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I.

|zoN államférfiak között, kik Ma
gyarország sorsát a múlt száza
dok folyamán intézték, alig van 
egy is, ki a hatalmat oly teljes 
mértékben és egyúttal oly hosszú 
ideig bírta, mint E rdődi B akócz 
Tamás. Velencze követei jelen
téseikben «az ország második ki
rályának» nevezik; sőt azt mond

ják, hogy «nagyobb a tekintélye mint a királyé»; és azon 
hírt, hogy pápává akarja magát választatni, alaptalannak 
tartják: «mert hiszen saját hazájában pápa is, király is, 
egyszóval minden a mi lenni akar».*

Egy századnegyeden át nemcsak Magyarország kor
mányzása vett tőle irányt; több ízben világrészünk nagy 
eseményeire is befolyást gyakorolt. Hatalmas uralkodók 
vetélkedve igyekeztek jóakaratát megnyerni; hízelgő leve
leket intéztek hozzá; méltóságokat, javadalmakat ajánlot
tak neki; s mikor arról győződtek meg, hogy az emberi 
ambitió legmagasabb czélpontjai lebegnek előtte, nem ha
boztak szent Péter székének elfoglalására közreműködésö- 
ket megígérni.

r
Es helyzetének ezen magaslatára alacsony sorsból küz

dötte föl magát.

* Giustiniani 1500 ápril 7., Pasqualigo 1511 augustus 7-iki jelentéseik, és Bon 
1519-iki zárjelentése.
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Később találkoztak, kik őt az Erdődiek nemes család
jából, mely állítólag már az Árpádok alatt virágzott volna, 
származtatták.1 De ő maga nem hogy szégyellte és tagadta 
eredetét, sőt inkább, ünnepélyes alkalmakkor, mintegy 
kérkedve vallotta, hogy «nem-nemes szülők gyermeke, és 
szegény házból magasztalta föl a Gondviselés kegye».1 2

Atyja Bakócz Ferencz,3 a szatmármegyei Erdődön, a 
Drágfi-nemzetség birtokán, jobbágy állapotban élt. Úgy 
látszik a kerékgyártó mesterséget űzte.4 Öt figyermeke 
vo lt: Bálint, Tamás, Ferencz, Miklós és János.

Az elsőszülött, ki sok esztendővel megelőzte testvéreit, 
gyermekkorában magára vonta jeles tehetségeivel földes
ura vagy lelkésze figyelmét. Iskolába küldetett és pappá 
lett. A szerencse további kedvezése Ország Mihály királyi 
főudvarmesterhez vezette, kinél mint udvari káplán talált 
alkalmazást.

Ura, a Hunyadi-ház buzgó híve, Mátyás trónralépte 
után, nádorrá lett. Ekkor az udvari papnak életpályájára is 
fényt árasztott a királyi kegyelem napsugára. 1459-ben, 
Csezmiczei János, a Janus Pannonius név alatt ismert ko
szorús költő, pécsi püspökké kineveztetése alkalmával, az 
általa bírt titeli prépostságról lemondván, ezt Bakócz 
Bálint nyerte adományul.5

1 Az oklevél, melyre hivatkoznak, 
álmű. V. ö. B otk a  T iv a d a r  értekezé
sét : «Adalékok az Erdődi Bakócz-csa- 
lád elsőkori elágazásához». (Századok.
1875.547·)

2 Az egri káptalan javára 1501-ben 
kiállított alapító oklevelében. (Közli 
K an d r a  K a b o s . Századok. 1875, 146.)

3 A legrégibb oklevél, melyben em- 
líttetik (Mátyás 1459-iki czímer-ado- 
mánylevelében), Bakolcz nevet visel. Ezen 
formában a név másutt nem jön elő.
Tamás prímás kápolnájának föliratában 
és minden oklevélben Bakócz áll. (Er
dődön egy Bakócz nevezetű szőllő is lé
tezett. Gróf Károlyi-család Oklevéltára

in. 501.) A magyar nyelv sajátsága, 
hogy az l hangot, mikor mássalhangzó 
előtt áll, pótló nyújtással elenyészted. 
(Volt, nyolcz, megholt, Miskolczból lesz 
Vót, nyócz, meghót, Miskócz.) És épen 
ebből az következik, hogy Bakócz hosszú 
o-val Írandó.

4 Ezt következtetjük a czímerben elő
forduló kerékből.

5 1459 martius 16-dikán még Csez
miczei János, ugyanazon év szeptember 
3-ikán már Bakócz Bálint, a titeli pré
post. (Az országos levéltárban 1461, 1469, 
1478, 1479, 1480-ból vannak oklevelek, 
melyekben Bakócz Bálint, titeli prépost 
előfordúl.)
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ERDŐDI BAKÓCZ TAMÁS. T

A titeli prépostság, az ország déli részében, közel azon 
helyhez, hol a Tisza a Dunába ömlik, néhány köznemes 
vallásos áldozatkészségéből, Szent Imre királyfi tisztele
tére, a XII. században létesült. Nagy kiteijedésű, jól be
népesített földbirtoka a jelentékenyebb javadalmak közé 
sorozta. Magas állású egyházi férfiak szokták volt elnyerni. 
Ä  XIII. és XIV. század folyamán egy bíbornok, egy királyi 
cancellár és három alcancellár 
bírta. Jövedelmét a xv. század
ban négy ezer arany forintra be
csülték. Az 1498-ik évi ország- 
gyűlés a prépostot ötven lovas 
tartására kötelezte.*

A nádort arra, hogy udvari 
papjának ilyen fényes javadal
mat eszközöljön ki, a jóindulat 
s nagyrabecsülés késztetheté ; de

. . ,  ,  · 1 . , 1 4 . BAKÓCZ BÁLINT CZÍMERE.e mellett, uradalmai határosak
lévén a prépostság birtokaival, előnyösnek látszott a jó 
szomszédság fönntartására a prépost személyében biztosí
tékot szerezni.

Bálint prépost, pártfogója irányában, háláját és hódo
latát azzal tüntette ki, hogy az udvari káplán tisztétől 
ezután sem vált meg. Különben azon volt, hogy új rang
ját megfelelő díszszel viselje. Legelső gondjaihoz tartozott: 
nemesi czímerre tenni szert, hogy azzal kastélyát, bútorait 
és lobogóit ékesíthesse.

Mátyás király készséggel teljesítette óhajtását. A czí- 
mer, melyet neki adományozott, vörösre festett félkeréken 
ágaskodó szarvast tüntet fö l; agancsai mellé aranyos ke
reszt van helyezve; a kék alapú pajzsot angyal tartja, ki
nek fejét aranyozott napsugarak övezik.**

* R u p p  : Magyarország helyrajzi törté- ** Az 1459 September 3-án kelt czí- 
nete. (1876.) in. 40. meradományozó oklevél élén a ezímer le-
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A prépost, testvéri érzelmeinek sugallatát követve, ki
eszközölte, hogy a nemesi rang előnyei öccseire és mara
dékaikra is kiterjesztettek.1 De gondoskodása nem szorít
kozott erre. Tudományos kiképeztetésök által igyekezett 
jövőjüket biztosítani. Legnagyobb gyengédséggel Tamáson 
csüggött, kiben bizonyára korán fölismerte a fényes pálya 
föltételeit.

Tamás 1442 táján született2 Erdődön. Ezen helytől 
kölcsönözte, korának általánosan elfogadott szokása sze
rint, vezetéknevét. Atyja nevét mellőzve, E rdődi Tamás- 
nak (Thomas de Erdőd) jegyezte magát mint tanuló a 
főiskolák anyakönyvébe, majd mint királyi titkár a feje
delmi oklevelek alá.

Tanulmányait kétség kívül megyéje egyetlen városában/ 
Szatmár-Németiben kezdette meg, hol a dominikánusok
nak kolostoruk, és természetesen iskolájuk is volt.3 Majd 
bátyjának áldozatkészsége lehetővé tette, hogy a külföld 
főiskoláit látogassa. A krakói egyetemen — melyet ez. 
időben sűrűn látogattak magyar ifjak — a bölcsészeti tan
folyamot végezte, és 1464-ben a babérosok sorába véte
tett föl.4

Innen öccsével, Ferenczczel, Olaszországba ment, a 
ferrarai főiskolára,L hol a classical irodalom több kitűnő
sége tanított, és egy évtized előtt Janus Pannonius a latin

festve látható. Eredetije, az Erdődy grófok 
galgóczi levéltárában. Szövegét közölte 
B o tka  T iv a d a r  id. h.

1 Feltűnő, hogy az oklevélben csak 
Miklós, Tamás és János neveztetnek meg; 
Ferencz mellőztetik.

2 Fontana, ki Mátyás udvarában sok_ 
szór találkozott Bakóczczal, 1490-ben azt 
írja felőle, hogy «körülbelül 40 eszten
dős». (Diplom. Emlékek. ív. 210.) De a 
külszín tévedésbe vezethette. Mint látni 
fogjuk, 1464-ben Bakócz a krakói egye
temen baccalaureus lett ; ekkor tehát 
14 évesnél jóval idősebbnek kellett lennie.

Bon, velenczei követ ellenben, ki 1519-ben 
84 esztendősnek mondja, szintén téved. 
Leghitelesebbnek látszik azon római tu
dósítás, mely 1513-ban 72 esztendősnek 
állítja. (Marino Sanudo. xv. 572.)

3 R u p p  i. m . π .
4 M u c z k o w sk i : Statuta necnon Liber 

Promotionis Philosophorum Ordinis in 
Universitate Jagellonica. (1849.) 61.

5 Ferrarai iskolázásukról említést tesz 
Valentini, ferrarai követ, i486 augustus 
17-ikén Budáról írt levelében. (Diplom. 
Emlékek, ni. 174.)
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és görög nyelvet fölülmúlhatatlan tökélyben sajátította e l.1 
Erdődi Tamás nem dicsekedhetett ily sikerrel. A humanis- 
mus szelleme, mesterkélt idealismusával és játszi derültsé
gével, nem ragadta meg az ő komoly és praktikus irányú 
lelkét. Levelei és beszédei nélkülözik az irály csiszoltsá- 
gát, és kerülik a mythologia ködös birodalmát; világosság 
és erő jellemvonásuk.

Nagyobb hatást gyakorolhatott rá a paduai egyetem, 
hol az élet gyakorlati föladataira, a jogi tudományokban 
képezte ki magát.1 2

1470 táján, tudori rangfokozattal, tért vissza hazájába.3 
A nyilvános élet terére lépvén, a szerencse karjaira emelte 
őt. Bátyjának, vagy talán egyik ferrárai mestere, a veronai 
származású Gvarino Baptistának ajánlására, a legnemesebb 
férfiak egyikének, Rangoni Gábor erdélyi püspöknek, kö- 
rcbe jutott.4 A Veronából származó főpap ifjúsága és 
férfikora éveit a Szent-Ferencz-rend kolostoraiban töltötte. 
Utóbb Capistranói János társáúl rendeltetvén, Nándor
fehérvár fölszabadításának dicső tényében néki is része 
volt. Ezután Csehországba küldetett, hogy a husszita eret
nekség kiirtásán működjék. Ott megismerkedett vele 
Mátyás király, ki az ép oly művelt mint buzgó barátot 
1472-ben Erdély püspöki székére emelte, majd cancellár- 
jává nevezte ki.

Erdődi Tamás tehát, amint előtte a nyilvános élet 
kapui feltárultak, alkalmat talált arra, hogy a közügyek 
titkaiba beavassa magát, és az ország vezérférfiaival meg
ismerkedjék ; sőt csakhamar a király figyelmét is magára 
vonhatta.

1 H orá nyi : Memoria Hungarorum, 
X. 9 3 .

2 Mesternek, magisternek jegyzi ma
gát a királyi oklevelek alá.

3 Fontana idézett levelében és Bonfin 
is könyvében említi, hogy Bakócz Ran
goni Gábor püspök udvaránál kezdette 
meg pályáját.

Magy. Tört, Életr. 1888—9. 2
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II.

Az 1474-ik évben, míg Mátyás a törökök ellen fegyver
kezett, a lengyel király és fia Ulászló a csehországi trón- 
követelő, mintegy nyolczvanezernyi sereggel Sziléziába 
nyomúltak, hogy ezen tartományt elfoglalják. Mátyás hir
telen összeszedett mintegy nyolczezer vitézt és Bóroszló 
oltalmára sietett. Rangoni cancellár is kísérte.

Ellenségeinek túlnyomó számereje válságos helyzetbe 
hozta. Tanácsosai eltérő véleményben voltak a követendő 5

5. MÁTYÁS KIRÁLY NÉV-ALÁIRÁSA.

eljárás iránt. Az óvatosabbak azt javasolták, hogy a város 
falai közé zárkózzék és várja be az ostromot; a merészek 
czélszerűbbnek vélték, hogy az ellenség elébe indúljon, és 
tiyílt mezőn üssön tábort. Egyik tanácsülés után, mely 
határozat nélkül oszlott szét, Rangoni, az estebédnél folyta
tott társalgásban, megemlítette a vitás kérdést.

Erdődi Tamás, ki katonai dolgokban nem volt járat
lan, és mikor a körülmények úgy hozták magokkal, a fegy
vert is ügyesen forgatta,* élénk érdeklődéssel hallgatta az 
elbeszélést. Mire nem habozott azon meggyőződését fejezni 
ki, hogy a két eljárási módozat egyike sem czélravezető; 
és hogy, az ő nézete szerint, a sereget egyidejűleg a város
ban és a városon kívül kellene elhelyezni. Mikor pedig

* Ezt Palermói János dominikánus szerzetesnek Erdődi Tamáshoz intézett (alább 
idézendő) ajánló leveléből tudjuk.
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ezt Rangoni kivihetetlennek állította, ő kifejtette, hogy a 
város falain kivúl, de azok közelében, a külváros területén 
kellene tábort ü tn i; mert ily módon a sereg azon elő
nyökben részesül, melyeket egy nagy város nyújthat, a 
hátrányok nélkül, melyek zárt falak között az ostrom 
következményei.*

A cancellár ezt közölte a királylyal, ki a javaslatot 
helyesnek ismervén föl, elfogadta és alkalmazta. Seregét 
Boroszló külvárosában helyezte el, hol minden szükséges
sel bőven el volt látva, és az erősen védett állásból egyes 
csapatok sikeres támadásokat intézhettek az ellenségre, 
melynek az élelmi szerekben való hiány és az őszi esőzé
sek is sok kárt okoztak; úgy hogy a lengyel király kény
telen volt béketárgyalásokat indítani meg.

A jó tanács és szerencsés eredménye Erdődi Tamás 
pályájára lényeges befolyást gyakorolt; bár meglepő fordu
latot nem idézett elő. Mátyás környezetébe vezette ő t ; 
itt azonban sok esztendőn keresztül szerény állással kellett 
megelégednie.

Béke idején cancelláriai szolgálatot végezett, mint 
jegyző és fogalmazó. Mikor pedig uralkodója táborba szál
lott, ő is fegyvert ragadott. Ezen időre (1475—1480) esik 
Mátyás három hadjárata a törökök ellen és Ausztria meg
hódítása.

Eszerint Erdődi Tamás nagy események tanúja lehe
tett, és alkalmat talált arra, hogy ismételten vérét ont
hassa hazájáért.**

11

* Bonfin, röviden és homályosan, így 
adja elő Erdődi Tamás véleményét: 
«Castra in suburbiis pro moenibus ha
benda, quae ab urbe propugnari possent, 
et in suburbano loco sita, intus et extra 
esse viderentur».

** Palermói János, a Ranzán magyar 
története elé helyezett ajánlólevelében, 
így szól Erdődi Tamáshoz: «Antequam

sacris initiareris, victricia arma es prose
cutus . . . Adversus Christi fidei hostem 
ardentissimo spiritu die noötuque he
rebas . . .  ad complura et gloriosiora in
victum Regem hortabaris . . . Corpora
libus armis, proprio tuo sangvine crucis 
Christi hostem fueras insecutus». (A co
dex a M. Nemzeti Muzeum könyv
tárában őriztetik.)

2*
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Az udvarnál és a harcztéren tett szolgálataiért a juta
lom soká késett. Az 1480-ik év őszén nyerte el az első 
egyházi javadalmat; és ezt is bátyja nagylelkűségének, nem 
a királyi kegyelemnek köszönheté. Bálint átengedte neki 
a titeli prépostságot;1 míg ő maga egy ideig állás nélkül 
maradt, és később a sárospataki plébániát fogadta el.* 
Eljárásának magyarázatát azon körülményben kereshetjük, 
hogy ő talán már leszámolt az élettel, lemondott az ambi
tio igényeiről, és öccse jövendőjének előkészítésében kere
sett kielégítést.

Csakugyan, a titeli prépostság elnyerésével egyidejű
leg! Erdődi Tamás a caneelláriai hivatalok rangfokozatában 
is jelentékeny lépést tett előre. Az 1480-ik év őszétől 
kezdve, nevével sűrűn találkozunk azon királyi oklevelek 
szövege alatt, melyek már «az ő előterjesztésére» állíttattak 
k i ;1 2 3 mi annak bizonyítéka, hogy hatásköre a királylyal 
közvetlen összeköttetésbe hozta, és mintegy előadói tisztet 
viselt.

Kevéssel utóbb a kirá lyi titkár magas állását foglalja 
el. A királyi cancellárnak helyettese, és távollétében ő ve
zeti a cancellária ügyeit.

Ekkor már számot tesz az udvarnál. Kedvét keresik, 
pártfogásáért folyamodnak.4

Külföldi ügynökök figyelmeztetik fejedelmeiket, hogy 
hozzá is intézzenek ajánlóleveleket, ha valamit el akarnak 
érni.5

Mert ő mind nagyobb mértékben küzdi ki Mátyás ki
rály bizalmát. Ezt kétségkívül első sorban tehetségeinek és

1 1480 október 12-ikén czímeztetik Tituliensis». 1480 október 6-ától 1486-ig
először Tamás titeli prépostnak. (Hu- számos ilyen királyi oklevél van az or- 
nyadiak Kora xn. 137.) szágos levéltárban A kiadott okmánytá-

2 1482 augustus 18-án «egykor titeli rakban is találkozunk ilyenekkel,
prépostnak», 1483 augustus 13-ikán sá- 4 Ezt bizonyítja egy 1483-ik évi ok- 
rospataki plébánosnak czímeztetek. levél. Akadémiai Értesítő 1853-iki év-

3 Rendszerint ily formában: «Ad re- folyam. 553.
lacionem Thome de Erdewd prepositi 5 Diplomatiai Emlékek, ni. 171, 174.



ERDŐDI BAKÓCZ TAMÁS. J 3

az ügyek intézésében szerzett jártasságának köszönhette.
De egyszersmind magas fokban kellett bírnia a finom tapin
tatot és ügyes hajlékonyságot, mely az ellenmondást ne
hezen tűrő, kíméletet nem ismerő nralkodónak oldala 
mellett a legszükségesebb kellék vala; főkép utolsó évei
ben, mikor a tróiiöröklés kér-
désének fölvetésével, az ellenié- p  \Ρί*~ **** /l77°
tes irányok versengése a hely- ' >
zet nehézségeit még növelte.

Mátyás lassankint hozzászo- Qf
kott azon gondolathoz, hogy, Ijwm* 
házassága gyermektelen marad. A 
Ezért törvénytelen fiát, Corvin ti”*
Jánost, óhajtotta utódjául elfő JXfc *

Amte

gadtatni. Szándékának valósítá-1 
sát leghevesebben a királyné el- m  
lenezte, ki azon reménységet táp- _ r  . ^
lálta, hogy ö maga foglalhatja r f l * - '
el, férje halála esetére, a trónt. fű*

Erdődi Tamás éles látásával I 
könnyen fölismerheté Mátyás A
terveinek kivihetetlen és vészé- ' <T\cv<·
lyes voltát. Nem lehetett az 
iránt kétsége, hogy a nemzet 
nem fogja uralkodójául elfogadni cv
a törvénytelen származású ki- J U /  
rályfit, és hogy ez, még ha sike- /  ‘ /
rülne is trónra lépnie, nem volna 
képes magát a Habsburgok és
Jagellók ellenében föntartani. Másrészről szintúgy a lehe
tetlenségekhez kellett soroznia; azt, hogy Beatrix Magyar- 
országon uralkodjék.

Mindazáltal az udvar két pártra volt oszolva. Az egyik 
János herczeg részén állo tt; a másik Beatrix javára intri-

6 . ER D Ő D I TAMÁS Á LTA L E L L E N - 
JE G Y Z E T T  O K LEV ÉL T Ö R ED ÉK E.
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Elég alkalma volt tapasztalnia, hogy Mátyás kímélete 
és gyengédsége neje irányában a legszélsőbb határokig 
megy; ellenben Beatrix kérlelhetetlen gyűlölettel üldözte 
mindazokat, kik útjában állottak.

guált. Erdődi Tamásnak is csatlakoznia kellett valamelyik* 
hez. A királyné rendelkezésére bocsátotta magát.*

7 . BEA TR IX  KIRÁ LY NÉ A RCZK ÉPE.

Eschenloer XV. századbeli sziléziai író följegyzése. L. Teleki v. 292.
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Épen ezen időben (1484 nyarán) történt, hogy Mátyás 
az árvái vár börtönébe vetette cancellárját, Váradi Péter

IS

8. MÁTYÁS KIRÁLY ARCZKÉPE.

kalocsai érseket, a ki épen János herczeg érdekében ki
fejtett buzgalmával vonta magára Beatrix gyűlöletét. Meg
buktatásában része volt Erdődi Tamásnak is, ki mint 
királyi titkár az ő oldala mellett működött, és a heves 
véralkatú főpap meggondolatlan nyilatkozatait a királynak 
tudomására hozván, vesztét elősegíté.



Ha netán arra számított, hogy ezen katasztrófa lépcsőül 
fog neki szolgálni az emelkedésre : csalódott. A pápa hatá-

i ß  ■ FRAKNÓI VILMOS

9 .  BE A TR IX  KIRÁ LY N É NÉV-A LÁ IR Á SA .

rozott föllépése a fogoly főpapnak érseki székétől való 
elmozdítását megakadályozta ; a cancellári tisztet pedig Já 
nos váradi püspök nyerte el,

Kevéssel utóbb, Aragóniái János bíbornok halála által, 
az esztergomi érsekség üresedett meg. Azt lehetett várni, 
hogy a király kegyeit biró magyar főpapok egyike emel
tetvén a prímási· méltóságra, így Erdődi Tamás előtt is 
megnyílik az út a püspöki székre. De Mátyást Beatrix 
könnyei arra bírták, hogy unokaöccsének az öt éves Hip
polyt ferrarai herczegnek, adományozta az ország első egy
házi javadalmát.

Mindazáltal Tamás titkár elég önuralommal bírt, hogy 
az ország, az egyház és a saját személye érdekein élköve
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tett sérelem miatt elégületlenségét el ne árulja. Tolla 
készséggel szolgált a királynak, mikor Hippolyt kinevezé
sének megerősítését a pápánál ki kellett erőszakolnia.

A jutalom el nem maradt. Az 1486-ik év őszén Rómá
ban elhunyt Rangoni Gábor bíbornok egri püspök. Utód
jává a király Dóczi Orbán győri püspököt és királyi 
kincstárnokot, ennek helyére pedig Erdődi Tamást ne
vezte ki.

A győri püspökség, a magyarországi főpapi javadalmak 
sorában, jövedelmére nézve, a nyolczadik helyet foglalta el. 
A két érsekség, az egri, váradi, pécsi, erdélyi és zágrábi 
püspökségek előzték meg. Mégis 13—14 ezer arany forintra 
becsülték jövedelmét.1 Tamás püspök e mellett megtar

totta még a titeli prépostságot, melyet haláláig bírt,1 2 vala
mint a királyi titkár hivatalát, melyhez a királyi tanácsos 
czíme járult.3 Ezentúl is állandóan az udvarnál tartózko
dott ; a király legbensőbb bizalmában a cancellárral osztoz
ván. De épen azért vetélytárst látott főnökében, és aka

1 Guidotto velenczei követ 1525-ik évi zárjelentése.
2 Az 1497-iki országgyűlésen lemondott ugyan róla, de 1505-ben ismét visszakapta.
3 Az 1489 január 6-iki királyi oklevélben így czímeztetik.
Magyar Tört. Életr. 1888—9.

III

I I .  DOCZI ORBÁN NEV-ALAIRASA. 12. ER D Ő D I TAMÁS NEV-ALA IRASA .

3



ι8 FRAKNÓI VILMOS

dályt, mely határtalan ambitiójának esetleg útjában állha-
r

tott. Es így azon bonyodalmakat, melyeket János püs
pök azzal vont magára, hogy Mátyástól az olmüczi püs
pökséget adományul nyerte, a pápa pedig a kinevezés 
törvényességét el nem ismerte, titkos megelégedéssel szem
léié, sőt kizsákmányolá, hogy állását tarthatatlanná tegye.

Az 1488-ik év végén Angelus ortei püspök, mint pápai 
legátus érkezett az udvarhoz; egyéb ügyek mellett az is 

föladatát képezte, hogy a váradi püspök
nek az olmüczi székről elmozdítását eszkö
zölje ki. Erdődi Tamás a legátussal való 
érintkezésében azon volt, hogy őt még in
kább fölingerelje és kíméletlen föllépésre 
késztesse. Mikor pedig egy ízben a király a 
végből küldötte a legátushoz, hogy a vá- 

13. János váradi pu s- r a ( j· p ü s p ö k  mellett szóljon : ezen kötelessé-
PÖK NÉV-ALÁ IRÁSA . A A J

gének eleget tett ugyan, de előterjesztését 
azzal a megjegyzéssel fejezte be, hogy «most mint a király 
küldötte, és nem mint püspök beszélt».

Több őszinteséggel járhatott el egy másik ügyben, 
mely a pápa és a király között veszélyes összeütközésre 
vezethetett. Ez az anconai kérdés volt.

Mátyás az 1488-ik év tavaszán szövetségre lépett An
cona városával, mely a pápától elszakadt volt. A pápa 
égyházi átokkal sújtotta a várost. A király, a mint erről 
értesült, Erdődi Tamást küldötte a legátushoz, hogy pana
szát előadja.

A győri püspök tartózkodás nélkül kifejtette, hogy 
a pápa eljárásában uralkodója saját személye ellen intézett 
sérelmet és fenyegetést lá t; sőt azon föltevést nyilvání
totta, hogy ő szentsége a király ellenségeinek, névszerint 
a velenczei köztársaságnak sugalmazását hallgatta meg. 
Majd azon kérdést vetette fö l: vájjon a pápa Magyaror
szág királyával is úgy akar-e elbánni, amint egykor a cseh
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Podjebráddal és most az anconai polgárokkal bánt el? 
«Gondolja meg jól ő szentsége; mert nagy botrányok 
származhatnak!»

A legátus megmagyarázta, hogy Ancona városa, a szent 
szék fenhatósági jogai ellen elkövetett sérelmek, nem pe
dig a Mátyás királylyal kötött szövetség miatt vonta ma
gára az egyházi fenyítéket. Egyébiránt nem hallgatta el, 
hogy a magyar király pártfogása tette elbizakodottakká a 
szent-szék lázongó vasallusait, és mintegy fegyvert adott 
kezeikbe. «O felsége — úgymond — ekkorig a keresz
ténység és a szent-szék oltalmazója volt; ezen hivatásához, 
most előhaladott korában ne legyen hűtelenné.»

Tamás püspök ekkor azt a kérdést vetette föl, hogy a 
szent-szék tulajdonképen mit kíván a királytól?

Mire azt a választ kapta: a király Anconával kötött 
szövetségét bontsa föl, és elhatározása felől mind a pápát, 
mind a várost tudósítsa.

«Követ úr — mondá Erdődi Tamás — nehéz lesz erre 
rábírni ő felségét. Most bizonyosan nem kötné meg a 
szövetséget, de miután az már megvan, nem akar oly szín
ben tűnni föl, mintha önmaga elismerné, hogy könnyel
műen járt el. Vigye el az ördög azokat, akik ő felségét a 
szövetség megkötésére késztették. Mi közünk van nekünk 
Anconához? Mindazáltal, mivel most az egyik oldalon a 
szent-szék jogosúlt igénye, a másikon a szégyen érzete áll: 
olyan módozatot kellene kigondolni, hogy ne ő felsége 
tegye meg az első lépést a szövetség fölbontására; ilyké- 
pen elkerülhetné a félénkség és ingatagság látszatát.»

A legátus erre így nyilatkozott: «Mi nem törődünk 
vele, akár a király, akár Ancona városa teszi meg az 
első lépést a szövetség fölbontására. De véleményem 
szerint, ő felségének inkább válik becsületére, ha ő bontja 
föl a szövetséget, mintha bevárja míg az anconai polgárok 
teszik ezt, és így őt kényszerhelyzetbe hozzák.»

3*
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De a győri püspök nem osztozott ezen nézetben. Ismé
telte, hogy a király minden áron el akarja kerülni a 
szószegés látszatát.*

A pápai legátus feladataihoz tartozott az is, , hogy Má
tyás és Frigyes császár között, a béke létesítésére kísér
letet tegyen. Igyekezeteit támogatta a velenczei köztár
saság követe, ki 1489-ben, tavasz nyíltával érkezett Budára, 
és előterjesztésére május végén kapta meg a választ, ünne
pélyes audientián, melyre a pápai legátus is meghíva
tott. A király, köszvénybaja által gátolva, nem jelenhe
tett meg.

A távollevő cancellárt az egri és győri püspökök he
lyettesítették.

Erdődi Tamás adta elő a királyi választ; hosszabb beszé
dében híven utánozta azon erőteljes hangot, melyen Má
tyás szokott volt az idegen diplomatákhoz szólani. A rheto- 
rika mesterfogásait és virágait mellőzvén, egyszerűségre és 
határozottságra törekedett.

«Nagyságos követ úr! Királyunk kedvesen fogadta a 
nagytekintetű velenczei senatus elhatározását, hogy a ki
rályi felség és a császár között a béke és egyesség létre
hozására kísérletet tesz. Miután a múlt évben a császár 
vonakodott ő szentségét békebíróul elfogadni, a királyi 
felség minden további közbenjárást joggal visszautasíthatna. 
Mivel azonban a jelenlevő főtisztelendő legátus úr nyilat
kozatai Szerint, ő szentsége, a kereszténység érdekeit tart
ván szem előtt, az egyesség létesülését folyvást óhajtja, é's 
a velenczei senatus is javasolja; a királyi felség kijelenti, 
hogy kész, méltányos föltételek mellett, a békét megkötni. 
De annak, aki viszálykodók kibékítésén fáradozik, ismer
nie kell a viszály eredetét. Ezért kezdettől fogva elmon
dom, hogy a háború mily módon támadott.

* A pápai legátusnak 1489 január 30-ikán Bécsből a pápához intézett jelentése. 
Eredetije a velenczei szent Márk-könyvtárban.
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«Mikor az elmúlt években az átkozott György cseh 
király fia Viktorin herczeg erős sereg élén a császár ellen 
indúlt, Ausztria nagy részét elfoglalta, Bécs városát ost
rom alá vette : a császár, veszélyes helyzetében, a királyi 
felséget nagy ígéretekkel rábírta, hogy segítségére siessen. 
Ez fölmentette Bécset és az ellenséget Csehország határáig 
szorította vissza.

«Halljad, követ úr, hogy szolgálatáért mi volt jutalma. 
A megrémült csehek alkudozásba bocsátkoztak a császárral, 
ki rögtön köpönyeget fordított és a felebaráti szeretet 
kötelességeit megvetvén, a királyi felség tudfa nélkül békét
kötött............Majd nem pirúlt ellenség módjára lépni
föl ellene, Magyarországba küldötte hadait, melyek számos 
helységet földúltak és lángba borítottak. Különféle fejedel
mekkel összeesküvéseket szőtt a királyi felség ellen. . . . 
Ulászló lengyel herczeget pedig, a szentszék rendeletéit, 
az isteni igazságot és a királyi felség jogait lábbal tapodván, 
Csehországban az eretnekek által királylyá választatta. 
Mindez gyűlölettel és háladatlansággal telt lelkét nem 
elégítette ki.

Nem nyugodott, míg a lengyel király másik fia »Ma
gyarországba nem tört, azon szándékkal, hogy a koronát 
a királyi felségtől elragadja, és magának szerezze meg. 
De az igazságos Isten nem hagyta el királyunkat, a len
gyel herczeg gyalázattal visszaveretett.

«A császári felség ezután sem szűnt meg gonoszságot 
gonoszságra halmozni, és nem pirult a királyi felség me- 
nyekzőjét megzavarni. Rabló csapatai majdnem az ország 
fővárosáig nyomúltak. A királyi felség kénytelen volt úgy 
szólván a nász-ágyról indúlni a sérelem megtorlására. 
Ausztriába vezette hadait, számos várat és várost vívott 
meg; az egész tartományt hatalmába ejti, ha Sixtus pápa 
kérései vissza nem tartják. A királyi felség, engedelmes 
fiú gyanánt, feledte sérelmeit és alattvalóinak szenvedé-
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seit, visszaadta mindazt a mit elfoglalt, azon reményben, 
hogy a béke állandóan biztosítva lesz.

«De halljad, mikép tartotta meg azt a császár. Míg a 
királyi felség a török ellen tett készületeket, a császár az 
általa fizetendő összeg második részletét megtagadta, a 
többi föltételeket is megszegte, és a királyi felséget újból 
bántalmakkal kezdette illetni. . . . És mindezek által a ki
rályi felség nem engedte magát felháboríttatni. A császárt 
kötelezettségei teljesítésére, a sérelmekért elégtétel adá
sára hívta föl. . . . .  Követét a császár hónapokig tartotta 
magánál, végre sértő nyilatkozattal bocsátotta el.

«Ekkor azután a királyi felség kénytelen volt országa 
biztosságáról gondoskodni. Hadat üzent a császárnak, 
Ausztriába nyomúlt, és azt elfoglalta. . . . De mivel ő fel
sége csak a béke biztosítása érdekében ragadott fegyvert, 
kész, ő szentsége és a velenczei senátus buzdítására, min
dent visszaadni, ha a császári felség a korábbi békekötés 
föltételeit pontosan teljesíti, és a hadiköltségeket megté
ríti. Ezután békességben fog vele élni, és atyja gyanánt 
fogja tisztelni. Királyunk ő felsége a szenvedett sérelmek
nél és károknál még inkább fájlalja azt, hogy a kedvező 
alkalomtól, mely a törökök ellen intézendő háborúra nyílt, 
megfosztatott. Valamint a császárt legyőzte, úgy bizonyára 
a szultán fölött is diadalmaskodott volna. Isten bocsássa 
meg a császárnak, hogy míg önmagát tönkretette, a királyi 
felségnek, dicsőségét irigyelvén, a diadalt a kereszténység 
ellensége fölött, mintegy kezeiből ragadta ki!»*

Mátyás csakugyan őszintén óhajtotta a békét és nagy 
áldozatok árán is hajlandó volt megkötni. Erre leginkább 
az késztette, hogy fiának a kiengesztelt császárban támaszt 
szerezzen. Hajthatatlan szilárdságát most már Beatrix 
esdeklései és könnyei sem voltak képesek megingatni.

* A pápai legátus junius i-én kelt jelentésében Erdődi Tamás előadását szóról- 
szóra közli. (T h e i n e r : Monumenta Hungáriám Sacram illustrantia, π. 521.)
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Erdődi Tamás, meggyőződvén arról, hogy ha János 
trónöröklését ellenezi, a királyt elhatározásától nem volna 
képes eltéríteni, de a saját állását és jövendőjét semmisítené 
meg: készséges eszközül szolgált uralkodójának azon tevé
kenységében, melylyel János herczeget az ország rendei 
által utódjául elfogadtatni igyekezett; valamint a milánói 
udvarral folytatott tárgyalásokban is, melyeknek czélja 
vala Sforza Bianca herczegnő kezét az ifjú herczegnek 
megnyerni.**

Egy pillanatra sem zavarodott meg az a benső viszony, 
mely a király és titkára között fönnállóit, és melynek 
maga Mátyás méltó emléket emelt, mikor az Erdődi Ba-

1 3 . ER D Ő D I TAMÁS C Z ÍM E R E .

kóczok részére harmincz év előtt történt czímer-adomá- 
nyozás megújítása alkalmából, így nyilatkozik Tamás püs
pök felől: «Hűségét, ragaszkodását és buzgalmát kezdettől 
fogva tapasztaltuk; mióta pedig titkainkba avattuk, taná
csunkba meghívtuk és a legfontosabb ügyeket bíztuk rá,

**A milánói követek jelentéseiből tudjuk, hogy Erdődi Tamás cancellár mindkét 
irányban az actió egyik legkiválóbb tényezője volt.
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még inkább meggyőződtünk arról, hogy kiváló bölcseség- 
gel párosult hűsége (fidelitas cum summa sapientia con
juncta) és szolgálata m ind szem élyünknek mind országunk
nak legnagyobb hasznára válik.»*

Mikor, 1490 január havában, Mátyás utolszor utazott 
Budáról Bécsbe, Erdódi Tamás azon kitüntetésben része
sült, hogy püspöki székhelyén vendégül fogadhatta uralko
dóját. O maga néhány nappal előbb ment oda, hogy a 
fogadtatásra az intézkedéseket megtegye.**

Innen az osztrák fővárosba kísérte a királyt. A cancel- 
lár diplomatiai küldetésekben távol lévén, a politikai ügyek 
szálai egészen az ő kezeiben összpontosúltak. Állásának 
jelentőségét növelte azon körülmény, hogy Mátyás, súlyos
bodó köszvénybaja miatt, az idegenekkel való érintkezés
től gyakran tartózkodni volt kénytelen.

Virágvasárnapján ott volt ő is a király oldala mellett, 
Szent István dómjában. Majd néhány óra múlva, Mátyást 
szélhúdés érvén, tanúja volt a halállal való kínos vívó
dásának és azon megindító jeleneteknek, mikor megtört 
szemeit fiára, róla pedig a királynéra és jelenlevő híveire 
vetvén, utolsó óhajtását a kór által lezárt ajkai néma ékes
szólásával ajánlotta figyelmökbe.

** *
A galgóczi családi levéltárban őrzött (Botka Tivadar által, a fen

tebb idézett értekezése kapcsán közzétett) régi genealógiai tábla élén 
Bálint áll, három fiával: Jánossal, Ferenczczel és Balázszsal. De az okle
velekben Bálint, János és Balázsnak nyomát nem találjuk. A család 
történetét illető oklevelek legrégibbje az 1459-ik évi czímer-adományozó 
irat, Ferenczet, ennek fiát Bálint prépostot és ennek három testvérét : 
Miklóst, Tamást és Jánost nevezi meg. Habár a testvér (frater, soror) 
kifejezés a régi iratokban gyakran unokatestvért, vagy még távolabb 
álló vérrokont is jelent: alig lehet kétség, hogy ott Bakolcz Ferencz 
négy fiáról van szó. Ellenkezőleg, ha egyikök más apától származott 
volna, az oklevél ezt is bizonyára megnevezi. De (mint fentebb érin

* Az 1489 január 6-ikán kelt királyi oklevél. Századok i. h.
** Costabili 1490 január 14-ikén Ferrárába írt levele (Diplom. Emlékek. ív. 419.)
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tettük) nincs megnevezve az ötödik testvér Ferencz, ki 1482-ben váczi 
kanonok, néhány évvel utóbb budai prépost, majd kir. titkár és győri 
püspök lett. Megmagyarázhatatlan az, hogy Zápolyai István, mikor 
(1493) oklevelet állít ki, melyben magát kötelezi, hogy a korona-őri 
tisztben, Tamás püspök halála esetére, Ferenczet fogja társul elfo
gadni, — Ferenczet Tamás püspök unokaöcssének (nepos) és Tamást 
Ferencz nagybátyjának (patruvlis) nevezi. (Az 1493 november i-én ki
állított oklevél Galgóczon.) Ellenben Tamás bíbornok 1502 deczember 
25-ikén a velenczei dogéhoz írt levelében, Ferenczet világosan «édes 
testvéré »-nek (frater germanus) mondja. (Marino Sanudo naplójában.)

Az oklevelekben több «nőtestvére» (soror) említtetik. De ezek részben 
testvéreinek leányai. Valószínűleg csak két nővére volt. Az egyik (kinek 
nevét nem ismerjük) Kanczaller Angelus budai polgárral lépett házas
ságra. (Egy 1506 február 11-iki oklevélben Kanczaler Angelus két fia 
«fratres nepotes Cardinalis» mondatnak.) A másik, Katalin, Vértesy 
Ferencznek volt neje.

Fitestvérei közöl János korán (1489 előtt) hunyt el ; két fia volt: 
János, ki zágrábi püspök lett, és Tóbiás, ki 1492-ben a krakói főiskolán 
tanult, és nemsokára azután meghalt. A második testvérnek Miklós- 
nak három fia v o lt : Bálint, Pál és Péter ; az előbbiek gyermektelenül 
múlt ki, az utolsó az Erdődy-család törzsatyja.

Az újabb történetírók Bakócz Tamás születési helyének meghatá
rozásában nincsenek mind egy véleményben. Némelyek a Verőcze- 
megyei Erdődből származtatják. Azonban a vitás kérdést végérvényesen 
eldönti Mátyás király 1459-ik évi czímeradományozó oklevele, melynek 
czímezése így hangzik: «Vobis domino Valentino nato Francisci Bakolcz 
dicti de Erdewd ville Comitatus Zathmariensis*. (Századok. 1875. évf. 
554. 1.) Paczek Béla erdődi jegyző úr, e sorok írójához intézett levelé
ben, azon érdekes tényt közli, hogy «az ötvenes években, az erdődi 
vár körűi játszó gyermekek a vár egyik régi falában, egy üregben, régi 
iratokat találtak. Ezek között egy levél is volt, melyben Martinus 
Horváth szatmári tanár, latin nyelven azt írja Bakacs Jánosnak a 
Drágfi vinczellérjének, hogy fia Tamás igen szorgalmasan tanúi, s 
ennélfogva tanácsolja neki, hogy őt a szünidőre ne vigye haza, nehogy 
tanulmányaiban hátramaradjon». (Igen örvendetes volna, ha ezen ok
iratoknak nyomára lehetne jönni.) A nevezett jegyző úr megemlíti azt 
is, hogy Erdőd szőllőhegyei közül az egyik ma is Bakócz nevet visel ; 
végre, hogy Erdőd vidékén, névszerint Rákos-Terebes községben, ma 
is vannak még Bakucz nevezetűek.

Erdődi Tamás testvéreinek egy része Szatmár megyétől, vagy 
várostól kölcsönözte előnevét. A  budai tanács 1482-ik évi oklevelében 
Szatm ári Bakócz János és Szatm ári Ferencz nevével találkozunk. 
Az egri püspökség 1493—94-ik évi számadásaiban «Magister Johannes

Magyar Tört. Életr. 1888—9, 4
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de Zatmár fratruelis Reverendissimi» fordúl elő. Erdődi Tamásnak a 
krakkói egyetemen tanuló unokaöcscsei szintén Szatmári névvel jegyez
ték magokat a magyar társház anyakönyvébe. És mikor Erdődi Tamás 
öcscse Ferencz 1497-ben győri püspökké praeconisáltatik, a római bíbor- 
noki consistorium jegyzőkönyvében Szatmári Ferencz nevet visel. Az 
Erdődi név, már Tamás életében, nemzetségi névvé lett, melyhez az 
általa vezetett váraktól kölcsönzött előnevek csatol tatnak. Unokatest
vérei közöl az egyik (1513) Monyorókeréki Erdődi Péternek, egy 
másik (1512) Monoszlői Erdődi Bálintnak , egy harmadik (1502) Mo- 
noszlói Erdődi Bálintnak nevezi magát.

15. MINIATURE ERDŐDI TAMÁS ZÁGRÁBI MISEKÖNYVÉBEN.
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I.

Cs a k h a m a r , amint a nagy király behúnyta 
szemeit, a megüresedett trón betöltése 
ügyében megindúltak a tárgyalások. Egy 
idegen diplomata sietett az első lépést 
megtenni. Ez Treviglioi Maffeo, a milánói 
ügyviselő volt. Kötelességének ismerte, 

hogy Bianca herczegnő jegyese, Corvin János érdekét ha
ladék nélkül fölkarolja. A váradi és győri püspököket föl
keresvén, emlékeztette őket az ígéretekre, melyekkel el- 
húnyt uralkodójuk és a milánói herczegi ház irányában 
magokat lekötelezték. A diplomatiai nyelvben nem szokat
lan túlzással, kijelentette, hogy ,, 
udvarát főkép a tőlök nyert biz-
tosítások késztették a házassági /\Λ  ^7^
ajánlat elfogadására.

J  . l 8 .  CORVIN JÁN OS NÉV-ALÁ IRÁSA .
Mindketten azt válaszolták,

hogy hűséges ragaszkodásukat, melyet Mátyás iránt tanú
sítottak, át fogják ruházni fiára, és igyekezni fognak, hogy 
a többi urakat is megnyerjék. Erdődi Tamás hozzátette, 
hogy bizonyosnak tartja János herczeg megválasztását, ha
bár rokonai, a Gerébek, ellene fognak működni.*

Lehet, hogy a katasztrófa első benyomása alatt, mikor 
a súlyos veszteség fölött érzett fájdalom betöltötte lelkű
ket és fogékonynyá tette a hála s kegyelet sugallatai-

Trevigliói Maffeonak ápril 6-ikán, tehát Mátyás halála napján írt jelentése.
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nak meghallgatására: lehet hogy valóban őszintén nyilat
koztak. Azonban csakhamar, a mint a viszonyok nyugodt 
megfontolásának ideje elérkezett, lényeges fordúlat állott 
be nézeteikben és magoktartásában.

Magyarország helyzetének az európai államrendszer
ben mindenkor elismert jelentősége, a legutolsó félszázad 
alatt még szembetűnőbbé lett. Kétségtelennek látszott,, 
hogy Ausztria, Csehország és Lengyelország irányadó hata
lommá csak Magyarországgal kapcsolatban emelkedhetik. 
Ennek tudata magyarázza meg a nevezett államok uralko
dóinak a magyar korona elnyerésére irányzott, folytonosan 
megújuló kísérleteit. Viszont az is bebizonyúlt, hogy az. 
elszigetelten álló Magyarország, a legnagyobb fejedelem 
kormánya alatt sem képes föladatát megoldani; amiért is. 
Mátyás királyt a szomszéd országok meghódításának vál
lalatára a helyzet logikai szükségessége, nem az ambitió. 
szeszélye késztette.

Mindezekből, most az ő halála után, azt a következte
tést kellett levonni, hogy Corvin János megválasztása Ma
gyarország hatalmi állásának megingatását jelentené, és a; 
trónjára vágyó uralkodók részéről oly veszélyeket idézne· 
föl, melyekkel szembeszállani akkor sem képes, ha atyja 
kincseivel nagy szellemét is örököli.

És a kik ezek iránt tisztába jötek, a hálátlanság és: 
szószegés vádját nem egyedül a «salus reipubliese» törvé
nyére, a közjó követelményeire hivatkozással, háríthatták 
el magoktól. Lelkiismeretök megnyugtatására egyebeket is 
hozhattak föl. Mikor ők kötelezettséget vállaltak, hogy 
Mátyás utódául fiát elfogadják, azon utógondolattal, mond
hatnék föltétellel cselekedték azt, hogy Mátyás a maga éle
tében viszi keresztül János herczeg királylyá választását, elő
kelő fejedelmi ház sarját szerzi meg neki nőül, Morva
ország és Szilézia birtokát biztosítja részére, a császárt 
igényeiről való lemondásra bírja. Mátyás ezen föltételeket
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tényleg maga is elfogadta, és lázas sietséggel fáradozott 
teljesítésükön. De a halál meghiúsította igyekezeteit. És 
most Corvin János nem volt egyéb, mint egy nagy király 
törvénytelen gyermeke, tapasztalatlan ifjú, ki atyjától ura
dalmakat, várakat és kincseket kapott ugyan, de összes 
ellenségeinek gyűlöletét is örökölte.

így tehát azok előtt, kik arra határozták el magokat, hogy 
a királyválasztásnál Corvin Jánost elejtik, az ország jöven
dőjének érdeke lehetett a döntő tényező. Személyes érdek 
alig vezethette a mérvadó egyéneket, mert az, Corvin János 
megválasztása esetén, teljes mértékben kielégítést talált 
volna. A következmény megmutatta, hogy «az ő üstökét 
szintén markukban tarthatták volna», hogy bőkezűsége a 
szolgálatok jutalmazásában a könnyelműség határain is túl
lépett. És az elpártolásban az első épen az volt, ki sze
mélyes önzetlenségét oly ténynyel bizonyítá be, mely a 
gyanúsítás lehetőségét kizárta. János váradi püspök, ki 
első mondotta nyíltan és határozottan, hogy Corvin János 
trónraemelését «lehetetlennek» tartja,* ekkor már el volt 
szánva arra, hogy méltóságairól lemondván, kolostor ma
gányába vonul.

Corvin János személyében a nemzeti királyság eszméjét 
föladván, a Habsburg és Jagelló dynastiák között kellett vá
lasztani.

Az ausztriai házra nézve a viszonyok ez időszerint nem 
voltak kedvezők. Frigyes császár nélkülözé mindazon tu
lajdonságokat, melyekkel uralkodók a népek tiszteletét 
és rokonszenvét kiérdemlik. A magyar rendek előtt azon- 
fölúl perfid eljárásával, melyet Mátyás irányában követett, 
gyűlöletessé tette magát. Az ő népszerűtlensége fiának, 
Miksának, személyére is visszahatott. Nékik biztosították 

-ugyan, az ország rendelnek hozzájárulásával létrejött szer

* A milánói követ 1490 május 22-iki jelentése.
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ződések, Mátyás magtalan halála esetére, az örökösö
dést ; de azok kötelező erejét a magyar urak már ak
kor megtagadták, mikor János herczeg javára kötötték le 
szavukat.

Általános rokonszenv környezte a’ Jagellókat. A csa
lád, melynek törzsanyja Nagy Lajosnak dicső leánya, Hed
vig volt, már adott Magyarországnak királyt: I. Ulászlót, 
ki hősi halálával kegyeletes emlékezetet hagyott hátra. 
És Mátyás életében is, azok kik erőteljes kormányzatával 
elégületlenek valának, lengyel herczeget hívtak meg a 
magyar trónra. Most Kázmér lengyel király két fia jöhetett 
szóba.

Albert herczeg, a másodszülött, kit a tatárok fölött 
kivívott diadal fényköre övezett, Mátyás dicsőséges hadi 
tényeinek folytatását ígérheté. De nagyobb előnyöket he
lyezett kilátásba az első szülött: Ulászló, Csehország királya 
és a lengyel korona örököse, ki eszerint Magyarország 
trónjára jutván, azon hatalmas államszövetséget létesítheté, 
mely Nagy Lajos és Mátyás törekvéseinek czélpontját 
képezte. Személyes tulajdonságai megfeleltek a magyar 
urak óhajtásainak. Mint cseh király képes volt, szemben 
Mátyással, magát föntartani, úgy a harcztéren mint a 
diplomatiai tárgyalásokban sikereket vívni ki. Emellett 
alatvalóinak jogait tiszteletben tartotta, érdekeiket kímélte, 
erőszakos tényéktől óvakodott; anélkül hogy ekkor még 
csak sejtetni is engedné azt, hogy erélytelensége tehetet
lenségig fog sülyedni.

A váradi püspök tehát a magyar főrendeket könnyen 
meggyőzheté arról, hogy a csehországi király pártjára áll- 
ván, hazájok és személyök érdekében a leghelyesebben 
járnak el.

Egyúttal nem mulasztotta el, a trónjelölttől nyert fölha
talmazás alapján, méltóságok és adományok ígéretével is 
lekötelezni őket. Legelsőben E rdődi TAMÁst nyerte meg,
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azon biztosítással, hogy az új király a cancellári tisztet rá 
íogja ruházni.*

Egyidejűleg Corvin János elidegenité magától a győri 
püspököt azzal, hogy Váradi Péter kalocsai érseket, öt 
évig tartó fogságából, kiszabadítá. Erdődi Tamásnak attól 
kellett tartani, hogy János herczeg, ha királylyá válasz
tatnék, az érseket a cancellári tisztbe is visszahelyezné,, 
és ez a szenvedett sérelmekért rajta boszút fogna állani.

Mindazáltal a váradi és a győri püspökök elhatározásu
kat és czélzataikat a titoktartás leplébe burkolták. János 
herczeg azon meggyőződésben maradt, hogy szilárd tá-

r
maszt bír bennök. Es a király választó országgyűlés meg
nyíltával (1490 júniusj őket kérte föl igényei előterjesz
tésére. A megbízást nem haboztak elvállalni. Eljárásuk 
igazolhatatlan; mentségül azon körülmény sem szolgálha
tott, hogy a trónigényelők megbizottainak szónoki elő
adásait jelentőséget nélkülöző formalitásnak lehetett tekin
teni.

Mátyás nagy tetteinek magasztalásából indúltak ki. 
Azután áttértek annak előadására, hogy milyen buzgalommal 
igyekezett fiának a trónt biztosítani, rendelkezésére bocsát- 
ván hadseregét és kincstárát, a fővárost és a legerősebb 
várakat. Mindez János herczeg megválasztását javasolja, 
úgy szólván parancsolja. Törvénytelen származása nem 
szolgálhat akadályul. Az olaszok példáját kell követni, 
kik mikor a közérdek igényeli, készséggel hódolnak meg 
a fejedelmek törvénytelen sarjai előtt. Végre utaltak arra, 
hogy idegen fejedelmek uralkodása soha sem vált az or
szágnak javára. így tehát Corvin János megválasztását az 
igazság, a közjó és a szükség követeli.**

* Ezt négy esztendővel később 1494- ** Bonfin a váradi püspök beszédéből
ben János püspök maga beszélte el a kivonatot közöl. És hozzáteszi «Hase 
pápai követnek. (Ennek 1494 augustus eadem etiam a collega ne minore quidem 
2-iki jelentése, a velenczei Szent-Márk oratione confirmata sunt». (Dec. ív. 
könyvtárban.) L. ix.)

Magyar Tört. Életr. 1888—9. 5
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Utánok Miksa római király, Ulászló cseh király és 
Albert lengyel herczeg követei mondották el beszédeiket.

A köznemesség, melynek száma sok ezerre ment, tü
relmetlenül sürgette a választás végrehajtását. Sőt egy 
töredék Albert herczeget királyivá kiáltotta ki. De a 
vezérek meg tudták győzni a gyülekezetei a felől, hogy 
fontos okok miatt a választást egyideig még el kell halasz
tani. És a nemesség, a tárgyalások végét be nem várván, 
miután jogainak gyakorlását megyénkint választott két- 
két nemesre ruházta, békésen szétoszlott.

Ezalatt a főrendek megállapították a föltételeket, me
lyeket a megválasztandó király elfogadni köteles lesz, és 
egyetértésre jutottak az iránt is, hogy Ulászlóra adják 
szavazatukat.

Mindazáltal János herczegről sem feledkeztek meg, és 
gondoskodni kívántak arról, hogy Mátyás fia méltó állást 
foglaljon el a trón m ellett; készek mindent megadni, a 
mit a koronán kívül nyújthattak. Ily módon reméllették, 
hogy őt önkéntes visszalépésre bírhatják, és a polgár- 
háború veszélyét elháríthatják.

Előterjesztették néki, hogy az atyjától nyert jótétemé
nyekért hálásak kívánnak lenni; és mivel a királyválasz
tás kimenetele bizonytalan, most, míg a hatalom az ő 
kezeikben van, intézkedni akarnak azon esetre, ha nem ő 
nyerné el a koronát.

A herczeg nem utasította el ezen ajánlatot. Tárgyalások 
indúltak meg, melyek csakhamar eredményre vezettek. 
Ebben a főfényező Erdődi Tamás volt, ki a tények kérlel
hetetlen logikájával kibékítette a herczeget. Ez később, 
mikor nyugodtan visszapillantott a mozgalmas napokra, 
jó szolgálataiért elismerését hálásan kifejezte. Gazdag jó
szágadományokban részesíté, és az erről kiállított oklevél
ben elmondja, hogy «mikor fenséges atyját Mátyás királyt, 
Isten rendelése e világból kiszolította, ő még gyermek
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lévén, ügyeit a maga feje után intézni nem volt képes. 
Míg minden oldalról az üldözések zivatarai és különféle 
háborgatások környezték·, királyi atyjának némely magas
rangú hívei nem vonták meg tőle segítségöket, támogatá
sukat és pártfogásukat; de mindannyit túlszárnyalta Tamás 
püspök, ki jeles erényei és érdemei miatt Mátyás király 
szeretetét bírta, és most az ő ügyeiben is buzgó szolgálat- 
készséget tanúsított.»*

Azonban alig hogy a főrendekkel az egyességet meg
kötötte, Váradi Péter érsek, ellensúlyozva Erdődi Tamás 
befolyását, rábírta a herczeget, hogy miután a főrendek 
többsége elpártolt tőle, és így megválasztását nem remél
heti : igényeit fegyver hatalmával érvényesítse. Újlaki Lő- 
rincz herczeg, a Beriszlók és a gazdag pécsi püspök hozzá 
csatlakoztak. Mire Buda várából kivonúltak, hogy az or
szág déli részein haderejöket szaporítsák.

De az ország rendei nem maradtak ezen esemény tétlen 
szemlélői. Meghagyásukból Báthori István és Kinizsi Pál 
utánok nyomúltak, és a Sárvíz partján utolérvén őket, véres 
ütközetben megverték.

Ezzel János herczeg megszűnt a trónjelöltekhöz tartozni. 
És Ulászló megválasztása biztosítva volt. Csak azon ne
hézséget kellett még elhárítani, melyet Beatrix támasztott.

Az özvegy királyné, lemondván azon reménységről, hogy 
a magyarok őt fogják uralkodójuknak elfogadni, Ulászló
nak ajánlotta föl támogatását, azon föltétel alatt, hogy 
nőül és uralkodótársul veszi. Azonban a magyar urak so
raiban sok ellensége volt. Ezek fönnen hirdették, hogy 
a pazar, szenvedélyes és kérlelhetetlen nő már Mátyás 
királyra is vészteljes befolyást gyakorolt. Nagy súlyt he
lyeztek arra, hogy magtalan is, és így ha vele lép Ulászló 
házasságra, halála után ismét megújulnak a királyválasz

* Az 1495-ik évi oklevél ScHMiTHnél: Episcopi Agrienses. 11, 156.
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tás válságai. Ezért határozottan ellenezték Ulászló házassá
gát Beatrixxal.

A váradi és győri püspökök is hozzájuk tartoztak. Ók 
a milánói herczeg-kisasszonyt, Corvin János jegyesét szánták 
Ulászlónak nőül. Tervöket az általános politikai helyzet 
alapos ismerete sugalmazta.

Miután ugyanis előre volt látható, hogy Magyarország 
háborúba fog bonyolódni az osztrák házzal, szövetségeseket 
kellett keresni. Ilyeneknek önként kínálkoztak : Francziaor-

szág és Milánó. Épen ezen időtájt 
nyílt meg a Habsburg- és Valois- 
dynasztiák hosszú küzdelme, az Olasz
ország fölötti uralomért és az európai 
hegemóniáért. V III. Károly fran- 
czia királynak, ki igényt tartott Ná- 
polyra, érdekében állott megakadá
lyozni, hogy az ausztriai ház a ma
gyar trónra i üssön, valamint azt is,

l g .  SFORZA HERCZEG ERME. J

hogy a magyar király rokoni kap
csolatba jöjjön a nápolyi királylyal. A franczia politikának 
olasz földön leghatározottabb híve Sforza Lajos herczeg volt, 
ki unokaöccse nevében Milánót kormányozta és franczia 
segítséggel a fejedelmi méltóságot magához ragadni készült.

A két magyar főpap tehát biztos lehetett a felől, hogy 
tervöket a Sforzák udvaránál örömmel fogják üdvözölni. 
És Erdődi Tamás följogosítva érezte magát azon remé
nyének kifejezésére, hogy «illő jutalomban» fog majd része
sülni. Mire Milánó magyarországi ügyviselője, ki ezen 
házassági tervet teljes előzékenységgel karolta föl, azt 
válaszolá, hogy «häladatos, bőkezű fejedelemnek fog szolgá
latot tenni, és eltekintve attól, hogy a jövendő királynét 
kötelezi le magának, valamely gazdag javadalom elnyeré
sére számíthat».

«Igen is számítok rá — jegyzé meg a főpap — és
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még egyébre is.» Kétségkívül a bíbornokságra gondolt, 
melyet a Sforzák pártfogása kieszközölhetett néki.1

Azonban a milánói tervnek egyelőre a legszorosabb 
titokban kellett maradni. Beatrix ugyanis, míg egyrészről 
fenyegetődzött, hogy azon esetre, ha ajánlatát Ulászló 
visszautasítja, ö a maga és az esztergomi érsek várait 
Miksának nyitja meg ; másrészről ígéretekkel és ajándékok
kal· sokakat megnyert Ulászló hívei közöl.2

Ily körülmények között a váradi és győri püpökök két
színű politika követésére szánták el magokat: megnyugtatni 
és kielégíteni Beatrixot most, mikor szükség van rá; vissza
utasítani igényeit később, mikor Ulászló trónja kellően 
meg lesz szilárdítva. Nem gondoltak arra, hogy őket is 
elérheti a kétszínűség rendes büntetése, mely abban áll, 
hogy veszélyesebb bonyodalmakat támaszt, mint a melyeket 
elhárít.

Ulászló habozás nélkül ráállott a lelkiismeretlen színjá
tékra, melynek méltatlanságát még fokozták az ő előzmé
nyei. Tizennégy év óta házassági szerződéssel volt lekötve 
Borbála brandenburgi őrgróf-kisasszonyhoz, kit vonakodott 
nőül venni, mert a politikai előnyök, melyek az eljegyzés
nél szemei előtt lebegtek, elenyésztek.3

Most Magyarországba küldött követeinek meghatalma
zást adott, hogy az özvegy királynéval a házassági szerző
dést megköthessék ; egyúttal a pártja élén álló uraknak azt 
az ígéretet adta, hogy Beatrixot nem veszi nőül.

Ekkor azután, junius 14-dikén, a magyar főrendek 
megjelentek Beatrix előtt, és azon kérelmet intézték hozzá: 
«adja beleegyezését Ulászló cseh királynak Magyarország

v i A milánói követ 1490 junius 21, 24- zés után a sziléziai herczegségtől, melyet
•és julius 15- és September 8-iki jelen- bírt volt, megfosztatott. (L. H ö fl e r  :
tései. Barbara Markgräfin von Brandenburg.

2 A váradi püspök közlései alapján, a Prága 1867. Es W e n z e l  G. érteke
milánói követ julius 15-1 ki jelentése. zése: II. Ulászló házasélete. Századok.

3 Borbála ugyanis kevéssel az eljegy- 1877. évfolyam.)
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királyává megválasztásához, fogadja őt férjéül, hogy to
vábbra is Magyarország királynéja maradhasson». Beatrix 
örömteljesen mondott igen-t.

A következő napon Ulászló kikiáltatott Magyarország 
királyává, azon föltétellel, hogy Mátyás özvegyét nőül 
vegye és uralkodótársul fogadja.*

Augustus 9-dikén tartotta ünnepélyes bevonulását az. 
ország fővárosába.

De ugyanakkor öccse, Albert herczeg, erős sereg 
élén, Pest közelében táborozott, és az egyességi ajánlatokat

2 0 . II. ULÁ SZLÓ  N ÉV-ALÁ IRÁSA .

visszautasítván, a fölvidékre vonult, hol Kassát vette ostrom 
alá. Miksa pedig megkezdette a Mátyás által meghódított 
osztrák városok visszafoglalását, és készületeket tett, hogy 
a háború színhelyét Magyarországba teszi át. II.

II.

A két trónkövetelő részéről fenyegető veszélyekkel szem
ben, Ulászló legelőkelőbb hívei: az egri, váradi és győri 
püspökök, Báthori István és Drágfi Bertalan véd- és dacz- 
szövetségre léptek Corvin Jánossal és az ehez ragaszkodó· 
pécsi püspökkel s Ráskai Balázszsal, hogy így őket szoro
san az új uralkodóhoz csatolják. Egyúttal Ulászló ígéretet 
tett Beatrixnak, hogy a koronázás után megtartják az. 
ünnepélyes egybekelést.

* E sorok írójának értekezése : II. Ulászló megválasztatása. Századok. 1885. év
folyam.
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September 18-ik napján történt meg a koronázás. A kö
vetkező napokban Ulászló az országos és udvari méltósá
gok betöltése iránt intézkedett. .

János, váradi püspök, ekkor kijelenté, hogy egyházi és 
világi méltóságairól lemondván, a Szent-Ferencz-rend egyik 
kolostorába vonul vissza. Elhatározásában a király kérései 
nem bírták megingatni. A cancellári tisztet Erdődi Tamás 
nyerte el, ki ettől fogva az ország kormányának vezetését 
egészen magához ragadta.

Erős uralkodók hajlékony ̂ eszközöket keresnek; gyen
gék szilárd támaszokra szorulnak. Az államférfiak sorában 
ritkábban találkoznak a támaszok, mint az eszközök; de 
legritkábban olyanok, kik mindkét szerepre egyenlően 
vannak képesítve. Ilyen volt Bakócz. A mily önmegtaga
dással szolgált Mátyásnak, olyan önérzettel uralkodott 
Ulászló fölött. *

Nagy előnyéül szolgált, a prestige, mely őt mint a nagy 
király bizalmas tanácsosát, titkainak letéteményesét kör
nyezte. E mellett széles látkörének és éles elméjének je
lességéhez járult feltűnő leleményessége, mely a legbonyo- 
lúltabb helyzetek igényeinek kielégítésére, nehézségeinek 
elhárítására mindig talált módot. Igaz, feladatát lényege
sen megkönnyítette az, hogy nem válogatott az eszközök
ben, nem hallgatott a lelkiismeret aggályaira, nem gondolt 
a világ ítéletével.

Ezt csakhamar alkalma nyílt bebizonyítania. Mikor 
ugyanis Beatrix, a koronázás után, a királyi ígéret teljesí
tését türelmetlenül sürgeté ; a cancellár nem habozott ural
kodóját a színlelés ösvényén tovább vezetni, az egyházi szer
tartások profanálásától sem riadván vissza.

A király értésére adta a királynénak, hogy kész meg
kötni a házasságot, de fontos okok követelik, hogy a szer
tartás titokban hajtassék végre. Beatrix örömteljes elra
gadtatásában a fölött, hogy czélt ér, nem vette észre a
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kelepczét. Beleegyezett abba, hogy lakásán, nehány meg
bízható ember előtt, történjék frigyök megáidása.

Ulászló ekkor összehívta bizalmas tanácsosait. Ünne
pélyes óvás alakjában kinyilatkoztatta előttök, hogy nincs 
szándékában feleségül venni a királynét; és a házassági 
ígéretet, melylyel, a helyzet kényszerűsége előtt megha
jolva, magát leköti, előre érvénytelennek jelenti ki.

Ezen előzmények után, October 4-én megjelent Beatrix 
palotájában, úgy mintha látogatására jönne. Az egri és 
győri püspökök, Báthori István, Kinizsi Pál és Schellen
berg, a csehországi cancellár, kísérték. A királyné, udvari 
emberei és a nápolyi követek által környezve, fogadta.

A kölcsönös üdvözlés és rövid társalgás után, a királyné 
és a király, a győri püspökkel, a terem egyik szögletébe 
vonúltak. A beavatottak körülvették őket, úgy hogy a töb
biek a történendőkről nem nyerhettek tudomást.

A püspök, összefogva Ulászló és Beatrix jobb kezét, a 
királyhoz ezt a kérdést intézte: «Felséged akarja-e az itt 
jelenlevő királyné ő felségét törvényes hitvesül fogadni, a 
római egyház szertartása szerint?» «Igen» volt a válasz.

Azután a királynéhoz fordult: «Felséged akar-e az itt 
jelenlevő király ő felségének törvényes hitvese lenni, a 
római egyház rendelése szerint?» «Akarok» volt válasza.

Mire a főpap áldását adta a fejedelmi párra. Ulászló 
pedig megújította kérelmét, hogy «bizonyos akadály elhá
rításáig» a történtek maradjanak titokban. És elbúcsúzván, 
palotájába tért vissza.*

Beatrix a magyar király törvényes hitvesének tarthatta 
magát, és ki volt elégítve. Ulászló ellenben, előleges óvá
sára és a brandenburgi Borbálával fennálló házassági szer-

* Ezen eseményről több hivatalos seik. (Az első a prágai káptalan könyv
okirat szó l: Ulászló római ügyviselőjé- tárában és kiadva b. Roszner Ervin 
nek 1492-ben szerkesztett emlékirata; «Régi magyar házassági jog» czímű mun- 
Beatrixnak 1494-ben, a pápai legátusnak kájában; a második és harmadik a ve- 
1494 aug. 2-án Rómába küldött jelenté- lenczei szent Márk-könyvtárban.)



ződésére támaszkodva, megnyugtatva érezte magát az iránt, 
hogy a kötött frigyet bármikor feloldhatja. És ezért nem 
késett a milánói házassági terv valósítására a tárgyaláso
kat megindítani.

Treviglioi MafFeo, Ulászló megválasztásának napján, 
éles szavakkal fejezte ki a váradi és győri püspökök előtt 
felháborodását a fölött, hogy a királynak Beatrixxal való 
házassága is határozat gyanánt mondatott k i ; egyúttal 
közié velők, hogy mivel most már nincs mit keresnie 
Magyarországon, visszatér Milánóba.

A két főpap a helyzet nehézségeivel mentegetődzött, 
de egyszersmind úgy nyilatkozott, hogy az országgyűlés 
határozata Ulászló házasságát Biancával nem fogja meg
akadályozni. Arra kérték tehát, hogy távozását halasz- 
sza el.

A követ úgy gondolkodott, hogy azok irányában, kik 
«egyszer már rászedték» joga van bizalmatlannak lennie ; 
de mivel más részről belátta, hogy nem állana érdekökben 
ok nélkül tartóztatni őt, és tudta azt is, hogy Beatrix az 
országban népszerűtlen; arra határozta el magát, hogy 
Budáról távozik ugyan, de Pécsváradon, Sforza Ascanio 
bíbornok apátságában, egy időre megállapodik.*

Ott soká kellett veszteglenie. Végre October elején 
üzenetet kapott, hogy rögtön, álruhában és titkon Budára 
siessen. A mint pedig megérkezett, éjnek idején vezették 
a királyi palotába. Ulászló, két cancellárjának jelenlétében 
fogadta, és közié vele, hogy elhatározta Bianca kezét kérni 
meg; a részletek megbeszélése végett a cancellárokhoz 
utasítá.

A «részletek» sorában a jegyajándék foglalta el a fő
helyet. A cancellárok háromszázezer aranyat igényeltek, 
tehát kétszer annyit, a mennyi Corvin János részére volt

ERDŐDI BAKŐCZ TAMÁS. 4 I

* A milánói követ 1490 julius 31-iki jelentés. 
Magyar Tört. Eletr. 1888—9.



42 FRAKNÓI VILMOS

kikötve; uralkodójuk «nemesebb származására és előnyö
sebb külsejére» utaltak.

Erre az olasz diplomata azt válaszolta, hogy másfél
százezerrel a leghatalmasabb uralkodó is megelégedhetik, 
és hogy a Corvin Jánossal létrejött szerződés föltételeinek 
megállapításánál is Mátyás király «nagyságát» tartotta 
szem előtt a milánói udvar.

A cancellárok nem engedtek, és arra kérték MaíFeot, 
menjen Milánóba, személyesen előterjesztendő az ügyek 
állását. Egyszersmind megjegyezték, hogy az ország belső 
békességének helyreállításáig «jó szóval kell tartaniok» 
Beatrixot, minélfogva szükséges, hogy a milánói tárgya
lások titokban maradjanak.

Maffeo teljesítette óhajtásukat és Milánóba utazott. 
A herczegi ház — 1490 december elején tartott beható 
tanácskozások után — abban állapodott meg, hogy Bianca 
kezét Ulászló királynak örömmel felajánlja, és a Corvin 
János részére biztosított jegyajándék összegét ötvenezer 
arany forinttal megtoldja. Aígyőri püspöknek pedig, eddigi 
jó szolgálataiért köszönetét mondván, ezüst asztali készlet
tel kedveskedett, azon ígéret mellett, hogy a bíbor kiesz
közlése végett lépések fognak tétetni.*

A válasz Magyarországból soká késett. Csak több hónap 
múlva jelentette Erdődi Tamás, hogy uralkodója harmad- 
félszázezer arany forintnál kisebb összeggel nem eléged
hetik meg. A mi a saját személyét illeti, — úgy mond — 
«a herczeg jó indulatánál egyebet nem kíván. A bíbort 
most nem keresi; ha ideje eljön és a herczeg őt támoga
tására méltatja, azt jó szolgálataival ki fogja érdemelni.»**

Milánóban ragaszkodtak a korábbi határozathoz; sőt

* A milánói követ egy dátum nélküli 
jelentése; a milánói herczegnek 1490
december 3-kán Sforza bíbornokhoz írt 
levele; Maffeonak 1490 november 30- és

1491 márczius 25-ikén a győri püspökhöz 
írt levelei.

** A győri püspök levele Maffeohoz, 
1491 ápril 29-ikén.
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azt kívánták, hogy a kétszázezer arany jegyajándékba 
Bianca kelengyéje, negyvenezer arany értékben, számíttas
sák be. Az ügy tisztába hozása végett Pistacchi Vincze, 
forli apát, küldetett Budára.
• Ezt a győri püspök fogadta, ki az üzenet meghallga

tása után, neheztelését fejezte ki a fölött, hogy a milánói 
udvar minduntalan változtatja határozatait, s ezzel őt is 
compromittálja, mit azon szolgálatok után, melyeket a her- 
czegi háznak tett, valóban nem érdemel meg. Kifejtette, 
hogy a korábbi és a mostani házassági terv között nagy a 
különbség; Mátyás király törvénytelen fiát nem helyez
hetni egy sorba a lengyel király első szülöttével, Magyar- 
és Csehország uralkodójával; ezért a legújabb ajánlatot 
nem meri előterjeszteni ő felségének, a ki észrevette, hogy 
ki akarják játszani, és most már másféle házassági tervek
kel kezd foglalkozni.

A milánói ügynök azt válaszolta, hogy Milánó fejedel
mei mindenkor nagy áldozatkészséget tanúsítottak szövet
ségeseik iránt, minélfogva nem volna eszélyes eljárás, öt
venezer arany különbözet miatt nagyobb előnyöket áldozni 
fö l; de nem is illendő, hogy uralkodókat pénzügyi tekin
tetek vezéreljenek a házasság-kötésnél.

Mind ennek nem volt hatása. A király és tanácsosai 
állhatatosak maradtak.

Az ügynök újabb jelentésére, Milánóból ismét tagadó vá
lasz érkezett; de a forli apát, a titkos jegyek dechiffrirozá- 
sában újoncz lévén, kétszázezer helyett kétszázötven ezer et 
olvasott, és örvendve értesítette Ulászlót, hogy kívánsága 
teljesíttetni fog, mit ez megnyugvással vett tudomásul.*

* Pistacchi 1491 S e p te m b e r 16- és 1492 julius 4-ikén Sforza Lajoshoz és ennek 
julius 23-ikán Sforza bíbornokhoz írt levele.
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III.

Ezalatt a helyzet, melyet az October 4-iki színlelt há
zasságkötés teremtett, Ulászlóra nagy nehézségek forrá
sává lett.

Beatrix folytonosan sürgette az egybekelést, és mivel 
ezt Ulászló különféle ürügyek alatt halogatta, a pressio 

ső eszközéhez folyamodott. Az 1491-ik év tavaszán 
esztergomi palotájában jvendégűl fogadta a királyt. O ki 
békóiba tudta bilincselni Mátyást, könnyen körűlhálózhatta 
utódját. És néhány nappal ennek távozása után, diadalérzet
tel írja meg atyjának az örömhírt, hogy a házasság «con- 
summáltatott.»

Mindazáltal számításaiban csalódott. Ulászló oly ma
gatartást követett irányában, mely meggyőzheté, hogy sem
mivel sem áll közelebb czéljához. Gyöngéd leveleire, me
lyeket «szeretett férjének» czímezett, hideg válaszokat 
kapott.

A hosszú bizonytalanság ezen állapota Nápolyban is 
nyugtalanságot keltett; mivel valamint a házasság létre
jötte az aragóniai ház hatalmi állásának szempontjából elő
nyöket ígért; úgy meghiúsulása súlyosan compromittálta 
volna. Ferdinánd király ezért, hogy Ulászlót kötelezettsége 
teljesítésére kényszerítse, merész lépésre határozta el ma
gát. A házasság létrejöttét és consummáltatását is hivata
losan bejelentette az olaszországi udvaroknak, melyek siet
tek az örvendetes esemény fölött szerencsekívánataikat 
tolmácsolni.*

A milánói udvar a nápolyi közleményben foglalt állí
tásnak nem adott hitelt, és fölszólította a magyarországi

* A milánói udvar velenczei és florenczi követeinek 1491 September 6- és 9-iki 
jelentéseik.
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cancellárt, hogy az olaszországi fejedelmekhez hivatalos 
czáfolatok küldését eszközölje.1

Erdődi Tamás nem habozott megígérni, hogy a kívánat 
teljesíttetni fog. Egyúttal ezen kritikus helyzetet kizsákmá
nyolván, szolgálataiért most már nemcsak a bíbor kieszköz
lését kötötte ki jutalmúl; de ezenfelül még pénzajándékra 
is igényt tartott, melynek értékét jónak látta öt-hatezer 
forintban megállapítani. Es hogy személyének jelentőségét 
még emelje, közié, hogy Miksa római király, ki Magyar- 
országot a Milánó ellen készülő szövetségbe be akarná 
vonni, fényes ígéretekkel, egyebek közt a bíbor kieszköz
lésének ajánlatával is, törekszik őt a maga részére vonni. 1 2

Ez időben csakugyan tárgyalások folytak Miksa és 
Ulászló között. Erdődi Tamás állott a magyarországi biz
tosok élén, kiket, bizonyosan czélzatosan, a magasabb mű
veltséget nélkülöző, írni nem tudó főurak sorából szemelt 
ki.3 Az 1491 november 7-ikén létrejött az egyezség; leglénye
gesebb pontja megállapította, hogy ha Ulászló fiörökös nél
kül hal meg, a magyar korona Miksára és utódaira száll.4

Ezen engedmény az 1492 február 2-ikára összehívott 
magyar országgyűlésen nagy felháborodást keltett a ren
dek körében. A biztosok, névszerint a győri püspök, ellen 
a hazaárulás vádját hangoztatták ; halált kiáltottak fejökre. 
Csak Ulászló azon ígérete, hogy a föltételek módosítását 
eszközli ki, csendesítette le a zivatart.5

Váradi Péter kalocsai érsek, megfeledkezvén arról, hogy 
szerencsétlenségének Beatrix volt okozója, megszánta őt, és

1 Maffeo levele a győri püspökhöz
1491 december 25-ikén.

2 Maffeo Sforza Lajoshoz 1492 január 
i-én, Sforza Lajos Ascanio bíbornokhoz
1492 február 28- és martius 31-diki le
velei.

3 Ulászló nyolcz biztost küldött. Ezek
közöl három (a győri püspök, Schellen
berg cancellár és Pamkircher András)

részére külön megbízó levelet is állított 
ki, hogy Miksa biztosaival titkos egyes- 
ségre léphessenek. (Az 1491 aug. 23-iki 
megbízólevél a bécsi titkos levéltárban.)

4 A békekötés oklevelének eredeti pél
dánya a bécsi titkos levéltárban.

5 Ezen országgyűlésről Costabili Ber- 
nárd 1492 martius 22-dikén kimerítő je
lentést küld Esztergomból Ferrárába.
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az országgyűlésen felszólalt érdekében, a király által elvállalt 
házassági kötelezettség teljesítését sürgetvén. De szava nem 
talált viszhangra. A rendek épen ellenkezőleg, attól tartván, 
hogy a magtalan özvegygyei kötendő házasság az ausztriai 
ház örökösödési igényeinek érvényesítését elő fogja segíteni, 
azt kívánták, hogy a király mielőbb olyan fejedelmi hölgyet 
válaszszon hitvestársul, kitől örököst várhat az ország.

Ezen tárgyalásokból a milánói udvar meggyőződött a 
felől, hogy Ulászló és Beatrix között érvényes házasság 
nem létesülhetett és nem is fog létesülni. A tárgyalások 
elejtett fonalát ismét fel akarta venni.1 De ekkor, a lát
határ egy másik pontján jelentkeztek aggasztó fellegek.

Az 1492-ik év kora tavaszán Rómából azon értesítés 
ment Milánóba, hogy a magyar király régibb idő óta «egy 
német fejedelmi hölgy irányában házassági ígérettel van 
lekötve». A herczeg megbízta magyarországi ügyviselőjét, 
hogy tegyen kérdést Ulászlónál. Ez a hazugságok ösvé
nyén bátran tovább haladt. Határozottan kijelentette, hogy 
házassági ígérettel nincs lekötve, csak «általánosságban 
tartott ígéretekről» volt szó. Sőt a becsületében megsér
tett ember szerepét játszva, feljajdúlt, hogy «jó keresztény 
létére» ilyféle gyanúsításoknak van kitéve.1 2 De ugyan
akkor mindent megtett, hogy Borbála őrgrófnő beleegye
zését a vele kötött házassági szerződés felbontásához ki
eszközölje, a mi sikerűit is.3

Ez alatt a tárgyalások Bianca jegyajándéka ügyében 
szintén eredményre vezettek. A milánói herczegi ház régibb 
ajánlatát akképen módosította, hogy a kétszázezer aranyat 
készpénzben fizeti ki, és azonfölűl a herczegnő huszonöt- 
ezer arany értékű kelengyét visz magával.4

1 Maffeo levele a győri püspökhöz. 3 H ö f l e r  i. m. 17.
1492 május 13-ikán. 4 Sforza Lajos levele Ascanio bíbor-

2 A győri püspök levele Maffeohoz nokhoz, 1492 oct. 13-ikán.
1492 május 18-ikan.
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Ebben Ulászló király megnyugodott. Erdődi Tamásnak 
ugyanis a Sforzák jóakaratára nagy szüksége volt.

Az 1491-dik év őszén, Dóczi Orbán kincstárnok halá
lával, megüresedett az egri püspökség, az ország egyik 
leggazdagabb javadalma, mely mintegy húszezer arany fo
rintot jövedelmezett.* Erdődi Tamás természetesen igényt 
tartott rá. És a király kész volt teljesíteni kívánatát. De a 
szent-szék részéről merültek föl nehézségek, melyeknek ko
rábbi eredetök vala.

Öt évvel azelőtt Rangoni Gábor egri püspököt Rómá
ban érte el a halál. V III. Incze érvényesítette a régi

2 1 . V III . IN CZE PAPA ÉR M E.

egyházi törvényeken alapuló azon jogot, mely szerint a 
római curiánál elhunyt főpapok javadalmainak adományo
zása a pápát illeti; és Borgia Rodrigo bíbornokot nevezte 
ki egri püspökké. De Mátyás király, kegyúri jogaira támasz
kodva, a római kinevezést nem vette tekintetbe, és az egri 
püspökséget Dóczi Orbánnak adományozta, ki nem sokára

* Erdődi Tamásnak az első két esz
tendőből fönmaradt számadási könyvei 
19098 és 18240 forint jövedelmet mutat
nak ki. (Ezen kézirat eredeti példánya a 
bécsi állami levéltárban. Közzé van téve

az Egri Egyháztörténelmi Adatok 188S- 
dik évfolyamában.) A későbbi években 
Erdődi Tamás leveleiben az egri püs
pökségjövedelméről szólván, azt 20.000-re 
teszi.
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a pápai megerősítést is kieszközölte, mert Borgia, a pé- 
terváradi apátságot nyervén a királytól kárpótlásul, le
mondott.1

Most azonban, mikor a püspöki szék újból megürese
dett, Borgia bíbornok, arra utalván, hogy csak Dóczi javára 
mondott le, a püspökség törvényes birtokosának tekintette 
magát, és a mint néhány hónappal utóbb (1492. augustus 
12-dikén) VI. Sándor névvel szent Péter székét elfoglalta, 
a «fölmagasztaltatása által megüresedett egri püspökséget» 
Sforza Ascanio bíbornoknak adományozta, ki mint Bianca 
nagybátyja, azon reménynyel kecsegtetheté magát, hogy a 
javadalom birtokába is léphet.

Csalódott. Erdődi Tamás sem a magyar király kegyúri 
jogait, sem a maga érdekeit föláldozni nem volt hajlandó. 
Abban bízva, hogy Sforza bíbornok, valamint előde, némi 
kárpótlás fejében, visszalépésre lesz bírható, a király által 
kineveztette magát, és a javadalom élvezetébe lépett. 
Egyszersmind, azon ürügy alatt, hogy a pápai megerő
sítés elnyerése bizonytalan, a győri püspökséget is meg
tartotta.2

Mindazáltal további terveire, névszerint a bíbor elnye
résére gondolván, a római bonyodalom [barátságos elinté
zését kívánatosnak tartotta. Ezért Sforza Lajos herczeg 
közbenjárását kérte ki, a Budavárában tartózkodó milánói 
ügy viselő útján. «A győri püspök úr — írja ez — talán 
nem érdemli meg ama kedvezést; de hatalma az ország
ban oly nagy, hogy szolgálatára kell államink, ha azt akar
juk, hogy viszont ő is tegyen nekünk szolgálatokat.»3

Sforza Lajos, hogy a házassági ügy kedvező elintézését 
biztosítsa, készséggel fölajánlotta közbenjárását, és áldoza-

I Ezen ügyre vonatkozó számos ér
dekes részletet tartalmaznak a Mátyás
kori Diplomatiai Emlékek m. kötetében 
közzétett diplomatiai levelezések.

2 Három esztendeig bírta. 1495-ben 
öccse, Ferencz részére eszközölte ki ado
mányozását,

3 Lantero jelentése 1492 October 10.
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tokra is kész volt, mert ő Ascanio bíbornoknak, lemon
dása esetén, kárpótlást biztosított.1

Azonban más felől a nápolyi udvar oly irányban hasz
nálta föl befolyását a pápánál, hogy Erdődi Tamásnak az 
egri püspökségben való megerősítést csak azon föltétel alatt 
helyezze kilátásba, ha az Ulászló és Beatrix között fennálló 
házasság végrehajtását kieszközli.1 2

Ugyanekkor (1492 november havában) Ulászló király 
Sankfalvi Antal nyitrai püspököt Rómába küldötte, hogy 
ott kettős házassági kötelezettségétől való feloldozását kiesz
közölje, és azután Bianca herczegnővel a házassági szerző
dést megkösse.

A római curiánál ez időben a nápolyi és milánói ud
varok ügyviselői között elkeseredett küzdelem indúlt meg, 
melynek kimenetele sokáig kétes volt.3

Az érdekek ezen összeütközését és a helyzet bizonyta
lanságát ügyesen ki tudta zsákmányolni Miksa római király. 
Az 1493-dik év őszén megkérte Bianca kezét, és el is 
nyerte. Már előbb saját leányát Margit főherczegnőt aján
lotta nőül Ulászló királynak, és ezzel kapcsolatban azon 
meglepő tervvel állott elő, hogy Ulászló vegye át a német 
birodalom kormányát, néki pedig adja át Magyarországot, 
melynek a török ellen való megoltalmazását kezeibe óhaj
totta venni. Ajánlataival 1493 nyarán bizalmas titkárát 
küldötte Erdődi Tamáshoz, kinek, közreműködését kérvén 
ki, «a két uralkodó, országaik, s az egész kereszténység 
javára czélzó» terv valósulása esetén, jutalmúl «gazdag 
és hatalmas püspökséget» ígért a német birodalom vagy 
az osztrák örökös tartományok területén, és azon felül

1 Sforza Lajos levele Lanteróhoz 
1492 October 23-ikán , Ulászlóhoz és 
Erdődi Tamáshoz 1493 mart. 22-ikén.

2 A nápolyi király utasítása Rómába 
küldött fia, az altamurai herczeg részére, 
1492 november 30-dikán. (Trinchera.

Magyar Tört. Életr. 1888—g .

Codice Aragonese. Tom. π. Volume i. 
2 0 5 ·)

3 Ezen küzdelem minden mozzanatát 
földerítik a nápolyi és milánói diploma* 
tiai iratok. De előadása ezen munka ke
retén kívül esik.

7
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húszezer rajnai forintot, mely összeg felét maga tarthatja 
meg, másik felét pedig barátai között, kik segítségére lesz
nek, oszthatja föl.1

A magyar cancellár bizonyára a legelső pillanatban 
fölismerheté a terv kivihetetlenségét ; mert ahhoz a ma
gyarországi rendek hozzájárulását kieszközölni nem volt 
lehetséges. így tehát tárgyalás alá sem vétetett.

Miksa is csakhamar elejtette azon óhajtását, hogy 
leányát a magyar király nőül vegye. Családi érdekeinek 
szempontjából előnyösebbnek ismerte föl azt, hogy Ulászló 
Beatrixxal, kitől örököst nem várhat, lépjen házasságra. 
Mikor tehát néhány hónappal utóbb, Frigyes császár halála 
után (1493 végén), Erdődi Tamás, mint a magyar király rész
vétének tolmácsa, Bécsben megjelent, Miksa az özvegy ki
rályné érdekében emelte fel szavát. Azonban a magyar can
cellár fölvilágosította az iránt, hogy a házasság Ulászló és 
Beatrix között, a magyar nemzet ellenszegülése miatt, nem 
jöhet létre.1 2

Ugyanily nyilatkozatot tett Sankfalvi Antal nyitrai 
püspök Rómában. Mindamellett VI. Sándor pápa, hosszú 
ingadozás után, Beatrix részére állott. Es 1494 elején, 
Magyarországba küldött legátusa által, Erdődi Tamásnak a 
bíbort biztosította, ha kieszközli a házasság végrehajtását. 3 
De, a legátussal szemben is, a cancellár leplezetlenül kije
lentette, hogy Beatrix érdekében semmit sem tehet, mert 
előre látja, hogy igyekezetei a király szilárd elhatározásán 
hajótörést szenvednének. És a legátus eredmény nélkül 
kényszerűit visszatérni.4

Ezalatt az egri püspökség ügye függőben maradt.

1 Miksa utasítása 1493 julius 25-ikén 3 Ezt tudjuk a nápolyi királynak 1493
Magyarországba küldött követe Waldauf november 7- és 22-ikén magyarországi, 
Flórián részére. Egykorú irat a bécsi illetőleg római követeihez intézett leve- 
titkos levéltárban. leiből. Trinchera 300, 314.

2 Milánó követének jelentése Bécsből 4 A pápai legátus 1494 augustus 2-diki
1493 december 12-ikén. jelentése.
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Ascanio bíbornok, a mint Magyarország és Milánó közöt 
a házassági tárgyalások megszakadtak, nem gondolt több< 
arra, hogy igényeiről Erdődi Tamás javára lemond. Ellen 
kezőleg, a rokoni viszonyt, melybe Miksa királyhoz lépett 
arra használta föl, hogy a püspöki javadalom elnyerésért 
kísérletet tegyen, a mi természetesen meghiúsult. 1

Az 1495-dik év tavaszán tartott magyar országgyűlé 
végső reménységétől megfosztotta őt. A törvénykönyvbt 
ugyanis azon kemény végzés iktattatott, hogy mindazok 
kik egyházi javadalmat mástól mint a királytól vagy a; 
illetékes kegyúrtól fogadnak el, és birtokbavételére kísér 
letet tesznek, mint az ország szabadságának megzavarói 
a vízbefulasztás büntetésével fognak sújtatni.1 2

Ugyanakkor Erdődi Tamás azon ajánlattal fordúlt Asca 
nio bíbornokhoz, hogy ha az egri püspökségről lemond 
megfelelő értékű más javadalmakat fog részére kieszkö 
zölni.3 De a megindított tárgyalások folyama alatt, Beatrb 
udvarmestere azon meglepő előterjesztéssel jött Rómába 
hogy Erdődi Tamás késznek nyilatkozott Ulászló király1 
a házasság végrehajtására rábírni, ha a királyné közben
járása által a bíbort és az egri püspökségre a pápai meg 
erősítést elnveri; ezért Ascanio bíbornokhoz azon kérelme1 
intézte, hogy az egri püspökséget a királyné rendelkezé
sére bocsássa, ki mihelyt a magyar trónt elfoglalja, őt még 
dúsabb javadalom birtokába fogja juttatni. A bíbornof 
hitelt adott ezen, kétségkívül mystification alapuló előadás
nak, kész volt teljesíteni a királyné óhajtását és megszakí 
tóttá alkudozásait a püspökkel.4

1 Sforza Lajos jegyzéke Miksa király 
udvaránál tartózkodó követéhez, 1494 feb
ruár i-én és ezen követ jelentése 1494 
május 4-én.

2 Ezen (xxxi) czikk az egyházi rend
ellenmondása daczára jött a törvény-
könyvbe, a mi ott ki van emelve.

3 A bíbornok levele Sforza Lajoshoz 
1:495 július 2-ikán.

4 Sforza Lajos levele Beatrixhoz, 149C 
január 8-ikán. Milánó római követénél· 
jelentése 1496 ápril 6-ikán. Sforza Lajos 
levele Ascanio bíbornokhoz 1496 julius 
23- és december 11-ikén.
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Mindazáltal időközben Erdődi Tamás terveiben is lénye
ges fordulat állott be. Mielőtt még az egri püspöki szé
ken egészen szilárdul helyet foglalhatott, már is magasabb 
czélra : az esztergomi érsekségre vetette szemeit.

III.

Észtéi Hippolyt herczeg, kit Mátyás király, egyik 
szerencsétlen órájában, mint öt esztendős gyermeket, az 
ország első főpapi székére emelt, hatalmas pártfogójának 
halála után, nehéz helyzetbe ju
tott. Egyháziak és világiak egy
aránt megaláztatást láttak abban, 
hogy idegen és gyermek bírja a 
prímási méltóságot, mely egyút
tal a közélet nagyfontosságú té
nyezője vala.

A köz elégiiletlenséget táp
lálta azon körülmény, hogy a 
gvűlölt Beatrix Esztergomban

, . 23. É S Z T É I H IPPO LY T ÉR M E.vonta meg magat; es az erseki
jövedelmeket saját politikai czéljaira használta; valamint 
azon helytelen intézkedés, hogy a köz tiszteletben álló 
Ibafalvi Tamás az érseki helynök tisztétől fölmentetvén, 
helyére olasz főpap neveztetett ki.

Mikor 1494 tavaszán Hippolyt, királyi engedélylyel, 
nyolcz hónapra atyja udvarához ment, távolléte alatt ellen
ségei megindították az actiót, mely az érsekségtől való 
megfosztását vette czélba. Miksa király közbenjárása hárí
totta el tőle e veszélyt.*

* Ascanio bíbornok levele Sforza Lajoshoz, 1494 mart. 13- és 18-ikán. Arezzoi Donát 
érseki helynök leveler Hippolythoz Esztergámból 1494 sept. 30-ikán. Sforza Lajos 
jegyzéke Miksa udvaránál levő követéhez 1494 november 21-ikén.
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De a következő év (1495) tavaszán tartott országgyűlésen 
kitört ellene a zivatar. A Verbőczi István vezérlete alatt 
mind erőteljesebben fellépő nemzeti párt a magyarországi 
egyház köréből az idegen befolyás kiküszöbölésére irány
zott intézkedések egész sorozatát vitte keresztül.

Megállapíttatott egyebek között, hogy külföldiek egy
házi javadalmakat ezentúl el nem nyerhetnek, azok pedig 
kik már bírnak, állandóan székhelvükön tartózkodni köte- 
lesek; a mennyiben pedig a király által kitűzendő határ
időig meg nem jelennek, javadalmuktól megfosztatnak. 
Egy másik határozat olasz papoknak egyházmegyei, név- 
szerint helynöki hivatalokra alkalmazását tiltja, és az általok 
hozandó bírói ítéleteket érvényteleneknek nyilvánítja.* 

Ezen két végzés egyenesen Hippolyt személye ellen 
fordult, és megértethette vele, hogy ha Magyarországba 
visszatér, sokféle kellemetlenségeknek lesz kitéve.

A rá nézve kedvezőtlen viszonyokat Erdődi Tamás 
•nem késett a maga javára értékesíteni. Megpendítette 
azt a gondolatot, hogy Hippolyt engedje át néki az eszter
gomi érsekséget, és cserében az egri püspökséget fogadja 
el, kilátást nyitván arra, hogy azután Olaszországban való 
maradását lehetővé fogia tenni. A király hozzájárulását 
nem volt nehéz kieszközölnie. A ferrárai udvar is kész
séggel fölkarolta a tervet, és mivel valósítása Ascanio bí-"" 
bornok lemondását tette szükségessé, ennek a lodi apátságot 
ajánlotta föl kárpótlásul. De ez visszautasította az ajánlatot, 
és oly igényekkel állott elő, melyeket teljesíteni nem lehe
tett. Ekkor Hippolyt közölte Erdődi Tamással, hogy az 
egri püspökség helyett bármily más javadalommal, mely 
tízezer arany forintot jövedelmez, megelégszik.

Azonban Erdődi Tamás súlyt helyezett arra, hogy az 
egri püspökség kérdése végleges megoldást nyerjen, és
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Ascanio bíbornokot szintén kielégítve óhajtotta látni. Ezért 
arra kérte a ferrarai herczeget, hogy újítsa meg ajánlatát 
a bíbornoknál, és csak ha ez ismét visszautasítaná a lodi 
apátságot, volt hajlandó a cserét más alapon létesíteni; ez 
esetben a győri püspökséget és a szentmártoni apátságot 
szánta Hippolytnak.

Ascanio bíbornok háta mögött Beatrix állott, ki a cse
rét, mely a biztos menedékhelytől és jelentékeny segély- 
forrástól fosztotta volna meg, egész erővel ellenezte. Test
vérét, a ferrarai herczegnőt kéréseivel ostromolta, hogy 
Hippolytot a lemondástól tartsa vissza, és őt mielőbb Ma
gyarországba érseki székének elfoglalására küldje.1

Kívánságát teljesítették. A fiatal bíbornok 1496 novem
ber 11-dikén útnak indúlt Magyarországba. De nehány 
nap múlva, amint Trevisóba ért, itt egy magyar követtel 
találkozott, ki Ulászló király levelét hozta, melyben azon 
óhajtást közli vele, hogy maradjon Olaszországban, és a 
cserét Erdődi Tamással mielőbb foganatosítsa. i 2

Hippolyt visszatért Ferrarába, és újból megindúltak 
Ascanio bíbornokkal a tárgyalások. Ezek vezetését most 
Erdődi Tamásnak Rómába küldött megbízottai vették át, 
kik, habár Miksa római király is a csere meghiúsítására 
érvényesítette befolyását,3 elhárítottak minden nehézséget. 
Az egyesség létrejött. Ascanio bíbornok lemondott az egri 
püspökségről, melyért kárpotlásúl Hippolyt érsektől a lodi 
apátságot és a magyar királytól a szekszárdit kapta.4

Ekkor azután (1497 elején) Hippolvt és Erdődi Tamás
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i Arezzoi Donát levele Hippolythoz,
1496 augustus 2-án Esztergomból. Sforza
Lajos levelei a ferrarai herczeghez 1496 

Julius 23- és October 10-, Ascanio bíbor-
nokhoz September 29- és October 10-ikén. 
A ferrarai herczeg levele Sforza Lajoshoz, 

Ί496 October 17-ikén. Rómából a milá
nói követ jelentése 1496 September 5-én, 
-a ferraraié September 23-ikán.

2 A ferrarai herczeg levelei Beatrix- 
hoz és Sforza Lajoshoz, 1496 november 
9- és 17-ikén. Hippolyt levele Sforza La
joshoz 1496 november 18-ikán.

3 Miksa király utasítása a római cu- 
riánál tartózkodó követe részére 1496 áp- 
ril 6-ikán.

4 Ascanio levele Sforza Lajoshoz 1496 
december 21-ikén.
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között is, az esztergomi érsekségnek az $gri püspökséggel 
való elcserélése tárgyában, megállapíttattak a föltételek.1

Hátra volt a szent-szék megerősítése, melynek kiesz- 
közléséért Ulászló király ismételten tett lépéseket.IV. 1 2

Az 1497 június 9-dikén tartott consistoriumban, a pápa 
Ascanio bíbornok lemondását az egri püspökségről és Er- 
dődi Tamás áthelyezését Győrből Egerbe megerősítette. 3 
De az esztergomi érsekség ügyét elintézetlenül hagyta.

Erdődi Tamás ezt az özvegy királyné meg nem szűnő 
fondorlatainak tulajdonította, és ezért a király által kímélet
len hangon szerkesztett levelet íratott a pápának. «Ne 
kényszerítsék — úgy mond — arra, hogy Beatrixot nőül 
vegye. Élete koczkáztatásával is elhárítja orsszágától ezt 
a fenyegető pestist!»4

Három hónappal ezen levél elküldése után (1497 de- 
czember 20-án) VI. Sándor pápa ismét tartott consistoriu- 
mot, melyben Hippolyt lemondását elfogadta, Erdődi Ta
más áthelyezését az esztergomi érsekségre, Hippolytét az 
egri püspökségre, helybenhagyta.5

SÓ

IV.

Erdődi Tamás a legrendkivűlibb módon a magyaror
szági egyház élére jutott. Cancellári hivatala és személyes 
befolyása politikai téren uralkodó állást biztosított néki. 
Emellett a hatalom kivételes zálogát bírta a szent koro
nában, melyet Visegrád várával együtt, az 1493-dik évi 
országgyűlés az ő és Zápolyai István őrizetére bízott.

Mindehhez mesés arányokban gyarapodó magán-vagyon

1 Erdődi Tamásnak 1497 február 2-án 
Pozsonyból Hippolythoz írt levele.

2 Erre utal 1497 September 20-ikán a
pápához írt levelében.

3 A jegyzőkönyv Rómában.
4 Az 1497 September 20-ikán kelt ki

rályi levél eredetije Velenczében.
5 A jegyzőkönyv Rómában.
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járult, melyet kielégíthetetlen hírvágy által sarkalva, minden 
rendelkezésére álló eszközzel összeszerezni igyekezett.

A király, ki őt kegyelmének nyilatkozataival folytono
san elhalmozta, a koronára szállott jószágok adományozásá
nál sem feledkezett meg róla. így, mikor Vük szerb feje
delem özvegyét, ki második férjével Beriszló Jánossal a 
törökökhöz pártolt, magyarországi jószágaitól megfosztotta, 
ezeket — úgy mint Fejérkő várát, Komogovina és Dolaczki 
kastélyt, uradalmaikkal (Körös, Zágráb és Orbáz megyék
ben) — neki adományozta.* Kanizsai György főpohárnok
mester, mivel sógornéját egyházi dispensátió nélkül nőül 
vette, jószágvesztésre ítéltetvén, birtokaiból Debrő vára, 
Gyöngyös mezőváros egy részével és három faluval, a can- 
cellárnak jutott.**

Még jelentékenyebb előnyök származtak rá főrangú 
férfiak és nők adományaiból, melyekre csodálatot keltő 
ügyességgel és szerencsével tudott jogczímeket szerezni. 
Politikai téren és a magán életben, tettel és tanácscsal, 
számtalanokat kötelezett le. Pénztárából soha sem habo
zott meríteni, mikor azokat lehetett megnyernie, kikre

r
szüksége vala. Eles látással, mely évek múltán bekövet
kezhető eseményeket von számításai körébe, a koczkáz- 
tatás bátorsága frigyesül, és ritka fokú türelem, mely be
várja, míg a termés az aratásra megérik. Minderről tanú
ságot tesznek a nagyszámú adománylevelek és szerződések, 
mert többnyire részletesen elmondják a körülményeket, 
melyek között létrejöttek.

Azok élén, kik lekötelezettjeinek vallják magokat, Cor
vin János herczeg áll. Magasztalásokkal halmozza el őt 
pártfogásáért, melylyel a Mátyás halálát követő nehéz idők
ben felkarolta, a horvátországi bánságot néki megszerezte,

* Az 1496 január 23-ikán kelt királyi adománylevél Galgóczon.
** Az 1496 junius 16-ikán kelt királyi adománylevél Hevenesi kéziratgyüjtemé- 

nyében. (xvm. 26.)
Magyar Tört. Életr. 1888—9. 8
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és 17,200 forintnyi összeg erejéig kölcsönökkel segélyezte. 
«Némi viszonzásképen» a zsámbéki és derecskéi uradal
makat, Fejér- és Biharmegyékben, adományozta neki; va
lamint az elzálogosított margitai és polgárii uradalmakra 
(Szabolcs megyében) jogait ráruházta.*

Ezen kívül zálogczímen átengedett neki a Mátyás ki
rálytól örökölt kincsekből több nagyértékű darabot, me
lyekkel a fényűző főpap székesegyháza és palotája díszét 
emelé. A legkiválóbb ezen tárgyak között egy arany feszü
let, melyet azon időben negyvenezer forintra becsültek, és 
melynek műbecse a nemes érez s a drágakövek értékét 
messze meghaladja. Első rangú olasz mester alkotása, a 
XV. századbeli ötvösség és zománcz-technika legnevezete
sebb termékeihez számíttatik. Ezen műtárgy, melyet a 
herczeg később Erdődi Tamásnak — újabb szolgálatok 
jutalmául — örök tulajdonúi átengedett, ma az esztergomi 
érseki kincstár főékességét képezi.**

Erdődi Tamás azon büszke reménységgel kecsegtetheté 
magát, hogy a Hunyadi-háznak jelenleg romjaiban is, bámu

latot keltő, műépítészeti alkotása, Hunyad- 
vára, őt fogja uralni. Ezt a hozzátartozó ura
dalommal, a könnyelmű ifjú herczeg tízezer 
forintért zálogba vetette Kinizsi Pálnak, ki 
ugyanazon czímen (1494) tovább adta Erdődi 

24. kinizsi pecsétje. Tamásnak. Utóbb Kinizsi özvegye, Benigna 
asszony, a maga jogait is átruházta rá, hálából azon szol
gálatokért, melyekben az ő atyja a vitéz Magyar Balázs,

* Corvin János 1495-ik évi bevallását 
közli S c h m it t h  (Episcopi Agrienses. 11. 
156.), de csonkán, az uradalmak nevei
nek kihagyásával. A hiányt pótolni lehet 
Corvin Jánosnak 1498-ik évi, alább idé
zendő panasziratából. A margitai és pol
gárii uradalmakra vonatkozó okiratok 
az egri káptalan levéltárában őriztetnek.

** Az elzálogosított értéktárgyakat fel

sorolja az 1498-ik évi panaszirat. A fe
születre vonatkozó okiratok az eszter
gomi káptalan levéltárában. A feszület 
fényképezett rajzát és leírását közölte 
D ankó  J ó z s e f  «Az esztergomi főegyház 
műkincsei» czímű díszmunkában. (Esz
tergom 1880.) Színezett rajza megjelent 
az «Ötvösség remekei» czímü díszmunká
ban. (Páris 1888).
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25.  MÁTYÁS KIRÁLY FE SZ Ü LET É.

8*
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valamint két férje Kinizsi és Horvát Márk, a cancellártól 
részesültek volt.1

A nagy király fiát és híres hadvezérét hosszú sorban kö
vetik a főrangú egyének, kiket Erdődi Tamás az érdek- 
solidaritás szoros kötelékeivel csatolt magához. Különösen 
azokra irányozta figyelmét, kik gyermektelenül közeledtek 
a sír felé, és haláluk esetére örökösül rendelték őt, a mit 
könnyen tehettek, mert birtokaiknak a koronára kellett 
szállaniok ; míg a hatalmas cancellár ismét nehézség nél
kül kitudta eszközölni, hogy javára a király lemondott 
örökösödési igényeiről.

Az 1491-dik év martius első napján Monoszlói Csupor 
István, gyermektelen aggastyán, megjelent a király előtt 
és előadta, hogy indítva azon sokféle szívességektől és szol
gálatoktól, melyeket a győri püspök részéről tapasztalt, 
néki adományozza birtokait. Ulászló beleegyezését adta, 
és mikor, már a következő esztendő végén, Csupor halála 
bekövetkezett, kiállította az adománylevelet. Az örökség 
Szarvaskő várából és uradalmából állott, melyhez Monoszló 
mezőváros és hetvenöt falu tartozott, Körös meg Zágráb 
megyében. Birtokba vételök akadálytalanúl megtörtént. i 2

Pamkircher Györgygyel, a hatalmas család utolsó férfi
sarjával, a varasdmegyei Császárvára urával, Erdődi már 
Mátyás életében barátságos viszonyt tartott fönn. A győri 
püspökség némely jószágainak és tizedeinek haszonélveze
tét engedte át néki, és kölcsönöket nyújtott, a nélkül, hogy a 
visszafizetést igényelné. Viszont György úr, 1492-ben, összes 
birtokait, 50,000 forintnyi összegben beírta, közösen a maga 
nővérének, hajadon unokahugának és Tamás püspöknek. 3

i Kinizsi Pál 1494 deczember 3- és
Benigna 1496 február 13-ikán kelt okle
velei Galgóczon. Mindazáltal Corvin Já
nos és utóbb jogutódja Brandenburgi
György is megtámadta Erdődi Tamás 
igényeit, s megakadályozták abban, hogy

Hunyadvárának tényleg birtokába jus
son.

2 Az 1491 martius i-én és 1494 ja
nuár i-én kelt királyi okiratok Gal
góczon.

3 Mindezeket Erdődi Tamásnak Miksa
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Monvorókeréki Ellerbach János, kinek Németországból 
bevándorolt őse Nagy Lajos hadjárataiban kitüntette magát, 
szintén utolsó sarj volt a család magyarországi ágán. 
Monyorókerék, Vöröstorony és Körmend várakat bírta, 
két mezővárossal, 26 faluval és sok más birtokrészszel. 
A pazarló főurat Erdődi Tamás kölcsönökkel segítette, 
melyeknek összege 40,000 forintig emelkedett. Benső barát
ság fejlődött ki közöttök ; azon kor szokása szerint testvé
rül adoptálták egymást. És 1496-ban Ellerbach összes bir
tokainak örökösévé rendelte Tamást.*

A Rozgonyi-családot, mely a xm. század óta számos ki
tűnő főpapot és hadvezért adott a nemzetnek, most a kihalás 
veszélye fenyegette. Egyetlen férfitagja volt. Erdődi Tamás 
a család leány tagjaival tárgyalásokba bocsátkozott, hogy a 
katasztrófa bekövetkezte esetén, a nagy kiterjedésű uradal
makra, — melyek nyolcz vármegyében terültek el, négv vá
rat, egy mezővárost és számos falut foglaltak magokban, — 
jogigényeket szerezzen magának. Az első 
kinél czélt ért, Rozgonyi Klára volt, Eger
vári László horvátországi bán özvegye. Férje 
ugyanis, Mátyás és Ulászló uralkodása alatt, 
sok jótéteményben részesült Erdőditől, és 
halálos ágyán az ő pártfogásába ajánlotta csa- 2 
ládját. Az özvegy hálából és mert — mint 
a bevallásban kiemeli — idegen kezekre jutott birtokai 
visszaszerzésében is az ő támogatására számított, azon 400 
forint fejében, melyet egykor Egervári Lászlónak kölcsön 
adott volt, beírta néki a Rozgonyi-birtokoknak reá eső 
részét (1496). Példáját néhány hét múlva követte anyja,

római királyhoz intézett (dátum nélküli) 
emlékiratából tudjuk (Galgóczon). Pam- 
kircher György halála (1501) után Er
dődinek hosszú küzdelmet kellett jogai 
érvényesítésére folytatni.

* Ellerbachnak 1496 martius 30-ikán

kelt fassiója, Ulászlónak 1496 martius 20r 
21, 25, julius 4-iki okiratai. Ellerbach 
1499-ben múlt ki. Erdődi csakhamar bir
tokba vette az örökséget. Ellerbachnak 
mint «frater adoptivus»-nak a monyoró- 
keréki templomban síremléket állíttatott.
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Rozgonyi Dorottya asszony, ki «háladatosan megemlékez
vén az elhúnyt férje iránt tanúsított jóakaratról», 2000 fo
rint árán, átengedte a Rozgonyi-birtokok azon részét, me
lyet zálogban tartott. A következő (1497) évben pedig 
Rozgonyi Borbála, Frangepán Mihályné, szintén a hála 
kötelezettségére utalván, 4000 forint árán eladta a maga 
részét és jogait.*

A decsei Roh-család Körösmegyében Dián és Plodin 
várakat bírta, három mezővárossal, számos faluval és pusz
tával. Mindezek felerészben Roh Bernát, felerészben Roh 
Mátyás és László kezei között voltak. Bernátnak Erdődi 
Tamás eljegyezte unokahugai egyikét, kivel 6000 forint 
jegyajándékot adott ; viszont a vőlegény, magtalan halála 
esetén, összes birtokait nejére és nagybátyjára ruházta, 
Roh Mátyás, beteges fiatal ember, szintén magtalan halála 
esetén, Erdődi Tamást rendelte örököséül. És rövid idő 
alatt a család mind a három tagja, férfi utód nélkül, egy
más után sírba szállott. Ekkor Erdődi az összes birtoko
kat, melyekre királyi adományleveleket is eszközölt ki, a 
család nőtagjainak igényeit kielégítvén, tényleg elnyerte.**

Az alkalmakban és eszközökben nem válogató aquisitori 
tevékenység ezen eredményei, oly korban, mikor a közélet 
emberei, gyér kivétellel, mindnyájan ugyanígy jártak el, 
az erkölcsi érzés fölháborodását alig idézhették elő. De 
mivel szükségkép sokféle érdekekkel jöttek összeütközésbe, 
széles körben keltettek elégületlenséget, melyet Erdődi 
Tamás gyakran, kíméletet nem ismerő föllépésével, még 
fokozott.

így ismételten jött összeütközésbe Váradi Péter kalo
csai érsekkel, kinek uradalmai a titeli prépostság jószágai
val· határosak valának. Már 1492-ben az érsek ellen, a

* Az ezen ügyletekre vonatkozó okle- a család utolsó férfisarja, Rozgonyi Ist- 
velek az esztergomi káptalan levéltárában. ván, túlélte Erdődit.
Erdődi Tamás nem érvényesíthette igé- ** Az erre vonatkozó oklevelek Gal- 
nyeit. Hosszú per keletkezett. Egyébiránt góczon.
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király előtt, vádat emelt a prépostság malmainak elfog
lalása és jobbágyainak zaklatása miatt. II. Ulászló meg
intette Váradi Pétert, ki azonban alaptalannak nyilvání
totta a vádat, melyet a püspök ellenséges érzületére veze
tett vissza; sőt ellenkezőleg ő panaszolta, hogy Erdődi 
Tamás buzdítására, Újlaki Lőrincz jelentékeny károkat 
okozott az érsekségnek. «Ha — úgy mond — a felséged 
iránt tartozó hűség és engedelmesség nem tartana vissza; 
ha a helyett hogy felséged oltalmában bíznánk, a boszú- 
vágy sugallatait hallgatnék m eg: ellenségeink bizonyára 
nem maradnának büntetlenül!»

r
Es egy közös barátjukhoz, a zágrábi püspökhöz, inté

zett levelében, éles szavakban adott kifejezést elkeseredé
sének. «Mi — úgy mond — nem tartozunk azok közé, 
kik mások javaira áhítoznak, és a mások jogait, eszkö
zökben nem válogatva, bitorolni igyekeznek . . . .  Bizo
nyára nem akarunk másnak kárából vagv sérelmeiből hasz
not húzni. A magunkéval megelégedve, valamint a má
séra nem vágyódunk, úgy óhajtanok, hogy mások se kí
vánják meg azt a mi a miénk, illetőleg egyházunké . . . 
Helyesen cselekednék Atvaságod ha azt, ki minket üldöz, 
megintené, hogy a nékünk általa okozott sérelmeket tegye 
jóvá ; mert tudja meg Atvaságod, hogy sem az ő, sem 
bárki más kedvéért egyházunk jogait feláldozni nem 
fogjuk.»

Három évvel utóbb Erdődi Tamás közvetlenül Péter 
érsekhez fordúlt azon panaszszal, hogy a titeli prépostság 
néhány jobbágyát érseki tisztek kifosztották. De ezek azzal 
mentették magokat, hogy erőszakos föllépésök a jogosúlt 
visszatorlás ténye vo lt; mert előbb a prépostság tisztei 
érseki jobbágyokat fosztottak ki, és az okozott kárt meg
téríteni vonakodtak. Mindazáltal az érsek szigorúan meg
parancsolta most tiszteinek, hogy a prépostság jobbágyait, 
semmiféle körülménvek között ne bántalmazzák; ha pa
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naszra van okuk, az eldöntést választott bíróságra hagy
ják. Mikor ezen intézkedését Erdődi Tamásnak tudtál 
adja, nem mulasztotta el szelíd szavakba ily kemény meg
rovást foglalni. «Mi — úgy mond —: az egész világgal 
békességben óhajtanánk élni; csakhogy mások is minket 
békében hagynának, és némelyek egyházunk jogait mél
tatlanul ne támadnák meg; és Testvériséged is, az egy
házunkon ejtett sérelmeket, szelídségéhez és jóságához 
képest, megfontolva, lelkiismerete sugallatait követné . .. 
Őszintén, szívből óhajtjuk, hogy Testvériséged egészségét 
nyerje vissza, és ne csak testileg, hanem lelkileg is gyó- 
gyúljon meg; az egyházak sérelme és kára nélkül igye
kezzék boldogulni!»*

V.

Valamint a magánviszonyok körében, úgy a politikai 
közélet terén is számos ellenséget szerezett magának Er
dődi Tamás.

O politikai nevelését Mátyás király iskolájában kapta. 
A királyi hatalmat azon magaslatán szolgálta, hol többé 
semmi sem korlátozhatta. Visszavarázsolva szemlélte a 
római császárság fénykorát, melyben a köztársasági intéz
mények a fejedelmi akarat eszközeivé sűlyedtek, de a 
hódítások és diadalok, rend és jólét, irodalom és művé
szet virágzása a nemzet minden rétegének kielégítést nyúj
tottak.

Alig húnyta be szemeit a nagy uralkodó, az oligarchia, 
mely az ő szellemének fölénye előtt némán meghajolt, 
újból merészen fölemelte fejét, és a szenvedett elnyomásért

* Váradi Péternek II. Ulászlóhoz és a zágrábi püspökhöz írt dátum nélküli, 
Erdődi Tamáshoz pedig 1495 február 15-én írt levelei. Petri de Ward Epistolae. 
(Pozsony. 1776.) 88. 193. 263.
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a korona tekintélyének megalázásában, erejének gyöngíté- 
sében keresett kárpótlást.

Ezen törekvés meghiúsítását tűzte ki czéljáúl Erdődi 
Tamás, ki a királyi jogokban egyúttal saját hatalmát és 
érdekét is oltalmazta. Mindazáltal az eszközök megválasz
tásában szerencsétlen vala. Hogy erőt fejthessen ki az 
ország határain belül, nem habozott a gyöngeség legszem
betűnőbb jeleit nyilvánítani az ország határain kívül. Mik
sát lefegyverezendő, Mátyás összes vívmányait feláldozta; 
az örökösödési jog biztosításával pedig a nemzet nagy ré
szének ellenszenvét vonta magára és uralkodójára. Majd 
a másik vetélytársától szabadulandó a király, lemondott a 
lengyel koronáról testvére Albert javára; s így Magyar- 
ország megfosztatott azon előnytől, melyet a két biroda
lomnak közös fejedelem jogara alatt egyesülése ígért.

E mellett a cancellár nem volt képes az ország igaz
gatásában fentartani azt a rendet és fegyelmet, melyet 
Mátyás meghonosított. A bomlás első vészjósló tünemé
nye : a fekete sereg lázadása és feloszlása. Majd követke
zett a pénzügyi zavar és a királyi kincstár szegénysége, 
mely nagyobb vállalkozásokat lehetetlenné tett.

Ennek daczára nem hiányzott Erdődi Tamásban a 
bátorság, hogy szembeszálljon azon főurakkal, kik meg
vetvén a királyt és törvényt, zsarnoki önkénynyel hatal
maskodtak. Az első, ki ellen föllépett, Báthori István 
erdélyi vajda volt, kinek kegyetlenségei miatt, a székelyek 
és szászok részéről elkeseredett panaszok érkeztek. A can
cellár arra bírta a királyt, hogy Báthori mellé társ-vaj
dát rendeljen; mikor pedig a gőgös főúr ezért lemondás
sal fenyegetődzött, megerősíté szándékában, azzal biztatván, 
hogy a veszélyes időben nélkülözhetetlen, és a király 
inkább vissza fogja rendelkezését vonni; de alighogy a 
vajda csakugyan beadta lemondását, a király elfogadta azt 
(1492). A kijátszott főúr tombolt dühében ; nemsokára be-

Magyar Tört. Életr. 1888—9. 9



következett halálát a haragnak és elkeseredésnek tulajdo
nították kor társai.*

A következő években Zápolyai István nádor és Újlaki 
Lőrincz herczeg szoros szövetségre léptek egymással, meg
állapítván, hogy ha egyikök fiörökös nélkül halna el, javait 
a másik örököli. Az ország két leghatalmasabb főura el
lenséges állást foglalt el Erdődi Tamás irányában, főkép 
Miksa örökösödési igényeinek felkarolásáért; minthogy 
azon reménynyel kecsegtették magokat, hogy ha Ulászló 
fiörökös nélkül múlna ki, családjuknak út nyílik a trónra. 
Míg egyrészről a rendek elégületlenségét szították, és pa
naszaikat támogatták ; másrészről magok is hozzájárultak 
a zavar és rendetlenség fokozásához. Különösen Újlaki 
féktelensége minden határon túllépett, és a király szemé
lye ellen intézett sértésektől sem tartózkodott. Erdődi 
Tamás nem tűrte ezt tétlenül. Tanácsára, Ulászló maga 
elé idézte Újlakit, és miután ez meg nem jelent, Drágfi 
Bertalan erdélyi vajdát küldötte megfékezésére (1494). Ez 
valóságos hadjáratot viselt ellene, és egymás után vívta 
meg várait. A nádor felszólalt ugyan szövetségese érdeké
ben, és ügyét a rendes törvényszéken kívánta tárgyaltatni; 
de a király nem engedett, és Újlakit Németujvárban, hol 
elzárkózott vala, ostrom alá fogta. Mire az kegyelmet kért 
és kapott.

A kiengesztelődés létrejöttét Erdődi Tamás is elősegí
tette. A két főúr háláját azzal bizonyította be, hogy Újlaki 
a fehérmegyei Gerencsér várát és uradalmát, Zápolyai 
István pedig a veszprémmegyei Somlyóvárát és uradalmát 
engedte át neki.**

Az udvart, a főpapságot és az oligarchiát összetartásra

t>b FRAKNÓI VILMOS

* Tubero elbeszélése. S c h w a n d t n e r  nevezett uradalmak fejében. Az 1495 
kiadása. 11. 186. martius 25- és junius 25-ikén a két főúr

** Erdődi Tamás mindegyiknek külön által tett bevallások okiratai a galgóczi 
12,000 forintnyi kölcsönt engedett el a levéltárban.
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intette azon mozgalom, mely ez időtájt a magyar közne
messég körében megindúlt.

Az újkor fuvallata, mely Európaszerte megingatja az 
ősrégi tekintélyeket, fölébreszti a szunnyadó erőket, hatal
muk tudatára vezérli a tömegeket: Magyarországba is 
elhatott. A köznemesség megfelelő részt igényel az ország 
kormányában, melyet megnyugvással bízott a nagy király 
kezeire, de törpe érdekekért versengő főuraknak nem haj
landó átengedni. Egyúttal az idegen származású uralkodó 
személyéhez csatolt reménységében csalódva: a nemzeti 
királyság visszaállításának jelszavát tűzi a zászlóra, melyet 
egy kiváló tehetségű és lánglelkű agitátor, Verbőczi Ist
ván, ragad kezeibe.

Lázas nyugtalanság lüktet a nemzet szellemében, mely 
Miksa császár örökösödési igényei, a törvényeket lábbal 
tapodó urak, a magasztos hivatásukról megfeledkező fő
papok ellen fordúl.* A fennálló viszonyokkal való elégű- 
letlenség, az ország gyászos hanyatlása által előidézett 
elkeseredés az országgyűléseket zajos jelenetek színhelyévé 
teszi.

Az 1497-ik év november n-ikére összehívott ország- 
gyűlésen, az udvar és oligarchia két vezérférfiának: Zá- 
polyai István nádornak és Erdődi Tamás cancellárnak 
nyílt háborút üzent a köznemesség, melyet némely főren
dek a magán-boszú kielégítésére is eszközül használnak.

Ilyen volt Corvin János, ki a nádortól, évek során át,, 
számos sérelmet szenvedett, és ki talán újból remélleni 
kezdé, hogy Ulászló halála esetén utódjává lesz; valamint 
Váradi Péter kalocsai érsek, kinek az egri püspök iránt

6 7

* Amadaeus Tamás 1497 december 
12-ikén Esztergomból írja: «A nemesség 
természeténél fogva gyűlöli a főpapokat 
és urakat. Mindig újításokon töri fejét. 
Legjobban szeretné, ha minden eszten
dőben urat cserélhetne.» Ugyanaz 1499

május i-én írja, hogy az országgyűlésre 
fegyveresen megjelent nemesek «hirdetik 
hogy csodadolgokat fognak művelni, ha
talmas kézzel rendbehozzák az országot,, 
lesújtva a hatalmasokat, különösen a 
főpapokat.»
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táplált ellenséges érzülete még fokozódott, mióta attól 
kellett félnie, hogy ellenfele a prímási székre fog emel
kedni.*

A köznemesség tömegesen gyűlt a Rákos mezejére, és 
már első tényével jelezte, hogy czéljainak elérésére erő
szakos eszközöktől sem riad vissza. A tanácskozásokra 
szolgáló téren hatalmas fatörzset állítottak föl, véres bár- 
dot vágtak belé és azt körűlállván, esküvel fogadták, hogy 
ha valaki egyenetlenséget támasztana közöttök, bárki lé
gyen az, annak fejét fogják venni.

Ekkor azután megindúlt a beszédek árja. Több szó
nok a nádor ellen súlyos vádakat em elt; felhozták, hogy 
a koronához tartozó uradalmakat ragadott magához, és 
köz pénzeket tulajdonított e l ; megemlítették, hogy «fiát ké
szül, Ulászló halála esetén, a trónra emelni, a mit könnyen 
keresztül vihet, mert a szent korona ő rá és az egri püs
pökre van bízva, ezen társát pedig megvásárolhatja«.

Néhány nappal utóbb — november 24-ikén — mikor 
a király a Rákoson megjelent, a köznemesség tolmácsai, 
az általok előterjesztett kérelmek és panaszok hosszú so
rozatának élén, azt kívánták, hogy ő felsége a szent koro
nát a nádor és az egri püspök kezeiből vegye ki, és a 
köznemesség által választandó négy koronaőrre bízza ; 
továbbá, hogy egyházi férfiú világi hivatalt ne viselhessen, 
minélfogva az egri püspök a cancellári hivatalt hagyja 
e l ; a püspökök állandóan egyházmegyéjükben tartózkodja
nak ; egyházi férfiak egynél több javadalmat ne bírhassa
nak, a mi szintén első sorban Erdődi Tamás személye 
ellen volt irányozva.

A nemesség azt sürgette ugyan, hogy a király azonnal

* Hogy Corvin Jánosnak ezen moz
galomban része volt, a következő (1498) 
országgyűlés története igazolja. Váradi 
Péter érseknek az 1497-iki országgyűlé

sen Erdődi Tamás ellen indított actió- 
járól Amadaeus Tamás 1497 december 
3-ikán Hippolyt bíbornokhoz intézett le
velében részletesen szól.
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közölje határozatát; de Ulászló erre nem volt rábírható, 
és azt válaszolta, hogy az előadottakat komolyan fontolóra 
fogia venni, és úgy fog határozni, a mint az igazság köve
teli. Mindazáltal a forrongó tömeg fenyegető magatartása 
arra bírta, hogy lecsillapítására némi áldozatot hozzon.

November 29-ikén magához hívatta a főrendeket; kö
zölte velők, hogy Erdődi Tamást a cancellári hivatal
tól fölmenti, és elrendelte, hogy ő és a nádor a gond
jaikra bízott koronát szolgáltassák ki. Az egri püspök a 
királyi pecséteket azonnal a király kezeibe tette l e ; majd 
két nappal utóbb, a nádorral, számos nemes kíséretében, 
Visegrádra ment, honnét a szent koronát Buda várába 
hozták. Erdődi Tamás ezután még a titeli prépostságról 
is lemondott, és Egerbe vonult el. Azonban mindez nem 
fegyverezte le ellenségeinek gyűlöletét. A köznemesség 
köréből felhangzott azon követelés, hogy a király az egri 
püspökségtől is foszsza meg és jószágvesztésre ítélje.

A király erre rá nem állott; a köznemesség előter
jesztéseitől a főrendek is megtagadták hozzájárulásukat. 
A tárgyalások eredményre nem vezetvén, a köznemesség 
szétoszlott, azon kijelentéssel, hogy a jövő évi szent György 
napján ismét összegyűl; halálbüntetés alatt kötelezvén min
den nemest, hogy a Rákoson megjelenjen.*

A gyűlés lefolyása alatt Erdődi Tamás ellenségei dia
dalt ültek. Beatrix királyné azt hirdette felőle, hogy meg
bukott és a király kegyeit is elvesztette. Azon remény
séget tápfálta, hogy most már könnyű lesz az esztergomi 
érsekségre való fölemelését megakadályoznia. Csalódott.

* Ezen 1497-iki országgyűlésről ekko- mely a Brandenburgi György őrgróf iro- 
rig csak azt tudtuk, a mi a következő mányai között (a müncheni állami levél
országgyűlés végzéseinek bevezetésében tárban) őriztetik, és az őrgróf számára 
olvasható, hogy t. i. «többek által magán- ügynöke által készíttetett, kimerítő tudó
érdekeik kielégítésére támasztott zavarok sítást tartalmaz. Az Erdődi Tamás el- 
miatt» eredménytelenül szétoszlott. — leni actióról, mint föntebb említettük, 
Lefolyásáról naplószerű német emlékirat, Amadaeus idézett levele szól.
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Ulászló csak színleg áldozta föl, és rövid időre engedte- 
távozni szeretett tanácsosát. Az üldözés, melynek az ki volt 
téve, mintha még bensőbbé tette volna ragaszkodását. Es. 
ezt szokatlanúl erőteljes módon hozta köztudomásra.

A gyűlés eloszlása ut^n néhány nappal, maga elé hívatta. 
Hippolyt bíbornoknak esztergomi helynökét, és azt a kér
dést intézte hozzá : hogy mikép áll a csere ügye ? Mikor 
azt a választ kapta, hogy a csere már hihetőleg bevégzett 
ténynyé lett, így szólt:

«Nagyon örvendek ; mert azért hívattam, hogy értésére 
adjam állandó és határozott szándékomat. írja meg a fer- 
rárai herczegnek és a bíbornok úrnak kívánatomat, hogy 
a csere ügye mielőbb intéztessék e l ; mert az esztergomi 
érsekségnek oly főpapra van szüksége, ki állandón szék
helyén tartózkodik, mind kötelességeiért, mind az ország 
rendelnek zúgolódása miatt, melyet le kell csillapítani. 
Ne adjon hitelt a herczeg úr a királyné leveleinek és üze
neteinek ; inkább rám legyen tekintettel. Mindezt azért 
mondtam el, mert tudomására akartam hozni, hogy a tár
gyalásokat mielőbb befejezve kívánom látni. Ezt követe
lik lelkiismeretem sugallatai és cancellárom, az egri püs
pök, érdemei, ki iránt országom és személyein érdekében 
tett hűséges szolgálataiért le vagyok kötelezve.»*

Mintegy tüntetőleg nevezte őt cancellárjának. Csak
ugyan az országgyűlés zajos jelenetei mit sem változtattak 
Erdődi Tamás állásában, és nem gyakoroltak befolyást 
törekvéseire. O az 1498-ik év tavaszán elfoglalta az esz
tergomi érsekséget.** Sőt módot talált, hogy megtart
hassa az egri püspökség javadalmát is, melyet Hippolyt 
bíhomoktól két esztendőre bérbe vett, az egész bérleti

* Amadaeus István levele Budáról 1497 1498 virágvasárnapján, kelt okiratában
deczember 18-ikán. (april 8.) mely az esztergomi káptalani

** Erdődi Tamást először találjuk esz- javadalmak adományozásának jogát rá- 
tergomi érseknek czímezve. II. Ulászló ruházza. (Galgóczi levéltár.) <
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■összeget, 19,500 arany forintot, készpénzben azonnal lefi
zetvén.1

Előre látta, hogy ily módon ellenségeit még inkább 
fel fogja ingerelni. De ő félelem nélkül nézett a követ
kező országgyűlés újabb támadásai elé. Sőt nem habozott 
a nemzeti közvéleményt mintegy ezélzatosan maga ellen 
zúdítani. Beatrix királynét fölkérte, hogy továbbra is Esz
tergomban maradjon, és várnagyait utasította, hogy az ő 
parancsait mindenben pontosan teljesítsék.1 2 Es a Hippolyt 
által kinevezett olasz érseki helynököt Arezzói Donátot 
hivatalában megerősítette ; bár az 1495-ik évi országgyűlés 
végzése olasz helynökök alkalmazását tiltotta.

Nem lehet tehát meglepő, hogy az 1498-ik év tavaszán 
tartott országgyűlésen, a múlt évi ostrom még nagyobb 
elkeseredéssel újult meg. Most Corvin János nyíltan az 
előtérbe lépett. Három ügyviselője által vádiratot ter
jesztett a rendek elé. Abban előadja, hogy a horvát
országi bánság elnyeréséért Erdődi Tamásnak és Ernszt 
Zsigmond pécsi püspöknek uradalmakat és ékszereket kel
lett adnia; a mikkel azok meg nem elégedve, Gyulát és 
Hunyadvárát akarják tőle elperelni; a zágrábi püspök 
több ezer forintot követel tőle, minden jogos alap nélkül; 
ά Csanádi püspök illetéktelenül tizedet hajt be szőllőiben ; 
a tárnokmester és Derencséni Imre tetemes összegeket 
csikartak ki tőle; Bót András erőszakosan elfoglalta két 
uradalmát; Haraszti Ferencz egyik várát bírja zálogban, 
és a zálogösszeget vonakodik elfogadni; András deák, az 
ő saját várnagya, több várát idegenítette el. Mindezekre 
nézve igazságszolgáltatást kíván.3

1 Hippolyt biztosának De Marinellis 
Donatus 1498 május 14-iki jelentése.

2 Aretino Donato levele Hippolythoz, 
Esztergomból 1498 május 31-ikén.

3 Az országgyűlés ezt a királyra bízta, 
ki a személynök elnöklete alatt külön

ki. Ez előtt bíróságot küldött megjelent 
a prímási ügyész és a vádirat hiteles 
másolatát kérte kiadatni. (Eredetije a 
galgóczi levéltárban. Kiadva Hazai Ok
mánytár ív. 438.) Az ügy további lefo
lyásáról semmit sem tudunk.
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Ugyanakkor a herczeg ügy viselőinek egyike, Baksai 
Ferencz, a maga nevében még súlyosabb vádakkal állott 
elő a prímás ellen.

Elpanaszolta, hogy Erdődi Tamás őt, mivel felszólítá
sára hamis oklevelet gyártani vonakodott, gyűlöli és üldözi, 
becstelen embernek, oklevélhamisítónak bélyegzi. «Nem 
igaz, — kiáltott föl — én nem vagyok sem becstelen, sem 
hamisító. Tamás érsek a hamisító, mit az ő saját keze- 
írásával bizonyíthatok be. Mátyás király életében sok ha
mis okiratot vezetett a királyi könyvekbe. Megérdemelné, 
hogy a királyi pecsétet tüzesen arczára és homlokára süs
sék !» Továbbá felhozta, hogy az esztergomi érsekséget 
pénzen szerezte meg, és most a bíbornoki méltóságot ké
szül megvásárolni. Végül honárulással vádolta, mert az esz
tergomi érsekséget és az egri püspökséget örök időre a 
szentszék hatalmába juttatta, úgy hogy azon két javadalmat 
ezentúl mindig a pápa fogja betölteni.

Többen a körűlállók közül szavába vágtak és kérdőre 
vonták: hogy miképen mer ily vakmerőén beszélni ? Erre 
így válaszolt: «Ha Tamás érsek nem hágy nékem békét, 
még iszonyúbb dolgokat fogok elmondani,' akár az ő jelen
létében és ő felsége szemében is».*

Ezen támadás hatástalan maradt. Túllőtt a czélon. 
A vádakat épen iszonyú természetűk valószínűtlenné tette. 
És azok között olyanok is fordúltak elő, melyeknek valót
lansága kétségtelen volt. így az esztergomi és egri java
dalmakat nemhogy a római curia hatalmába hozta; épen 
ellenkezőleg, a magyar király kegyúri jogait diadalmasan 
megvédelmezte.

* Dátum nélküli emlékirat, melyen 
a prímás jegyezte föl az ellene emelt 
vádakat, melyekre ő csak azt jegyzi 
meg azon a helyen, hogy Baksait min
dig kegyelte, vele soha sem volt akár 
pere, akár vitája. (A galgóczi levéltár

ban.) Ezen jelenetekre czéloz valószínű
leg, Hippolyt ügy viselője, ki 1498 május 
31-ikén írja, hogy az országgyűlés lefo
lyása «iszonyú és veszedelmes volt; sokért 
nem adta volna, ha nem kell ott jelen 
lennie».
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Mindazonáltal habár az ellene irányzott nyilak nem ta
láltak is mind, ellenségeinek sikerűit kivinni, hogy a köz
nemesség a múlt évi országgyűlésen hangoztatott kívána- 
tait erőteljesen megújította, és azokat a főrendek is elfo
gadták, törvény erejére emelni engedték.

Megállapíttatott, hogy egyházi férfiak koronaőri tisztet 
nem viselhetnek, főispánságot pedig csak azok, kiknek 
püspökségéhez e méltóságot a szenr királyok csatolták; 
egynél több egyházi javadalmat sem bírhatnak, és azok, 
kiknek jelenleg több javadalmuk van, egynek megtartásá
val, a többiről lemondani kötelesek.*

Továbbá határoztatott, hogy főpapok, sem magok, sem 
egyházuk részére jószágokat nem szerezhetnek; és a szer
ződések, melyekben világi urak magtalan haláluk esetére, 
jószágaikat egyházi férfiaknak engedték át, érvénytele
neknek tekintendők, még ha királyi jóváhagyást nyertek 
volna is.**

A köznemesség egyébbiránt, midőn Erdődi Tamás és 
némely társainak túlkapásai ellen föllépett, ezen eljárását 
meg tudta egyeztetni a kath. egyház iránt érezett tiszte
letével, és bebizonyította, hogy a vallás szolgái tekinté
lyének fentartása és hatásuk biztosítása iránt őszintén ér
deklődik.

A szent királyok óta, az országgyűlések nem foglalkoz
tak oly sokat egyházi ügyekkel, mint ezén időben, mikor 
Verbőczi Istvánnak, a vallásos buzgalmáról ismeretes párt
vezérnek, szava volt uralkodó.

így épen az 1498-iki országgyűlésen is a rendek gon
doskodtak arról, hogy világiak egyházi javakat ne bitorol
hassanak, egyházi javadalmakat még rövid időre se bírhas
sanak, és azok, a kik prépostságokat vagy apátságokat már 
bírnak, egy év alatt szerzetbe lépni köteleztessenek. Intéz

* A XXV., L v i. és  L v ii. cz ik k ek .

Magyar Tört. Életr. 1888—9.

** Az L v .  és  Lxv. czikkek.
0



74 FRAKNÓI VILMOS

kedtek azon visszaélés megszüntetése iránt, mely szerint java
dalmak fiatal, tudatlan és alkalmatlan egyéneknek adomá
nyoztatok ; és fölkérték a királyt, hogy «az isteni tisztelet 
buzgóbb megtartása érdekében» a javadalmakat, melyek «a 
lelkeknek enyhülést nyújtani hivatvák», érdemes egyháziak
nak adományozza. A főpapokat pedig kötelezték, hogy az 
egyházi törvényeknek megfelelően, «az erkölcsiség emelése 
és a visszaélések kiirtása érdekében» zsinatokat tartsanak.* 

Azonban sajnos, ezen végzések, bár a következő ország- 
gyűléseken megújíttattak, legnagyobb részben papíron ma
radtak. És a mint nem voltak képesek az egyházi rend 
elvilágiasodását feltartóztatni, körében magasztos hivatásá
nak szellemét uralomra segíteni: szintúgy erőteleneknek 
bizonyultak Erdődi Tamás hatalmas állásának megingatá
sára. Ezentúl is ő kormányozta az országot.

* Az LV., LV iii., l ix ., L x v ii. és  L x v iii. cz ik k ek . A tö rv é n y k ö n y v b e n  m ég  szám o s  
m á s  c z ik k  is  fo g la lk o z ik  e g y h áz i ü g y e k k e l

27 .  MINIATURE A ZÁGRÁBI MISEKÖNYVBŐL.
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I.

z 1498-ik év tavaszán XII. Lajos foglalta 
el Francziaország trónját. Elődének am- 
bitióit örökölve, Milánó és Nápoly meg
hódítását tervezte; egyszersmind a ke
reszténység javára teendő nagy szolgá
latokkal, a török hatalom megtörésével, 

Európában vezérállást óhajtott kivívni. Úgy keleti, mint 
olaszországi tervei érdekében, súlyt helyezett arra, hogy 
Magyarország közreműködését biztosítsa magának.

Alighogy a kormányt átvette, egy magyarországi szár
mazású szerzetes, majd később római bíbornokok útján, 
érintkezésbe lépett II. Ulászlóval, kinek nőül ajánlotta 
egyik rokonát.* A mikor pedig (1499 ápril 15-dikén)
VI. Sándor pápával és a velenczei köztársasággal szövetsé
get kötött, mind hárman csatlakozásra hívták föl a magyar 
királyt. Mivel ugyanis a törökök Velencze keleti birtokait 
és a dalmátiai partvidéket szüntelenül háborgatták, a szö
vetkezett hatalmak, Magyarországba küldött követeik által, 
azon fáradoztak, hogy Ulászlót támadó föllépésre bírják. 
Előterjesztéseikre azt a választ kapták, hogy a magyar 
király kész fegyvert fogni, de ezt csak úgy teheti, ha pénz- 
segítségben részesül, és biztosítást nyer, hogy a hadjárat
ban a többi hatalmak is részt fognak venni. Ezen két föl
tételhez egy harmadik csatoltatott, hogy a pápa a még

* Ezt XII. Lajos említi, 1499 julius 2-ikán, római követéhez intézett jegyzé
kében.
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mindig függőben tartott házassági ügyet mielőbb in
tézze el.*

Ugyanekkor a hármas szövetség által fenyegetett ural
kodók : Miksa császár, a nápolyi király és a milánói her-

30. XII. LAJOS FRANCZIA KIRÁLY ÉRME.

czeg szintén lépéseket tettek, hogy a magok részére von
ják a magyar királyt. A szultán pedig előnyös föltételek
kel békekötést ajánlott néki.

A politikai helyzet válságos pillanatát Ulászló arra

* A signoria jegyzékei magyarországi követeihez : 1499 dec. 9-, 1500 mart. 3- és 
10-ikén.
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használta föl, hogy a házassági ügy eldöntését kierősza
kolja. Az 1500-ik február elején, az udvaránál tartózkodó 
pápai követ előtt kijelentette, hogy a mennyiben ötven 
nap alatt kedvező ítéletet nem kap, a szultánnal békét köt. 1

A franczia király és a velenczei signoria hathatósan 
támogatták kívánatát, míg a császár és az aragóniai ural
kodóház tagjai minden erejöket megfeszítették, hogy igye
kezeteit meghiúsítsák.1 2

A pápa, az általa kiküldött bíróság jelentése alapján, 
1500 april 3-ikán mondotta ki az ítéletet, mely az Ulászló 
és Beatrix között létesült színlelt házassági frigyet érvény
telennek nyilvánítja. Négy nappal utóbb a Brandenburgi 
Borbálával kötött házassági szerződését bontotta föl.

Valamint a király, úgy Erdődi Tamás is egyik leghőbb 
vágya teljesülését köszönheté a velenczei köztársaság köz
benjárásának.

A signoria, jól tudván, hogy a magyarországi tárgyalá
sok sikere a prímástól függ, azon volt, hogy őt eleve meg
nyerje és lekötelezze. Az 1500-ik év martius első napjai
ban, római követe által, fölkérte a pápát, hogy emelje 
bíbornoki méltóságra az esztergomi érseket, ki «lángoló 
buzgalommal szolgálja a kereszténység érdekeit, és tekin
télyénél fogva a magyar királyra döntő befolyást gya
korol »J

r
Es már September elején VI. Sándor pápától azon 

értesítés érkezett Magyarországba, hogy a legelső alkalom
mal, a mint bíbornokokat nevez ki, Erdődi Tamás közöt
tük lesz. «Szentséged ígérete — írja erre II. Ulászló — 
nagy vigasztalást nyújt, sokféle gondjaim és aggodalmaim

1 A signoria jegyzéke római követé
hez 1500 február 29-ikén.

2 A signoria jegyzékei római és fran- 
cziaországi követeihez: 1500 martius 3-, 
23- és junius 27-ikén. — Rómából april 
elején Velenczébe érkezett tudósítások

szerint, Beatrix pártfogói azzal fenye- 
getődztek, hogy a törököt Olaszországba 
hívják, ha a pápa Ulászlónak megadja 
a házassági fölm^ntést. (Marino Saíindo 
naplójában.)

3 Az 1500 martius 5-én kelt jegyzék.
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közepett. . .  Összes testi és lelki erőim megfeszítésével 
bebizonyítani igyekezem, hogy Szentséged elhatározását a 
legnagyobb jótéteménynek tekintem.»1

A September 20-ikán tartott consistoriumban, tizenkét 
főpap nyerte el a bíbort. Erdődi Tamás közöttök volt.

A velenczei köztársaság sietett szerencsekívánatait ki
fejezni. October elején, Soranzo és Giustiniani, a magyar- 
országi követek, fényes kísérettel megjelentek Eszter
gomban, és átnyújtották Barbadico Ágoston dogé üdvözlő 
levelét.

A bíbornok meghatva tolmácsolta háláját. «Azt óhaj
tom — mondá egyebek között — hogy Magyarország és 
Velencze úgyszólván egy államot képezzen. Engem pedig 
káplánjának tekintsen a signoria.» Majd, a mint néhány 
nappal utóbb a látogatást Budán viszonozta, biztosítá őket, 
hogy «nagy dolgokat» fog a köztársaság javára véghez 
vinni.1 2

És csakugyan teljes odaadással fáradozott azon, hogy 
a szövetség Velenczével létrejöjjön, és Magyarország mi
előbb megindítsa hadi munkálatait a törökök ellen.

Egészen ezen ügyeknek élvén, nem volt hajlandó a pápa 
meghívására, a bíbornoki kalap átvétele végett, Rómába 
menni; a signoria útján fölmentést kért a hosszú utazástól.3

Az 1501-ik év tavaszán megköttetett a szövetség, mely
nek föltételei között, Velencze évenkint százezer arany 
forintnyi segélyt ígért Magyarországnak, a török ellen vise
lendő háború költségeire.

Magyarország részéről azonnal megkezdődött az ellen
ségeskedés. A főurak soraiból a prímás és az egri püspök

1 Az 1500 sept. 10-iki levél Marino 
Sanudónál.

2 Velencze magyarországi követeinek
1500 oct. 13- és 14-iki jelentései. Erdődi 
Tamás 1501 február 5-ikén a dogéhoz írt

válasza egész terjedelmében föl véve Ma
rino Sanudo naplójában.

3 Velencze magyarországi követeinek 
1500 oct. 13- és nov. i-én kelt jelentései ; 
valamint a dogé által 1500 dec. 18-án 
hozzájok intézett jegyzék.
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voltak az elsők, kik banderiuinjaikat fölszerelték, és Som 
Józsa főkapitány rendelkezésére bocsátván, lehetővé tet
ték, hogy a vitéz hadvezér török területre betörést intéz
hessen (1501 ősz elején), honnan gazdag zsákmánynyal dia
dalmasan tért vissza.1

Az 1502-ik év tavaszán VI. Sándor pápa és a vele 
szövetségben álló tengerparti hatalmak erélyes készülete
ket tettek, hogy hadi gályáikat fölszerelvén és a portugal- 
liai király parancsnoksága alá helyezvén, a török birodalom 
ellen támadást intézzenek.2

Ezen terveket Velencze hiúsította meg, mely az elvál
lalt kötelezettségekkel nem gondolván, titkon alkuba bo
csátkozott a szultánnal és békét kötött.

Azonban, politikájának váratlan fordulata következté
ben, attól tarthatott, hogy előbbi szövetségesei majd ellene 
fognak fordúlni; névszerint Magyarország, a köztársaság 
által cserbenhagyva, ellenségeihez fog csatlakozni. Ezért, 
mielőtt még köztudomásra jutott volna hűtlensége, a signo- 
ria azon volt, hogy a magyar királyt és tanácsosait mind
inkább lekötelezze. Mikor (1502) julius havában Anna 
franczia herczegnő, II. Ulászló jegyese, [új hazájába utazá
sakor, Velenczében néhány napra megpihent, pazar fény
nyel fogadta, és költséget nem kímélvén, páratlan ünne
pélyeket rendezett tiszteletére.3

A jövendő királynénak kíséretül rendelt magyar fő
urak között különös figyelem tárgyát képezte : Erdődi 
Ferencz győri püspök, a ki által a velenczei kormány az 
ő hatalmas bátyjára kívánt hatni. A dogé hízelgő üzene
teket bízott.rá, és egyúttal késznek nyilatkozott az eszter-

Giustinian Antalnak jelentései az 1502— 
1505. esztendőkből. (Kiadta Villiari, Flo- 
renczben, 1876. Három kötet.)

3 Ezeket nagykorú források után le
írja W e n z e l  G. «II. Ulászló házasélete 
czímű értekezésében. Századok 1877. évL

Magyar Tört. Életr. 1888-- 9

1 Thadseus de Lardis levele Hip- 
polythoz .1501 deczember 4-ikén Eszter
gomból.

2 Ezen készületekre és a későbbi tár
gyalásokra vonatkozólag becses adatokat 
tartalmaznak Velencze római követének,

I I
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gomi érsek «további felmagasztalásában» közreműködni. 
Magyarország prímása előtt, ki a bíbort is viselte, az 
egyházi hierarchia rangfokozatában, a pápai tróntól elte
kintve, csak egy lépcső állott m ég: a pátriárkái méltó
ság. Az egyház legrégibb századaiban a pápa után a leg
első helyet, a keleti császárság székvárosának főpapja, a 
konstantinápolyi pátriárka foglalta el. A keleti szakadás 
óta, a XI. században, ezen pátriárkái szék elveszett a római 
egyházra; de czímét a pápák azontúl is adományozni 
szokták. Sőt, mióta Creta szigete Velencze kezeibe került, 
a patriarkátusnak ottani birtokai után, a köztársaság kor
mánya némi (hatszáz arany forintnyi) jövedelmet szolgál
tatott a pátriárkának. Épen ezért kinevezésére is befolyást 
gyakorolt. Ez idő szerint a velenczei származású Michiel 
János bíbornok volt konstantinápolyi pátriárka. Az agg fő
pap halála esetére, a signoria Erdődi Tamásnak helyezte 
kilátásba a méltóság elnyerését.* De jól tudván, hogy czím 
és rang nem elégítheti ki őt, ehez kevésbbé jelentékeny, 
de jövedelmezőbb javadalmakat készült csatolni.

Loredano dogé, 1502 julius 28-ikán, magyarországi 
követéhez a következő jegyzéket intézte: «Ismeretes előt
tünk, mily nagy tekintélye és súlya van a főtisztelendő 
esztergomi érsek úrnak a magyar király szemeiben. Mivel 
pedig a főtisztelendő úr a velenczei állam irányában táp
lált jóakaratát és szeretetét ismételten kézzelfoghatólag be
bizonyította, lekötelezve érezvén magunkat, hálánkat' vala
mely jelentékeny ténynyel óhajtjuk tanúsítani, a mint ezt 
néked több ízben megírtuk, és te a mi nevünkben néki 
előadtad. A senátus hozzájárulásával elhatároztuk, hogy 
államunk területén, háromezer aranyat jövedelmező egy-

* Erdődi Tamás 1502 dec. 25-ikén a dogéhoz intézett levelében említi, hogy 
öccse közölte vele a dogé terveit, «que ad ulteriorem meam sublimationem atque 
exaltationem pertinent». Hogy ezen tervek a konstantinápolyi patriárkátusra vonat
koztak, a következmény mutatja. (A pápai trón elnyeréséről ekkor még nem 
volt szó.)
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Giovanni Bellini festménye után. Eredetije a drezdai kir. képtárban.
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házi javadalmakat fogunk néki adományozni. Ily módon 
a főtisztelendő úr megkezdi élvezni hálás érzelmeink gyü
mölcseit. A mely őszinte ajánlatunkat, belátásod szerint, 
akkor és oly módon fogod néki előadni, hogy a rád bízott 
ügyek elintézését megkönnyítsed».

A következő hónapokban Erdődi Tamás a köztársaság 
hálájára szerzett jogczímeit egy újabbal szaporította.

A magyar kormány ugyanis követte Velencze példá
ját, és 1503 február 22-ikén a portával hét esztendőre bé
két kötött.

Mikor néhány nappal utóbb, Giustiniani Sebestyén, a 
signoria követe, Magyarországot elhagyta, az általa Velen- 
czébe küldött levélben, Erdődi Tamás őt hívta tanúbi
zonyságul, hogy mily készséggel és buzgalommal igyeke
zett a köztársaság minden óhajtásának megfelelni.1 Erre 
támaszkodva ugyancsak a távozó követ által megjelölte a 
jutalmat is, melyet szolgálataiért várt.

Nemcsak igénybe vette a signoria ajánlatát a 3000 ara
nyat jövedelmező egyházi javadalmak adományozását illető
leg ; hanem az ő leleményes szelleme azt még előnyöseb
ben kívánta értékesíteni: ezen az úton kísérletet tett az egri 
püspökség megszerzésére.

Midőn az észtéi Hippolyttal két évre kötött bérleti: 
szerződés letelt, azt többé meg nem újította.1 2 Az ide
gen kormányzók pedig oly szerencsétlenül kezelték a 
püspökség birtokait, hogy jövedelme 4000 forintra szál
lott alá.3

Most Erdődi Tamás, a hazatérő Giustiniáni által, azt 
a tervet terjesztette a signoria elé, hogy 4000 forintot 
jövedelmező javadalmakat adományozzon Hippolyt bíbor-

1 1503 február 28-ikán a dogéhoz in- hoz írt levelekben jelentést tesznek a pri-
tézett levele Marino Sanudónál. mással folytatott tárgyalásaikról.

2 Ludovicus Florinus 1499 julius 7- 3 Giustiniani relatiója 1503 martius.
és Cantelmo 1500 ápril 7-ikén Hippolyt- 28-án. Marino Sanudónál.
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noknak, s ez viszont az ő javára mondjon le az egri püs  ̂
pökségről.1

Mielőtt ez ügyben a tárgyalások megindulhattak volna, 
1503 april 11-ikén elhunyt Michiel János bíbornok, a kon
stantinápolyi pátriárka, ki velenczei területen több apát
ságot is bírt.

A dogé haladék nélkül a következő rendeletet bocsá
totta római követéhez : «A főtisztelendő esztergomi bíbor
nok úr fáradhatatlan buzgalmat fejt ki a kereszténység 
javára, és azon hő vágy tölti el lelkét, hogy a pogány 
zsarnokságtól a keresztény világot megszabadítsa . . . .  Szent 
buzgalmának élesztésére szolgálna a konstantinápolyi pát
riárkái méltóság elnyerése . . Ezért jelen iratunk vétele 
után jelenj meg ő szentsége előtt, és a mi nevünkben, a 
pátriárkái méltóságnak, valamint a megüresedett apátságok 
közöl a legjövedelmezőbbnek, az esztergomi érsek úr ré
szére adományozását kérjed. Minél melegebben hangoz
tatod az esztergomi érsek úr érdemeit, és tolmácsolod a 
senátus óhajtását: annál inkább fogsz akaratunknak meg
felelni. »>1 2

Azonban VI. Sándor pápa a saját unokaöccsének, Bor
gia János bíbornoknak szánta a pátriárkái méltóságot, és 
a velenczei követ előterjesztésére oly választ adott, mely 
megérteté vele, hogy igyekezetei nem számíthatnak sikerre. 
Ennek daczára Velenczéből rendelet ment a követhez, 
hogy a kérelmet még nagyobb hatályossággal ismételje. 
A pápa két hétig vonakodott őt maga elé bocsátani, és 
mikor végre fogadta, úgy nyilatkozott, hogy «nem áll ha
talmában teljesíteni a signoria kívánatát».3

1 Giustiniani előterjesztése 1503 mart. 
28-án, Marino Sanudónál.

2 1503 april 16-ikán. A dogé 1503 ma
jus 4-én magyarországi követét utasítja,
hogy a tett lépések felől Erdődi Tamást 
értesítse és azok támogatására hívja föl.

3 Giustiniani Antal római követ je
lentései 1503 april 18-, május 10- és 
24-ikén. (Villari 11. 13, 21.) A dogé jegy
zéke magyarországi követéhez 1503 jun. 
i-én, melyben utasítja, hogy a prímás
nak jelentést tegyen.



Borgia János kineveztetett. De már néhány héttel 
utóbb (augustus i-én) meghalt.

Az elhúnytát követő napon a velenczei követ mindjárt 
audientiát kért. A pápa nem fogadta,1 és sietett egy másik 
rokonát, Valenciai Ferencz bíbornokot emelni a pátriárkái 
székre.

A signoria, az akarata ellenére kinevezett pátriárkával 
éreztette neheztelését. A crétai jövedelmeket lefoglalta, és 
azok kiszolgáltatását — VI. Sándor utódjának, II. Julius 
pápának ismételt fölhívása daczára, — állhatatosan meg
tagadta.2

A prímás ekkor, 1503 őszén, egyik titkárát Velenczébe 
küldvén, újból szőnyegre hozta azon tervét, hogy a köz
társaság az egri püspökség megszerzését tegye neki lehe
tővé. A signoria ez ügyben kérdést intézett Hippolythoz. 
De ettől határozottan visszautasító válasz érkezett, azon 
kijelentéssel, hogy a püspökséget, mely néki 8—10,000 
forintot jövedelmezhet, 4000 forintot hozó javadalmakért 
nem engedheti át.3

Erdődi Tamás akkor azt kezdé sürgetni, hogy a ve
lenczei javadalmak néki adományoztassanak.4 Ezt ugyan 
el nem érhette ; de a szerencse nem hagyta el ked- 
venczét.

Harmadfél esztendő lefolyása alatt harmadszor ürese
dett meg a pátriárkái méltóság. (1506 October 2-dikán.) 
Mire a velenczei követ és a prímás római ügynökei ismét 
megindították az actiót.5

II. Julius pápa azt az elvet állította föl, hogy a pat-

1 Giustiniani 1503 augustus 2-iki je- február 14-ikén kelt jelentései. Badoer
lentése. Villari. 11, 93. magyarországi követ relatiója 1504 febr.

2 A dogé jegyzékei magyarországi 7-ikén. A signoria jegyzéke magyarországi 
követéhez 1505 julius 8- és november követéhez 1504 május 17-ikén.
12-ikén. 4 Velencze magyarországi követének

3 A signoria utasítása Magyarországba 1504 jun. 21-iki jelentése.
küldött titkára De Benedictis részére 5 Velencze magyarországi követének 
-1503 decz. i-én. Ennek 1504 jan. 1- és jelentései 1505 oct. 6 - és 1306 febr. 28-ká

ERDŐDI BAKÓCZ TAMÁS. 85
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riarkai czímek a római curiánál állandóan tartózkodó bíbor 
nokokat illetik. Ettől nem akart elállani, és nehogy a köz
társaság, ajánlásának mellőzésében sérelmet láthasson, a 
velenczei származású Cornaro bíbornokot nevezte ki kon
stantinápolyi pátriárkává.

Mindazáltal Cornaro, szem előtt tartván hazájának érde
két, késznek nyilatkozott a magyar prímás javára vissza
lépni. És mikor a köztársaság igénybe vette ezen áldozat- 
készséget, habozás nélkül bejelentette lemondását. Nagyobb^ 
nehézséggel járt a pápát a lemondás elfogadására bírni. 
A signoria igyekezeteit kezdetben nem koronázta siker. 
A pápa nem viseltetett jó indulattal Erdődi Tamás iránt. 
Egy ízben így nyilatkozott a velenczei követ előtt: «Te
gyen az esztergomi érsek valami nagy dolgot a keresz
ténység javára, és kinevezzük». Erdődi Tamás már-már 
lemondott azon reménységről, hogy II. Julius életében czélt 
érhet*

Ellenben a signoria kitartó volt, és római követe nem 
hagyott föl fáradozásaival; míg végre az 1507 October ha
vában tartott consistoriumban a pápa Erdődi Tamásra 
ruházta át a pátriárkái méltóságot. Mire' a köztársaság 
crétai kormányzója utasítást kapott, hogy a patriárkátus. 
jövedelmeit hűségesen kezelje, és a pátriárka által meg
bízott velenczei bankháznak szolgáltassa be.**

De ekkor előtte már más, sokkal magasabb czélpont 
lebegett, melyre ambitióját a császár irányozta.

* A dogé jegyzéke magyarországi kö
vetéhez 1506 October 6-dikán. A velen
czei köztársaság magyarországi követének
1507 martius 16-diki jelentése Buda
várából.

** A dogé jegyzéke római követéhez: 
1507 augustus 14-ikén. A magyarországi 
követ 1507 november 30-, 1510 September 
20-, 1511 január 19-, junius 21- és augustus. 
7-iki jelentései.



ER D Ő D I BAKÓCZ TAM ÁS. *7

II.

Miksa a Magyarország és Velencze között fennálló 
szoros szövetség felbontására több ízben tett kísérletet,

f  y
melyet a prímás mindig meg tudott hiúsítani.1 Es míg 
ily módon külső politikájában Magyarország közreműkö
désétől meg volt fosztva: örökösödési igényeit szent Ist
ván koronájára veszély fenyegette.

Anna franczia herczegnő, II. Ulászló neje, ki 1502 
September végén érkezett Magyarországba és Erdődi Ta
más által királynévá koronáztatott,1 2 a következő év augus
tus havában leánygyermeket szült, ki a prímás által meg- 
Tereszteltetvén, anyja nevét nyerte. Néhány hónappal utóbb 
a királyt szélhűdés érte, a mi azon föltevésre szolgáltatott 
alapot, hogy sem hosszú életre, sem fiörökösre többé nem 
.számíthat.

Ily körülmények között azokban, kik a trónra vágy
tak, a reménység, melyet a király házassága kioltott, újra 
föléledett. De Corvin János, kit a köznemesség nagy része 
jelöltjéül tekintett,3 kevéssel utóbb (1504 October 12-ikén) 
elhúnyt, és kiskorú fia, Kristóf, csakhamar követte a sírba.

így azután Zápolyai János gróf lett a helyzet u ra ;

1 Erre nézve Velencze magyarországi 
követének 1502 január 16-iki jelentése 
•érdekes részleteket tartalmaz. 1504 febr. 
12-ikén II. Ulászló és a signoria között 
újabb szerződés létesült, mely Magyar- 
országnak évi 30,000 arany segélyt biz
tosított minden viszonszolgálati köteles
ség nélkül.

2 Frangepán, veszprémi püspök, kinek
székéhez a királyné koronázásának joga 
ősi időktől fogva kapcsolva volt, mellőz- 
tetett, mert nem volt fölszentelt püspök. 
II. Ulászló oklevelet állít ki arról, hogy 
ezen esetből a veszprémi püspök koro
názási jogára sérelem nem származhat.

T örök  János: Magyarország Prímásai 
II. 84.

3 A köznemesség kezdetben ellenséges 
állást foglalt el a Zápolyai-ház irányában; 
mit az 1497. évi országgyűlés eseményei 
szembetűnővé tesznek. Zápolyai István 
élete végső éveiben szoros viszonyban 
állott az udvar és az olygarchia főem
bereivel ; ezt bizonyítja azon körülmény^ 
hogy végrendeletében a prímást, az al- 
cancellárt, Újlakit, Geréb Pétert, Som 
Józsát és Raskai Balázst jelölte ki gyer
mekei gyámjául. Özvegye is kegyben ál
lott az udvarnál és Anna király-leány 
egyik keresztanyjául választatott.
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annál inkább, mert ép oly nagyravágyó, mint ügyes anyja 
sietett a Corvin-család nevének varázsát és híveinek támo
gatását czéljainak szolgálatába vonni; a mennyiben János, 
herczeg özvegyével kölcsönös örökösödési szerződést kö
tött, és ifjabb fiának György grófnak eljegyezte Corvin 
János leányát.

Már előbb ki tudta vinni, hogy a királyleáíiy egyik
f

keresztanyjává ő választatott. Es most felbátorítva érezte 
magát arra, hogy annak kezét elsőszülött fia János gróf 
részére kérje m eg; kilátást nyújtván a királynak, hogy ily 
módon biztosíthatja leánya számára a trónt; míg párthívei 
azt hangsúlyozták, hogy a Miksával kötött örökösödési 
szerződést a nemzet soha sem fogja elismerni.

Miksa, ismervén az országban uralkodó hangulatot, egye
düli reményét a királyba helyezte. Mivel pedig Ulászlót 
állhatatos ellenállásra bírni csak a prímás volt képes; ezt 
minden áron meg kellett nyernie és az érdekközösség szo
ros kapcsával magához csatolnia.

E végből az 1505-ik év május havában oklevelet állí
tott ki, melyben arra kötelezi magát, hogy a pápai szék 
megüresedésekor befolyását az uralkodóknál, és bíborno- 
koknál az esztergomi érsek megválasztatása érdekében fogja 
felhasználni; egyúttal kifejezi bizalmát a sikerben, mert a 
spanyol királylyal már is megállapodása van az iránt, hogy 
nem fogják megengedni franczia főpapnak megválasztását, 
a fránczia király pedig, ha a saját jelöltjét, Amboise bíbor- 
nokot, keresztül nem viheti, bizonyára a magyar prímást 
fogja támogatni.

A titok megőrzése végett, legbizalmasabb minisztere, a 
gurki püspök által sajátkezűleg íratta meg az oklevelet, 
melyet azután aláírásával és a birodalmi pecséttel látott el.*'

* Pasqualigo, velenczei követ, 1511 aug. 15-ikén jelenti, hogy a megelőző napon 
a prímás megmutatta néki s elejétől végig elolvastatta vele ezen oklevelet, melynek 
tehát létezése és valódisága iránt nem merülhet föl kétség.
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Dürer Albert eredeti szénrajza után, mely a becsi Albertinában őriztetik.





Kérdés, hogy ezen császári ígéretnek milyen jelentő
séget kelljen tulajdonítani?

Ismeretes, hogy Miksa a maga elé tűzött czélok eléré
sére a legkülönösebb eszközöket is kész volt felhasználni; 
könnyen fellobbanó lelkesedésében a legmerészebb köte
lezettségek elvállalásától sem riadt vissza.

Nemcsak püspökségek, érsekségek odaígérésében volt 
bőkezű.* Valamint 1493-ban II. Ulászlónak cserében Ma
gyarországért felajánlotta a német birodalom kormányát; 
úgy 1515-ben a gyermek II. Lajost birodalmi helytartóvá 
nevezte ki, és a császári trónt biztosította neki, bár jól tudta, 
hogy ezen intézkedései a jogszerűség és kivihetőség fölté
teleit nélkülözik.

Es ő, ki 1493-ban saját leánya kezét ajánlja föl II. Ulászló
nak, huszonkét esztendővel utóbb, 56 éves korában, az egy
ház színe előtt, arra fogja magát kötelezni, hogy II. Ulászló 
12 éves leányát maga veszi nöúl, ha nem sikerülne őt 
unokái egyikével összeházasítani.

A mi pedig a pápai trónt illeti, míg erre egy ideig 
Adorján cornetói bíbornokot tekintették az ő jelöltjének ; 
ő maga, leányához intézett bizalmas leveleiben, sajátszerű 
nyilatkozatokat tett, melyekből újabb történetírók azt vél
ték kiolvashatni, hogy ő maga a császári korona mellé a 
tiárát is saját fejére tenni szándékozott.**

E szerint Erdődi Tamásnak oka lett volna bizalmat
lansággal tekinteni a császári okirat varázsvesszejével elébe 
állított fellegvárakra. De őt is elérte azoknak végzete, kik 
magok hozzászoktak hiú ígéretekkel tévútra vezetni má-

ERD Ő D I BAKÓCZ TAM ÁS. 8 9

* Az Erdődi Tamásnak 1493-ban tett 
ajánlatot említettük. 1490 november 3-án 
Vitéz János veszprémi püspöknek a Ma
gyarországon megüresedő legelső érsek
séget vagy püspökséget ígéri. 1490 de- 
czember 8-ikán pedig arra kötelezi ma
gát, hogy Ernszt Zsigmond pécsi püs-

Magyar Tört, Életr. 1888—9.

pöknek a salzburgi érsekséget szerzi meg. 
( F ir n h a b e r  : Beiträge zur Geschichte Un
garns. 45. 56.)

** J ä g e r  : Ueber Maximilian I. Ver- 
hältniss zum Papsthum. (A bécsi Aka
démia történeti osztályának Sitzungs- 
berichtjei: χιι. 195.)
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sokat; de nem bírnak elég tiszta látással arra, hogy mások 
ígéreteinek hiúságát fölismerjék. Ettől fogva életfeladatául 
tekintette : szent Péter székének elnyerését.

Mindazáltal csakhamar oly kínos helyzetbe jutott, hogy 
Miksa király kegyeit koczkára kellett tennie.

Az 1505 October elején tartott országgyűlésen a trón
örökösödés ügye is tárgyaltatott. A nemzeti párt oly szám
ban és oly erővel jelent meg, hogy minden ellenszegülést 
lehetetlenné tett.* A jelenlevő összes egyházi és világi urak 
kénytelenek voltak aláírni egy okiratot, melyben kijelen
tik, hogy ha Ulászló király fiörökös nélkül hal el, utód
jául született magyart fognak megválasztani, és az idegen 
fejedelmek ellen, kik netán a trónra igényt tartanának, az 
egész ország fegyvert fog ragadni.

A prímás meghajolt a kényszerűség hatalma előtt ; 
azon utógondolattal, hogy valamint a Mátyásnak tett ígé
retek nem akadályozták meg Qorvin Jánoá herczeg mellő
zését ; úgy a rákosi végzés sem szolgálhat Zápolyai János
nak biztosítékul. Tovább szőtte azon szálakat, melyek a 
Habsburg-házat Magyarországhoz fűzni voltak hivatva.

Az 1506-ik év martius havában Miksa és Ulászló kö
zött a szerződések egész sorozata jött létre, melyekben 
Anna herczegnő Ferdinánd főherczegnek jegyeztetik e l ; 
valamint megállapíttatik, hogy azon esetre, ha az áldott 
állapotban levő magyar királyné figyermeket szülne, az 
a császár unokájával, Mária főherczegnővel fog eljegyez
tetni. Ulászló ugyanekkor egész családját Miksa gyámsá
gába ajánlotta, «mert senkije sincs -— úgy mond — az egész 
világon, kire bátorságosabban bízhatná».**

* A prímás, már az országgyűlés előtt 
így ír: «Ad summum erevit livor et ma· 
levolantia in Clerum hannis regni . . .
Nec est quid quod Nobiles isti magis 
sitiant, quam omnes Praelatos ire pes
sum . . . Diéta erit valde periculosa, 
qualis forte non fuit hactenus; commu

nis est opinis quod nec cruore carebit; 
adeo omnes in Clerum tumultuantur.» 
I5 ° 5  július 22-ikén Hippolythoz értesítő 
levelében.

** Ezen iratok eredetiben a bécsi ál
lami levéltárban. L. H o r v á th  M .: Ma
gyarország Története, in. 295.
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Miksa ugyanekkor a magyar rendekhez intézett levél
ben jogait a magyar koronára fentartotta; a királyt pedig 
értesítette, hogy a hűtlenek megfenyítése végett hadat fog 
az országba küldeni. És ezt csakugyan megtette ; Sopronyt 
és Pozsonyt, a Csallóközzel elfoglalta.

Ulászló országgyűlést hirdetett, melyen zajos jelenetek 
fordúltak elő, és az udvari párt vezérei ellen fenyegető 
nyilatkozatok hangzottak. Egyebek között egy gúnylap 
okozott nagy feltűnést. Papi fej volt rajta, a következő 
aláírással: «Ha a király nem bünteti, megbüntetjük mi». 
Általán azt hitték, hogy ez vagy a prímásnak vagy György 
váradi püspöknek és királyi cancellárnak szól.2

Az ügyek ily állásában fordulatot idézett elő az, hogy 
julius i-én a királyné figyermeket szült, ki két hét múlva 
Budán, a bold. Szűz fehéregyházában a prímás által meg- 
kereszteltetvén, Lajos nevet nyert.3 Néhány nappal utóbb 
Ulászló követei békét kötöttek Miksával. Ez azonban ek
kor is kinyilatkoztatta, hogy jogait, melyeket Magyar- 
országra bírt, ezentúl is fentartja.

Bár a köznemesség háborgása és elégületlensége a kor
mány élén álló főpapok és urak ellen nem szűnt meg, a ren
dek készséggel beleegyeztek abban, hogy a csecsemő trón
örökös királyivá koronáztassék. E végből (1508) országgyű
lés hívatott egybe Székesfehérvárra.

Junius 4-ikén a király, gyermekeivel, a főpapok, urak^ 
és nemesek kíséretében a koronázási templomba vonult. 
A prímás, a püspökök segédlete mellett, végezte a szer
tartást. A mise elején, a síró gyermek a szentelt olajjal 
felkenetett; azután a kard, a jogar és az arany-alma ke
zeibe adatott. Evangélium után, a nádor szokás szerint a 
jelenlevőkhöz háromszor intézte a kérdést: akarják-e, hogy 
Lajos herczeg királylyá koronáztassék? A zajos felkiáltá-

* A velenczei követ 1506 junius 22-iki ** A velenczei követ julius 13-iki je- 
jelentése. lentése.

12*
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sok hallatára az elérzékenyűlt király bőven hullatta köny- 
nyeit. A zaj még inkább elrémítette a királyfit, ki keser
vesen jajgatott, míg a koronát fejére tették. Azután a király 
mellett, aranyos trónon, helyezték el.

A mise végeztével a közel szent Péter templomba 
vitték; menet közben feje fölött tartották a szent koro
nát. A templomban egy régi székre, mely a közhit sze
rint szent Istváné lett volna, ültették. Innen a prímás 
által ajándékozott aranyos kocsin a város falain kívül fekvő 
templomba vonúlt, mely előtt lóra helyezték, és megtör
tént a négy kardcsapás.

A szertartást lakoma és lovagi játékok fejezték be.
Harmadnapra az udvar visszatért Budára. A város előtt 

a király elhagyta fiát és észrevétlenül ment a váriakba. 
Ellenben Lajost ünnepélyesen fogadták a főpapok és urak. 
Harangok zúgása, ágyúk és puskák dörgése, trombiták 
harsogása közepeit történt a bevonulás.

A menetet a bandériumok nyitották meg. Ezek után 
az iskolás gyerekek, szerzetesek és papok következtek. 
Az urak és főpapok gyalog haladtak. Legvégül aranyos 
mennyezet alatt, Brandenburgi György őrgróf karjaiban 
vitte a királyi gyermeket, ki most jó kedvben, nevetve 
szemlélte a fényes jelenetet. Mellette Erdődi Tamás ment, 
bíbornoki díszben.

A várba érvén, az egész menet a boldogságos Szűz 
templomába tért be, hol a jövendő királyt a Megváltónak 
és szűz Máriának ajánlották föl.* III.

III.

Magyarország külső politikája, melyet Mátyás nem 
egyszer szerencsétlen ösvényekre, de mindig nagy czélokra

* Brodarich Istvánnak, akkor a királyi cancellaria tisztviselőjének két levele 
Thadaeus de Lardis egri gubernátorhoz.
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irányozott, II. Ulászló uralkodása alatt apró cselszövények 
és kufárszellemű alkudozások színvonalára sülyedett.

Mindazáltal, dicsőséges múltjánál és földrajzi helyzeté
nél fogva, az ország még mindig oly tényező volt, mely- 
lyel az európai hatalmaknak számolniok kellett.

Mikor tehát az 1508-dik év utolsó napjaiban, II. Julius 
pápa, Miksa és XII. Lajos a cambrayi szövetséget Velencze 
ellen megkötötték; a magyar királyt is fölhívták, hogy 
csatlakozzék hozzájok, és Dalmátiát, a magyar korona egy 
század előtt elvesztett melléktartományát, foglalja vissza.

Azonban törekvéseiket a köztársaság magyarországi 
ügy viselője, Guidoto Vincze, képes volt Erdődi Tamás 
közreműködésével, ellensúlyozni. A király ugyanis nejének 
halálával, a kezdeményezés bátorságának azon csekély mér
tékét is elvesztette, a mit a trónra magával hozott. A fő
urakban hiányzott a hazafias ambitió és áldozatkészség. 
A zilált viszonyok és pénzügyi zavarok közepett, mikor a 
végvárakat is alig bírták a törökök ellen megoltalmazni, 
új foglalásokra gondolni sem lehetett.

Tétlenül szemlélték tehát az 1509 tavaszán megindúlt 
háborút, mely Velenczére súlyos vereségeket és vesztesége
ket hozott.

A következő nyáron a pápa és szövetségesei sürgetően 
megújították II. Ulászlóhoz intézett felszólításukat, azon 
biztosítással, hogy a Velencze ellen folyamatban levő há
ború befejezése után, haderejök a törökök ellen fog for- 
dúlni.

A király ekkor a magyar uraknak tanácskozmánya elé 
terjesztette az ügyet. Itt Velencze barátai, első helyen a 
prímás, épen a törökök részéről fenyegető veszélyre utalva, 
igazolták a béke fentartásának szükséges voltát. A keresz
tény hatalmak nagy hadjáratát, annyi csalódás után, Ma
gyarországon már csak ábrándnak tekintették. Ellenben 
kétségtelennek látszott, hogy mihelyt Dalmátiát megtámad
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ják, Velencze a törököket hívja segítségül. Abban történt 
megállapodás, hogy a pápához, a császárhoz és a franczia 
királyhoz követek küldetnek, kik a törökök ellen várható 
segítségre nézve, részletes és biztos tudósításokat hozzanak. 
Ezzel időt nyertek és kielégítették a signoriát, mely Erdődi 
Tamás fáradozásainak tulajdonítván az eredményt, a köz
társaság háláját fejezte ki néki.1

A köztársaság kormánya ez időben külön követet kül
dött, Pasqualigo Péter lovag személyében, a királyi udvar 
hoz, hogy Magyarországnak a ligához csatlakozását meg
gátolja. De a Velencze ellen szövetkezett hatalmak sem 
nyugodtak. Ugyviselőik mmd többeket nyertek meg a ma
gyar urak soraiban, és pressiót gyakoroltak azokra is, kiket 
megingatni nem bírtak. Erdődi Tamás azt a fenyegető üze
netet kapta Rómából, hogy méltóságaitól fosztatik meg, ha a 
kiközösített köztársaság pártolásával nem hágy föl.1 2 Kény
telen volt megszakítani érintkezését Guidotóval; titkos 
értesítések és aláírást nélkülöző levelek küldésére szorít
kozott. «Érzelmeim — írja egy ízben — nem változtak; 
de okos ember alkalmazkodik az idők követeléseihez . . . .  
és mikor a viszonyok fölött nem uralkodhatik, ő hajol meg 
előttök.» Közié vele, hogy az új követet, Pasqualigót a 
király nem fogadhatja, minélfogva czélszerű, hogy az 
egyelőre Zágrábban állapodjék meg.3

De csakhamar lényeges fordulat állott be. A franczia 
király olaszországi sikerei: Milánó elfoglalása, Genua le
igázása, a Ferrarával és Flórenczczel kötött szerződések, 
feltárták a pápa előtt a veszélyt, mely a szent-széket, 
Olaszországot és az európai egyensúlyt fenyegeti; meg
győzték arról, hogy Olaszország felszabadítása az idegen 
uralom békóiból a pápaság függetlenségének föltételét,

1 Az 1509 S e p t e m b e r  ii-iki j e g y z é k b e n .

2 Guidoto 1510 febr. 11- és máj. 24-iki jelentései.
3 Erdődi Tamás névtelen levelei Guidotohoz, 1509 november 22- és 29-ikén.
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hatalmának biztosítékát képezi. Ezért elszakadt a cambrayi 
ligától és kibékült Velenczével.

A mint ennek híre Magyarországba eljutott, azonnal 
fölszólítás ment Pasqualigohoz, hogy az udvarhoz siessen. 
Ulászló Visegrádon készült őt fogadni; de mivel a prímás 
köszvénybaja miatt nem mehetett oda, ő tette át udvarát 
Esztergomba, hol az érseki vár egy része régi időktől 
fogva a királynak volt fentartva.*

Pasqualigo majus 17-dikén fogadtatott. Beszédében arra 
kérte a királyt, hogy tartsa fenn a barátságos viszonyt 
Magyarország és Velencze között; vesse magát közbe a csá
szárnál, a béke helyreállítása végett; és engedje meg, hogy 
a köztársaság ezer lovast fogadhasson Magyarországban.

A magyar államférfiak most még kevésbbé éreztek haj
landóságot mint ez előtt, hogy Dalmátia kedvéért háborút 
kezdjenek. De azon reménynyel kecsegtették magokat, hogy 
a kedvező helyzetből kardcsapás nélkül hasznot húzhatnak. 
Tervök a következő volt. Egyrészről kísérletet kívántak 
tenni, hogy a signoriát Dalmátia átengedésére, vagy leg
alább kárpótlásul bizonyos évdíj fizetésére bírják. Másfelől 
Velencze ellenségeire akartak hatni, oly irányban, hogy 
azok a magok erejével foglalják vissza Dalmátiát a magyar 
korona részére, vagy legalább másnemű előnyök biztosításá
val igyekezzenek Magyarországot a Velenczével való szö
vetkezéstől visszatartani.

A prímás sem tagadta meg közreműködését, és ő tette 
meg az első lépést, mikor — május 24-dikén — a velenczei 
követ látogatását fogadta.

Pasqualigo ez alkalommal biztosította őt, «hogy a signo- 
ria, hálával eltelve jó szolgálataiért, kész egész vagyonát 
és hatalmát az ő dicsőségének emelésére és felmagasztalá- 
sára mérlegbe vetni».

* P asq u a ligo  1510 m ájus 14-iki je len tése i.
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«Isten a tanúm, — válaszold Erdődi Tamás — hogy 
mindenkor teljes erőmből támogattam Velencze érdekeit, 
mintha legjobb polgáraihoz tartoznám . . .  Ekkorig, Isten
nek hála, Magyarország nem okozott bajt Velenczének. .. 
Reméllem, bár nem ígérhetem; nem ígérhetem, de re- 
méllem, hogy ezentúl sem fogunk? ellenetek harczolni.» 
Mindazáltal, folytatá, ő úgy szólván elszigetelten á ll; nagy 
számban vannak tájékozatlan emberek, kik nem látják 
át, hogy Miksa ajánlatai értéktelenek ; mert török támadás 
esetén, Magyarország rég elveszett, mikorra a franczia 
vagy spanyol segítség megérkezik; azt is csak kevesen 
tudják, hogy Dalmátia csekély hasznot hajt és nehezen 
volna megtartható. Tekintettel ezen helyzetre, tanácsolja, 
«hogy a signoria a szövetség megújítása alkalmából, az 
eddig fizetett évdíj fölemelésére vonatkozólag tegyen aján
latot» és így «dobjon konczot a cerberusnak». «Nehéz idő
ket élünk; mindenki úgy segít magán, a hogy tud».

Pasqualigo kijelentette, hogy mindenben az ő tanácsa 
szerint fog eljárni; utasítása is rendeli, hogy úgy hallgasson 
rá, mint saját atyjára.*

A tárgyalásokat Tatán folytatták.
A Vértes tövében, kies vidéken fekvő királyi vár, mely

hez vadakban bővelkedő erdőségek tartoztak, már Zsigmond 
uralkodása alatt is zajos ünnepélyek és világtörténelmi 
jelentőségű tanácskozások színhelye vala. De Mátyás idejé
ben élte fénykorát. Az aranyban és színpompában ragyogó 
palotákról, az oszlopcsarnokokról, kertekről és vízijátékról 
elragadtatással szólanak az egykorú történetírók.**

Az 1510-dik év junius havában, itt tartózkodván az 
udvar, a magyar főpapok és urak nagy számban sereg
lettek a király körébe. A köznemesség ugyanakkor Székes- 
fehérvárt jött össze, hová országgyűlés volt hirdetve;

* Pasqualigo 1510 május 17-, 18-, 20-, 21-, 25-iki jelentései.
** L. W e n z e l  G u s z t á v  : Tata fénykora. (1879.)
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de csakhamar eloszlott, miután teljhatalommal fölruházott 
negyven megbízottat választott és küldött Tatára.

A pápa, a császár, a franczia király és a velenczei 
köztársaság követei megjelentek itt, hogy Magyarországot, 
állásfoglalásra késztessék. Julius 3-kán fogadtattak a ren
dek által, kik nyílt piaczon, a prímás elnöklete alatt, tar
tottak ülést.

Első a pápai legátus volt. A törökök elleni háborúra 
buzdított, és a szent-szék részéről minden kitelhető segít
séget ígért. A hadjárat sikerének biztosítása érdekében 
javasolta, hogy a császár és Velencze között a magyar 
király törekedjék békességet létesíteni.

Utána Miksa és XII. Lajos követeire került a sor, kik 
együtt jelentek meg. A franczia diplomata vitte a szót. 
Szenvedélyes hangon intézett támadást a velenczeiek ellen, 
kiket «zsarnokok, komédiások, haszonleső üzérek és álnok 
rókák» czímekkel illetett. Fölhívta a magyarokat, hogy a 
Dalmátia visszanyerésére nyíló kedvező alkalmat siessenek 
felhasználni.

Végül Pasqualigo hívatott meg. A franczia követ vádjai 
ellen védelmezte a signoriát. Magasztalásokkal halmozta el 
a magyar kományt, mely állhatatosan ragaszkodik a Velen- 
czével fönnálló szövetséghez. Kérte a rendeket, hogy ne 
hallgassanak a köztársaság ellenségeire, kiktől Magyarország 
semmi jót sem várhat; a mi pedig Dalmátiát illeti, az most 
is csak úgy Magyarországé, mint a köztársaságé.

Mindegyik előadásra, a gyülekezet nevében, a prímás 
válaszolt, nehány szóval: hogy érett megfontolás után, 
határozatukat közölni fogják.*

Ezen nap, melyen Európa leghatalmasabb államainak 
képviselői Magyarország rendei előtt, szövetségöket kérve, 
megjelentek : méltán büszke önérzettel töltheté el a jelen-

* Pasqualigo 1510 julius 2-iki jelentése. 
Magyar Tört. Életr. 1888—9.
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levők lelkét, felujíthatá a múlt idők dicső emlékeit, és ne
mes elhatározások szülője lehetett volna. A köznemesség, 
mely még fogékony vala ilyen hatások befogadására, ösz- 
tönszerűleg érezte, hogy végtére az országnak ki kell 
lépnie a tétlenségből, és el kell foglalnia a nagy események
ben megillető helyét. Ezért Dalmátia visszahódítását sür- 
geite. Azonban a főrendek sivár közönyösséggel hallgatták 
végig a beszédeket; a haza dicsősége és jövendője nem 
foglalkodtatta őket; nem tudtak lelkesedni, csak számí
tani : azon tényezőkkel, melyeket az egyéni önzés vagy 
pártérdek kizsákmányolhatott.

A gyűlés bizottságot küldött ki, mely mindenekelőtt 
hivatva volt a velenczei követtel indítani meg tárgyaláso
kat, és tisztába hozni, vájjon remélhető-e, hogy a signoria 
önként visszabocsátja Dalmátiát.

A prímás ezen megállapodásról azonnal értesítette 
Pasqualigót, és azt a tanácsot adta neki, hogy következe
tesen csak azt hangoztassa, hogy Dalmátia átengedése 
ügyében tárgyalni nincs felhatalmazva.

Pasqualigó követte a tanácsot. De nyilatkozata a bizott
ság körében nagy fölháborodást keltett; a melynek lecsil
lapítása végett titkára által értesítette a cancellárt, hogy 
új utasítást fog Velenczéből kérni. A mire azt a választ 
kapta, hogy már későn van, mert a rendek szét akarnak 
oszlani, és határozni fognak.

Valóban, az eldöntés órája közeledett. A rendek, a 
király elnöklete alatt tanácskoztak. Több szónok hevesen 
kifakadt Velencze ellen, és a prímásnak szemtől-szembe 
mondották, hogy a köztársaság által meg van fizetve. 
A határozat úgy hangzott, hogy Dalmátia visszahódítása 
czéljából, a király szövetségre fog lépni a császárral és a 
franczia királylyal.*

* P a sq u a lig ó  ju liu s  6 -ik i je len tése .
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A prímás előrelátta, hogy ezen végzésnek nem lesz 
foganatja. A velenczei követ előtt így nyilatkozott: «Ám 
lármázzanak a rendek és határozzanak tetszésök szerint, 
mégis semmi sem fog történni».2

Valóban semmi sem történt. A nagy tervek kicsinyes 
fogásokat szültek. More Fülöp a velenczei követhez külde
tett, fölkérendő őt, hogy eszközölje ki azon 80,000 arany 
forint kifizetését, mely összeget a király hátralékok czímén 
igényel, és néhány főúr követelésének kielégítésére fog föl
használni. Beszéd közben elejtette azt az észrevételt, hogy 
mihelyt pénzöket megkapják, el fognak hallgatni.

Még meglepőbb nyilatkozatot ejtett el a követ előtt a 
nádor. Leplezetlenül elmondotta, hogy azok kik Dalmátia 
visszahódítását sürgetik, nem ellenségei Velenczének, de meg 
akarják mutatni, hogy a prímás nem olyan hatalmas ember, 
mint a hogy maga képzeli. «A signoria — úgy mond — 
helytelenül járt el, mikor mindig csak a prímást jutalmazta 
és emelte, másokat pedig elhanyagolt. Ennek daczára ő 
kész oda hatni, hogy minden jól végződjék; de azután 
néki tulajdonítsák az érdemet, és nem az esztergomi ér
seknek.»**

Julius 15-dikén Pasqualigo a király elé hívatott, kinek 
nevében a prímás így szólott hozzá :

«O felsége mindig kiváló szeretetet tanúsított Velencze 
irányában. A fönnálló szövetséget, fényes ígéreteket visz- 
szautasítván, föntartotta, és kész ezentúl is fönntartani.' De 
mivel az utolsó országgyűlésen a császár és a franczia 
király újólag fölszólították Dalmátia visszafoglalására, mert 
különben ők ejtik hatalmukba: ő felsége azon megkeresést 
intézi a signoriához, hogy önként mondjon le ama tarto
mányról Magyarország javára; mert jobb hogy a magyar 
király bírja, mint bármely más hatalom. Ha ezen kívánat-

* Pasqualigo levele testvéreihez, 1510 ** Pasqualigo 1510 julius 10-, 11-, 12-,
julius 10-ikén. 13-iki jelentései.
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nak a köztársaság nem felelne meg, ő felsége más eszkö
zökhöz fog nyúlni.»

Pasqualigo felelni akart. De szavába vágott a prímás. 
«Felesleges a vitatkozás. Az előadott nyilatkozat ő felsége 
végső elhatározását tartalmazza.»*

Másnap, az éj homályának fedezete alatt, a követ a 
prímást fölkereste, és szemrehányásokkal halmozta el azért, 
hogy tévútra vezette, $ reményeket nyújtott, melyek meg
hiúsultak.

Erdődi Tamás szeretetteljes szavakkal nyugtatta meg. 
«Soha életében — úgy mond — nem fáradozott annyira 
mint most, hogy a magyar urakat Velencze érdekében meg
nyerje ; de azok többnyire német szelleműek és talán meg 
is vannak vesztegetve a császár által. Különösen a pécsi 
püspök, kit gyermekkorától fogva pártolt és emelt, veszé
lyes ellenfele és vetélytársa. Főkép a pátriárkái méltóság 
miatt irigykednek rá ; bár soha se nyerte volna el ezt a 
nyomorúságos javadalmat. Nem a jutalom reménye ve
zeti ő t ; az imént visszautasított egy uradalmat, melyet 
a császár ajánlott föl néki azon esetre, ha hozzá csat
lakozik ; ellenben szívesen áldozna egy-két ezer aranyat, 
ha azzal a nádort és a cancellárt Velencze részére von
hatná. »

Ezekután a következőkben foglalta össze tanácsát. A si- 
gnoria, ha a harcztéren kedvez a szerencse, szorítkozzék 
azon válaszra, hogy a magyaroktól nem várt volna ilyen 
előterjesztést; ha ellenben válságos helyzetbe jut, akkor 
némi előnyöket kell nyújtania Magyarországnak.

Majd, néhány nappal utóbb értesíté Pasqualigót, hogy 
titkos alkut kötött a nádorral, ki bizonyos szolgálatok fe
jében arra kötelezte magát, hogy mindenben a prímással 
egyetértőleg fog eljárni, és egyelőre Erdélybe vonúl el.

* P a sq u a lig o  ju liu s  15-iki je len tése .
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Ezen közléshez azt az ajánlatot csatolta, hogy a signoria 
2—3000 arany értékű ajándékkal kedveskedjék a nádornak.*

Azonban bárcsak mások javára vette igénybe Velencze 
bőkezűségét, és a saját önzetlenségét kérkedve hangoztatta ; 
udvari orvosa — kétségkívül az ő megbízásából — megje
lent a velenczei követnél, és figyelmeztette, hogy a signoria 
helytelenül járna el, ha elmulasztaná a prímás jó szolgála
taiért háladatosságát és elismerését bebizonyítani. És csak
hamar módját is kijelölte.

Erdődi Tamás nem mondott le azon törekvéséről, 
hogy az egri püspökséget visszaszerezze. A hírvágyhoz 
egy más ok is csatlakozott; vetélytársát, a pécsi püspö
köt, kinek Ulászló megígérte, hogy az egri püspökséget, 
mihelyt megüresedik, néki fogja adományozni, ki akarta 
játszani. Ezért újból azt óhajtotta, hogy Hippolyt bíbor- 
nok a püspökségről az ő javára mondjon le, és Velenczé- 
től évdíjat vagy javadalmakat nyerjen kárpótlásul. A meny
nyiben pedig ez nem volna kivihető, oda akart hatni, hogy 
Hippolyt, ki családjának többi tagjaival együtt a francziák 
részére állott és így a szent-szék haragját vonta magára : ja
vadalmaitól fosztassék meg.

A signoria hajlandó volt, mindkét irányban, szolgála
tára lenni, és megfelelő utasításokkal látta el római köve
tét. De eredményt nem ért el. Hippolyt holtiglan megtar
totta az egri püspökséget.**

Ezalatt Velencze és a vele szövetkezett pápai hadak 
a harcztéren jelentékeny sikereket vívtak ki. Ezeknek 
hatása alatt, Pasqualigo nem elégedett meg többé azzal, 
hogy Magyarország semleges állásban maradjon ; kísérletet 
tett rábírni a magyar kormányt, hogy a köztársaság mel
lett vegyen részt a háborúban.

Erdődi Tamás, hogy őt hathatósan támogathassa, augus-

* Pasqualigo 1510 julius 17-iki jelentése.
** Pasqualigo 1510 augustus 4-, 15-, 23- és October 15-iki jelentései. *
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tus második felében, Nyitrára ment, hol a király, Sziléziába 
utazásakor, rövid időre megállapodott. «Nem hiszem — 
mondá egy alkalommal a követnek — hogy a köztársaság 
hívebb és jobb polgárt találhatna Velenczében, mint én 
vagyok; ha szívembe pillanthatnának, a köztársaság képét 
látnák bevésve.»*

És mikor September 3-án egy velenczei futár a signoria 
hadainak újabb győzedelmeiről hozott tudósítást, kitörő 
örömmel fogadta az t; annál inkább, mert kevéssel előbb 
Horvátországból Bőt András ellenkezően hangzó jelen
téseket küldött. Feledvén köszvénybaját, eldobta a man
kót, melyre támaszkodnia kellett, termein végig szaladván, 
az ebédlőbe sietett, és az ott étkező udvari. emberek 
egyikéhez így szólott: «Rögtön menj át ő felségéhez, és 
az egész udvar színe előtt mondd el, hogy Bőt András 
hazudott, mert Velencze ügyei igen jól állanak!»**

Ily körülmények között könnyen rábírhatta a királyt, 
hogy a Velenczével fönnálló szövetség «megszilárdítására» ■ 
határozza el magát.

September 10-dikén a Nyitrán levő főurak, a prímás 
elnöklete alatt, egybegyűlve, meghívták körükbe Pasquali- 
gót, kihez a prímás így szólott: «O felsége a keresztény 
hatalmak előnyös ajánlatait és fényes ígéreteit visszautasí
totta. Ezzel nagy szolgálatot tett Velenczének. A signo
ria viszont ismételten kinyilatkoztatta, hogy a barátság és 
szövetség megszilárdítása érdekében mindent megtenni 
kész. De ilyen általános szólamok nem vezetnek czélhoz.. 
A követ úr világosan adja elő, hogy a köztársaságtól mit 
várhat ő felsége, ha elszakadván a császártól és a ffanczia 
királytól, Velenczével a fennálló barátság kötelékeit még 
szorosabbra fűzi?»

A követ válasza úgy hangzott, hogy soha sem kételke-

* P a sq u a lig o  S ep te m b e r  i-én . ** P a sq u a lig o  Septem ber 4-én.
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■dett ő felsége és az urak jóakaratában, ők viszont bizto
sak lehetnek a signoria szolgálat- és áldozatkészsége felől; 
de egyúttal kijelenté, hogy új tárgyalások indítására nincs 
felhatalmazva.

Miután az urak egymás között magyar nyelven érte
keztek, a prímás fölkérte a követet, hasson oda, hogy 
a signoria az eddigieknél némileg előnyösebb föltételekhez 
járuljon; mert «abban áll az igaz barátság, hogy kölcsönö
sen adunk és kapunk».

Egy · második értekezlet három nappal utóbb tartatott, 
a prímás hálószobájában, mert köszvénybaja ágyához bilin
cseié. A velenczei követnek előadták, hogy a signoria he
lyesen cselekszik, mikor Dalmátiáról lemondani nem akar, 
mert nem kell többé attól félnie, hogy ellenségei foglalják 
■el; «de most már az a kérdés, hogy mit ajánl Dalmátiáért 
kárpótlásul ?»

Pasqualigo kitérő nyilatkozatokban keresett menedéket. 
De a prímás megmagyarázta neki, hogy a királynak positiv 
•eredményt kell fölmutatnia ; mert csak így igazolhatja a 
Velencze ellen szövetkezett hatalmak ajánlatainak vissza
utasítását; mielőbb írott nyilatkozatot vár tőle, a szövet
ség megújításának föltételei iránt.

Pasqualigo még az nap megírta a nyilatkozatot, mely 
azonban szintén csak általános phrásisokat tartalmazott ; 
hogy «a signoria kész szorosabbra fűzni a szövetséget, és 
mindent megtenni, a mi czélhoz vezet».*

Ez ki nem elégítheté az urakat. De türelmök kimerít
hetetlen vala. A ki szakítani akar, mindig talál okot, vagy 
legalább ürügyet ; ellenben a ki a jó viszonyt minden 
áron fenn akarja tartani, az összeütközés elhárítására soha 
sem nélkülözi az eszközt, habár nem ritkán a becsületérzés 
sugallatait el kell némítania.

* P a s q u a lig o  S ep te m b e r  13-án.
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A September 18-dikán tartott harmadik értekezleten,, 
a prímás újólag kifejtette annak szükségességét, hogy a 
signoria mielőbb «tisztességes és hasznos ajánlatot tegyen».

Utóbb, bizalmas társalgásban, tüzetesen előadta kívána- 
taikat: a signoria az eddig fizetett évdíjat emelje föl, biz
tosítsa 25—30 esztendőre, és most rögtön legalább 30,000 
arany forintot fizessen le készpénzben.

Pasqualigo jelentést tett Velenczébe és utasítást kért.2
Az alkudozásokban ekkor hosszú szünet állott be. De 

a magyar kormány már is lekötve érezte magát Velencze 
irányában. És mikor (October hó folyamán) a királyi udvar
hoz török követ érkezett, a béke meghosszabbítására vonat
kozó ajánlattal, azt az országtanács csak azon föltétel alatt 
volt hajlandó elfogadni, ha a köztársaság is befoglaltatik. 
Egyelőre tíz havi fegyverszünet létesült, és ebbe is befog
laltatott Velencze.3

így tehát a signoria meg lehetett nyugodva az iránt,, 
hogy Magyarország részéről veszély nem fenyegeti.

* September 19-iki jelentése.
** Pasqualigo 1510 October 24- és 30-iki jelentései.

31. SZÖVEGDÍSZ BAKÓCZ 1511-DIKI MISSALÉJÁBÓL.
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I.

p ä p a  és XII. Lajos franczia király 
között az ellenségeskedés mind na
gyobb elkeseredéssel folyt; sőt a 
fegyveres mérkőzés teréről az egy
házi élet körébe is átcsapott. Az 
1510-dik év nyarán Francziaország 
főpapjai nemzeti zsinatot tartottak, 
és az egyetemes zsinat létesítéséről 
tanácskoztak, mely hivatva volna 

ítélő széke elé idézni a pápát. Ellenben II. Julius a leg
nagyobb erélylyel folytatta fegyverkezését, és személyesen 
állott seregei élére, hogy Francziaországra döntő csapást 
mérjen. Vállalatában Magyar- és Lengyelország közremű
ködését is kieszközlendő, Erdődi Tamást Rómába hívta 
meg. Küldötte, a narnii származású Cardulo Bernárd, — 
ki sok esztendővel azelőtt, mint Orsini pápai legatus ud
vari embere, hosszabb időn át tartózkodott Magyarország
ban — September végén érkezett Esztergomba; titkos üze
netet hozott magával több bíbornok részéről, kik ígéretet 
tettek, hogy a pápa halála esetén, a magyar prímásra ad
ják szavazatukat.*

A prímás habozott. Jól tudta, és bizalmas emberei előtt

* A Cardulo által Rómából hozott mába. A Cardulo által hozott üzenetek- 
levelekből csak egy maradt fönn, az 1510 ről, a prímás tett közléseket Pasqualigo- 
augustus 29-ikén kelt breve, melyben a nak, ki részletesen ír azokról. (Az 1510 
prímás fölhívatik, hasson oda, hogy a october 3-dik, 15-dik és 31-diki jelen
király mielőbb küldjön követeket Ró- tések.)

Η*
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emlegette, hogy a pápai szék elnyerésére csak úgy számít
hat, ha a pápa halála idején Rómában van. De míg a pápa 
halálának időpontja és a választás kimenetele bizonytalan 
vala : bizonyosnak látszott, hogy távolléte alatt a pécsi

b e tm r r r d j

34. CARDULO BERNARD NÉV-ALÁÍRÁSA.

püspök teljesen megszilárdítaná hatalmát a király fölött, 
és ő, ha tervei meghiúsultával haza kellene térnie, befolyá
sát és tekintélyét többé visszaszerezni nem lesz képes. 
Ezen gondolat olyan súlylyal bírt előtte, hogy köszvény- 
baját és az út nagy költségeit hozván föl mentségül, otthon 
maradi.*

Mindazáltal a római üzenetek mély hatást gyakoroltak 
rá. Lelkét ezentúl egészen betöltötte a pápai trónra való 
fölemelkedés hő vágya, melynek kielégítésére nem habozott

r
volna bármely eszközt fölhasználni. Úgy vélekedett, hogy 
a bíbornoki collégiumban, melynek nagy része VI. Sándor 
választottaiból állott, találkozni fognak olyanok is, kik ma
gas állásuk kötelességeiről és a pápaválasztás tényének ma
gasztos jelentőségéről megfeledkezvén, szavazatukat készek 
lesznek áruba bocsátani; és az ő lelkiismerete nem riadt 
vissza azon bűnös gondolattól, hogy megadja az árt. Saj
nos, e tekintetben nem állott egyedül.**

October végén híre jött, hogy a pápa súlyosan meg
betegedett. Ekkor Erdődi Tamás azon kérelemmel fordúlt 
a signoriához, hogy római bankároknál utalványozzon 
részére egy jelentékeny összeget, «Ha Isten segítségé
vel — így szólott Pasqualigohoz — sikerűi elnyernem a

* Pasqualigo October 15-iki jelentései.
** Egy másik bíbornok is ugyanekkor foglalkozott ilyen gondolattal. L. B rosh  : 

Papst Julius II. 350.



pápaságot, a kölcsönt kamatostul visszafizetem; egyúttal 
gondolataim és törekvéseim szüntelen a velenczei állam 
felmagasztalására lesznek irányozva. Talán képes volnék 
a köztársaságnak olyan szolgálatot tenni, amelyre velenczei 
származású pápa sem érezne bátorságot. Ha ellenben re
ménységem meghiúsulna, a signoria egyetlen ducátot sem 
veszt ; mert az ilyen ígéretek, csak a megválasztás eseté
ben, szoktak foganatosíttatni.»

A követ ezen szavak hallatára egyáltalán nem mutatott 
megbotránkozást, sőt meglepetést sem. Sőt biztosította a 
prímást, hogy fölmagasztalására a signoria mindent meg 
fog tenni, ami hatalmában áll.*

A signoria maga is megerősítette ezen nyilatkozatot. 
A dogé így írt ez ügyben a követhez : «A főtisztelendő úr 
bizonyos lehet a felől, hogy államunk körül szerzett nagy 
érdemeiért, igaz szeretetet, meleg jóakaratot fogunk irá
nyában tanusítanai, felmagasztalása érdekében mindent meg 
fogunk tenni, a mire képesek vagyunk. Jól tudjuk, hogy 
ha a pápai székre emeltetik, tőle ugyanazt várhatjuk, amit 
magunk cselekednénk; miért is államunk részéről számít
hat mindazon támogatásra, melyet a legháladatosabb és a 
legragaszkodóbb sz ív  sugalmazhat.»**

Pasqualigo ezen jegyzéket, melyet Boroszlóban, hová 
Ulászlót kísérte volt, kapott meg, nem merészelte futár 
által küldeni meg a prímásnak. Bevárta, míg személyesen 
találkozhatik vele. Ez csak hónapok múltával történt, mi
kor Budavárába vissza érkezett.

Az 1511-ik év május 2-ik napján, Pasqualigo látogatást 
tett nála, és előadta a signoria üzenetét. Meghallgatása 
után, Erdődi fölkelt székéről, leemelte fövegét és ünnepé
lyes hangon fejezte ki köszönetét. «Ha egykor — úgy 
mond — szent Péter székét elfoglalom, a köztársaság

ERD Ő D I BAKÓCZ TAM ÁS. IO 9

* Pasqualigo 1510 October 31-iki jelentése. 
** A doge 1511 január 3-iki jegyzéke.
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érdekében hihetetlen dolgokat fogok művelni, a melyek 
véghezvitelére velenczei alattvalónak sem volna bátor
sága.»1

Idő közben az egyházi bonyodalmak még válságosabb 
alakot öltöttek. A franczia király unszolására több bíbornok 
a nyílt lázadás zászlóját tűzte ki. Önhatalmúlag egyetemes 
zsinatot hirdettek Pisába; azon bevallott czéllal, hogy a 
keresztény fejedelmek kibékítésére, a hitetlenek elleni 
hadjárat és az egyházi reform létesítésére törekedjék; de 
azon titkos szándékkal, hogy II. Júliusnak a pápai székről 
letételét eszközölje.

A bíbornokok a meghívó levelet a magyar prímásnak 
megküldvén, hathatósan buzdították, hogy a zsinaton je
lenjen meg. Emlékeztették arra is, hogy egyik elődének, 
száz esztendő előtt, az első pisai zsinat összehívásában nagy 
része volt.1 2 3

Erdődi Tamás az első pillanattól kezdve tisztán lát
hatta, hogy a zsinat kihirdetésének ténye a törvényesség 
kellékeit nélkülözi. De mint számító politikus, ki minden 
körülményt értékesít, egyelőre tartózkodó állást foglalt el. 
Azon jellemző nyilatkozatot találjuk egyik levelében, hogy 
«a gladiátorok példájára, majd csak a küzdtéren fogja a 
követendő eljárást megállapítani».3

Arra számított, hogy így mindkét fél vetélkedni fog 
azon eszközök fölhasználásában, melyekkel magához csatol
hatja őt. Első sorban a pápának ajánlotta föl szolgálatait, 
megszabván az árt, melyet azokért igényel. A velenczei 
követ útján előadta, hogy kész a pisai zsinat meghiúsításá
ban közreműködni. Magyar-, Cseh- és Lengyelországot a 
pápa iránt hűségben megtartani; de ezen feladat megoldá
sára csak úgy lesz képes, ha a pápa őt hatalmú kő-

1 Pasqualigo 1511 május 3-iki jelentése.
2 A bíbornokok levele 1511 május 24-ikén.
3 Pasqualigóhoz 1511 julius 7-ikén.
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vetévé (Legatus de latere) nevezi ki, a nevezett három 
ország területére kiterjedő joghatósággal.1

Ugyanakkor, mikor ambitiójának ezen legújabb nyilat
kozata a szent-szék elé került, mind a pápa hívei mind 
pedig ellenfelei lépéseket tettek, hogy őt megnyerjék. 
Több bíbornok részéről formaszerűen kiállított kötelező 
iratok küldettek hozzá, azon ígérettel, hogy pápaválasztás 
eseten rá adják szavazatukat.2

így tehát határoznia kellett, melyik részhez csatlakozzék, 
nehogy mindkettőt elidegenítse.

Julius utolsó napján Esztergomból Budára jött. Egy 
egész héten át, reggeltől estig, zárt ajtók mellett, a király- 
lyal és a cancellárral arról tanácskozott, hogy a pápai trón 
megüresedése esetén mikép biztosítsa megválasztását.

E tekintetben nem egyedül a magyar és lengyel ural
kodók barátságára, Velencze támogatására és a bíbornoki 
collégium egy részének ígéreteire támaszkodott. Arra szá
mított, hogy a többi hatalmak ellentétes érdekeinek össze
ütközéséből is hasznot húzhat. Tudomása volt arról, hogy 
Franczia- és Spanyolország királyai olasz bíbornok meg
választását ellenezni fogják. Viszont kétségtelennek lát
szott, hogy az olasz bíbornokok többsége szavazatát nem 
fogja franczia vagy spanyol főpapra adni. Mióta a császár
tól ígéretet kapott, hogy őt fogja jelöltjének tekinteni, 
magára vonta ugyan neheztelését azzal, hogy vele szem
ben Velenczét támogatta; de bízott benne, hogy kien
gesztelheti. így tehát reméllette, hogy a pártok compro- 
missuma az ő személye körűi csoportosíthatja a válasz
tókat.3

De a helyzetet nagy mértékben complicálta az, hogy

i Pasqualigo 1511 julius 5-, 7-, 8-iki 2 Pasqualigo augustus 5- és 15-iki je- 
jelentései. A signoria 1511 augustus i-én lentései.
utasítja római követét, hogy a prímás 3 Kilátásait tüzetesen előadta Pasqua- 
kívánatát terjeszsze a pápa elé, hatható- ligónak, ki azokról augustus 15-ikén tesz 
san ajánlva figyelmébe. jelentést.
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a pápai trón nemcsak II. Julius halála, hanem letétele 
által is megüresedhetett. Azon esetre, ha a pisai zsinat 
a világ-egyház részvételével megtartatik és új pápaválasztást 
rendel el, Erdődi Tamás csak úgy remélhette, hogy a 
diadalmaskodó párt jelöltje lesz, ha a zsinathoz csatlakozott 
és sikerében közreműködött. Ellenkező esetben, ha a 
pisai zsinat kudarczot vall és eredménytelenül bomlik föl,, 
csak úgy számíthatott arra, hogy II. Julius halála után ő 
fog utódjául megválasztatni, ha a szakadároktól távol tar
totta magát.

Rá nézve közönyös volt, hogy milyen lépcsőn jut szent 
Péter székére ;* azonban óvatosan akart eljárni. Ezért a 
viszonyok és esélyek iránt alapos tájékozás szerzése végett,. 
Beriszló Péter székesfehérvári prépostot a császárhoz, a

H
franczia királyhoz és Rómába küldötte. O pedig Zágrábban 
készült bevárni a követ visszaérkezését, hogy azután a 
tengerpartot közel érje, és rövid idő alatt Olaszországba 
vitorlázhasson.**

Azonban alighogy Beriszló útra kelt, sebes futár által 
visszahívatott; mert híre jött, hogy a császár Ulászlóhoz 
követeket küldött, kiket czélszerúnek látszott bevárni. 
Rómából is fontos tudósítás érkezett. A pápa a pisai zsinat 
kihirdetését lázadó merényletnek bélyegezte, egyházi átok 
terhe alatt a főpapokat eltiltotta attól, hogy ott megjelenje
nek ; egyúttal az uralkodók és népek régi óhajtását kielé
gítendő, egyetemes zsinatot hívott össze Rómába.

Az uralkodókhoz külön követek vitték a meghívó levele
ket. Magyarországba Cardulo Bernárd küldetett, ugyanaz, 
ki egy év előtt Esztergomban járt. Elutazása előtt a prí
máshoz levelet irt, melyben jövetele felől értesíti. «Főtisz-

* Ezt világosan kifejezi Pasqualigo decessum istius.» (Az augustus 15-iki 
előtt, mikor a signoria támogatását mind- jelentés.)
két esetre kéri ki «casu quo Pontifex ** Pasqualigo 15ii  augustus 5-, 8- és. 
eligatur, aut a. Concilio si fiet, aut per 15-iki jelentései.



ERD Ő D I BAKÓCZ TAM ÁS.

telendőségedet — írja neki egyebek között — úgy várják 
Rómában mint a Messiást; mert egyedül tartják képesnek 
arra, hogy az egyház hányatott hajóját az üdvösség rév
partjára vezesse.»1

Ezen levél vétele után Erdődi Tamás nem habozott 
többé. A pisai zsinatra szóló meghívó levelek kihirdetését 
eltiltotta, és abban állapodott meg, hogy a római zsinaton 
meg fog jelenni.1 2

Egy-két nappal utóbb jött meg a császári követség, 
élén Nogarola gróffal, ki ünnepélyes fogadtatása alkalmá
val arra hívta föl a magyar királyt, hogy Velencze ellen 
indítson háborút és a pisai zsinatra küldjön követet. 
Hetesen kikelt a pápa ellen, mert a cambrayi ligában 
elvállalt kötelezettségeit megszegte, magas egyházi pol- 
czáról leszállván, közönséges katona módjára viselte ma
gát, Olaszország romlását és a keresztény vér ontását 
okozta.3

A prímás, ki most azon volt hogy a császárt lekötelezze, 
követei irányában előzékeny viseletét tanúsított, és előter
jesztésökre a király ajkaira oly választ adott, mely nem 
hangzott visszautasítólag; sőt kilátást nyújtott a cambrayi 
liga által kitűzött czélok elérésére, a jövő tavaszszal Ma
gyarország fegyveres közreműködésére. Ugyanakkor azon
ban a velenczei követ előtt a legerőteljesebb módon han
goztatta állhatatos hűségét.4

Mialatt ő ily módon az útat, mely a pápai trónhoz 
vezetett, egyengeté, September 17-dikén Rómából levelet 
kapott, mely a pápa halálát jelenté. Ez megrendítő ha
tást gyakorolt rá. Bizalmas emberei előtt elkeseredve 
panaszolta, hogy minden reménysége füstbe ment, mert

113

1 Cardulus 1511 julius 22-iki levele, 3 Pasqualigo September 7-iki jelen
mellékelve Pasqualigo September 7-iki tése.
jelentéséhez. 4 Pasqualigo 1511 September 7-, 9- és

2 Pasqualigo augustus 30-iki jelentése. 15-iki jelentései.
M agyar T ört. É letr . 1888— 9. IS
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bármint sietne is, későn érkeznék a pápaválasztásra, és 
távollétében nem lesznek rá tekintettel.

A velenczei követ és a székesfehérvári prépost ered
mény nélkül fáradoztak vigasztalásán. Nagyobb sikere 
volt a pécsi püspöknek, ki Rómában tartózkodó öccse 
későbbi keletű levelét mutatta elő, mely azt tartalmazá, 
hogy a pápa súlyosan beteg, nehány óráig eszméletlenül 
feküdt, úgy hogy holtnak vélték, de ismét magához tért. 
A prímás rögtön futárt indított útnak Rómába, hogy a 
pápa egészségi állapotáról hiteles tudósítást hozzon.*

Ekkor érkezett meg Cardulo, a pápai küldött. A prí
más teljes bizalommal viseltetvén iránta, az ő részvétele 
mellett, a velenczei követtel, a pécsi püspökkel és a 
fehérvári préposttal tartott tanácskozásokban, leplezetlenül 
előadta azt amit a pápai trón elnyerése érdekében eddig 
tett és elért. Mindnyájan egyetértettek az iránt, hogy a 
prímásnak mielőbb Rómába kell utaznia.

Cardulo a királynak pápai brévét nyújtott át, melyben 
fölkéretik, hogy Erdődi Tamást bocsássa el az örök vá
rosba. Ulászló azt válaszolta, hogy az engedélyt ekkorig 
megtagadta, «mert nem akarta az országot ilyen nagy 
férfi jelenlététől megfosztani» ; most azonban ő szentsége 
kívánatára elbocsátja, habár távollétében Magyarország úgy 
fog föltűnni, «mintha minden jótól meg volna fosztva».**

II.

A prímás sietve fejezte be utikészületeit, melyeknek 
költségeihez a király 6000 forinttal járult. Már korábban 
azon kéréssel fordult a signoriához, hogy egy gályát és 
egy teherszállító hajót bocsásson rendelkezésére Vegliá-

* Pasqualigo September 21-iki je- ** Pasqualigo 1511 October 5-iki je- 
jentése. lentése.
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ban. Most az úti tervet megváltoztatván, a zengi kikötőből 
óhajtott indúlni.1

Előre küldvén Beriszló Pétert mint királyi követet Ró
mába, és saját titkárát Marsupino Ferenczet Velenczébe, 
ő October 2-dikán utazott el érseki székhelyéről Zágráb 
felé. A Budán tartózkodó főpapok és urak, kikhez Velencze 
követe is csatlakozott, Zsámbékig eléje mentek és onnan 
Fehérvárig kísérték, hol búcsút vettek tőle. Egy hétig 
tartózkodott itt. Ezután is lassan haladott előre.1 2

October 18-dikán Mindszenten, Zágráb közelében, Ró
mából levelet kapott, mely ama tudósítást tartalmazá, hogy 
a pápa Spanyolország és Anglia uralkodóival, meg a velen- 
czei köztársasággal szövetséget kötött, belépésre szólítván föl 
a császárt és a magyar királyt is. Zágrábban pedig, hol több 
hétig tartózkodék, találta őt Rómából visszaérkezett futára, 
ki azt a hírt hozta, hogy a pápa egészsége teljesen helyre
állott.3

November közepe táján érkezett Zengbe, hol kellemet
len meglepetés várakozott rá. A velenczei hajókat nem 
találta a kikötőben. A signoria ugyanis már Vegliába 
küldötte volt azokat, és az újabb rendelet foganatosítása, 
ellenkező szelek miatt, késedelmet szenvedett. Csak no
vember 25-dikén jött meg Zengbe a «Liona» nevű gálya, 
egy teherszállító hajóval.4

A prímás épen indúlni készült, mikor a császártól 
nagy jelentőségű levelet kapott.

Miksa ugyanis, Nogarola visszaérkezése után, újabb kö
vetséget küldött Ulászlóhoz, kit közbenjárásra kért föl a 
pápánál, egyszersmind ez ügyben a prímással személyesen 
óhajtott értekezni, miért is udvarához hívta meg.5 Mivel

1 Pasqualigo September 15- és 21-iki 26-, november 3- és 4-ikén PasquaRgóhoz
jelentése. írt levelei.

2 Pasqualigo October 5- és 9-iki je- 4 Zengi tudósítások Marius Sanu-
lentései. dónál.

3 A p r ím á s n a k , ú tk ö z b e n , O c to b er 18-, 5 A c s á s z á r  u ta s í tá s a  a b é cs i á l la m i

I I ?
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pedig ezt a követek már nem találták többé Budán, a csá
szár arra határozta el magát, hogy bizalmas miniszterét, 
Láng Mátyás gurki püspököt küldi hozzá Horvátországba, 
az egyesség föltételeinek megbeszélése végett. Arra kérte 
tehát őt, hogy követét várja be.

Azonban a prímás már nem halaszthatta el utazását. 
Azt válaszolta tehát Miksának, hogy követét Anconában 
vagy bármelyik más olaszországi városban kész bevárni.*

I 16

3 5 . GÁLYA RAJZA A XVI. SZÁZAD E L E JÉ R Ő L .

A tengeri útat az Ádrián szerencsésen tette meg. 
Amint az ancónai kikötőben partra szállott, a signoria kö
vete fogadta, Guidoto Vincze, ki mint ügyviselő több 
éven át tartózkodott volt Magyarországban. Üdvözölvén a 
bíbornokot, mentegette a signoriát a hajók elkésése miatt, 
köszönetét mondott mindazon szolgálatokért, melyeket a 
köztársaságnak tett, és értesítette, hogy a signoria római 
követe utasítást kapott, mindenben az ő tanácsa szerint 
járni el. Egyszersmind 200 dúcát értékű ajándékokkal ked
veskedett néki: selyemszövetekkel, csemege-borokkal, fák
lyákkal és fűszerekkel.**

levéltárban. Kiadta C h m e l : Urkunden ** A senatus 1511  december 1-én kelt 
zur Geschichte Maximilian I. (Stuttgart. végzése és utasítása, az ajándékok rész- 
1848.) 338. letes jegyzékével. Guidoto jelentésének

* A prímás levele Pasqualigohoz 1511 kivonata Marino Sanudo naplójában,
nov. 25-ikén.
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Anconában több napot töltött. Onnan a pápától két 
okiratot eszközölt ki,' melyek arra az esetre szólották, 
hogy ha római tartózkodása alatt érné el a halál. Az egyik 
a szabad végrendelkezés jogát biztosítá részére. A máso
dikban a pápa kijelenti, hogy az esztergomi érsekség 
betöltésére nem fog igényt tartani.

Ez alatt római megbízottai kibérelték részére a Virág- 
piaczon (Campo dei Fiori) a reggiói bíbornok-érsek palotá
ját, egy szomszéd házzal együtt, melyeket az ő és kísérete 
számára berendeztek.*
- Az 1512-dik év január 26-kán, — tehát majdnem négy 

hónappal Esztergomból való elutazása után — ért az örök 
város falai alá.

I I 7

III.

Ünnepélyes bevonulása feltűnést keltő eseménynyé vált. 
O ugyanis, költséget és fáradságot nem kímélvén, azon volt, 
hogy kíséretének számával és fényes fölszerelésével föl
tűnést keltsen.** Nemcsak a nemzeti és egyéni hiúság 
keresett ily módon kielégítést. Jól tudta, hogy a külsősé
gek, a látványosságok mély benyomást gyakorolnak a tö
megekre. O tehát a hatalom és gazdagság, a pazar bőke
zűség és ízléssel párosult fényűzés színében akarta ma
gát bemutatni, hogy ilyképen is igazolja hivatottságát a 
pápai trónra, melynek birtokosaitól az olasz nép királyi 
pompa kifejtését, a művészek és iparosok foglalkoztatását 
igényelte.

És valóban sikerűit néki az elkényeztetett rómaiaknak

* Velenczébe 1512 elején érkezett római 
tudósítások Marino Sanudo naplójában. 
És a mantuai őrgróf római ügynökének
1512 február 2-diki jelentése.

** A kíséret számáról eltérők a tudó
sítások. Leghitelesebbnek tarthatjuk azt, 
mely 1511 november 28-ikán Zengből 
Velenczébe jött, és 300 lovasról szól.
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szemkápráztató látványt nyújtani, melyet egy szemtanú kö
vetkezőleg ír le.

«Legelői jött negyven megterhelt öszvér, fehér és sárga 
sávos takaróik közepén a bíbornok czímerével: félig tört 
pajzson fél szarvas kék mezőben. Az egyformán fölszerelt 
öszvérek szép látványt nyújtottak. Következett a kíséret. 
Elén három fényes öltözetű lovas, szép török-brokát kel
méből készült öltönyben', melynek jobb újjá gazdagon 
volt hímezve és gyöngyökkel kirakva; drága kövekkel, 
gyöngyökkel és arany hímzésekkel díszített magyar föve- 
gekkel; török lovaik szerszáma ezüsttel és hímzésekkel 
ékeskedett. Utánok tizenhat szép lovas jött, kik közöl 
hatan lándzsákra illesztett vörös-fehér zászlócskákat lobog
tattak ; kilenczen vállig leérő toliforgót viseltek fövegü- 
kön; díszes takarókkal borított ötven lovat vezettek kö
tőféken. Ezeket tizenöt lándzsás és nyolczvan más lovas 
követte, párosán. Posztó öltönyüket elől a zsinórdíszíté
sek és a gombok majdnem egészen elborították; a jobb 
újjak arany hímzésekkel és gyöngyökkel valának díszítve. 
Ezüst hüvelyű kardjuk, tőrük és handzsárjuk széles ezüst öv
ről függött alá. Csizmáikon, melyeknek magyar divat szerint 
még száraik is ezüsttel voltak kivarrva, ezüst sarkantyút 
viseltek. A lovak gazdag, bár durván dolgozott, ezüst 
szerszámokkal voltak ellátva. Sok szép török, magyar és 
oláh lovat lehetett látni. A felsoroltakon kivűl, kik a 
leirt rendben jöttek, még sokan voltak.»*

A menetnek a város kapujától, régi szokás szerint, 
egyenes úton, kellett volna lakására vonúlnia. De azon 
hírek után, melyek megelőzték, a pápa nem tudta leküz
deni kíváncsiságát; kívánatára a kíséret nagy része a 
Vatikán felé került, és a pápa ablakai alatt haladt el.

Két nap a hosszú út fáradalmainak kipihenésére szol-

A mantuai ügyviselő február 2-iki jelentése.
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gált. Január 30-dikára volt kitűzve az ünnepélyes fogadta
tás, mely alkalommal a prímás azzal lepte meg Róma 
lakosságát, hogy még sokkal nagyobb fényt tudott kifej
teni, mint első bevonulásakor.

A hajnali órákban, kíséretével együtt, a város kapuja 
(porta del popolo) elé ment k i ; ott bevárta az üdvöz
lésére érkező bíbornokokat és udvari méltóságokat, kik 
között a pápa unokaöccse, Rovere Miklós herczeg is meg
jelent. Ezek által kísérve indúlt azután a néptömegek sor
falain keresztül a vatikáni palota felé.

«Ezen bevonulás — írja egy szemtanú — oly pompás 
és fényes vala, hogy hozzá hasonlót évek óta nem láttak. 
A kíséret fényes ruházatának, a lovak díszes szerszámai
nak leírására nem vállalkozhatom ; hogy ezt tehessem, száz 
szemre lett volna szükségem ; mert a ló körmétől a lovas 
fejének tetejéig minden díszítményekkel volt borítva. 
Mégis megkísérlem nehány öltözet és ékesség leírását. 
Legelői, igen gazdagon öltözött főrangú urak jöttek, mint 
mondják a bíbornok és a magyar király rokonai. Magya
ros ruháik aranybrokát és különböző színű selyem szöve
tekből készültek; némelyek fehér róka, nyest és czoboly- 
prémmel voltak szegélyezve; a mellet és újjakat arany 
és ezüst díszítmények borították. Különféle, részben bizarr 
alakú fövegek voltak láthatók, mind drága kövekkel, 
gyöngyökkel és aranynyal gazdagon ékesítve. Többen 
arany nyaklánczokat viseltek. Mindenki bámulta a nagy 
pompát. Leírhatatlan a gyönyörű paripák fényes fölszere
lése ; az ezüst szerszámok, a dúsan aranyozott ezüst ken
gyelvasak, zabolák, a lovak nyakáról lefüggő ezüst lánczok, 
ezekre illesztett aranyozott ezüst lemezek és egyéb díszít
mények gazdagsága.»

A magyar kíséret után a bíbornokok következtek; 
legvégül Erdődi Tamás, szép almasárga lovon, bíbornoki 
palástban, két bíbornok-társa között.

119
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A pápai palotába érkezve, a szent-atya lakosztályában 
várta be, míg két bibornok által a consistorium terembe 
hivatott meg, hol II. Julius pápa, gazdag főpapi öltözet
ben, trónján ülve, a bíbornoki testület és udvara által 
környezve, fogadta; az előtte térdre boruló prímásnak 
előbb lábát, majd kezét és arczát nyújtotta csókra. Rövid 
ideig tartó nyájas beszélgetés után, a prímás jelenlevő 
bíbornok-társait megölelte, és elfoglalta helyét áz áldozár- 
bíbornokok élén. Mire a magyar kíséret egyházi és előke
lőbb világi tagjai bocsáttattak b e ; egymás után térdre bo
rultak a pápa előtt, kinek czipőjét, illetőleg a rajta díszlő 
keresztet homlokukkal érintették és ájtatosan megcsó
kolták.1

Ezzel a fogadtatási szertartás véget ért. Az angyalvár 
ágyúinak dörgése, a pápai testőrség trombitáinak har
sogása és a dobok pörgése közepeit hagyta el Erdődi 
Tamás a Vatikánt, és a bíbornokok által kísérve lakására 
vonult.1 2

A következő napokban látogatásokat tett a bíbornoki 
testület tagjainál; ezeknek valamint magának a szent-atyá
nak is török lovakkal, ezüst kupákkal és más értékes aján
dékokkal kedveskedet.3

Ugyanekkor haladék nélkül megkezdé politikai actióját.
Azzal az elhatározással jött az örök városba, hogy a 

harczias, hódító pápával szemben mint a béke angyala 
fog föllépni. A keresztény fejedelmek kibékítésére czélzó 
törekvést tűzték ki föladatául a saját uralkodójától, a 
lengyel királytól és a császártól nyert megbízások.4

1 Egyik tudósító a papi kíséret szá
mát 40-re teszi. Egy másik öt püspökről 
és 25 papról szól. Mind a kettő hihető
leg túloz. Szó van a prímás rokonairól 
is, kik a kíséretben voltak.

2 A mantuai és ferrarai ügyviselők
által küldött tudósítások, 1512 február
2-ikáról keltezve.

3 Mantuából 1512 február 15-ikén 
Hippolyt bíbornokhoz küldött tudósítás 
és a ferrarai ügyviselőnek martius 25-iki 
jelentése.

4 A II. Ulászlótól kapott ily értelmű 
megbízatásról szól Pasqualigo 1512 febr. 
2-ikán kelt jelentésében. A lengyel ki
rálynak Erdődi Tamáshoz 1511 őszén és
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Rafael festménye után. Eredetije a Pitti-palotában Flórenczben,
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Emellett ő maga is az egyetemes béke helyreállításának 
és a törökök ellen intézendő nagy hadi vállalatnak esz
ményei iránt, a hatalom után való versenyfutásában, nem 
vesztette el a fogékonyságot. De egyéni ambitiójának 
kielégítésére is alkalmas eszköznek látszott: az uralkodó
kot, a szentszékkel és egymás között, kikékítve, lekötelezni. 
Egyszersmind alaposan következtetheté, hogy a bíbornoki 
testület, II. Julius mozgalmas, nyugtalan pályájának be
végzése után, olyan utódot fog keresni, ki a béke áldásáit 
biztosíthatja az egyháznak.

Álláspontját és czélzatait már megérkezése előtt egész 
határozottsággal jelezte.

Azon öt bibornok közöl, kik a pisai zsinatot kihir
dették, a pápa négyet azonnal megfosztott a bíbortól és 
kiközösítéssel sújtott; de az egyik, San-Severino bibor
nok iránt, mert a franczia király előtt nagy tekintély
ben állott és így szükség esetén közbenjáróul volt hasz
nálható, elnézést tanúsított. Az 1512-dik év elején úgy 
alakultak a viszonyok, hogy kíméletre nem volt többé 
szükség.

A pisai zsinat 1511 november 5-dikén megnyittatott. 
A jelenlevő főpapok csekély száma — összesen csak 
huszonketten voltak ! — és azon körülmény hogy a franczia 
királyon kívül egy uralkodó sem küldött követet; kétség
telenné tévé, hogy hatásra és eredményre nem számíthat. 
Majd Pisa lakossága is ellenséges állást foglalt el a zsinat 
iránt, mely kénytelen volt üléseit a franczia uralom alatt 
álló Milánóba helyezni át. Míg ekként II. Julius az egy
házi téren diadalát biztosítva látta, arra is számíthatott, 
hogy fegyverei hatalmával súlyos csapást mérhet a fran- 
cziákra. Ugyanis az egyesült pápai és spanyol seregek, mi
után a ferrárai herczeg számos erősségét megvívták, ostrom

1512 junius 15-ikén írt levelei. Acta To- A császár üzenetéről föntebb emlékez- 
miciana i. 13., 11. 100, 107, 115, 193. tünk meg.

Magyar Tört. Életr. 1888—9. l6
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alá vették az elpártolt Bolognát, melynek meghódolása 
napról napra várható volt.

A pápa ezen időpontot választotta arra, hogy a franczia 
király barátja, San-Severino bíbornok ellen az egyház 
büntetéseit alkalmazza. Kijelentette, hogy a legközelebbi 
consistoriumban végre fogják hajtani letételét.

Erdődi Tamás, amint erről, Anconába érkezve, tudomást 
nyert, nem titkolta, hogy a pápa eljárását helytelennek tartja, 
és kijelentette, hogy azon consistoriumban nem akar jelen 
lenni. Ezért Rómába érkezését késleltette, és több napon 
át Spoletoban vesztegelt.*

Azonban a pápa súlyt helyezett arra, hogy ő a letétel 
szertartásának tanúja legyen, és így a franczia király elleni 
engesztelhetetlen érzület ezen nyilatkozatát, Magyar- és 
Lengyelország részéről szentesíteni látszassék. A consisto
rium megtartását addig halasztotta, míg Erdődi Tamás 
megérkezett, és az ő ünnepélyes fogadtatását is ugyan azon 
ülésre tűzte ki.

Csakhogy a magyar prímás nem engedte magát elhatá
rozásában megtántoríttatni. A pápai szertartó-mester által, 
ki vele a fogadtatás részleteit megbeszélte, tudomására hozta 
a szent-atyának, hogy a letétel szertartásán nem fog meg
jelenni, és csak bevégzése után lép a consistoriumba.**

Habár ily módon távolmaradása a letétel szertartásától, 
a tüntetés jellemét vette föl, a pápa kénytelen volt megnyu
godni; mert azon előnyt, melyet a nagytekintélyű magyar 
főpap a latérani zsinaton való részvételével a szent-szék
nek biztosított, koczkára tenni nem akarta.

További magatartásával is Erdődi Tamás folytonosan hir
dette, hogy a pápa politikájával nem ért egyet. A bíbornoki 
testület tagjai közöl, egy franczia főpappal, Guibé Róbert

* A ferrárai herczeg római ügy viselő- ** Fabrianónak, a ferrárai herczeg ró- 
jének 1512 január 23- és 24-ikén Hippolyt mai ügy viselőjének 1512 január 31-ik
bíbornokhoz írt levelei. jelentése.



ERDÖDI KAKÓCZ TAMÁS. 1 2 3

nantesi érsekkel lépett legbensőbb összeköttetésbe. A fer- 
rarai herczeg ügynökével, Fabrianoval is sűrűn és bizalma
san érintkezett; ismételten hangoztatva ragaszkodását a ki
közösített herczegi házhoz; de egyúttal közeledésre és en
gedékenységre intette a herczeget," kit «Isten szerelmére» 
kért, hogy ha másként nem lehet, akár területe felerészé
nek föláldozásával is, nehogy az egész veszendőbe menjen, 
béküljön ki a pápával; hisz később ismét mindent vissza
szerezhet utódja a la tt; figyelmeztette, hogy nem helyes föl
tétlenül bíznia a franczia királyban, kiben már többen csa
lódtak.1

Másfelől minden alkalmat fölhasznált, hogy a pápa 
előtt a béke érdekében emelje szavát ; bár a fogadtatás, 
melyben előterjesztései részesültek, csakhamar meggyőzte 
arról, hogy igyekezetei sikerre nem számíthatnak.2

De február első napjaiban a pápa tudósítást kapott 
reményei meghiúsulásáról. A franczia hadak hős vezére, 
Gaston de Foix, fölmentette Bolognát, és az ostromló 
sereget visszavonulásra kényszerítette. A pápa lehangolt- 
ságát, hadvezérei és szövetségesei iránt nyilatkozó in
gerültségét a prímás nem mulasztotta el kizsákmányolni; 
majdnem naponkint megjelent nála és tárgyalásokat foly
tatott vele.3 Martius 5-dikén a nantesi bíbornok-érsek- 
kel, a spanyol király és a velenczei köztársaság követei
vel együtt, a Vatikánba hivatott. A pápa közölte velők 
föltételeit, melyek alatt a franczia királyival békét kötni 
hajlandó; úgy m int: a pisai zsinat oszlattassék föl, a 
franczia hadak vonúljanak ki Olaszországból, Bologna és 
Ferrára adassék át a szent-széknek. A két diplomata, mert 
a háború folytatását óhajtotta, helyeseié ezen igényeket.

1 Fabriano 1512 február 22- és martius 4-iki jelentései.
2 Fabriano 1512 február i-én kelt levele, mely a magyar prímással folytatott 

társalgásáról részletes tudósítást tartalmaz.
3 Velencze római követének, Foscarinak február 10- és a ferrárai Fabrianónak 

február 28-iki jelentései.
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Ellenben a két bíbornok határozottan kijelenté, hogy 
XII. Lajos semmi esetre sem fogja föláldozni hű szövet
ségesét, a ferrárai herczeget, és Bologna városát, mely 
pártfogása alá adta magát. Szavuk hatástalanúl hangzott e l,1

Míg a szent-szék által Francziaország irányában köve
tendő politika tekintetében, II. Julius nem hallgatta meg 
Erdődi Tamás tanácsait: készséggel karolta föl az ő javas
latait, melyek a szent-szék és a császár között a jó viszony 
helyreállítására czéloztak; sőt elfogadta azon ajánlatát is, 
hogy Beriszló Péter — ekkor már veszprémi püspök — 
menjen Németországba, és vigye meg a császárnak a pápa 
békeföltételeit.1 2

Beriszló martius 24-dikén utazott el az örök városból. 
A következő napon a pápa tanácskozmányra hívta össze 
a bíbornokokat, és közölte velők a franczia udvarnál levő 
nuntius jelentéseit. Ezeknek beható megfontolása után, ab
ban történt megállapodás, hogy mind a bíbornoki testület, 
mind külön az esztergomi és nantesi bíbornok-érsekek, a 
franczia királyhoz leveleket fognak intézni, melyekben a 
pápa által előadott békeföltételek elfogadására, az ellen
ségeskedések beszüntetésére és biztosoknak Rómába küldé
sére kérik föl.3

Erdődi Tamás a XII. Lajoshoz írt levelében, Ma
gyar- és Lengyelország királyának nevében szólott; azon 
óhajtásukat tolmácsolván, hogy a keresztény uralkodók kö
zött dúló háborúk mielőbb véget érjenek, és egyesült erő
vel a török ellen fordúljanak.4

1 A mantuai őrgróf római ügyviselő
jének 1512 martius 6-iki jelentése.

2 A mantuai őrgróf római ügynöké
nek 1512 martius 18- és 24-iki jelen
tései. A velenczei követ bizalmatlanságot
táplált Beriszló iránt, és közölte aggo
dalmait a pápával. Ez azonban meg
nyugtatta. B eniszló— úgy mondá ő — 
az esztergomi érsek emberé és ennek már

megváltoztak nézetei a francziaországi 
ügyekről.

3 A mantuai örgróf római ügyviselő
jének 15T2 martius 25-iki jelentése.

4 Két levelet írt. Egyet még a con
sistorium előtt martius 11-ikén, egy má
sikat martius 28-ikán. Sem ezt, sem 
amazt nem bírjuk. Tartalmukat a fran
czia király válasza resumálja.
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XII. Lajos sietett válaszolni. Hálát mond néki és 
uralkodójának, a keresztény világ békességének helyreállí
tására czélzó fáradozásaikért. Ha a pápa — úgy mond — 
őszintén fölkarolná a béke ügyét, ő szívesen megfeled
keznék a. sérelmekről, melyeket tőle szenvedett; de a 
közlött békeföltételek hátterében ármány lappang, elfoga
dásuk Francziaországra gyalázatot és veszélyt hozna; ezért 
fölösleges béketárgyalásokat indítania meg és biztost kül
denie Rómába ; mindazáltal, ha az esztergomi érsek őszinte 
és biztos béke létrehozására vezető utat tud találni, mire 
«jólelkűségénél fogva képesnek tartja» : mindig hajlandó 
azon útra lépni.*

És a helyett, hogy az ellenségeskedéseket beszüntetné, 
olaszországi serege nagy erélylyel folytatta a hadi műve
leteket. Gaston de Foix april 9-dikén ostrom alá vette 
Ravennát, és a fölmentésére jövő pápai hadat két nap 
múlva véres ütközetben megsemmisítette.

Ezen esemény híre nagy rémületet idézett elő Rómá
ban ; annál inkább, mert egyidejűleg tudósítás jött, hogy 
a francziák egyenesen az örök város ellen nyomúlnak, és 
senki sem reméllette, hogy fel lehessen őket tartóztatni. 
Hippolyt bíbornok már fölkérte a franczia tábornokokat, 
hogy, Róma elfoglalása után, a magyar prímást oltalmuk 
alá vegyék.**

A pápa első pillanatban arra gondolt, hogy Nápolyba 
menekül. De csüggedést nem ismerő erős lelkében csak
hamar ismét új reménység ébredett, a mint értésére esett, 
hogy a ravennai ütközetben a francziák szintén súlyos vesz
teséget szenvedtek és hadvezérök elesett. Seregének újjá
szervezését indította meg, és szövetségeseit arra ösztönözte, 
hogy a háború színhelyét franczia területre vigyék át.

Egyidejűleg a korábban megindított békealkudozásokat

* A Bloisból 1512 ápril 8-ikán kelt ** Erdődi Tamás, Fabriano útján, kö- 
levél Acta Tomiciana. n. 67. szünetet mond gondoskodásáért.

I2S
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folytatva, a megállapított föltételeket módosította ugyan,, 
de lényeges engedményeket nem tett. Bologna visszaadá
sát most is követelte ; a ferrárai herczegséget pedig csak 
oly módon volt hajlandó az Eszték kezei között meg
hagyni, hogy azok a szent-széknek évi adót fizessenek, s a 
terület egy részét átengedjék; végül a szakadár bíborno- 
koknak méltóságukba visszahelyezését a bíbornoki collé- 
gium ítéletétől tette függővé.

Ezen megállapodásoknak közlése a franczia királyival, 
ismét az esztergomi és nantesi bíbornok-érsekek föladata 
volt. Küldöttük május 3-dikán érkezett Bloisba.*

XII. Lajos a hozzájok intézett válasz-iratban hangsú
lyozza, hogy irtózik a keresztény vér ontásától, és hő óhaj
tása a hitetlenek ellen harczolhatni; nem vonakodik a 
vele közlött föltételek alapján tárgyalást indítani meg, és. 
e végett egy franczia főpapot fog küldeni Rómába.

Bologna visszaadásától sem idegenkedett; csak azt kí
vánta, hogy a béke föltételeinek végleges megállapításáig, 
a mikor a város polgárai és szabadságai kellő biztosítéko
kat nyerhetnek, a város ideiglenesen «semleges kézbe» 
jusson; és épen Magyarország prímását találta alkalmas
nak azon feladatra, hogy átvegye ama fontos hely kor
mányát.**

Időközben a pápa és a svájczi cantonok, úgy szintén a 
velenczei köztársaság és a császár között folyamatban lévő 
alkudozások kedvező eredményre vezetvén, a szent-szék 
helyzete mind előnyösebb alakulást nyert. Ennek következ
tében a pápa most már kevésbbé mutatkozott hajlandónak 
kibékülni a franczia királylyal. Magatartása mélyen elked
vetlenítette Erdődi Tamást, úgy hogy bizalmas körben

* A prímás küldötte Génuában meg- ** Rómából a ferrarai ügy viselő május 
betegedvén, az ő levelét is a nantesi 14- és a mantuai ügy viselő május 15-iki 
érsek embere vitte. (Bloisból a florenczi jelentései. Bloisból a császári követ május 
követ május 2- és a császári követ május 19- és a florenczi követ május 14-iki je- 
4-iki jelentése.) lentései.
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Reves kifakadások jöttek ajkaira. *A szent-atya tönkre teszi 
az egyházat», mondá egy alkalommal a ferrarai ügy viselő
nek.1 És kétségbeesvén törekvései sikerében, fölkérte ural
kodóját, hogy hívja haza. Ulászló azonnal teljesítette ezen 
óhajtását, és írt a pápának; de egy-két nappal utóbb a 
császártól levelet kapott, melyben elismerését fejezvén ki 
a prímás római tevékenysége fölött, az ő Rómában való 
maradását szükségesnek mondja. Mire a király fölkérte 
Erdődi Tamást, hogy ha a keresztény hatalmak kibékíté- 
sére még lehet némi reménysége, halaszsza el vissza
térését.1 2

Csakugyan Rómában maradt. Es míg a lateráni egye
temes zsinat előkészítésében — mint «az egyház és a ró
mai udvar reformja» tárgyában kiküldött bizottság tagja3 — 
valamint a zsinat majus 10-dikén történt megnyitása után, 
annak tárgyalásaiban élénk részt v e tt: politikai téren sem 
szünetelt munkássága.

A majus 24-ki consistoriumban indítványoztatván, hogy 
a Ravennánál fogságba esett Medici János bíbornok sza
badon bocsátására, a franczia király, egyházi büntetések
kel való fenyegetések mellett, szóllíttassék fö l: ezen rideg 
eljárást ellenezte, és azt javasolta, hogy a pápa atyai han
gon írandó levélben fordúljon hozzá. Ekkor a többség nem 
pártolta őt, és az intő-irat kibocsátása határoztatott el. 
A következő consistoriumban sikerűit ugyan a végzés 
megváltoztatását keresztül vinnie ; de nem volt képes meg
akadályozni azon határozatot, hogy a franczia király Ró-

1 Fabriano május 8-iki jelentése.
2 Pasqualigo 1512 junius 3-iki jelen

tése Budáról. Fabriano még junius 10-ikén 
is azt írja Rómából, hogy Erdődi Tamás 
vissza fog térni Magyarországba, csak
Benizló visszaérkeztét várja. — Ellenben 

-egy magyar tanácsos ekkor tájt azt írja 
Budáról Lengyelországba, hogy Erdődi

Tamás, habár visszatéréséről beszél, el 
van határozva Rómában maradni, ott 
bevárni a pápaválasztást; ezért magyar 
kíséretét elbocsátotta és olaszokat foga
dott szolgálatába. (Dátum és névnélküli 
levél. Acta Tomiciana. 11. 300.)

3 A mantuai őrgróf római ügynöké
nek 1512 martius 16-iki jelentése.
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mába küldendő követének előterjesztései meg ne hallgat
tassanak.*

Az engesztelékenység és a mérséklet szavát nagy ese
mények némították el. Majus végén, tizenötezer svájczi 
vitéz a pápa segítségére sietett. Tirolon keresztül Olasz
országba nyomultak, és a milánói herczegséget hatalmukba 
ejtették. Ugyanakkor Genua maga rázta le a franczia ura
lom bilincseit. A franczia sereg, néhány várban őrséget 
hagyva, visszavonult hazájába.

A pápa Olaszország szabadítója gyanánt ünnepeltetett.
r

Es a kedvező helyzetet kihasználván, az egyházi államot 
oly hatalomra emelhette, a milyennel még nem bírt.

A Romagnát és Bolognát kardcsapás nélkül visszafog
lalta. Parma és Piacenza területét, mely ekkorig a ̂ milá
nói herczegséghez tartozott, elfoglalta. A ferrárai herczeg 
személyesen megjelent előtte, hogy meghódolván, az egy
házi átok alól feloldoztatását kieszközölje.

Erdődi Tamás ily körülmények között tétlenségre volt 
kárhoztatva. Csak az (1512) év vége felé lép ismét előtérbe, 
mikor Lang Máté bíbornok, mint Miksa császár követe 
Rómába érkezett, hogy uralkodójának a pápa vezérlete 
alatt álló szövetséghez csatlakozása iránt egyességet kössön. 
A pápa az esztergomi bíbornok-érseket, három más bí- 
bornokkal, bízta meg, hogy az ő nevében a tárgyalásokat 
vezesse.**

Ezek rövid idő alatt mind két részre nézve kielégítő 
eredményre vezettek. A császár kijelentette, hogy a pisai 
zsinat végzéseit érvényteleneknek tekinti, és a laterani zsi
nat határozatainak aláveti magát. A pápa viszont meg
egyezett abban, hogy a milánói herczegséget Sforza Miksa, 
mint császári hűbért bírja; és ígérte, hogy a velenczei

* Fabriano május 24- és 20-iki jelen- ** A mantuai ügyviselő 1512 november
tese, és a mantuai ügy viselő junius 4-iki 19-iki jelentése, 
jelentése.
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köztársaságtól Verona és Vincenza átadását a császár ré
szére ki fogja eszközölni.

A pápa kérésekkel és fenyegetésekkel igyekezett Ve- 
lenczét rávenni, hogy a császár követeléseit teljesítse. 
A signoria ellenben minden eszközt fölhasznált, a magyar 
prímás támogatását is igénybe vette, hogy a súlyos áldo
zatokat elhárítsa.* Azonban a pápa hajthatatlannak mu
tatta magát, és új szövetségese kedvéért kész volt a régi
vel szakítani. Ezzel Velenczét arra kényszerítette, hogy 
ellenségéhez, a franczia királyhoz közeledjék, és vele alku
dozásba bocsátkozzék.

A magyar prímás pedig ismét készületeket tett, hogy 
Rómát elhagyja.**

Ekkor, január utolsó napjaiban, a pápa megbetegedett. 
Erős lázak támadták meg szervezetét. Soká daczolt a kór 
hatalmával, és ágyából nem szűnt meg az egyházi és po
litikai ügyeket intézni. Mikor pedig a halál közeledését 
érezte, hősies önmegadással nézett elébe. A gyászszer
tartások részletei iránt intézkedett. Gondoskodni kívánt 
arról, hogy méltó utód foglalja el helyét. Megújította a 
régi időktől fogva fönnálló egyházi törvényeket, melyek 
súlyos büntetéseket szabnak azokra, kik a pápa válasz
tásnál szavazatukat netán áruba bocsátanák. Ismételten 
intette a bíbornokokat, hogy lelkiismeretesen járjanak el, 
és egyedül az egyház érdekét tartsák szem előtt. Az iránt, 
hogy kit óhajtana utódjáúl, nem nyilatkozott.

A diplomatiai körökben elterjedt hírek szerint, csak 
arra kérte volna föl a bíbornokokat, hogy ne válaszszák

* A signoria 1512 november 26-ikán 
utasítja római követét, hogy főleg az esz
tergomi és yorki bíbornok-érsekekre tá
maszkodjék. A követ deczember 19-ikén 
javasolja, hogy a signoria a két bíbor- 
noknak ajándékokkal kedveskedjék. A si
gnoria 1513 január 8-ikán római követe

Magyar Tört. Életr. 1888—9.

által köszönetét mond Erdődi Tamás
nak fáradozásaiért

** A lengyel király 1513 január 20-ikán 
írja Erdődi Tamásnak, hogy örömmel 
értesült elhatározásáról, hogy hazatér ; 
kéri siessen, mert Ulászlónak nagy szük
sége van rá, Acta Tomiciana 1. 155.
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még a magyar prímást ;r kétségkívül attól tartott, hog) 
az ő politikáját föladva, Velenczével és Francziaországgai 
kibékülne.

IV.

A hatalmas szellemű pápát 1513 február 20-dikán ra
gadta el a halál. Míg a gyászszertartásra és az utód meg
választására az előkészületek megtétettek, az üresedés ide
jén, az egyház és a pápai állam kormányát, a bíbornoki 
collégium nevében, azon három bíbornok vette át, kik 
a három rendnek legidősebb tagjai voltak: a püspök- 
bíbornokok rendjéből R iario, az áldozárokéból E rdődi 
Tamás, a szerpapokéból Farnese.2

A mint a pápa súlyos betegségének híre ment, az egész 
keresztény világot foglalkoztatni kezdé azon kérdés: hogy 
ki fogja őt szent Péter székén követni ?

És az uralkodók, be nem várván a halál hírét, siettek 
intézkedéseiket megtenni, melyekben részint az egyház 
java, részint saját érdekeik vezérelték.

A spanyol király volt az első, ki külön követet indí
tott útnak, és pedig azon egyetlen óhajtás kifejezésével, 
hogy «a választás szabadon, lelkiismeretesen, az egyházi 
törvényeknek megfelelő módon történjék».3

A ffanczia király, sűrgetőleg fölszólítván az orszá
gában levő bíbornokokat, hogy haladék nélkül kelje
nek útra Rómába, azon utasítással látta el őket, hogy 
olyan pápa választását igyekezzenek keresztül vinni, ki

i A velenczei követ Rómából 1513 
martius i-én írja: «Si dice, Papa Julio 
ha ditto a li Cardinali, non fazino per 
niun modo el Cardinal Strigonia in suo 
loco.» A levél kivonata Marino Sanudo 
naplójában.

2 1313 február 26-ikán a keresztény 
uralkodókhoz írt értesítő levelök egy ere
deti példánya Mantuában.

3 Erről értesíti a velenczei köztársasá
got, mely már február 12-ikén informálja 
római követét.
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a keresztény világ békéjének helyreállítását fogja czélul 
-kitűzni.1

A császár már tovább ment. Rómában lévő követét, 
Carpi grófot megbízta, hasson oda, hogy se ffanczia, se 
velenczei származású bíbornok ne választassák meg, és 
lehetőleg régi bizalmas hívének, Corneto bíbornoknak tö
rekedjék a többséget biztosítani.i 2 ígéreteiről, melyeket a 
magyar prímásnak tett volt, ha akkor komolyan vette is 
azokat, rég megfeledkezett.

Ellenben Magyar- és Lengyelország uralkodói hőn óhaj
tották Erdődi Tamás megválasztását.

A Velenczében levő magyar követ, a mint a pápa 
halálának bekövetkeztéről a tudósítás megjött, sietett a 
senatus elé járulni, és uralkodója nevében azon kérelmet 
terjesztette elő, szólíttassanak föl a velenczei származású 
bíbornokok, hogy a mennyiben közülök egyiknek sem 
lehetne kilátása a szavazatok többségének elnyerésére, 
támogassák az esztergomi bíbornok-érseket, ki minden
kor Velencze hű barátja gyanánt viselte magát, és bírja 
mind azon tulajdonságokat, melyekből következtetni lehet, 
hogy jeles pápa válik belőle.

A dogé válasza következőképen hangzott: «A velen
czei állam örömmel venné az esztergomi érsek úr meg
választását, mert úgy tekintjük őt, mintha Velencze pol
gára volna. Erre vonatkozó óhajtásainkat bibornokaink jól 
ismerik. »3

Mindazáltal a signoria nem volt hajlandó Erdődi Tamás
nak elsőbbséget adni a velenczei származású bíbornokokkal 
szemben; és Grimani bíbornokot tekintette jelöltjének.4

i  A franczia udvarnál levő florenczi 3 Az 1513 február 23-iki tanácsülésről 
követnek 1513 február 14-ikén Bloisból szóló jelentés rövid kivonata Marino Sa- 
kelt jelentése, nudonál.

* 2 A császári udvarnál levő angol kő- Velencze római ügyviselőjének mar
vetnek 1513 martius 4-iki és Carpi gróf- tius 1- és 2-íki jelentései, kivonatosan
nak martius 11-iki jelentései. ugyanott.

1JI
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Flórenczben a Medici család, mely kevéssel azelőtt 
ismét kezeibe ragadta a főhatalmat, a nagy Medici Lő- 
rincz fiát, János bíbornokot óhajtotta volna szent Péter 
székén látn i; de római ügyviselői azon véleményben vol
tak, hogy az alig 37 éves főpapnak, épen ifjú kora miatt, 
megválasztását nem lehet remélleni.1

A római körökben a találgatások és combinatiók a leg
változatosabb alakokat öltötték. Az a hír volt elterjedve, 
hogy tíz bíbornok tart igényt a tiarára. Leginkább négyet 
emlegettek: a génuai R iario RAfael-í , a bíbornoki tes
tület fejét, a szintén génuai Flisco MiKLÓs-t, a velenczei 
Grimani DoMONKOS-t és E rdődi T amás-í . A velenczei kö
vet olyképen informálta a signoriát, hogy ezeknek van leg
több kilátásuk.3 Egy másik velenczei ügynök pedig azt írja, 
hogy «egész Rómában az a hit uralkodik, hogy vagy az 
esztergomi bíbornok-érsek vagy Grimani lesz a pápa.»1 2

r
Es a forgalomba hozott számos gyászvers egyikében 

a következő sorokat olvassuk :
«Kiről van szó ? Kit emlegetnek leginkább
Hogy csel és csalás nélkül pápává lesz ?
Az esztergomit, Fliscót, Riariót és Grimanit.
Halántékukat erények koszorúja övezi.
Az első bátor, gazdag és hatalmas.
A  második becsületesség ragyogó tüköré,
A harmadik éles és fenkölt elméjéről híres.
A  negyedik a tudomány tündöklő napja. »4

Kevésbbé ideális felfogás szól Velencze egyik titkos 
ügynökének jelentéséből, mely szerint a nevezetteket főleg 
gazdagságuk miatt karolták volna föl.5

De a mint a választás időpontja közeledett, módosultak 
a nézetek. «A jövendő pápa megválasztásánál — írja a

1 Február 19- és martius 6-iki jelen- 4 Az olasz vers czíme: «Julii Campa-
téseik. gnolae. Sonetto». M a r i n o  SANUDO-nál.

2 Február 13-iki jelentésében. 5 Hieronimo Grassö február 23-diki
3 Hieronimo Grasso levele mart. i-én. jelentése.



velenczei követ martius i-én — megvesztegetésnek nem 
lesz helye; kizárja azt II. Julius pápának a lateráni zsinat 
által is megerősített bullája. Riario, az esztergomi bíbor- 
nok és Flisco közöl nyerné el az egyik a pápaságot, ha 
pénzen lehetne azt megvásárolni; de egyik sem lesz pápa. 
Grimani, Medici vagy Final bíbornokok közöl az egyik 
fog megválasztatni.1

Más diplomaták tartózkodóbbak voltak. »Nincs ember
— írja a mantuai ügyviselő — a ki előre megmondhatná 
ki lesz pápa.»2 «A mikor annyira eltérők a nézetek
— olvassuk a flórenczi követ jelentésében — és napról 
napra változnak a viszonyok, lehetetlen jóslatot koczkáz- 
tatni.»3

A bíbornoki collégium martius 4-ikére, pénteki napra 
tűzte ki a pápaválasztási tárgyalások megkezdését. H u
szonöt bibornok volt együtt; 18 olasz, 3 spanyol, egy- 
egy magyar, franczia, angol és svájczi.

A nevezett napnak reggelén szent Péter egyházában 
gyűltek egybe, hol szent András apostol oltáránál, Erdődi 
Tamás mondotta az ünnepélyes misét, a szent Lélek segít
ségül hívására. A castellamarei püspök által tartott beszéd 
után, a vatikáni palotába vonúltak.

Ősrégi szokás szerint a bíbornokok, a pápaválasztás 
(az úgynevezett conclave) alkalmával, a külvilágtól szoro
san elzárkóznak, hogy minden idegen befolyástól függet
lenül járhassanak el fontos feladatukban. Mindegyik két 
papot (conclavista) visz magával, kik szolgálatára állanak. 
Erdődi Tamás környezetében egy magyar vo lt: Vitéz 
Mihály, és egy olasz, Gurzulai Miklós. Az első napon, 
mikor beesteledett, az idegeneknek távozniok kellett a 
palotának a conclave számára berendezett részéből, mely
nek bejárása elzáratott és a keresztény hatalmak követei

i Lipomanno martius i-én kelt levele 2 Február 28-ikán.
testvéréhez intézve. 3 Martius 6-ikán.
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által gondos őrizet alatt tartatott. Csak rendkívüli esetek
ben, fontos ok miatt és szigorú ellenőrzés mellett, lehetett 
bebocsátást nyerni. így ezen alkalommal megengedtetett 
a belépés egy orvosnak, ki a beteg Medici bíbornokon 
műtétet vitt véghez; ellenben a császári és spanyol köve
tek megakadályozták azon üzenet átadását, hogy néhány 
franczia bíbornok útban van Róma felé.1

Az előleges tanácskozások öt napot vettek igénybe. 
A bíbornoki collégium jogkörének kiterjesztésére czélzó 
határozatok hozattak, melyek a megválasztandó pápát 
kötelezendők voltak. A választásnál követendő eljárás is 
szabályoztatott.

Ez alatt a bíbornokok, szabad óráikban, szüntelenül 
azon kérdéssel foglalkoztak, hogy kire adják szavazatukat. 
A collégiumban ez idő szerint igen sok fiatal főpap fog
lalt helyet; Petruzzi 22, Corner 30, De Saulis 32 esztendős 
volt. A ifjak pártja abban állapodott meg, hogy Medici 
Jánosra fog szavazni; de elhatározását titokban tartotta. 
Az öregek ellenben nem tudtak megegyezni.

Martius 10-dikén történt az első voksolás, mely mint
egy próba gyanánt és tájékozásul volt szolgálandó. A bí
bornokok nyíltan, névaláírással ellátott czédulákon szavaz
tak, és tetszésök szerint többet is ajánlhattak. Ezen felha
talmazással élve, némelyik öt nevet írt a czédulára.

Ezen körülmény miatt, és mivel a pártok czélzataik 
leleplezését még nem látták időszerűnek, az eredmény 
általános meglepetést idézett elő.

Legtöbb szavazatot, tizenhármat, a collégium legkoro
sabb tagja a spanyol Valenciai János kapott ; utána 
Erdődi Tamás nyolczat, Flisco és De Accoltis hetet- 
he te t; ellenben Medici csak egyet, Riario egyet sem.*

* A conclavéról vezetett naplók az olasz könyvtárakban számos példányokban 
találhatók föl. Egyet M arino  S a n u d o  is fölvett világkrónikájába. (Kiadva a xvi. kö
tetben, 79 és kk. 11.) ......
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A szabályszerű két-harmad többséget egyik sem nyer
vén el, újabb szavazás szüksége merült föl. De minthogy 
Valenciai Jánosnak — ki egyik pártnak sem volt je
löltje — csak négy szavazata hiányzott: a további vélet
len esélyek elhárítása végett, a pártok vezérlő tagjai között 
tárgyalások indúltak meg. Ezek folyamán az öregek meg
győződvén a felől, hogy a fiatalokat Medicitől el nem 
vonhatják, arra határozták el magokat, hogy ők is csatla
koznak hozzá. Egymás után fölkeresték őt lakosztályában, 
és bemutatták neki hódolatukat. Még ugyanazon napnak 
(martius io-ikének) esti óráiban befejezett tény volt az 
ő egyhangú megválasztatása, mely másnap reggel, forma- 
szerű szavazással szentesítve lett. Mire Medici János X. L e ó  

nevét vette föl, melyet a történelem lapjain elévülhetetlen 
dicsőség környez.

«Ezen választás — írja még a conclavéból Gonzága 
Zsigmond bíbornok — teljesen tisztán ment véghez; pénz
ről, javadalmak és hivatalok Ígéretéről említés sem téte
tett. Julius pápa bullája rettegéssel töltött el mindenkit; 
senki sem merészelt volna ellene véteni!»*

És a választás után, korábbi megállapodás értelmében, 
a római cúria és a pápai állam főhivatalai sorshúzás útján 
osztattak föl az együtt levő bíbornokok között. Erdődi 
Tamás is kivette a maga részét. Egyebek között Bologna 
és Viterbo kormányzói tiszte esett rá.** V.

V.

Szándéka volt állandón megtelepedni Rómában. Ugyanis 
Magyarországon mindenki jól tudta, hogy biztosan számít a 
pápai korona elnyerésére. Nem érezhetett kedvet, hogy szé-

* Martius io-ikén, Gonzaga Ferencz mantuai őrgrófnak.
** A conclave-naplók nyomán.



1 3 6 FRAKNÓI VILMOS

gyenpirral arczán jelenjen meg kárörvendő honfitársai kö
zött ; annál kevésbbé, mert attól tarthatott, hogy ellenfelei, 
távolléte alatt, a gyenge király fölött a hatalmat magokhoz 
ragadták, és azt visszaszereznie nem lesz könnyű. Tudomást 
nyert a felől is, hogy Zápolyai János az ország kormány
zójává készül magát megválasztatni, és előrelátta, hogy 
ezen terv sikerülte esetén, az ő állása tarthatlanná válnék. 
Más részről az új pápa nem dicsekedhetett szilárd egész
séggel. Nem látszott valószínűtlennek, hogy uralkodása 
rövid tartamú lesz. Erdődi Tamás szívós lelke, melyben a 
lemondás gondolata és a kétségbeesés érzete soha sem ta
lált helyet, már most új remények fellegvárait kezdé épí
teni. Fejedelmi pártfogóit beavatta titkos terveibe. Né
hány hónappal X. Leó trónralépte után írja a lengyel 
király a magyar királynak: «Vajha teljesedésbe menne 
várakozásunk, és a főtisztelendő esztergomi érsek foglal
hatná el a pápai széket. Nem érhetne nagyobb öröm ez 
életben!»*

Mindazonáltal az új pápa azt kívánta, hogy Erdődi 
Tamás mielőbb térjen vissza Magyarországba, hol közre
működésére, a törökök ellen intézendő nagy hadivállalat 
létesítésében szüksége volt. O mindjárt uralkodása első 
napjaiban lelke egész hevével fölkarolta ezen ügyet. Mint 
a keresztény egyház feje és az antik civilisátió buzgó tisz
telője, egyaránt vágyott arra, hogy az Üdvözítő halála 
által megszentelt földet és a hellen nép dicső alkotásai
nak színhelyét az ozmán rabságból fölszabadítsa.

Bizonyára az ő megbízásából történt, hogy mikor 
elnöklete alatt (april 27-ikén) a laterani zsinat először tar
tott ülést, a misét követő szent beszédben, Simon modrusi 
püspök a törökök dúlásait, a magyarok és lengyelek hősi

* 1513 május 5-ikén. (Tévesen 1512-re téve. A levélben szó van a zsinatra kül
dött lengyel követekről, kik csak 1513 tavaszán érkeztek Rómába.) Acta Tomi- 
ciana. 11. 200.
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küzdelmeit, az Olaszországot fenyegető veszélyeket élénk 
színekkel ecsetelte.1

Ez időtájt ugyanis a harczias szellemű Szelim szultán, 
bár Egyiptomban és Perzsiában nagy háborúk foglalták el, 
nyugat felé is folytatta terjeszkedését. A határszéli basák 
sűrűn intéztek betöréseket Dalmácziába, Horvátországba, 
sőt Magyarország déli részeibe is, és több erősséget ejtet
tek hatalmukba.

A pápa ezért már junius elején arra határozta el ma
gát, hogy Erdődi Tamást teljhatalmú követévé (legatus 
de latere) nevezi ki, és megbízza, hogy Magyarországban 
az ellenállást szervezze.1 2

A prímás nem fogadta szívesen ezen értesítést, és agg
korára utalva szerette volna elhárítani magától a kétes 
eredményű nehéz küldetést.3 De meg kellett hajolnia az 
egyház fejének akarata előtt.

A pápát elhatározásában megerősítette a lengyel ki
rály követsége, melynek vezére Laski gnézeni érsek, junius 
13-ikán, fogadtatása alkalmával bőven szólott a csapások
ról, melyek hazáját a törökök, tatárok és oroszok részé
ről érték. Leó, könnyekig meghatva, kijelenté válaszá
ban, hogy a keresztény népek megoltalmazására mindent 
meg fog tenni, a mi hatalmában áll.4

Négy nappal utóbb, a zsinati ülést megelőző szentbe
szédben, a szónok De Rio Boldizsár pápai főjegyző, ismét 
a törökök ellen intézendő hadjárat ügyét tárgyalta; kü
lönös súlyt fektetett annak bebizonyítására, hogy az élő hit

1 H e r g e n r ö t h e r  Conciliengeschichte. 
vili. 563·

2 Velencze római követe junius 7-ikén 
jelenti, hogy X. Leo keresztes hadjáratot 
szervez és Erdődit legátussá készül ki
nevezni. A prímás julius elején készüle
teket tett az elutazásra. Kocsikat kér
Hippolyt bíbornoktól. (Costabili levele 
Rómából julius 7-ikén Hippolythoz.)

Magyar Tört. Életr. 1888—9.

3 A pápa 1513 október 27-ikén a len
gyel királyhoz intézett levelében kiemeli, 
hogy Erdődit «nihil tale cogitantem, ac 
(forsan quia annis gravis est) huiusmodi 
provinciam renuentem» nevezte ki. Acta 
Tomiciana. in. 13.

4 Velencze római követének 1513 ju
nius 14-iki jelentése. Es H e r g r n r ö t h e r  i. 
m. 567

18
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mindennemű ellenség, és így a törökök leküzdésére is 
elegendő erőt nyújt.1

A pápa szüntelenül foglalkozott a hadjárat előkészíté
sének teendőivel. Maga részéről 40,000 aranyat ajánlott 
föl e czélra, és leveleket intézett a keresztény hatalmak
hoz, kiket segélynyújtásra buzdított.1 2 A junius 15-dikén 
tartott bíbornoki consistoriumban tette közzé elhatározását, 
mely szerint Erdődi Tamást, mint legátusát Magyarországba 
küldi. Erdődit, az ülés után, régi szokás szerint, a jelenlevő 
főpapok, ünnepélyes menetben kísérték, az angyalvár ágyúi
nak üdvlövései között, lakására.3

A legatus jogkörének a pápa a legszélesebb határokat 
jelölte ki, mind a javadalmak, méltóságok czímek adományo
zása, felmentések, feloldozások engedélyezése, mind pedig a 
legfőbb bírói és felügyeleti hatóság gyakorlása tekintetében. 
Működésének területét pedig, a II. Ulászló és Zsigmond 
lengyel király jogara alatt álló országokon túl, még Po
rosz-, Orosz-, Dán-, Svéd- és Norvégországra, vagyis az 
egész északkeleti Európára kiterjesztette.4

Erdődi Tamásnak azonnal útra kellett volna kelnie, 
hogy a pápai segélypénzt Magyarországba megvigve és 
működését haladék nélkül megkezdje.5 Azonban a consis- 
toriumot követő napon, a törökök nagymérvű készületei
ről, a szultán személyes vezérlete alatt tervezett hadjárat
ról érkezett hírek arra bírták, hogy indulását elhalaszsza ; 6

1 H e r g e n r ö t h e r  569.
2 Velencze római követének junius 

23-iki jelentése, melyben azt írja, hogy 
az nap Erdődi Tamás a pápánál volt és 
könnyezve adta elő a törökök készületei 
felől érkezett újabb tudósításokat, és hogy 
a pápa is mélyen meg volt indulva

3 Egykorú följegyzés. P r a y . Annales, 
ív. 344·

4 Az 1513 julius 15- és 17-ikén kelt
pápai bullák. THEiNER-nél n. 594. Es
H e r g e n r ö t h e r  : Leonis X. Regesta, i. 
216. 219.

5 Velencze római követének jul. 15-iki 
jelentése.

6 Velencze római követének julius 
17-kén kelt jelentésében azt olvassuk, hogy 
a legatus a törökök felől érkezett hírek 
miatt nem akar indúlni. Ezen hírek bi
zonyára azonosak voltak azokkal, melyek 
(Velencze magyarországi követének ju
lius 8-iki jelentése szerint) néhány nap
pal korábban Budára érkeztek, hogy t. 
i. a szultán 40,000 embert vezet Szemen- 
driába, Magyarország ellen támadást in
tézendő.
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kétségkívül azért, mert a veszély nagyságával szemben hatá
lyosabb rendszabályok foganatosítását látta szükségesnek.

Támogatta ezen nézetét Márton, kalocsai őrkanonok, 
ki II. Ulászló leveleivel Rómába érkezve, hazájának két
ségbeejtő helyzetét föltárta.*

És csakugyan a pápa a védelmi actiót most más alapra 
fektette. Jól tudta, hogy elődeinek igyekezetei, melyek a 
keresztény uralkodók egyesített erőkifejtésének létesíté
sére irányultak, rendszerint hajótörést szenvedtek; és azon 
gyér esetekben is, mikor nem voltak eredménytelenek, 
a közös vállalkozás, mint Nikápolynál és Várnánál, gyászos 
véget ért. Ellenben mikor a szent-szék a népekhez for- 
dúlt, ezek Hunyadi és Capistránói János vezérlete alatt, 
a lelkesedés és áldozatkészség csodáit művelték.

Azóta súlyos csapások érték ugyan az egyház tekinté
lyét ; de szava, mikor méltó ajkakról hangzott, nem vesz
tette el hatalmát. Maga X. Leó is, ifjúkorában, szemtanúja 
volt annak, hogy szülővárosa élvézetekbe és párttusákba 
merült polgárait mily varázserővel ragadta meg Savanarola 
ihletteljes ékesszólása.

Arra határozta el most magát, hogy a keresztény népe
ket hívja föl a keresztériység ellenségeinek leküzdésére. 
«Minthogy — úgy mond — az általa tervezett nagy had
járat létesítésére, a keresztény fejedelmek között dúló há
borúk miatt, ez időszerint nincs kilátás»: Erdődi Tamást 
megbízza, hogy követsége egész területén keresztes had
járatot hirdessen. Az egyház kegyelmeinek kincstárát meg
nyitván, bőkezűen részesítette búcsú-engedélyekben mind
azokat, kik akár személyesen fegyvert fognak és a hitetle
nek elleni harczban részt vesznek, akár. pedig pénzadomá
nyokkal járulnak a hadjárat költségeihez ; ezeknek fedezését

* A leveleket nem bírjuk. A pápa 1513 sept. 5-ikén Ulászlóhoz intézett válasz
iratában szól Márton kanonok küldetéséről.
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azzal is meg akarta könnyíteni, hogy a papságot jövedelmei 
tizedrészének beszolgáltatására kötelezte.1

Nehogy pedig az uralkodók, saját államaik fenyegetett 
biztossága érdekében, harczképes alattvalóikat a keresztes 
hadjáratban való részvételtől elvonják: a pápai legatus 
megbízatást nyert, hogy a belső és külső béke biztosításán 
közreműködjék; névszerint a lengyel király és a német lo
vagrend nagy mestere között Poroszország állami helyzete 
iránt fenforgó viszályt egyenlítse k i ; a lengyel király 
és a moszkvai orosz fejedelem között békességet hozzon 
lé tre ; Csehországban a husszita eretnekeknek a kath. 
egyház kebelébe visszatérését eszközölje.1 2

A pápa emellett azon volt, hogy Erdődi Tamás buzgal
mát éleszsze. E végből személyes óhajtásait a legnagyobb 
készséggel teljesítette. A bullák egész sorozatát állította 
ki, az ő kérelmére. Egyebek között az esztergomi érsek
séggel összekapcsolt prímási méltóság régi előjogait meg
erősítette és gyarapította, bullájába foglalván mindazon ki
váltságleveleket, melyeket elődei V III. Bonifácztól kezdve 
adtak ki. A zengi, ottocsáczi és milkoviai püspökségeket 
adományozta neki.3 Végül felhatalmazta arra is, hogy a 
nagy vállalat szervezése és megindítása után, teljhatalmú 
helyettest nevezhessen ki, ő maga pedig az örök városba 
térhessen vissza.4

1 X. Leo pápának Magyar-, Lengyel-, 
Porosz-, Orosz- és Svédország fejedel
meihez 1513 September 3-ikán intézett 
bullája HERGENRÖTHER-nél 1. 264.

2 Az 1513 October 17. 20., november 
29. 30. é s  1514 január i - é n  kelt bullák 
TH E iN E R -n é l i i . 608. é s  kk. 11. Acta To- 
miciana 11. 279., in, 15.

3 Az 1513 augustus 4-, 23-, 28- és
September 11-ikén kelt pápai bullák 
THEiNER-nél i i . 597. 613 Hergenrö-
t h e r  I* 282. 290. Katona x v i i i . 670. (Az 
ottocsáczi egyházmegye főpapja, Vincze

püspök ez idöszerint még életben volt, 
Az ő beleegyezésével a pápa akkép ren
delkezik, hogy halála „után az ottocsáczi 
és zengi egyházmegyék egyesíttessenek, 
és azontúl egy főpásztornak, Tamás bí- 
bornoknak, esetleg annak., ki a zengi 
püspökségben az ő utódja lesz, kormány
zása alatt álljanak.)

4 Velencze római követének 1513 no
vember 10-iki jelentése. Erdődi Tamás 
1513 december 31-ikén Zengből levelet 
ír Hippolyt bíbornoknak, és a választ 
Rómába kéri czímeztetni.
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October 24-dikén volt az ő búcsú-fogadtatása a consis
torium ülésében, melynek végeztével társai a város kapu
jáig kisérték.1 De ezután is még néhány napig Rómá
ban időzött, s csak november 6-ikán, hétfőn, utazott e l.1 2 
Kíséretéhez csatlakozott most egy római főpap, Paviai 
Bernát gróf, pápai főjegyző, ki szolgálatába lépett, hogy 
a legatus hatásköréhez tartozó teendőkben mint ügyhall
gató (auditor) működjék;3 valamint több kiváló hittérítő, 
kiket Csehországba, a hussziták megtérítésére készült kül
deni.4

Zord őszi időben keltek át az Apennineken, és miután 
Lorettóban, a szent Szűz híres kegyhelyén, ájtatoskodtak, 
november 20-ika táján érkeztek Anconába.5

A velenczei köztársaság már augustus közepén küldött 
volt oda egy gályát, a mely azonban, miután közel két 
hónapig hiába várakozott a bíboros utasra, ismét vissza
tért a piranoi kikötőbe. November második felében, a 
signoria rendeletére, Contarini Ferencz és Querini Pál, a 
parancsnokságuk alatt álló gályákkal, az anconai kikötőbe 
siettek.6

Innen a két gálya, egy teherszállító hajóval, november 
utolsó napján vitorlázott el, Zeng felé irányozván menetét. 
De mikor már az út fele részét megtették volt, erős zivatar 
keletkezett. A két hajó, mely a szolgaszemélyzetet és pod- 
gyászt szállította, nem bírt az ellenkező szél hatalmával 
megküzdeni, és visszafordúlt Anconába. Ellenben a gálya, 
mely a prímást és udvarát vitte, a szélvész által az istriai

1 Velencze római követének 1513 oc- 5 T a u r i n u s  (egykor Erdődi Tamás
tober 25-iki jelentése. udvari papja) Stauromachia czímű epo-

2 Velencze római követének 1513 no- sza. E n g e l : Monumenta Ungarica czímű
vember 10-iki jelentése. gyűjteményében. 123 És a Velenczében

3 II. Ulászló 1515 junius 6-ikán a levő magyar követ előterjesztése 1513 de- 
pápához intézett ajánlólevelében szól cember 2-ikán.
róla. (A vatikáni levéltárban.) 6 Az 1513 augustus 16-, October 17-,

4 Chieregati levele Rómából 1513 oc- november 22-iki rendeletek Marino Sa-
tober 29-ikén, a mantuai örgrófhoz. nudo-nál.

H l
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partokra vettetett ki, honnan a prímás több nap múltával 
szerencsésen eljutott Zengbe, imént elnyert püspökségé 
nek székhelyére. Kevéssel utóbb evezett a kikötőbe a má
sik két hajó.*

Nagy havazások hátráltatták útja folytatását. Ez alatt 
azon hír terjedett el mindenfelé, hogy rablók támadták 
meg és kifosztották. De ez nem felelt meg a valóságnak. 
Január végén szerencsésen Zágrábba érkezett, hol a püs
pöki széket az ő unokaöccse, Erdődi János bírta. Itt hosz- 
szabb ideig pihente ki az út fáradalmait. Csak martius első 
napjaiban jött meg Esztergomba.**

* Erdődi Tamás 1513 december 31 -ikén ** Velencze magyarországi követériek 
Zengből Hippolyt bíbornokhoz írt levele; 1514 február 17- és martius 8-iki jelen-
Contarini jelentése december 22-ikén Pi- tései. A Marino Sanudo naplójában fen- 
ránóból és a Stauromachia útleírása i. h. tartott kivonatokban.

36. MINIATURE SZÖVEGDÍSZ ERDŐDI TAMÁS ZÁGRÁBI MISEKÖNYVÉBŐL.
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ö b b  m i n t  két esztendei távoliét után, 
1514 martius második felében jelent 
meg Erdődi Tamás Magyarország fő
városában. Az új méltóságát meg
illető ünnepélyességgel kívánt fogad
tatni. Számos és fényes kísérettel jött. 

Buda határánál, a b. Szűz fehéregyházánál elhagyta ko
csiját, felöltötte bíbornoki díszét és lóra ült. A gyermek 
Lajos király vezetése alatt, a főpapok és főurak eléje 
mentek, és tiszteletteljesen üdvözölvén őt, Budavárába ve
zették.*

A következő napon, a király elnöklete alatt tartott 
tanácsülésben, a legatus előterjesztette megbízatását és 
felhatalmazásait ; bejelentette szándékát, hogy a keresztes 
hadjárat kihirdetésére késedelem nélkül megteszi az intéz
kedéseket, abbeli reményét fejezvén ki, hogy az ország 
mindenrendű lakosai, az egyház szolgái által föllelkesítve, 
tömegesen fognak sietni, a haza védelmében, az örök bol
dogság jutalom díjának kiküzdésére.**

Az urak örömmel üdvözölték a keresztes hadjárat ter
vét, mely lehetővé tette a háborúviselést a törökök ellen, 
a nélkül, hogy ez áldozatokat igényelne tőlök.

* Velencze magyarországi követének 
martius 17—24-iki és egy későbbi, má
jus i-én Velenczébe érkezett jelentései. 
A Stauromachia (123—29) részletes leírá
sát adja a bevonulásnak.

Magyar Tört. Életr. i8£8—9.

** A beszéd szövegét, melyet Istvánfi 
(40) közöl, hitelesnek nem tekinthetjük. 
A classical mintákat követő történetírók 
előszeretettel foglalkoznak beszédek com- 
ponálásával.

19
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A tanácsosok soraiból csak egyetlen egy volt eltérő 
véleményben. Telegdi István kincstartó kifejtette, hogy 
az egybegyűlendő sereg nagy részt munkakerülő, csavargó 
népből fog állani, valamint szegény jobbágyokból, kik 
súlyos terheik és földesuraik önkénye elől menekülve, 
gyűlöletet és elkeseredést hoznak magokkal a táborba; 
minélfogva az ilyen elemekkel a török ellen háborút indí
tani nem tanácsos, sőt veszélyes kezeikbe fegyvert adni, 
mert ezt könnyen zavarok támasztására, boszújok kitöl
tésére használhatják föl.*'

Felfogása az ország helyzetének és a közhangulatnak 
alapos ismeretéről tanúskodott. De nem lehet meglepő, 
hogy azzal elszigetelten állott. A nemesség századokon át 
megszokta jobbágyaiban oly elemet látni, melynek egyet
len rendeltetése az, hogy földesurainak szükségleteiről, 
kényelméről és védelméről gondoskodjék ; melynek tehát 
önálló létre, sajátos czélok kitűzésére, magasabb aspirátiók 
valósítására sem igénye, sem képessége nincs. Azon gon
dolat, hogy a jobbágyság támadást intézhetne az ország 
kormánya, a nemesség kiváltságos állása ellen, beteges kép
zelet rémlátása gyanánt tűnhetett föl, még azok előtt is, 
kik Erdődi Tamás vállalatának, mely ép úgy nélkülözé 
Hunyadi János hadvezéri lángelméjét, mint Capistránói 
János apostoli szellemét, sikert nem jósoltak. Telegdi 
figyelmeztetése gúnymosolyt hívott az ajkakra, csak úgy 
mintha arról beszélt volna, hogy a juhok fognak pásztoraik 
ellen lázadni.

A keresztes hadjárat megindítása elhatároztatott. Hus- 
vét vasárnapján, ápril 16-ikán, a prímás a budavári szent 
Zsigmond templomban tartott ünnepélyes mise után ki
hirdette a pápai bullákat. Mire haladéktalanúl megindította

* Az Istánfi által közlött beszédről is áll a föntebbi észrevétel. De nem merül
het föl kétség az iránt, hogy Telegdi csakugyan felszólalt a keresztes hadjárat ellen 
és érvei nem lehettek mások, mint a melyeket a későbbi írók felhoznak.
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a vállalat szervezését. Az egyes egyházmegyékben hely- 
nököket nevezett ki, — rendszerint az illető püspökö
ket — kikre legátusi hatalmát, némi megszorításokkal, át
ruházta.*

Nehezebb feladat vo lt: megválasztani a fővezért, kinek 
hivatása leendett a gyakorlatlan és fegyelmeden csapatok
ból sereget alkotni, és azt a háborúba vezetni. Oly férfiúra 
volt szükség, ki a harcztéren kivívott sikerekkel dicse
kedhetett, és egyúttal alkalmas arra is, hogy a tömegek
ben bizalmat, ragaszkodást és lelkesedést keltsen. Erre 
főúr nem látszott képesítettnek, és bizonyára nem is vállal
kozott.

A prímás föltalálni vélte az alkalmas egyént Dózsa 
Györgyben, a székely hadnagyban, ki egy török kapitány
nyal diadalmasan vívott párbaja által népszerű dicsőséggel 
környezte nevét, és szerény származásánál fogva közel 
állott azokhoz, kiket vezetendő volt.

April 24-dikén, szent György napján, ünnepélyesen 
beiktatta tisztébe. A szent Zsigmond templomában, mise 
után, az oltár elé szólította, vörös kereszttel ékesített 
fehér zászlót, melyet maga a pápa áldott volt meg, nyúj
tott neki át, a kereszt jelét öltönyére tűzte, végűi áldását 
adta rá és a nagy vállalatra.

Kezdetben úgy látszott, hogy a szent-szék és a prímás 
reménysége teljesedésbe fog menni. A lelkészek és szerze
tesek nagy tevékenységet fejtettek ki. Sőt többen buzgal
mukban a legatus rendeletéi által kijelölt határokon messze 
túlléptek. így Mészáros Lőrincz, a czeglédi pap, fölhívá
sában, a pápa, Ulászló király és a legátus nevében; min
den bűn és túlvilági büntetés bocsánatát ígéré azoknak, 
kik a keresztes hadba mennek, azt segélyezik és betegeit

* Két ily megbízólevelet bírunk. Az egyik Várdai Ferencz, erdélyi püspök részére 
1513 ápril 25-ikén van kiállítva (Tudománytár 1842. évfolyam 255.); a másik a mo- 
drusi püspök részére 1514 augustus 19-ikén. (Velenczei levéltár.)

19*
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ápolják; ellenben mindazokat, kik a keresztes hadban részt 
venni szándékozókat visszatartják, «mint az ördög rothadt 
tagjait» egyházi átokkal sújtja.*

Az egész ország mozgásba jött. Jobbágyok, kézművesek, 
szegény nemesek és papok tömegesen siettek a kitűzött 
gyűlhelyekre, hogy a keresztet fölvegyék és szolgálatukat 
a kereszt ellenségeinek leküzdésére felajánlják. Számuk 
egy hónap alatt közel százezerre emelkedett.**

De távol tartotta magát a birtokos nemesek és a fő
rendek osztálya; sőt sokan, mert nem szívesen látták, 
hogy épen a legsürgősebb mezei teendők idején a munkás 
karok elvonatnak, megakadályozták a jobbágyok távozását, 
vagy épen erőszakos módon kényszerítették visszatérni a 
távozókat.

Ezen eljárás a keresztesek táboraiban nagy ingerültsé
get szült, melyet merész izgatok nem mulasztottak el ki
zsákmányolni.

Egyébiránt is a gyülekező keresztesek elhelyezésére, 
élelmezésére és szervezésére a kellő intézkedéseket, az 
idő rövidsége miatt, nem lehetett megtenni; melynélfogva 
zavarok és kihágások elkerülhetetlenekké váltak. Ezek a 
büntetlenség következtében mind nagyobb arányokat öltöt
tek. Nemesek udvarházai, urak kastélyai és a városok pol
gárai ellen intézett támadások napirenden voltak.

A pápai legátus megdöbbent. Csakhamar fölismerte 
a veszély nagyságát. És elhárítására nem késett a hatal
mában álló eszközöket felhasználni. Még egy hónap sem 
telt el Dózsa György felavatása óta, mikor — május 
23-ikán — köriratot bocsátott ki, melyben á keresztes 
hadjárat kihirdetéséről szóló bullát visszavonja ; a kereszte-

* L. e sorok írójának ily czímű érte
kezését : «Adalékok az 1514-iki pórláza
dás történetéhez». (A Századok, 1872. év
folyamában. 434. 1.)

** Az erre vonatkozó adatokat szor
galmasan összeállította M árk i S ándor  : 
«Dózsa György és forradalma» czímű 
(1883) munkájában. 55. és kk. 11.
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seket, kik a fegyvert le nem teszik, sőt még azokat is, 
kik velők összeköttetésben állanak, egyházi átokkal sújtja; 
a világi hatóságokat pedig fölhívja, hogy az ellenszegülő
ket fegyveres erővel fékezzék meg.*

De szava nem volt elég erős arra, hogy a szavára 
támadott szélvészt lecsendesítse. Nem lett volna több ha
tása a császári udvarnál levő pápai követnek sem, ki a 
szent atyától parancsot kapott, hogy a mennyiben Erdődi 
Tamás óhajtaná, Magyarországba siessen, és a zavarok lp- 
csendesítésére fölajánlja közreműködését,** a mely azon
ban nem vétetett igénybe.

Fegyver hatalmával kellett az ország nyugalmát helyre
állítani. Kisebb jelentőségű ütközetek után, július közepén 
Zápolyai János erdélyi vajda, Temesvár közelében döntő 
csatát vívott a Dózsa György által vezetett keresztesek
kel, ezeket szétverte és a vezéreket hatalmába ejtette. 
A keresztesek kicsapongásai, az ellenök indított elke
seredett küzdelem és a véres boszú műve, az egykorú 
írók számítása szerint mintegy hetvenezer ember életébe 
került.

Joggal veti föl a történetíró azon kérdést: hogy ily 
áldozattal, melyet a magasztos feladat meghiúsulása vont 
maga után, nem lehetett volna-e a kitűzött czélt telje
sen elérni, és az országtól a másfélszázados török rabság 
szégyenét és szenvedéseit elhárítani?

A tömegek, melyek az egyház fölhívására egybesereg- 
lettek és a halált megvető bátorság tényei, melyek e 
gyászos napokban nyilatkoztak: bebizonyították, hogy a 
keresztes hadjárat hirdetésének terve nem könyelműség 
vagy tájékozatlanság sugallata vo lt; és a szerencsétlen 
kimenetel sem tekinthető a vállalat szükségszerű fejlemé

* Ezen rendeletek kivonata Kassa váró- * * A velenczei köztársaság római ko
sának 1514 május 30-ikán a keresztesekhez veteinek 1514 julius 3- és 24-diki jelen-
intézett iratában. Századok i. h. 435. 1. tései. '■ ·.
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nyének; oly okok és körülmények idézték azt elő, me
lyek a tervezők hatalmától függetlenek voltak.

Mindamellett a származott bajokért az urak a legá
tust tették felelőssé. Sőt személyes ellenségeinek gyűlölete 
azon vádat emelte ellene, hogy ő egyenesen a nemesség 
kiirtásának czéljából hirdette ki a keresztes hadjáratot, 
és beleegyezésével üzente meg Dózsa György az urak
nak a háborút. Bár mennyire nélkülözte ezen föltevés a 
valószínűségnek még látszatát is, az elkeseredés fogékonynyá 
tette az elméket a gyanúsításra, mit a párt-taktika is támo
gatott. Zápolyai János hívei készséggel ragadták meg az 
alkalmat, hogy ily módon súlyos csapást mérjenek a 
prímásra, kiben czélzataik sikerének legfőbb akadályát lát
ták. Védelmére kelt ugyan a király, és pecsété alatt 
bizonyítványt állított ki a felől, hogy egyedül az ország 
java lebegett, a keresztes hadjárat kihirdetésénél, szeme 
előtt; de a tekintélytelen uralkodó szavának nem nagy 
súlya volt.*

A nemesség körében az ellenséges indulat az egész 
papságra kitérjedett, mivel számos lelkész és szerzetes 
csatlakozott volt Dózsa Györgyhöz. Maga a prímás attól 
tartott, hogy az országgyűlésen, mely October közepére 
hivatott össze, a clerus ellen erőszakos tettek fognak 
elkövettetni.**

Mindazáltal sem a keresztes hadak kicsapongásai és a 
véres események, melyek azokra következtek, sem a 
zivatar, mely személye ellen kitörni készült: nem volt 
képes őt megtörni, sőt megzavarni sem. Teljes nyugalom
mal haladt tovább az úton, mélyre lépett és melyet he
lyesnek ismert föl.

* II. Ulászló oklevele a ;galgóczi le- ** A prímás ezen aggodalmának kife- 
véltárban. A legátus ellen emelt vádak- jezést ad 1514 September 17-dikén egy 
ról említést tesz az «Ain Wunder Zeichen» római bíbornokhoz intézett levelében, 
czímű egykorú röpirat (3.) és Szerémi (Másolata a spanyol állami levéltár- 
György emlékirata. 60. ban.)
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Augustus 19-ikén a modrusi püspököt Slavónia, Hor
vátország és Dalmátia területére helyettes-legátussá nevez
vén ki, őt a keresztes hadjárat kihirdetésével megbízta; 
ugyanakkor a velenczei követtel is megállapodásra jutott 
az iránt, hogy a törökökkel békében élő köztársaság 
dalmátiai területén a legátusi hatóság gyakorlása mily 
módon történjék.1

September közepe táján pedig a pápához és a bíbornoki 
collégiumhoz fordúlt, segítséget sürgetve.3 Nem siker nél
kü l; mert a pápa (1515 tavaszán) húszezer aranyat kül
dött, és ígéretet tett, hogy közelebb még hétezerét fog 
küldeni a horvátországi várak megerősítésére.1 2

Mikor pedig az országgyűlés egybegyűlt, előrelátva, 
hogy a rendek a boszúvágy sugallatait fogják követni, 
ő pedig nem lenne képes a kereszténység és humanitás 
elveit érvényre emelni, távol maradt; majd a jobbágy
osztály elnyomását és szolgaságát szentesítő törvények 
alkotása után, nem habozott kárhoztató ítéletét köztudo
másra hozni; mit méltán örök dicsőségére jegyezhet föl 
a történetíró.4

Ellenben szó nélkül tűrte azon végzést, melylyel a 
rendek őt megbélyegezni óhajtották. Ugyanis megálla
píttatott, hogy a király paraszt származású egyházi férfiút 
püspöki székre ne emelhessen, és ha mégis emelne, az 
ilyennek tizedet fizetni senki se legyen köteles.5

Az országgyűlés egyúttal meg akarta nehezíteni visz- 
szatérését Rómába. Abból indulva ki, hogy számos egy-

ISI

1 Erdődi Tamásnak 1514 augustus 
19-ikén a modrusi püspök részére ki
állított okirata, ugyanazon napon a do
géhoz írt ajánló levele, és Velencze ma
gyarországi követének September 1-én kelt 
jelentése.

2 X. Leo pápa 1515 május 23-ikán
Báthori Istvánhoz intézett bréveje az
országos levéltárban.

3 Erdődi Tamásnak 1514 September 
17-ikén egy bíbornokhoz írt levele. Egy
korú másolata a spanyol áll. levéltárban

4 Surriano 1514 december 14-iki jelen
tésében írja, hogy az országgyűlési vég
zéseket közölték a prímással, ki «a bia- 
simato maxime le gran angarie date 
alii villani».

5 A törvénykönyv xxiv. czikke.
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házi férfiú jár az örök városba, és ha ott hal meg, ja
vadalmát a pápa adományozza e l : határoztatott, hogy mi
előtt valaki oda utazik, köteles vagy előmutatni a pápa 
biztosító oklevelét, melyben a halála esetén megüresedő 
javadalmak adományozásának jogáról lemond ; vagy pedig 
javadalmával egyértékű magánvagyonát a királynak és az 
országnak lekötni.*

II.

Ő, Erdődi Tamás, nem hagyta el többé hazáját. Kétség
kívül Ulászló király esdeklései bírták rá, hogy távozási 
szándékának valósítását elhalaszsza. És valóban, a testi-lelki 
erőiben megfogyatkozott uralkodó soha nem szorult egy 
erős kar támaszára inkább, mint most. Egyetlen érdek 
csatolta őt az élethez : gyermekei jövendőjének biztosítása. 
Es ezt folytonosan fenyegetve látta.

Zápolvai János, mióta a keresztesek fölött kivívott 
győzelemmel az országnak jelentékeny szolgálatot tett, és 

hívei a haza megmentője gyanánt dicsőítették: 
még nyíltabban és határozottabban lépett föl 
igényeivel a király-leány kezének és az ország
kormányzói tisztnek elnyerésére. Ha czélt ér, 
kétségtelen volt, hogy Ulászló halála után, a 
gyermek Lajos kiskorúsága alatt, a gyámság 

is ő rá fog szállani. Már pedig a király egyrészről fiát 
nem látta biztosságban a trónravágyó főúr gondnoksága 
alatt ; másfelől ambitiója az volt, hogy leánya a Habsburg- 
ház egyik fejedelmi sarjával keljen egybe.

Hogy tehát ezen házassági ügyet tisztába hozza, fiá
nak pedig a Zápolyaiak ellenében a császár és a lengyel

3 9 · ZÁPOLYAI J. 
PECSÉTÉ.

* A törvénykönyv lxv. czikke.
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király hathatós támogatását biztosítsa: hő óhajtása volt 
személyesen találkozni a két uralkodóval.

Hosszas tárgyalások után abban történt megállapodás, 
hogy az 1515-ik év martius második felében, Pozsony 
városában fog a találkozás megtörténni,

Ulászló király, gyermekei és számos főúr kíséretében, 
martius 18-ikán ment Pozsonyba. Hat nappal utóbb fo-

40. II. ULÁSZLÓ ÁLTAL A GERSEI CSALÁDNAK ADOMÁNYOZOTT CZIMER, SAJÁT ÉS  
GYERMEKEI ARCZKEPÉVEL.

gadta fivérét, Zsigmond lengyel királyt. A császár azon
ban, birodalmi ügyekkel elfoglalva, kimentette magát, és 
Láng Máté bíbornokot küldötte képviselője gyanánt, ki 
28-ikán érkezett meg. Csak a következő napon tartotta 
bevonulását Erdődi Tamás, kit 600 lovas kísért és kocsik 
hosszú sora követett.

Magyar Tört. Életr. 1888—9. 20
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A legatusi méltóságát megillető ünnepélyességgel fogad
tatott, a német bíbornok, a lengyel és magyar főurak által.*

April második napján, a nagyhét hétfőjén, a legatus 
szent Márton egyházában, ünnepélyes misét mondott, me
lyen a fejedelmi személyek és kiséretök jelen volt. A szent 
Lélek segítségül hívása után, a hívekhez felszólítást in
tézett, hogy a fejedelmek egyességeért és tanácskozásaik 
sikeréért imádkozzanak; egyszersmind latin, magyar, cseh 
és német nyelven hirdetményt olvastatott föl, melyben

154

legátusi hatalmánál fogva, a jelenlevőknek teljes búcsút 
engedett,

A templomból a váriakba vonúltak föl, hol Láng bí
bornok bemutatta a császári megbízó levelet, és üdvözlő 
beszédet tartott, melyre Erdődi Tamás válaszolt.

Ekkor megindúltak a tanácskozások, melyek kezdet-

* Ezen és a következő részleteket feljegyzi Cuspinianus ily czímű naplójában 
«Congressus Caesaris et trium Regum . . . » (Bécs. 15 .)
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ben a fejedelmek és az összes urak jelenlétében folytak. 
Majd kisebb bizottság küldetett ki, melynek tagjai valá- 
nak : Erdődi Tamás, a kalocsai érsekkel és a pécsi püpök- 
k e l; Láng bíbornok, négy német tanácsossal; Tomiczki 
Péter przemisli püspök két lengyel tanácsossal.

42. II. ULÁSZLÓ ÉS ZSIGMOND KIRÁLY TALÁLKOZÁSA POZSONYBAN.

Az értekezletek tárgyát: a három birodalom biztos
ságát közösen érdeklő ügyek, valamint a Jagelló és 
Habsburg dinasztiák között tervezett házassági összeköt
tetések képezék.

Mindenek előtt a lengyel királynak a német lovagrend 
nagymesterével és a moszkvai nagyherczeggel fennálló 
viszályai kerültek napirendre. Ezeknek kiegyenlítése E r
dődi Tamás legátusi feladataihoz is tartozott. De eddigi 
igyekezetei — egyebek közt Piso Jakab kir. titkárnak

20 *
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küldetése Oroszországba1 — nem vezettek eredményre. 
Mialatt Magyarországon a keresztesek dúltak, a lengyel 
király hadait a moszkvai fejedelem ellen vezette, nagy 
győzelmet aratott, és számos foglyot ejtett, kik közűi 
néhánynyal a magyar prímásnak is kedveskedett.2

Úgy a porosz, mint az orosz kérdés megoldását főleg 
a császár akadályozta m eg; mert a nagymestert és a 
nagyherczeget ellenállásra serkentette. Vele kellett tehát 
megállapodásra jutni. És ez sikerült is. A császár és a 
lengyel király meghatalmazottal között létesült egyesség 
szerint, a német lovagrend jogi viszonyai a lengyel koro
nához azon állapotban maradnak, mint 1466-ban voltak; 
a császár a nagymestert nem fogia kötelezettségeitől sem 
elvonni, sem a lengyel korona hátrányára támogatásban 
részesíteni; a mennyiben pedig újabb viszályok keletkez
nének, a német császárból, a magyar királyból, az eszter
gomi és gurki bíbornokokból álló választott bíróság fog 
dönteni. A császár egyúttal arra kötelezi magát, hogy a 
moszkvai nagyherczeget békekötésre fogia fölhívni, és őt, 
ha méltányos föltételek alatt egyességre lépni vonakod
nék, magára hagyja.3

A törökök ellen intézendő hadjárat ügye szintén behatóan 
tárgyaltatott. Azonban új eszme nem merült föl. A gyak
ran megkísértett és mindig meghiúsult régi tervhez történt 
visszatérés ; hogy t. i. a keresztény hatalmak, követek által, 
egyesült föllépésre fognak fölhívatni. A császár, unokái 
és ä magyar király gyermekei között rég tervezett házas
ságokra nézve a következő megállapodás jött létre. Lajos 
király nőül veszi Mária főherczegnőt, Miksa császár fiá
nak szép Fülöpnek leányát. Anna herczegnőt Ferdinánd

1 Erről említést tesz Tomiczki Pé- máshoz. (Dátum nélkül.) Acta Tomi- 
ter, a lengyel király cancellárja 1514 ciana. ni. 238.
május 19-iki levelében. Acta Tomiciana. 3 L is k e  : Der Congress zu Wien im 
in., 87. Jahre 1515. (Forschungen zur Deutschen

2 Zsigmond király levele Erdődi Ta- Geschichte, vili. 463—558).

IS6
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főherczeg, szép Fülöp fia, ha pedig erre nézve akadály 
merülne föl, maga az öregapa, Miksa császár, veszi nőül, 
a tizenkét éves herczegnő már most átadatik neki, azon 
ürügy alatt, hogy Németországban nyerje neveltetésének 
befejezését; de tulajdonképen, hogy Zápolyai János igényei 
elől teljes biztosságba helyeztessék. Részletesen szabályoz
tatok a mind két részről adandó jegyajándék és azon 
ellátás, melyben a két fejedelmi hölgy új hazájában fog 
részesülni.

Míg mindezen kérdések tisztába hozattak, Láng bíbor- 
noknak ismételten kellett a császárhoz utaznia. Végre 
május 20-ikán aláírattak az oklevelek. De a fejedelmek 
és kíséretök együtt maradtak még továbbra is, mert a 
császár folytonosan ígérte, hogy személyesen megjelenik 
körükben. Csak julius io-ikén érkezett Bécsbe, hová a 
két uralkodót meghívta. Ezek 17-dikén vonultak be az 
osztrák fővárosba, hol ő fényes fogadtatást és sokféle ün
nepélyeket rendezett számukra.

Egyebek között a bécsi egyetem a humanista rheto- 
rika pazar virágaival koszorúzta meg a fejedelmi vendé
geket: Része volt azokban Erdődi Tamásnak is. Restio 
Lajos tanár üdvözölte őt külön beszéddel; melyben többi 
között czélozott az ő ellenségeire, kik főleg alacsony 
származása miatt neheztelnek és irigykednek rá. «Szűnje
nek meg — úgy mond — méltatlankodni a fölött, hogy 
a méltóságok terén annyira megelőzöd őket; mert sokkal 
magasztosabb dolog alacsony sorsból, az erény lépcsőin'a 
nemesség legmagasabb pontjaira emelkedni, és a nem
nemes állapot felhőit eloszlatva, az erény fáklyájának fényé
nél az egész világ előtt ragyogni: mint előkelő családból 
származva, az ősöktől öröklött czímeket saját bűntényei
vel és tehetetlenségével elhomályosítani.»*

* Orationes Viennae Austriae ad divum Maximilianum Caesarem aliosque Prin
cipes habitae. (Bécs. 1516.)
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Julius 19-ikén volt a császári palotában az első össze
jövetel. A császár személyesen intézte vendégeihez az 
üdvözlő beszédet, melyre nevökben Erdődi Tamás vála
szolt.

Julius 22-dikén, a szent István dómjában, a kettős házas
ság tényleg megköttetett. A bécsi püspök mondotta a 
misét. Ennek végeztével a császár, — ki koronával fején, 
császári palásttal vállain jelent meg, — a magyar és lengyel 
királyok, Lajos, Anna és Mária, valamint a két bíbornok, 
a szentélyben elhelyezett emelvényre léptek.

Erdődi Tamás a császárhoz fordult, és kérdést intézett 
hozzá: vájjon hajlandó-e Anna herczegnőt törvényes hit

vesül venni? Igen-nel válaszolt. Mire felolvastatott a köz
jegyzői oklevél, melyben kimondatik, hogy a Miksa és 
Anna között létesült házasság érvénytelennek tekintendő, 
ha egy esztendő lefolyása alatt, Károly vagy Ferdinand 
főherczeg lép vele házasságra.

A prímás kérdésére : vájjon a császár ő felsége megér
tette-e az oklevél tartalmát, Miksa azt felelte, hogy az 
abban foglalt kötelezettségeket elfogadja; majd koronáját 
leemelte és Anna fejére helyezte; végül ezen szavakat 
intézte hozzá: «Leányom, imádkozzál jólétemért». «Fel
séges uram -— válaszolá a herczegnő — imádkoztam és 
ezentúl is imádkozni fogok Felséged jólétéért, valamint 
azért is, hogy szeretetét bírjam.»

Ekkor azután Lajos és Mária léptek a prímás elé. 
Kijelentvén, hogy törvényes házastársul veszik egymást, 
gyűrűt váltottak.

43. MÁRIA KIRÁLYNÉ NEV-ALÁlRÁSA.



ERDŐDI BAKÓCZ TAMÁS.

Az egyházi ünnepélyt fényes lakoma és tánczvigalom 
követte.1

Ugyanekkor a császár oklevelet állított ki, melyben 
Lajos királyt fiává fogadja, a német birodalomban hely- 
nőkévé nevezi ki, és halála esetére utódjául rendeli; vi
szont megállapíttatott, hogy Ulászló halála esetére, Lajos 
nagykorúságáig, a gyámságot a császár és a lengyel király 
fogja viselni, kiknek nevében, Erdődi Tamás elnöklete 
alatt, hat tagból álló kormány-tanács fogja az ország 
ügyeit intézni.1 2

Ily módon a magyar királyi család és a Habsburgház a 
rokonság és érdekközösség legszorosabb kapcsaival csatol- 
tatott együvé. Ezen eredmény, mely boldogsággal töltötte 
el Ulászló atyai szívét, Miksa császár hatalmi vágyainak 
is kielégítést nyújtott. Ezért lekötelezve érezvén magát 
Erdődi Tamás irányában, nem mulasztotta el megjutal
mazni jó szolgálatait.

A prímás több esztendő óta perben állott Stumberger 
Boldizsár osztrák gróffal, ki a Körös- és Zágráb-megyékben 
fekvő császárvári uradalmat, melyre ő királyi adomány
levél alapján igényt tartott, erőszakosan elfoglalta. Már 
korábban is folyamodott a császár közbenjárásáért; de 
ígéreteknél egyebet nem tudott kieszközölni.3

Most Miksa kötelezettséget vállalt, hogy az uradalom
nak és a hozzátartozó váraknak visszaadását másfél év 
alatt ki fogja eszközölni. Biztosítékul, mintegy zálogul, egy 
gazdagon drága kövekkel ékesített feszületet adott neki 
át, melyet 80,000 arany forintra becsültek.4

A fejedelmek augustus 2-ikán búcsút vettek egymástól.

IS9

1 Becsből 1515 julius 23-ikán Ferrá- 
rába küldött tudósítás. Marino Sanudo 
naplójában.

2 Liske i. h. 491. és 548.
3 Bakocs Tamás birtokszerzeményei.

Századok. 1888. évf. 97—128.

4 Velencze magyarországi követe 1516 
december 18-ikán bemutatott zárjelenté
sében beszéli ez t; azon különbséggel, hogy 
ő (tévesen) «püspökségéhez tartozó várak» 
visszaadásáról szól. A prímás halála al
kalmával, az akkoron Magyarországban
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III.

Erdődi Tamás ekkor, biztosságban látván uralkodóját, 
készületeket tett, hogy Rómába utazzék. Szándéka volt 
Velenczében megállapodni, hogy itt — a pozsonyi és 
bécsi határozatok szellemében — a köztársaság és a csá
szár között létrehozza a kibékülést, melyet a török ellen 
tervezett nagy hadjárat egyik föltétele és előzménye gya
nánt tekintettek.*

Azonban szándékát nem valósította meg. A király kösz- 
vénybaja annyira súlyosbodott, ereje oly feltűnően hanyat
lott, hogy a katasztrófának rövid idő alatt bekövetkezését 
előre lehetett látni. Szíve sugallotta, hogy uralkodójának, 
ki kezdettől fogva, negyedszázadon keresztül, egy pillana
tig sem ingadozó ragaszkodással és bizalommal viseltetett 
iránta, végső napjait jelenlétével könnyítse ; egyszersmind 
érdeke követelte, hogy halála idején, a kiskorú utód 
trónra lépte alkalmával, az országban legyen, és a kor
mány szervezésére befolyást gyakoroljon.

Ulászló alig hét hónappal élte túl a pozsonyi és bécsi 
találkozást. Az 1516-ik év február végén a köszvény meg
támadta a szervezet nemesebb részeit; mire sorvasztó 
lázak állottak be. Közeledni érezvén halálát, martius 12-di- 
kén reggel meggyónt, és Erdődi Tamás kezeiből vette az 
Ur testét. Mire teljes nyugalommal megtette végső intéz
kedéseit. Maga köré gyűjtvén a főurakat, melegen aján
lotta hűségökbe az országot és a trónörököst; intette őket,

levő követ (1521 jun. 28-iki jelentésében) 
máskép adja elő a dolgot. Ezen, ke- 
vésbbé valószínű elbeszélés szerint, a prí
más 60,000 forintot kölcsönözött Miksá
nak, ezért zálogban bírt egy 130,000 fo
rint értékű feszületet; a császár e mel

lett ígéretet tett, hogy Stiriában fkét vá
rat ád neki; de ezt nem teljesítve, a fe
szület a prímásnál maradt.

* Velencze magyarországi követének 
1515 julius 30, augustus 14-, 24-, 25-iki 
jelentései
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hogy ne engedjék meglazulni a barátság és ’ rokonság 
viszonyát, melyet a császárral kötött. Majd különösen 
Erdődi Tamáshoz, Bandenburgi György őrgrófhoz és Bor
nemisza Jánoshoz fordult, kiket arra kért, hogy a gyermek 
királynak viseljék gondját, mintegy őket rendelvén való
ságos gyámoknak, a császár és a lengyel király mellett,, 
kik csak a czímet voltak viselendők.* A prímásnak, leg
nagyobb bizalma jeléül, átadta a kulcsokat magánkincstá
rához, melynek legértékesebb részét az Anna királyné által 
Francziaországból hozott, harmadfélszázezer aranyra be
csűit ékszerek és asztali készletek képezték.

A nap folyamán maga elé hívatta fiát, és intelmeket 
intézett hozzá; különösen arra figyelmeztette, hogy egész 
életében tanúsítson hódolatot az egyház iránt, s lelkiisme
retesen teljesítse parancsait. Mire újból a körűlálló urak
nak ajánlotta.

Az esti órákban az utolsó kenet szentségében része
sítette a prímás. Majd csakhamar eszméletét vesztette. 
A következő napon (martius 14-ikén) esti hét órakor szűnt 
meg élni.**

A gyászszertartást Erdődi Tamás végezte. Királya tete
mét Székesfehérvárra kísérte, és martius 19-ikén a káp
talani egyház sírboltjában, örök nyugalma helyén, az 
egyház végső áldását adta rá. Majd visszatérvén a fővá
rosba, husvétvasárnapján (martius 23-ikán) ő mondotta az 
ünnepélyes misét, melyen II. Lajos először jelent meg 
királyi díszben.

Ezalatt a főrendek szent György napjára országgyűlést 
hirdettek, melyre a köznemességet fejenként hívták meg. 
A legfontosabb teendő vala: a király kiskorúsága alatt, az 
ország kormányának megállapítása.

* így fogták ezt föl az urak, miként a ** Velencze magyarországi követének 
velenczei követ martius 24-iki jelenté- 1516 martius 13- és 24-ikén kelt jelen-
séből látjuk. tései.

Magyar Tőrt. Életr. 1888—9. 21



I Ó 2 FRAKNÓI VILMOS

Erdőd! Tamás és vele mindazok, kik az 1515-ik évi 
szerződések létesítésére befolytak, azon voltak, hogy az 
elhúnyt király rendelkezéseit tiszteletben tartva, a rendek 
a császárt és a lengyel királyt ismerjék el II. Lajos 
gyámjaiul. Ha ezt keresztül viszi, tényleg az ő kezeibe

44. II. LAJOS KIRÁLY ARCZKEPE.

kerül az ország kormánya, mivel a két uralkodó bizal
mát teljes mértékben bírta.

De a Zápolyai János és Verbőczi István által vezérelt 
nemzeti párt, II. Ulászló intézkedései által nem tekintette 
kezeit megkötve, és nem volt hajlandó idegen fejedelmek
nek befolyást engedni az ország ügyeire. Azt tűzte ki 
czélul, hogy a király kiskorúságának idejére, teljhatalmú 
kormányzó, milyen Hunyadi János volt, választassék. 
A párt jelöltje ezen tisztre természetesen nem volt más, 
mint maga Zápolyai János.*

* A lengyel király utasítása követei részére. Acta Tomiciana. ív. 23.



EKDŐDI BAKÓCZ TAMÁS.

Mindkét párt erősen felkészülve és jól szervezve jelent 
meg a Rákoson. De épen ezért egyik sem tartotta az 
időpontot alkalmasnak a döntő mérkőzésre. A prímás és 
barátai nem erőszakolták a külföldi gyámok elismerését. 
A nemzeti párt nem tette meg az indítványt a kor
mányzó-választásra. Compromissum jött létre. Abban tör
tént megállapodás, hogy a tíz esztendős királyt valóságos
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uralkodónak fogják tekinteni, és az ő nevében, sőt az ő 
személyes elnöklete alatt, országtanács fog kormányozni.

Ezen országtanács szervezetére nézve a nemzeti párt 
és a köznemesség legmerészebb álmai valósulásba m entek; 
mert az határoztatott, hogy az az országgyűlés által éven- 
kint újra választandó tizenkét főrendű tanácsosból és tizen
hat köznemes ülnökből fog állani, kiknek felerésze felváltva 
félesztendeig állandóan az udvarnál fog tartózkodni.

A főrendű tanácsosok sorába Erdődi Tamás is be
választatott. De Ulászló királyival sírba szállott az ó 
tekintélye és hatalma. Kétségtelenül az ő sugalmazására 
történt, hogy a császár és a lengyel király, az 1517-ik év 
tavaszán tartott országgyűlésen, követeik által, igényt emel
tek a gyámságra. Azonban nem ért czélt. Sőt egy év 
múltával, az 1518-ik évi szent-györgy-napi országgyűlésen, 
azon megaláztatás érte, hogy az újon alakított ország
tanácsban nem kapott helyet.*

* A ve len cze i követ 1518 ju n iu s  6-iki je len tése .
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Ugyanis ez időtájt a Zápolyai-párt ellenséges érzületét, 
melyet iránta régtől fogva táplált, még élesztette azon 
súrlódások által, melyek közte és a Zápolyai párthoz tar
tozó Beriszló Péter, horvátországi bán között keletkeztek.

Beriszló, régi előkelő bosnyákországi család sarja, iijú 
korában Erdődi Tamás kegyeltjeihez tartozott, ennek 
pártfogása által korán a királyi titkár hivatalát nyerte el, 
és fontos diplomátiai küldetésekkel bízatott m eg; egyebek 
között, 1511 őszén ő volt hivatva Rómában és több 
királyi udvarnál a magyar prímás pápává megválasztását 
előkészíteni. A következő évben veszprémi püspökké, majd

Horvátország bánjává neveztetett ki. Ettől fogva egészen 
a déli részek megoltalmazása nagy föladatának szentelte 
magát, és többször diadalmas betöréseket intézett török 
területre. Hősi tetteit X. Leó pápa a szentelt kard meg
küldésével jutalmazta, és (1515) pénzt, ágyúkat, lőport, 
gabonát küldött néki. A prímás is tisztelettel adózott ér
demeinek.*

A jó viszony a két főpap között 1517-ben bomlott föl; 
mikor Erdődi János lemondásával a zágrábi püspökség meg
üresedett. Beriszló természetszerűen azon volt, hogy ezen 
javadalmat elnyerje, minthogy az, fekvésénél és gazdag 
övedelmeinél fogva, politikai és katonai hivatásának be-

* Erről tanúskodik a prímásnak 1515 junius 22-ikén Beriszlóhoz írt levele Gal- 
.góczon.



töltését jelentékenyen megkönnyíthette volna. De a prímás 
nem volt hajlandó azt kezéből kibocsátani, és egy másik 
mnokaöccsére, Erdődi Simonra ruházta.

Beriszló heves véralkattal, könnyen föllobbanó termé-
r

szettel bírt. Eles kifakadásokra, fenyegetésekre ragadtatta 
magát a prímás ellen, nemcsak magán körben, de a 
királyi tanácsban is. Izgalmas jelenetek folytak le a két 
ellenfél között.

Már oly fokra emelkedett az elkeseredés, hogy fegy
verkezni kezdettek, és harczra szállani készültek egymás 
ellen.*

Ugyanakkor Erdődi Tamás az udvari párt vezérlő 
egyéniségeivel is feszült viszonyban állott. Szakmári György 
pécsi püspök és királyi cancellár hatalmának emelkedését 
féltékenyen és elégületlenűl nézte. Az udvar egyik leg
hatalmasabb emberének, György brandenburgi őrgrófnak 
neheztelését pedig azzal vonta magára Erdődi Tamás, hogy 
vele a Corvin János herczeg örökségéhez tartozó birtok
jogok kérdésében összeütközésbe jött, és igényeinek érvé
nyesítésére minden eszközt felhasznált.

A közöttök fenforgó perek sorában,** legnagyobb el
keseredéssel az folyt, melynek tárgyát Hunyadvára és 
uradalma képezte. Ugyanis a prímásnak, Kinizsi Páltól 
megszerzett zálogjoga érvényességét sem Corvin János,

* Beriszló Péter életrajza, mely né- rancsics A n ta l  munkái kpzött. u . k.,
hány évtizeddel halála után Íratott, ezen 221—81.) A két főpap fegyveres készü- 
viszályokról sok részletet és több pár- lődéseiről jelentést tesz Bon Alajos ve- 
beszédet is tartalmaz. De határozottan lenczei követ I5i8julius második felében 
pártirat jellemét tünteti fel, és elfogult- Budáról. Ezen viszályra világot vetnek 
sága szembetűnő. E mellett több helyen Beriszló Péter levelei a pápához (1518 
már ismert tényekkel ellentétben áll, va- ápril 10- és 1519 September 5-ikén. Ere- 
lamint a belső valószínűséget is nélkü- detijeik a vatikáni levéltárban.) 
lözi. A szereplők szájába adott szavak ** A slavoniai birtokok ügyében folyt 
és nyilatkozatok pedig — mikor nem perekről említést tesz Erdődi Tamás 
fültanúk, közvetlenül a hallottak után je- 1517 január 8-ikán György őrgrófhoz ki

egyezték föl — mindig bizalmatlanságot tézett levelében. (Müncheni állami lé
kéi tenek. (Az életrajz közölve van Ve- véltár.)

ERDŐDI BAKÓCZ TAMÁS. 165
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sem ennek özvegye, Frangepán Beatrix, nem akarták el
ismerni.

Hosszú per után) 1508 elején az erdélyi nyolczados 
törvényszék kimondotta az ítéletet, elrendelte a vár és 
uradalom átadását a prímás részére. De mikor az erdélyi

vajda és a káptalan emberei, az ítélet végrehajtása czéljá- 
ból, Hunyadvárára jöttek, a várnagy lovas csapat élén 
várta és elűzte őket.

A hatalmaskodás ezen ténye a hűtlenség büntetését 
vonta azokra, kik elrendelték. E czímen megindult a per

4 9 . BRANDENBURGI GYÖRGY ŐRGRÓF ARCZKÉPE.
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az özvegy herczegnő ellen. Mikor ez nemsokára elhalálo
zott, az ő második férje, Brandenburgi György őrgróf, 
Hunyadvárára királyi adományt nyert, és azt tényleg bir
tokba vette. Ezzel rászállott a prímás által indított per 
is, O azonban mindent megtett, hogy az eldöntést késlel
tesse, mi sok éven át sikerült neki. Csak az 1515-ik év 
első napjaiban tárgyalhatta az ügyet az erdélyi törvény
szék, mely kimondotta, hogy Hunyadvár zálogjog czímén 
a prímást illeti, és az átadást ismét elrendelte. Mindaz- 
által György őrgróf most ismét halasztó rendeletet tudott 
a királytól kieszközölni.

II. Ulászló kísérletet tett a perlekedő felek között 
egyességet hozni létre. De miután ez meghiúsult, és ő arról 
értesült, hogy az őrgróf Hunyadvára eladásának tervével 
foglalkozik, (1515 május elején) elrendelte az ítélet foga
natosítását.

Az év végén (1515 december 19-dikén) az erdélyi 
vajda és a káptalan kiküldöttei újólag Hunyadvárára men
tek. A mint közelébe értek, Pathócsi Péter várnagy, 
lovas csapat élén, eléjök ment. Azt a kérdést intézte 
hozzájok, mi végből jöttek. A vajda embere előadta külde
tésük czélját.

«Térjetek vissza, — válaszolá a várnagy — és ha azt 
akarjátok, hogy baj ne érjen, óvakodjatok tovább jönni.# 
Azután elmondotta, hogy értesülése szerint, az utolsó 
országgyűlésen, a prímás hűtlenség büntetésében marasz- 
taltatott el, minélfogva többé jószágokat és birtokjogokat 
nem szerezhet; sőt azok is, kik vele tartanak, hűtlenekké 
lesznek ; mindenekelőtt tisztítsa ki magát azon vétségekből, 
melyekben elmarasztaltatott, csak azután léphet föl György 
őrgróf ellen; ha majd megítélik neki a tízezer forintnyi 
zálogösszeget, ezt megkapja, de Hunyadvárát semmi esetre 
sem fogja b írn i!

Ezen nyilatkozatok hallatára, és a lovas csapat fenve-
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gető magatartásával szemben, a, küldöttek arra határozták 
el magokat, hogy visszavonulnak.

Ismét négy esztendeig tartó szünet állott be. Csak az 
1519-ik év elején tartott erdélyi nyolczadi törvényszéken 
került az ügy ismét napirendre. Az ítélet akkép hangzott, 
hogy mivel az. őrgróf várnagya fegyveres kézzel meg
akadályozta az ítélet végrehajtását, ez által maga az őr
gróf a hűtlenség büntetését vonta magára, összes birtokai
tól megfosztottnak tekintendő, és azok két harmadrészben 
a bírót, egy harmadrészben a felperest illetik.

György őr gróf a királyi curiához fellebbezett. De az 
ítélet ott sem volt rá nézve kedvező. Az erdélyi vajdához 
(1519 junius 22-ikén) rendelet ment, hogy Hunyadvárát 
György őrgróf kezeiből, ha kell, fegyver hatalmával, ágyu
kat is használva, vegye ki és szolgáltassa át a prímásnak.

Mindazáltal az ítélet nem hajtatott végre, és Hunyad- 
vára az őrgróf kezeiben maradt.*

A magán viszonyok ilyetén alakulása mellett, Erdődi 
Tamásnak elég oka volt elégületlennek lenni Branden
burgi Györgynek a király személyére gyakorolt hatásával 
és az udvari párt politikájával is. Zavar és bomlás, sze
génység és gyengeség jelei mutatkoztak mindenütt.

A körülmények arra késztették, hogy a nemzeti párt
hoz lépjen át, mely tárt karokkal fogadta, és csakhamar 
elégtételt nyújtott neki az által, hogy az 1518-ik év őszén 
Bácson tartott országgyűlésen, az országtan ácsba újból 
beválasztotta.

O viszont az elsők egyike volt, ki a reform-ország
gyűlés azon végzését, mely az elzálogosított koronajavak 
visszabocsátását elrendelte, teljesíté, és Esztergom váro
sát, melyet tizenhat esztendő óta bírt zálogon, kiszolgál
tatta.**

* Bakocs Tamás birtokszerzeményei. ** Avelenczei követ 1519 február 10-iki 
Századok. 1888. évf. 104—8. jelentése.
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Ragaszkodását a párthoz, melyhez imént csatlakozott, 
más tényekkel is kitüntette.

Az 1519-ik év elején Budán a bácsi törvények végre
hajtása képezte a tanácskozások tárgyát. Egyebek között 
Bornemisza János és Korlátkövi Péter fölhivattak, hogy 
Munkács, Tata és Komárom várakat, a hozzájok tartozó ura

dalmakkal együtt, melyeket a rendek az országgyűlésen az 
udvartartás szükségleteire rendeltek volt, a budai tiszttartó
nak szolgáltassák á t ; a mit azok megtagadtak, mert Ulászló 
királytól azon kötelezettség mellett vették át a nevezett 
várakat, hogy a király nagykorúságáig senkinek sem adják 
át. Zápolyai J ános hívei, kik az országtanácsban a túlnyomó 
többséget alkották, erőteljesen sürgették a törvény végre
hajtását. A prímás hathatósan támogatta őket, és egy 
alkalommal a királyt, ki Bornemisza álláspontjára helyez
kedett, fenyegető nyilatkozattal némította el. Indulata által 
elragadtatva, nem habozott azzal fenyegetni a királyt, hogy 
«ha ő felsége nem teljesíti a mit kívánnak, elűzik és mást 
választanak helyébe». Alighogy e merész szavakat kiejté, 
maga is megdöbbent, és enyhíteni igyekezett a hatást, me
lyet előidéztek. Oda magyarázta azokat, hogy «a király 
ellenszegülése a rendeket kormányzó választására kénysze- 
ríthetné».*

A hibát jóvá tette néhány nap múlva. Gyengélkedő 
állapota miatt nem mehetvén a királyi palotába, magához

* Ezen részleteket Lajos király megbízásából, Károly münsterbergi herczeg a 
lengyel királylyal közli. 1519 ápril 14-ikén kelt előterjesztése: Acta Tomiciana. 
V, 21.

Magyar Tört. Életr. 1888—9.

50. BORNEMISZA JÁNOS NÉV-ALÁlRÁSA.
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kérette az országtanács tagjait. Itt ismét Bornemisza ügyé
ről vitatkoztak. Ezalatt nagyszámú köznemes, felfegyverezve 
az érseki palota elé gyűlt, és erőhatalommal akart be
nyomulni, hogy Bornemiszát hatalmába ejtse és rajta 
boszúját kitöltse. Ekkor a bíbornok hordszékén 'levitette 
magát a zaj ongó tömeg közé, melyet esdő szavaival lecsil
lapított és visszavonulásra bírt.*

Később szintén több alkalommal értékesítette, az ellen
tétek kiegyenlítésében, tekintélyét, melyet erejének és -ha
talmának sülyedése mellett is, kora és a múltak emlé
kezete biztosított számára.

Az 1520-ik év tavaszán az országtanács tagjai ismét 
heves támadást intéztek Brandenburgi György és Bor
nemisza János ellen; kiknek eltávolítását az udvartól sür
gették. A prímás ezen jogosulatlan kívánatnak határozattá 
emelkedését megakadályozta; de az ország érdekeinek 
biztosítására, hozzájárult azon’ megállapodáshoz, hogy a 
király minden intézkedéséhez, az országtanács beleegye
zését köteles kikérni.** 1

Ez időben a királyCsehországba készült utazni. De 
a kincstár oly szomorú állapotban volt, hogy kíséretének 
fölszerelésére nem vóltJ elegendő pénze. A z országtanács 
ismételve ígérte, hogy költségről gondoskodni, fog ; de 
semmi sem történt* Ezen szégyenteljes helyzetben Lajos, 
erőteljes föllépésre határozta el magát. ■

Julius 17-ik napján magához hívatta ■ az országtanács 
tagjait. Éles szavakkal rótta meg az adó behajtása körűi 
tanúsított hanyagságot; kijelentette, hogy mivel; Cseh
országba menetelét tovább nem halaszthatja, útra kel, bár 
nélkülöznie kell a fényt és díszt, mely a magyar királyt 
mégilleti. > ;

* A münsterbergi herczeg előterjesztése és Hippolyt bíbornok egyik udvari 
emberének 1519 martius 8-ikán Egerből Mantuába írt levele.

** Bonzagni levele Hippolyt bíbornokhoz *1520 junius 17-ikén, Budáról.
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A tanácsosok néhány napi türelemért esedeztek. Ö 
hajthatatlan maradt. Nem titkolva harágját, távozott, és 
a palota előtt lóra ült, hogy György őrgróf és Bor
nemisza kíséretében útnak indúljon.

Az országtanács tagjai megdöbbentek. Kérésökre, az agg 
prímás vállalkozott, hogy a királyt megkérleli.*

Majd mikor a .király hosszabb időre Pozsonyban meg
állapodott, ide is utána ment. A velenczei követ, a pécsi 
és zágrábi püspökök kíséretében, julius 29-ikén érkezett 
meg. A város kapui előtt a tanács és a király környezeté
ben levő urak fogadták, kikkel fényes bevonulást tartott.**

r
Elénk részt vett azon tárgyalásokban, melyek az 1519- 

dik év elején elhúnyt Miksa császár utódjának, V. Károly- 
nak követeivel folytak, a négy év előtt kötött házasságok 
végrehajtása iránt. Abban történt megállapodás, hogy 
Lajos király jegyese, Mária főherczegnő, mielőbb Magyar- 
országba küldessék; Anna herczegnőt pedig a császár, 
vagy öccse Ferdinánd főherczeg vegye nőül.

A prímás pozsonyi tartózkodását arra is fölhasználta, 
hogy vagyoni ügyeinek családja érdekében történt ren
dezéséhez a királyi megerősítést kieszközölje. IV.

IV.

Erdődi Tamás lelkében a családi érzés, a ragaszkodás 
rokonaihoz mély gyökeret vert. Életének egyik főczélja 
vala : hatalmas, gazdag nemzetséget létesíteni azokban, kik 
nevét viselik és a vér kötelékei által vannak hozzá csa
tolva.

Míg egész életén át folytonosan igyekezett birtokszer
zeményeit szaporítani; azon volt, hogy rokonait házas-

* A velenczei követ 1520 julius 19-iki ** A velenczei követ julius 29-iki je- 
jelentése. lentése.'
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ságok által, összeköttetésbe hozza az ország főrangú csalá- 
daival. Ez sikerült is.

Unokaöccsei közöl Péternek B ánffi Sára, Istvánnak 
K orlátkövi Anna, Bálintnak Szomszédvári H enning Mar
git lett nejévé. Egy negyediknek K orotnai Katinká-í 
törekedett nőül megszerezni, és még Rómában is időt talált, 
hogy eziránt a leány gyámjával sűrű levelezést folytasson; 
de a terv meghiúsult.

Ép oly buzgón gondoskodott testvéreinek leánygyer
mekeiről ; nagy áldozatokat hozott érdekökben.

Még mint győri püspök, 1492 tavaszán, decsei R oh 
B ernát, körösmegyei előkelő birtokosnak jegyezte el 
E rdődi A gnes-í, kivel 6000 forintot adott jegyajándékul; 
viszont a vőlegény, magtalan halála esetére, összes birto
kait a menyasszonynak és családjának kötötte le. A házas
ság létre jött, gyermektelen maradt, és a Roh család birto
kai az Erdődiekre szállottak.

Az 1493-ban Modrusnál hősi halállal kimúlt Zrínyi 
Péter gróf kiskorú fiát, Zrínyi Miklós-í, saját udvarába 
fogadta Tamás püspök, több más főrangú ifjúval együtt gon
dosan neveltette, elzálogosított birtokait, mintegy 26,000 
forint költséggel, kiváltotta és jó karba helyezte; mikor 
pedig a gróf fölserdűlt (1504), eljegyezte neki Erdődi 
MARGiT-ot. Zrínyi Miklós ez alkalommal oklevelet állított 
ki, melyben gyámja jótéteményeit előadván, hálából, Összes 
várait és birtokait, magtalan halála esetére, az Erdődi- 
családnak kötötte le. Azonban csakhamar elidegenedett 
jegyesétől, és elvállalt kötelezettségeivel nem gondolva, 
Corbaviai Károly leányával lépett házasságra. Ezzel, az 
akkori törvények értelmében, a hitszegés bűntényét kö
vette el, és a jószágvesztés büntetését vonta magára. 
A prímás, családi érzelmeiben és érdekeiben sértve, nem 
késett a király boszúját fölidézni rá. II. Ulászló (1510) 
kimondotta a jószágvesztést, és egyúttal Zrínyi Miklós ősz-
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^zes birtokait Erdődi Tamásnak adományozta; a ki azon
ban igényeit nem volt képes érvényre emelni.

Ezért más úton tett kísérletet. Zrínyi Miklós kölcsö
nös örökösödési szerződésre lépett sógorával, Corbaviai 
János gróffal. Ezzel lépett a prímás összeköttetésbe, el
jegyezte neki (1517) egy másik unokahugát, ki 20,000 fo
rint jegyajándékot hozott magával és viszont örökösödési 
biztosításokat kapott. Mindazáltal, bár Corbaviai János

51. A SZÉCSI-CSALÁD CZIMERE.

magtalanúl halt el, birtokait a Zrínyiek, nem az Erdődiek 
•örökölték.

Valamint a Zrínyi és Corbaviai grófok Horvátországban, 
úgy a SzÉcsi-ek a Dunán-túl a legelőkelőbb nemzetségek
hez tartoztak. Szécsi Miklós királyi főlovászmesternek ha
lála után (1500 táján) nagy kiterjedésű uradalmai két fiára, 
Miklósra és Tamásra, szállottak. Az ifjabbik, kalandos 
szelleme által vezérelve, lemondott örökségéről és kül
földre vándorolt. Keletre utazott; Egyiptomig jutott el, 
sokféle viszontagságon ment keresztül, kalózok kezeibe
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is került. De szerencsésen kiszabadult; és néhány év 
múltával visszatért hazájába. Itt bátyja ellenséges érzület
tel fogadta, és vonakodott őt az atyai örökségben részel
tetni. Kevéssel utóbb Miklós hirtelen halállal kimúlt. 
Özvegye ekkor a testvérgyilkosság vádját emelte Tamás 
ellen. Ez válságos helyzetében Erdődi Tamáshoz fordúlt,. 
ki pártfogásával lehetővé tette neki, hogy a törvényszék 
előtt ártatlanságát igazolhassa, és azután a családi javakra 
új királyi adományt kapott. A bíbornok egyúttal testvérül 
fogadta őt, és eljegyezte néki unokahugát, Erdődi A gatá-í, 
kivel 8000 forint jegyajándékot és 4000 forint értékű 
kelengyét adott. A menyekző után (1506 tavaszán) Szécsi 
T amás oklevelet állított ki, melyben érdekes részletes
séggel elbeszéli viszontagságos élete eseményeit, kiemeli, 
hogy mindent a bíbornoknak köszönhet, csak úgy mintha 
általa «parasztból úrrá lett volna». Háláját iránta és 
szeretetét neje iránt bebizonyítandó, magtalan halála ese
tére, összes birtokaiban örököseiül rendeli őket.

Ugyanazon évben szintén dunántúli előkelő birtokos, 
KoROTNAi István nőül vette E rdődi iLONÁ-t. A házas
ság megkötése előtt, a bibornok árrá kötelezte magát, hogy 
Korotnai elzálogosított birtokait visszaváltja. ígéretét tel
jesítette ; nyolczezer forintot meghaladó összegekkel egyen
lítette ki az adósságokat; viszont a kiváltott birtokokat a 
maga és családja tagjainak nevére íratta át.

Hasonlóan Szentgyörgyi Farkas 
gróf is, mikor a prímás nővérének leá
nyát, V érthesi BoRBÁLÁ-t, nőül vette 
(1515), nagybátyjától 2000 forintot ka
pott elzálogosított birtokai visszaváltá
sára, oly föltétellel, hogy azok mag
talan halála esetén, az Erdődiekre szál
lanák.*

* Lásd «Bakocs Tamás birtokszerzeményei» czímű idézett értekezésemet.

5 2 . A SZE N T-G Y O R G Y I GRÓ
FO K C Z ÍM E R E *
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Erdődi Tamás, családja hatalmának és gazdagságának 
emelésére, nem mulasztotta el befolyását oly módon is 
érvényesíteni, hogy rokonait jelentékeny egyházi javadal
makra segítette.

Testvére, E rdődi F erencz követte őt (1494) a győri 
püspöki széken, melyet a győri nagyprépostsággal együtt 
1509-ben bekövetkezett haláláig bírt. Ekkor a király a 
püspökség birtokainak haszonélvezetét Tamás prímásnak 
engedte át, kire egyszersmind a püspökség és a nagy- 
prépostság betöltésének jogát is ráruházta.1

Ugyan ezen időben a prímás a zágrábi püspökséget is 
birtokolta, a püspökség kormányzójának czímét viselvén.2 
Ezen javadalmat unokaöccsének, E rdődi jÁNOS-nak en
gedte át, és mikor az 1518-ban lemondott, utódjává egy 
másik unokaöccsét, E rdődi SiMON-t nevezte ki.3

Ezeknek, korábban, mielőtt főpapi méltóságra emel
kedtek volna, valamint más rokonainak is az egri és esz
tergomi káptalanokban szerzett, illetőleg adományozott ja
vadalmakat.4

Mindazáltal ezen kedvezések mellett, gondoskodott arról 
is, hogy állásuknak megfelelő tudományos kiképzést nyer
jenek.5·

És kérlelhetetlen szigorral követelte , hogy . egyházi 
állásuk kötelességeinek híven feleljenek meg. Az 1518-ik 
évben két unokaöccsét, kik közül az egyik esztergomi pré
post, : a másik esztergomi éneklő-kanonok volt, megfosztotta 
javadalmaiktól. És bár több főúr, sőt maga a király is

. i Erre vonatkozó okiratok az eszteif- 4 A modenai, esztergomi és galgóczi 
gpnji káptalan levéltárában. , levéltárak okirataiban gyakran említ-

2 Erre vonatkozó okiratok a zágrábi tetriek. .
órsekség levéltárában. 5 így például 1518-ban élénk levelezés

3 Hogy a megnevezett püspökök a prí- foly az iránt, hogy a prímás egyik unoka-
máshák mintegy hélynökei voltak, kitűnik öccse Ferrárában nevelés és tanulás vé- 
1518 junius 22-ikén Erdődi Péterhez in- gett elhelyeztessék. [(Coelii Calcagnini 
tézett leveléből, a monyorókeréki levél- (Epistolarum Libri χνι. 202 s következő 
tárban. lag.)
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közbenjárt érdekökben, állhatatosan vonakodott nekik meg
kegyelmezni.*

Erdődi Tamás gondossága természetszerűen kiterjesz
kedett arra is, hogy annak a mit élete folyán családja 
érdekében létesített, halála után állandóságot biztosítson.

Kezdettől fogva, mikor jószágokat szerzett, akár ado
mány, akár vétel útján, az e felől kiállított különféle ok
levelekbe rendszerint bevezettette testvéreinek és ezek 
gyermekeinek neveit, miáltal azokat birtokjogai részeseivé, 
mint egy társ-birtokosokká avatta.

E mellett mind II. Julius és X. Leó pápáktól, mind 
II. Ulászló királytól kiváltságleveleket eszközölt ki, me
lyek az általa szerzett birtokokra és összes vagyonára nézve 
a szabad végrendelkezés jogával ruházták föl.

Ezzel élve, 1517 tavaszán alkotta meg végrendeletét, 
melyben családja birtokviszonyait szabályozza.

, Május 25-ik napján, Budavárában Verbőczi István 
királyi személynök előtt megjelenvén, élőszóval tett be
vallást. Abból indúl ki, hogy az ország törvényei és 
szokásai minden birtokos nemes embernek megengedik, 
hogy birtokairól, melyeket saját szolgálataival, érdemeivel 
és fáradozásaival szerezett, szabadon rendelkezhessék. O te
hát azon várakat és kastélyokat, mezővárosokat és bir
tokokat, melyeket saját munkásságának és szolgálatainak 
köszönhet, még életében felosztja unokaöccsei között, ne
hogy halála után viszályok és egyenetlenségek támadjanak 
közöttök.

E rdődi Bakócz PÉTER-nek adja : a vasmegyei Monyo- 
rókerék, Körmend és Vöröstorony várakat; a veszprém- 
megyei Somló várat; a körösmegyei Dianvárát és Szarvaskő- 
várát ; végre a varasdmegyei Császárvárát; a hozzájok tar
tozó mezővárosokkal, falvakkal és birtokjogokkal együtt^

* A prímás hevesen kikel ellenök Erdődi Péterhez írt, imént idézett levelében.
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Erdődi B akócz IsTvÁN-nak és FARKAS-nak pedig: a 
hontmegyei Csábrág várát és a barsmegyei Bény mező
várost, a hozzájok tartozó falvakkal és birtokjogokkal 
együtt.

Mindazáltal megállapította, hogy nekik és örököseiknek 
mit sem szabad elidegeníteni; a család kihalása esetén 
pedig a felsorolt uradalmak egy része a zágrábi püs
pökségre és káptalanra, egy része pedig az esztergomi 
székesegyház mellett általa alapított kápolnára szálljon.

Többi birtokairól, valamint ingóságairól későbbre tar
totta fönn magának a rendelkezést.

Az 1520-ik év September 5-ikén — mint említettük az 
udvarnak Pozsonyban tartózkodása idején — II. Lajos 
oklevelet állított ki, melyben Erdődi Tamás érdemeiről és 
«még aggkorában is meg nem szűnő szolgálatairól» hálásan 
megemlékezvén, a II. Ulászló király által 1501-ben részére 
engedélyezett végrendelkezési szabadságot megerősíti. Új
ból fölhatalmazza, hogy összes várai, kastélyai, mezővárosai, 
falvai, birtokai és birtokjogai felől, melyeket pénzen vagy 
bármily más módon szerzett és még szerezni fog; továbbá 
bármily néven nevezhető ingóságairól, — akár egyházak 
és esztergomi kápolnája, akár rokonai és más személyek 
javára, — írásban vagy élőszóval, életében vagy halála órá
ján, végrendeletet alkothasson. Ezen végrendeletnek, bár
mily módon alkottassák, és bármit tartalmazzon, előre a 
királyi megerősítést megadja. Királyi szavát leköti, hogy 
intézkedéseinek végrehajtását nem fogja akadályozni, sőt 
a végrendeleti végrehajtókat föladatuk teljesítésében hat
hatós támogatásban fogja részesíteni.*

* Magyar Sión. 1869. évf. 522. és kk. 11.

Magyar Tört. Életr. 1888—9, 23
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V.

Úgy az 1517-ik évi rendelkezések, mint az 1520-ik évi 
királyi oklevél szavai tanúságot tesznek arról, hogy Erdődi 
Tamás gondoskodásának kiváló tárgyát az a kápolna ké
pezte, melyet Esztergomban alapított.

Bár világi érdekek látszottak betölteni lelkét, mély val
lásos érzés is talált helyet abban. Különösen, előszeretettel 
fordúlt buzgósága a szent Szűz felé, kinek cultusa a renais
sance uralkodásának idején is folytonosan emelkedett; a 
legnagyobb művészek ecsetét és vésőjét varázskörébe vonta, 
szolgálatába emelte. Épen az ő korában alkották meg Ra- 
iael Sanzio és Andrea del Sarto örök-szép Madonnáikat.

Erdődi Tamás, a zord és kíméletlen férfiú, — kiről 
egyébiránt ki kell emelni, hogy a nagyszámú ellenségei 
részéről intézett gyűlöletes támadások közepett, erkölcsei
nek tisztasága ellen soha vád vagy gyanú nem támaszta
tott — gyengéd érzelmeket, hő áhítatot tanúsított az Isten 
anyja iránt.

Nagy függő pecsétjén, melyet jó művész vésőjével 
készíttetett, a főhelyet a Jézus-gyermeket karjaiban tartó 
Isten-anya foglalta el ; alatta három fülkében szent István, 
az ország védszentje, szent Adalbert és szent János evan
gélista — az esztergomi és egri egyházak védszentjei — 
vannak elhelyezve, lábaiknál az ő térdelő alakjával; és 
legalul czímerével.

Bőkezű alapítványokkal örökítette meg kegyeletét.
«Megfontolván — írja ő maga — Istenem kegyességét, 

melylyel engem, az ő törékeny és múlandó teremtményét, 
érdemetlenűl földi javakkal bőségesen elhalmozott; ala
csony sorsú, nem-nemes szülők gyermekét, egyedül az ő 
kegyelmessége által magas méltóságokra, egész a bíbor-
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nokságig, em elt: illőnek sőt kötelességemnek tartom, hogy 
javaim egy részét Isten nevének és szeplőtelen Anyjának 
dicsőségére szenteljem.»*

Mint egri püspök, székesegyházában, a b. Szűz mennybe
vitelének emlékezetére, fényes kápolnát építtetett; és hogy

5 3 · ERDŐDI TAMÁS BIBORNOKI PECSÉTÉ.

abban az isteni tisztelet kellő díszszel végeztessék, az ő és 
hozzátartozói lelke üdvéért a szent mise-áldozat szüntelen 
bemutattassék: bőkezű adományokban részesítette az egri

* Az egri káptalan javára 1501-ben kiállított adománylevele.

23*
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káptalant. Ennek az 1501-ik évben Margita, Polgári és 
Ároktő, szabolcsmegyei nagy terjedelmű birtokokat, tíz 
évvel utóbb pedig Kisfalud borsodmegyei birtokot ado
mányozta, melyek ez idő szerint a káptalan uradalmai kö
zött a legértékesebbek, és százezer forintot meghaladó jö
vedelmet hoznak.*

A kápolna maga, a székesegyházzal együtt teljesen 
elpusztult. Csak alapköveit hozta fölszínre az utódok 
kegyelete.**

Ellenben mai napig fönnmaradt a kápolna, melyet 
Esztergomban, a székesegyház mellett, szintén a bold. Szűz 
tiszteletére, emelt, és a mely vallásos buzgósága mellett 
magas színvonalon álló műízlését is hirdeti.

Mert az, szakférfiak ítélete szerint, a renaissance-kor- 
nak hazánkban fönnmaradt építészeti emlékei között, mű
történeti jelentőségére nézve, a legelső helyet foglalja el.

Alapkövén, melyet 1824-ben, a várdombon eszközölt 
földmunkák alkalmával, találtak meg, az 1506-ik év van 
följegyezve, mi az építés megkezdésének időpontját hatá
rozza m eg; befejezését jelezi a kápolna belsejében a 
főpárkányzaton végig húzódó latin fölirat, mely magya- 
rúl így hangzik: «Erdődi B akócz T amás esztergomi 
bíbornok Isten dicső anyjának szűz Máriának állította 
iyoy-ik évben.»

A kápolna, a renaissance korszakban gyakorta alkalma
zott kereszt-alakú központi épület alaprajzát tűnteti föl. 
A négyszögletű központi részt kupola födi. A sarkokban 
álló két-két korinthusi pilléren nyugszik a főpárkány, mely
ről a kupola súlyának viselésére rendelt kupola-szeletek 
(pendentivek) emelkednek. Ezeknek közeit mindegyik ol
dalon félkörív tölti be, melyekből három oldalt kerek

* Az adománylevelek és statutiók az egri káptalan levéltárában.
** Ipolyi Arnold értekezése: «Az egri megye régi székesegyháza». A Bartako- 

kovics Béla egri érsek aranymiséje alkalmával kiadott Emlékkönyvben. Eger. 1863.
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ablakok nyílnak. A kupola-szeletekberf czímerek vannak 
alkalmazva: kettőben az alapítóé, a másik kettőben pedig 
a királyé és Szakmári György pécsi püspöké.

A kupola mennyezete, mely (szemtanúk leírása szerint) 
■»aranyozott domborművekkel ékeskedő gyönyörű mű» vala, 
■elpusztúlt; hasonlóan «a kagyló alakra épített külső tető is, 
melyet ezüstözött cserepek födtek.»

Ellenben fönmaradt a kápolnának, porphyrszerű vörös 
márványból készült, belső burkolata.

A négy keresztkar egyike, a székesegyház felé, nyitva 
áll és bemenetűi szolgál; a másikban márvány karos szé
kek vannak elhelyezve ; a harmadikban két ajtó van alkal
mazva, melyeknek egyike a sekrestyébe vezet, másika csak 
a symmetria kedvéért készült; ezek fölött a chorus fél
körív magas nyílása tűnik elő, melyhez a sekrestyéből visz 
föl lépcső.

A keletre fekvő keresztkarban három lépcső vezet 
az oltárhoz. A vörös márvány oltárasztalt fehér márvány 
lap födi. Ezen, domború vésetű gyümölcsfűzérekkel díszí
tett talapzatról, négy pillér emelkedik. Köztük három 
fülke nyílik, melyeknek középsője a másik kettőnél maga
sabb. Ezekben a bold. Szűz, és két női szent, valószínűleg 
szent Borbála és Katalin, szobrai voltak elhelyezve; a kö
zépső fülke jobboldali pillérén a bíbor nők saját térdelő 
alakját faragtatta ki, mely (rongált állapotban ugyan) mai 
napig fönmaradt.

A két alacsonyabb fülke fölött maradt tért az evangé
listák domborművű félalakjai töltik be. E fölött szépen 
tagozott főpárkány húzódik végig. Rajta tábla nyugszik, 
mely, szép és erőteljes domborműben, az angyali üdvöz
letei ábrázolja, jobbról-balról bőségszarukból kiemelkedő 
sphynx-alakokkal környezve ; fölül díszítmények közepeit 
angyalfő látható; a főpárkány két végén égő szövétneke- 
ket tartó geniusok térdelnek.
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A fehér márványból készült ezen nagy alkotás mai napig 
teljes épségében meg van. Csak a három szobor enyészett 
el; valószínűleg a török fanatismusnak estek áldozatul; a 
mi annál nagyobb veszteségnek tekinthető, mert elsőrangú 
művész vésője hozta létre : a Florenczben működő Fie-

54. ERDŐDI TAMÁS SZOBRA AZ ESZTERGOMI KÁPOLNÁBAN.

solei Ferucci András, kinek nevét a florenczi, fiesolei, 
pistojai, imolai és nápolyi templomok számára készí
tett munkák híressé tették. Nagy elfoglaltsága miatt 
csak későn, 1519-ben teljesíthette a magyarországi meg
bízást ; a mikor a prímás olasz udvari orvosát, Muzzarel-
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lit, küldötte Florenczbe, hogy a szobrokat Esztergomba 
szállítsa.1

A fönntartott szobrászati részek is, főleg a szent Szűz és 
az Üdvözlő Angyal átszellemült alakjai, szintén jeles mes
terek kezére vallanak; rajz és kivitel tekintetében közel 
állanak ama fejlett ízlésű kor legsikerültebb alkotásaihoz.

A remek épület építészének Peruzzi Boldizsárt — a 
XVI. század elején, Rómának, Bramante mellett, leghíresebb 
mesterét — vagy egyik tanítványát tartják a szakférfiak.1 2

Ezen kápolnát Erdődi Tamás azon szándékkal építette, 
hogy az neki és családjának temetkezési helyül, mauso
leum gyanánt szolgáljon.

Ezért gondoskodott arról, hogy az ő és hozzátarto-
r

zói lelke űdveért szüntelenül emelkedjék az Égbe a 
hívek imája, melyre Rómában kieszközölt búcsú-enged- 
ménynyel is kívánt buzdítást nyújtani ;3 és az egyház szol
gái folytonosan mutassák be a Mindenhatónak az engesz
telő mise-áldozatot.

Erdődi Tamás ezért az ő kápolnáját valóban fejedelmi 
bőkezűséggel szerelte föl. Ellátta — mint egy királyi ok
levél felsorolja — nagyértékű arany és ezüst készlettel, 
feszületekkel, kelyhekkel, ampulákkal, keresztekkel, gyer
tyatartókkal, szentségtartókkal, oltártáblákkal, mise- és szer- 
pap-ruhákkal, arany szőnyegekkel és zsámolyteritőkkel, 
valamint az isteni tiszteletnél használt különféle köny
vekkel.4

1 8 3

1 A prímás ajánlólevele a ferrarai 
herczeghez 1519 augustus 6-ikán.

2 Dankó Józsefnek a kápolna restau- 
rátiója alkalmából közzétett díszműve: 
De ortu progressuque Capellae Baka- 
csianae Commentariolus. (Esztergom
1875). Fellner S. és P ulszky K. 
czikke: Bakacs Tamás sírkápolnája. (Ar- 
chaeologiai Értesítő. 1881. évfolyam
246—55)

3 X. Leo pápa 1513 sept. 6-ikán kelt 
bullájában teljes búcsút enged azoknak, 
kik az esztergomi kápolnában, a bíbor- 
nok etc. rokonaiért és mindazokért, kik 
ott eltemetve lesznek, pünkösd ünnepén 
egy Miatyánkot és hét Üdvözlégyet el
imád- koznak. (Theiner ii. 607.)

4 János király 1530 augustus 24-ikén, 
kelt oklevele. Magyar Sión. 1867. évf. 
682. 1.
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55. ERDŐDI TAMÁS KELYHE.
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Értékük felől tájékozást nyújt, a xvx. században, arany
műves által készített becslés, melyben egy, 248 márka 
súlyú arany feszület 4100 forint, egy kehely 1335 és egy 
másik 1210 forint, valamint két ampula 1200 forint érték
kel fordúl e lő ; s mind annyiról megemlíttetik, hogy gyön
gyökkel és drága kövekkel vannak ékesítve.*

Művészeti kivitelökről fogalmat ád egy fönmaradt ke
hely, a mely pedig a legkevésbbé értékesekhez tartozott, 
mert anyaga csak aranyozott ezüst. A felső rész (cuppa) 
levélkoszorúval szegélyzett kosarán, zománczokkal ékesí
tett tizenkét mezőben háromszínű virágok díszlenek. 
A gömbalakú középtagon (nodus) hat-hat vastag sodrony
nyal kereteit czikk váltakozik, sodrony-zománczos virá
gokkal és sodronyos körökkel, mely utóbbiakba hatszirmú 
virágok vannak rakva, áttetsző kék vagy zöld zománczczal 
borítva. Hatkaréjú talpának felső mezejét vastag sodrony 
szintén tizenkét mezőre osztja, melyeken sodronyzomán- 
czos virágok díszlenek; egynek kivételével, melyen a 
prímásnak, bíbornoki kalappal födött, családi czímerét lát
juk, áttetsző zöld alapon, áttetsző sötétkék zománczczal.** 
A czímer kétségtelenné teszi, hogy az ő megrendelésére 
készült a kehely; a zománcz-technika pedig azt, hogy 
magy« országi ötvös műve.

Ellenben külföldi, kétségkívül olaszországi mű Erdődi 
Tamásnak, az esztergomi székesegyházban őrzött mise- 
ruhája. Bíborvörös selyem szövetén kettős színű arany
ból szőtt növény és lombdíszítés van alkalmazva. Előré- 
szét szent Tamás apostol — a megrendelő védszentje — 
foglalja el. Hátulsó részén, széles kereszt karjain: a b. 
Szűz és az Üdvözlő Angyal mellképei ; a kereszt törzsén : 
finom renaissance-díszítés közt, sz. András, Jakab és Si

* D ankó id. h. ötvösműkiállítás lajstroma. (1884) 78· —
** Az Erdődy-család tulajdona. Gál- És a kehely rajza: Az Ötvösség remekei 

góczon őriztetik. A magyar történeti Magyarországon. (1888) 11. 3.
Magyar Tört. Életr. 1888—9.
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mon apostolok képei láthatók. Ezek valamelyik nevezete 
sebb olasz művész rajzai után készültek. Az alakok arcz; 
lapos hímzés, a többi szőve van. A hátulsó rész alján < 
megrendelő czímere látható.*

A műszövészet egy másik remek emléke is magár 
viseli e czímert. Ez az Erdődi család galgóczi kincstárá
ban őrzött, áranyból szőtt trónkárpit, mely nagy egyház: 
ünnepélyek alkalmával, az oltárnál felállított főpapi trór 
hátterét díszítette. Értékét és jelentőségét emeli azon 
körülmény, hogy hasonló szolgálatot tett Mátyás király 
udvaránál. A szövet remek rajzot tűntet föl. Négyszögek
ből összealkotott padozaton díszedény áll, melynek majd
nem minden tagja római edény mintájára van díszítve. 
Az edény két oldalából bőségszaruk emelkednek ki, melyé
nek egy-egy heraldikus alakítású sas áll, büszkén visszave
tett fejjel. Fölöttük gyümölcsből és tölgyfalombból össze
alkotott koszorú díszük, melyből egy-egy rózsaág és két- 
két bőségszaru indúl ki. A két középső bőségszarut egy 
szalag fogja össze; a szaruk közé ékelve, támasztó pál- 
czán áll egy kisebb, antik idomú díszedény. A szőnyeget 
széles szegély futja körűi, mely három részre oszlik; a 
külső s belső rész dísze száraz faágat ábrázol, melyet rózsa
folyondár fut körűi; a középső rész dús díszítményeiben 
bőségszaruk, rózsák és gránátalmák képezik az alkatré
szeket.

A szövet közepén levő koszorú belsejébe Mátyás ki
rály hollós czímere van szőve. Mikor a szőnyeg Erdődi 
Tamás birtokába került, föléje az ő czímerével díszített 
kelmét varratott.**

* Rajzát és leírását adja Dankó Jó
z s e f  : «Történelmi, műirodalmi és ok
mánytári részletek az esztergomi főegy
ház kincstárából». (Esztergom 1880.) 
XXXIX. rajz és 99. lap.

** Egy másik egészen ilyen trónsző- 
nyegból egy casula készült. V. ö. Lu- 
bóczi Zs. Mátyás király trónszőnye
gei. (Archaeologiai Értesítő. 1887. évf 
404—17.)
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Valamint a szövő műipar és ötvösség legbecsesebb mű
veivel emelte az isteni tisztelet fényét: pazar bőkezűséggel 
gondoskodott ä használatban levő szertartás-könyvekről is.

Az 1882-ik évben Budapesten rendezett országos könyv- 
kiállításon «a kiállított szertartásos könyvek között leg
fényesebb volt» az Erdődi Tamás «Gradualéja»,* (a káp
talani zsolozsmáknál használt könyv), melyet kétségkívül 
épen az ő kápolnájának czéljaira készíttetett. Ugyanis a 
rendkívüli nagyságú (77 cm. magas és 55 cm.) hártyakéz
irat első lapjának díszítményei között kiváló helyet foglal 

•el az Angyali Üdvözlet, melynek emlékezetére van a 
kápolna is szentelve. Ezen első lap, melyen az Advent 
első vasárnapján mondandó szent mise foglaltatik, rend
kívüli fénynyel van kiállítva. Az egész, kék alapon, arany 
betűkkel van írva. A kezdő betű (A) 15 cm. nagyságú; 
arany alapon, színes foglalatban, a zsoltárok dalnokát 
Dávid királyt térdelve ábrázolja, a háttérben tájképpel. 
Az egész lapot díszkeret foglalja be, mely mesteri kéztől 
eredő dús díszítmények között, az Atyaisten félalakját, 
kiterjesztett karokkal tűnteti elő. Alul bíborvörös alapon, 
virágok és lombok között Erdődi Tamás czímere áll, 
melynek pajzsát két angyal tartja. A kézirat többi részei is 
díszes kezdőbetűkben és miniature-képekben gazdagok.**

Műbecs tekintetében még magasabb színvonalon áll E r
dődi Tamás misekönyve; mely 4oV2 cm. magas és 30V,, cm. 
széles finom hártyára van írva. A kezdőbetűk és lapszélektől 
eltekintve, számos lapját majdnem egészen elfoglalják a 
legszebb miniature-képek, melyek sajátszerűen két, egymás
tól lényegesen eltérő jelleget tűntetnek föl.-Egy részök a 
késő gót ízlés befolyására és burgundi vagy német festő
iskolára u tal; a leggazdagabb phantásiáról és nagyszabású 
composítióról tanúskodik, főleg az emberi alakok és cső-

* Kalauz a könyvkiállításhoz (1882.) ** Az esztergomi főegyház kincstárában
51. 1. D ankó i. m. l u i . szám és 109. lap.
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A Nemzeti Múzeum birtokában levő példányról.



AZ 15ΙΓ-ΙΚ  ÉVI ESZTERGOMI MISSALE UTOLSÓ LAPJA.
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portozatokban, melyek nem egyszer egészséges humor nyo
mait viselik magokon.

189

A czímlapon gót építményű trónon a szent Háromság 
■és a b. Szűz van ábrázolva, alul szentek csoportozata és 

szent Czeczilia, az előtérben a miseköny- 
vet megrendelő főpap alakja, maga czíme-

5 7 . M INIATURE-RÉSZLET ERDODI TAMÁS ZÁGRÁBI MISEKÖNYVÉBŐL.

révei: vörös oroszlán fél alakja, arany pólya, fekete csillag 
fele. A következő lapokon előforduló képek közöl kitűnnek: 
a megtért fiú története, Krisztus születése és körülmetélése, 
a három napkeleti bölcs imádása, Lázár föltámadása, Krisz
tus bevonulása Jeruzsálembe, lábmosás stb. Művészi humor 
nyilatkozik a szent György viadalát és szent Egyed vadá
szatát ábrázoló képeken, valamint azon lapszél-miniaturen, 
mely a vadak által nyárson sütött vadászt ábrázolja.

A festmények másik része az olasz renassaince befolyása 
alatt álló kiváló művész munkája, melyekben a tájképre 
és ornamentikára van a fősúly helyezve. Legkiválóbb a 
Canon-lapon a keresztre feszített Megváltó képe, szép táj
képpel a háttérben. Sok kezdőbetűben medaillonszerúen 
templomok, zárdák és várak igen ügyesen vannak befestve. 
Sűrűn fordulnak elő gazdag ékítésű lapkeretek, szám sze
rint tizenhat; melyekben Erdődi Tamás czímere díszük.

A dísz-misekönyvnek szánt hártyairat eredetileg Kai-
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mancsehi Domonkos megrendelésére készült. Ezen fő
pap — előbb székesfehérvári prépost, majd váradi és 
végűi erdélyi püspök — korának ízlésben és bőkezűségben 
legkiválóbb műpártolóihoz tartozott. Számos, fényesen kiál
lított, kézirat viseli magán az ő czímerét. Halála (1501) után 
az általa készíttetett misekönyv Erdődi Tamás birtokába 
került, és ő a kitöltetlenül álló lapkereteket és kezdő
betűket valamely kiváló olasz művészszel kifestette. Két 
lapon oly jelenetek ábrázolásával találkozunk, melyekről 
fel lehet tennünk, hogy nem a művész képzeletének ön
kényes alkotásai, hanem a megrendelő főpap élete leg
jelentékenyebb eseményeinek emlékei. Az egyik képen 
miséző főpapot látunk, mögötte egy férfi és egy nő áll, 
kezükben gyertyát tartva; a másik egy csecsemő keresz
telését tünteti elő. Valószínű, hogy amaz II. Ulászló és 
Anna királyné házassági frigyének megáldását Székes- 
fehérvárt, ez pedig Lajos trónörökösnek a budai fehér 
egyházban történt keresztelését ábrázolja.*

Habár ezen időben a sajtó egymásután bocsátotta 
közre az esztergomi egyházmegye használatára rendelt 
misekönyveket — Erdődi Tamás érseki kormánya alatt 
tizenhárom kiadás jelent meg Bécs, Nürnberg és Velencze 
nyomdáiban** — a főpapok előszeretettel vették igénybe 
ezentúl is a könyvmásolók és festők kezét; valamint 
általán más irodalmi termékeknél is a könyvek még soká 
nem szoríthatták háttérbe a kéziratokat.

Erdődi Tamás nagy gondot fordított könyvtárának érté
kes kéziratokkal gazdagítására. Ezek közöl fönnmaradt 
egyik, mely Cicerónak «A szónokról» (De oratore) czímű 
művét tartalmazza. Az egyszerűbb Corvin-codexek ízlésé-

* A zágrábi székesegyház birtokában tag tanulmányozta, és közelebb részle- 
levő ezen misekönyv későbbi korú vert- tes ismerteiését fogja közzé tenni, 
mívű ezüst táblába van kötve. Emich ** K n a u z  N á n d o r : A magyar egyház 
Gusztáv leírása, Könyvszemle 1876. évf. régi mise és zsolozsmakönyvei. (Eszter- 
269. 1. Legújabban Csontosi János akad. gom 1870.) 17—49.
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ben kiállított hártyakézírat. Az arabeszkes díszkerettel 
befoglalt czímlap alján Erdődi Tamás czímere látható, 
egy kivakart korábbi czünernek helyén; mi arra utal, 
hogy a kézirat más (talán Mátyás király) számára készült.*

Még nagyobb jelentőségű egy másik kézirat, mely 
neki ajánltatott föl, bár Mátyás király és Beatrix részére 
készült.

Ranzan Péter, siciliai püspök, mint a nápolyi király 
követe, két esztendeig tartózkodott Mátyás udvaránál. Ha
zájába visszatérve, megírta Magyarországnak rövidre fog
lalt történetét, melyet Mátyás királynak és nejének kí
vánt ajánlani. Díszesen kiállíttatta a kéziratot, melynek az 
ajánló levél kezdetét tartalmazó lapjára helyezett miniature 
festmény azon jelenetet ábrázolja, a mint a trónon ülő 
Mátyásnak és Beatrixnak könyvét az ajánló főpap át
nyújtja. A lombdíszítményekből álló lapkeret aljára két 
czímert festetett: Mátyásét és Beatrixét.

De mielőtt a könyvel bemutathatta volna, Mátyás 
király meghalt. A püspök megtartotta azt, és az ő elhunyta 
(1492) után, könyvtárában találta rokona, Palermói János 
dominikánus szerzetes. Ez értékesíteni és rendeltetése he
lyére juttatni óhajtván a becses kéziratot, arra határozta 
el magát, hogy Erdődi Tamásnak ajánlja föl. Ezért a 
czímlapra Mátyás és Beatrix czímerei helyébe II. Ulászlóét 
és Erdődi Tamásét festette, valamint Ranzanus ajánló
levele elé a prímáshoz intézett saját ajánló levelét helyezte, 
a melyen, mintegy párkép gyanánt, azon jelenet van ábrá
zolva, a mint a trónon ülő magyar prímásnak János atya 
a kéziratot átnyújtja.**

Beroald Fülöp, a bolognai hírneves humanista, egyik 
(1503-ban) nyomtatott munkáját, mely Pythagoras bölcse
letét tárgyalja, Erdődi Tamásnak ajánlotta. Miután az

19 1

* A Nemzeti Múzeum könyvtáráé. ** A Nemzeti Múzeum könyvtáráé.
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ország kormányzásában kifejtett tevékenységét magasztalta, 
ekkép folytatja: «Nagy férfiaknak, a közügyek intézőinek 
nem illő az egész éjszakát álomnak szentelni. Te is fukar - 
kodol az álomnak szánt idővel; rövid órákat engedsz a 
pihenésnek; éjnek idején virrasztva lerovod a vallásos em
ber tartozását Isten iránt, egyszersmind az olvasmányok
legédesebb táplálékával erősíted s üdíted lelkedet..........
Benned a tudósok pártfogójukat, a tanulók segélyzőjüket: 
tisztelik; a tudományosság számos jelöltjét, kik Olasz
országba vándorolnak elméjök kiművelésére, útiköltséggel 
ellátod, és szükségleteikről bőkezűen gondoskodok»*

VI.

A köszvény sok esztendő óta lassanként aláásta Erdődi 
Tamás egészségét. Az 1519-ik esztendő folytán szélhúdés 
is érte, és már halálának híre terjedett el. A mikor föl
épült, a velenczei követ azt irta róla : «öreg ember, rövid 
ideig fog élni.»** Az 1520-ik év őszén a köszvénybaj any- 
nyira megtámadta kezeit és lábait, hogy egészen mozdu
latlanságra volt kárhoztatva.

De lelke erejének teljes birtokában maradt; a mit ma
gatartása a Frangepánok irányában érdekesen tanúsít.

Corbaviai János 1518-ban pert folytatott Frangepán 
Bernát és fiai ellen, mert egyik várát erőhatalommal el
foglalták és az őrség egy részét felkonczolták. Ezek, mikor 
a királyi ítélőszéknél a nagyobb hatalmaskodás büntetésé
ben, a jószágvesztésben elmarasztaltattak, azon hitben, hogy 
Erdődi Tamás volt az ítélet kieszközlője, boszút esküdtek 
ellene.

* A dedicatió szövegét közli gróf K e - ** Bon Alajos 1519 julius 28-ikán zár-
MENY József Történelmi és Irodalmi Ka- jelentése És Erdődi Tamásnak, titkára 
lászok. 57. részére adott (alább idézendő) utasítása.
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Mikor, az 1519-ik év elején, a prímás súlyos betegségbe 
esett, erről Bernát gróf értesülvén, fiát Ferdinándöt, fegy
veres csapattal, a prímás horvátországi birtokaira küldötte, 
azoknak egy részét elfoglalta, más részét feldúlta, jobbágyai 
közöl számosakat leöletett és rablánczra fűzve elhurczolt. 
Majd egy várat, melyet a prímás jobbágyainak a törökök 
ellen megoltalmazására építtetett, ágyukkal ostrom alá 
vett, az őrségből többeket megölt, és habár a várat meg
vívnia nem sikerűit, az alatta levő mezővárost kirabolta, 
a templomot is feltöretvén, kifosztotta.

A prímás unokaöccsei nem nézték ezt tétlenül. Fegy
veres népekkel ellenállottak, és a szenvedett sérelmeket 
a Frangepán-jószágok pusztításával torolták meg. Egy
szersmind a Bernát gróf által elfoglalt Kupecsina nevű 
birtokukat visszafoglalták.

De a Frangepánok, — habár a király rendeletet bocsá
tott hozzáj ok, hogy további erőszakos tényéktől tartózkodja
nak, és ha netán panaszuk van, azt a királyi törvényszék 
ítélete alá bocsássák, — nem nyugodtak m eg; éjnek idején 
a nevezett birtokra törvén, azt újból feldúlták és megszál
lották.

Ekkor a prímás és unokaöccse, a zágrábi püspök, az 
ügyet a király elé terjesztették, ki (1520 September havá
ban) Bernát grófot maga elé idézte és menvédet is kül
dött néki. Ez azonban nem jelent meg, folytatta ellen
séges magaviseletét; sőt fiához Kristófhoz, ki mint csá
szári kapitány Németországban parancsnokolt, fordúlt se
gítségért. Ez onnan levelet intézett a prímáshoz; durva 
szavakkal fenyegetődzött, hogy a családja ellen elkövetett 
méltatlanságokért boszút fog állani, és nem nyugszik míg 
a prímást, ha máskép nerú lehet, orgyilkos fegyverével, 
el nem pusztítja.

Sőt Horvátországból a prímáshoz tudósítások érkeztek, 
hogy Kristóf gróf felbérelt néhány rablót, kik a prímás

Magyar Tört. Életr. 1888—9 2 S
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és testvérei életére törjenek, őket fegyverrel vagy méreg
gel végezzék ki.

A prímás ekkor követeket küldött Németországba régi 
barátjához, Láng Máté bíbornokhoz, kinek nővérét bírta 
Kristóf gróf nőül. Előterjesztette a történteket, és közben
járását kérte ki oly czélból, hogy a Frangepánok Német
országból támogatásban ne részesüljenek. Ez esetben — 
írja a prímás — képes lesz magát és rokonait megoltal
mazni; mert el van határozva az erőszakot erőszakkal 
viszonozni. Egyúttal kéri a bíbornokot, intse meg Kristóf 
grófot, hogy hagyjon föl méltatlan magaviseletével, mely 
tisztességes emberhez, előkelő család sarjához nem illik; 
mint lovagias férfiú, nyíltan lépjen föl, ne pedig ármány
nyal, és meglátja, hogy magához méltó ellenfélre fog ta
lálni !*

n
így írt a nyolczvanéves aggastyán. O ekkor — 1521 

elején — Esztergomhoz volt bilincselve, és hónapokon át 
nem jelenhetett meg az udvarnál. De sűrűn keresték föl 
előkelő személyek.

Vendégszeretete ország- és világszerte ismeretes volt. 
Egyik velenczei követ írja, hogy Esztergomban «nagy 
udvart tart, és gazdag asztala van ; bárki jöjjön hozzá, 
akár hat hónapig maradjon is, bőséges ellátásban részesül, 
lovaival együtt; az idegenek, kik Magyarországba jönnek, 
mind fölkeresik; mert nagyon szeret állami ügyekről be
szélgetni.»**

Az 1521-ik év elején, január közepe táján, a ferraraf 
herczeg küldötte jelent meg nála, a kevéssel azelőtt el- 
húnyt Hippolyt egri bíbornok-püspök hagyatéka tárgyá
ban, melyet a király a végvárak czéljaira lefoglalt. «Kész-

* A prímás által követe részére adott szóló királyi idéző iratnak, mely ped^ 
utasításának egykorú (dátum nélküli) pél- 1520 September 4 îkén állíttatott ki. (Szin- 
dánya Galgóczon. Hogy 1521 elején ira- tén Galgóczon.)
tott, kitűnik abból, hogy azt jó idővel ** Bon Alajos 1519 julius 28-iki zár- 
meg kellett előzni a Frangepánokhoz jelentése.
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séggel teszek meg mindent — mondá a bíbornok, fájdal
mas sóhajjal — de én már csak olyan vagyok, mint a ki-, 
száradt fa !»

Néhány héttel utóbb egy másik ferrarai küldött járt 
nála, kinek a cancellárhoz intézett sajátkezű levelet adott 
át, bár megírása nagy megerőltetéssel járt.*

Február első felében a velenczei köztársaság követe 
Orio Lőrincz kereste fel, közölte vele a törökök készüle
teiről érkezett híreket, és panaszosan előadta, hogy a ma
gyar országtanács tagjai méltánytalan igényeket támaszta
nak a signoria irányában, melynek pénztárát saját szükség
letei egészen kimerítik.

A prímás köszönetét mondott közléseiért. Hangsúlyozta, 
hogy minden időben igyekezett szolgálatára lenni a köz
társaságnak, mintha csak polgáraihoz tartoznék ; folytatni 
fogja ezen igyekezetét haláláig; sok ellensége van a signo- 
riának, de ő mindig barátja volt.

A törökök felől érkezett tudósítások fájdalmasan érin
tették. Itt volna az ideje — jegyzé meg — hogy a ke
resztény hatalmak végre egyesüljenek a közös ellenség 
leküzdésére.

Elmondotta, hogy gróf Frangepán Bernát, gróf Cor- 
baviai János és több más horvátországi úr összeesküdtek, 
és adófizetést ajánlanak a töröknek; már is a boszniai 
basától menedéklevelet kértek a portára küldendő köve
tők részére; de ezen tervet meghiúsították a zágráEi 
püspök és Erdődi Péter, kik viszont a magyar királyhoz, 
a pápához és a signoriához fordultak támogatásért.

Szólott azután a Ferdinánd főherczeg és Anna her- 
czegnő között létesült házasságról, melyben a császár és

* Erdődi Tamásnak 1521 január 12- és martius 18-ikán, Bonzagninak január 
7-ikén Egerből, február 6-ikán Esztergomból, Caprilinak január 16-ikán Eszter
gomból, január 18-ikán Budáról a ferrarai herczeghez írt leveleik.

2 5 *
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a velenczei köztársaság között az állandó békesség zálo
gát látta.

Végül sajnálatát fejezte ki, hogy More Fülöp, Velen- 
czébe küldetvén, pénzsegély kérésével bízatott m eg; ő elle
nezte, de a signoria ellenségei győztek; most már igye
kezzék a signoria a segély ügyét lehetőleg kedvezően elin
tézni.

A velenczei diplomata három napot töltött a prímási 
udvarnál.1

Alighogy távozott, Verbőczi István tette bucsúlátoga- 
tását, mielőtt, mint a császárhoz küldött országos követség 
tagja, Worms felé útra kelne. Hogy a birodalmi gyűlésen 
illő fénynyel léphessen föl, a prímás saját kincstárából 
többféle értéktárgyat bocsátott rendelkezésére ;1 2 egyebek 
között néhány ezüst tálat, melyek azon nevezetes alkalom
mal is használatban voltak, mikor Luther Mártont Verbőczi

c y  w  ĉ l

58. VERBŐCZI ISTVÁN NÉV-ALÁ IRÁSA .

ebédre hívta meg, oly czélból, hogy bizalmas társalgásban 
az ő megtérítésére tegyen kísérletet.

Martius havában a havasalföldi vajda követei jelentek 
meg a királyi udvarnál; biztos tudósításokat hoztak a felől, 
hogy a törökök készületei Magyarország ellen irányulnak. 
A király fölhívást intézett a prímáshoz, hogy bandériumát 
tartsa készen, hogy a mikor a szükség kívánja, a török ellen 
küldhesse.3

Majus első napjára összehivatott az országgyűlés, hogy

1 A velenczei követ 1521 február 8- és 24-ikén Esztergomban keltezve. (H o rv át

13-iki jelentései. I stv á n  ; Verbőczi Emlékezete. 11. 200.)
2 Verbőczi térítvénye, 1521 február 3 Orio martius 22-iki jelentése.
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az ország védelmére a szükséges intézkedéseket megtegye. 
A válságos helyzetben a prímásnak nem volt maradása 
Esztergomban. Budára utazott. Megtört, meggörnyedt tes 
tében a lélek megőrizte hajdani erejét. Kocsin vagy hord- 
széken gyakran vitette magát a királyi palotába; mikor 
pedig ki nem mozdúlhatott szobájából, magához kérette 
az urakat.1

Azonban a veszély küszöbén sem ébredt föl a hazafias 
áldozatkészség és önmegtagadás szelleme. Szenvedélyes 
viták töltötték be a tanácskozásokat. A gyűlés eredmény 
nélkül oszlott el.

Még a lovagias érzés is kihaltnak látszott a lelkekből. 
Anna herczegnő és Ferdinánd főherczeg menyekzőjére 
nem vállalkoztak főurak, kik az üdvözlő küldöttségben 
részt vennének. A költséget sajnálták. Ellenben a prímás 
ez alkalommal is fejedelmi bőkezűséget tanúsított. Tízezer 
arany értékű nászajándékkal kedveskedett elhunyt kiyálya 
leányának.2 VII.

VII.

Június első napjaiban visszatért Esztergomba.3
Az izgalmas jelenetek, melyeknek Budán tanúja és 

részese vala, valamint az utazás fáradalmai kimerítették 
erejének végső maradványát.

De azért még haza érkezte után sem kímélte magát. 
Hordszéken vitette magát a templomba és más helyekre.4

Végre junius 11-ikén a végkimerűlés ágyba kényszerí
tette. Erezvén a halál közeledését, teljes nyugalommal

1 Caprili levele a ferrarai herczeghez 1521 május 17-ikén Budáról és Orio május 
15-iki jelentése.

2 A velenczei követ junius 3-iki jelentése.
3 A velenczei követ junius 10-iki jelentése.
4 Említi ezt a velenczei követ junius 16-iki jelentésében.
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készült az örökkévalóságba. Rendes gyóntatójának, Kele
men mesterkanonoknak meggyónt, mire ágya köré gyűjt- 
vén rokonait, káptalana tagjait és az udvari személyzetet, 
az érseki helynök kezeiből az Úr testét magához vette, és 
az utolsó kenetben is részesült.

Ekkor András nagyprépost figyelmeztette, hogy a 
mennyiben ekkorig végrendeletet nem alkotott volna, 
most rendelkezzék az Isten által néki adott ingó és ingat
lan vagyona felől.

A prímás tiszta és érthető hangon azt válaszolta, hogy 
ingatlan javairól már alkotott végrendeletet, melyet Lajos 
király megerősített; és kívánja, hogy mindaz a mi abban 
foglaltatik, pontosan megtartassék.

Miután pedig káplánja, Cherubin mester által, a három 
függő pecséttel ellátott királyi okiratot előhozatta, jelen
levő kedvencz unokaöccséhez, Erdődi Péterhez, azon ké
relmet intézte, elégedjék meg azon birtokokkal, melyeket 
életében neki téüyleg átadott, és fogadja megnyugvással 
a végrendeletben levő intézkedéseket.

Péter úr, megindulva és zokogva, biztosítá bátyját, 
hogy a végrendelet minden betűjét tiszteletben fogja 
tartani; sőt kész, ha a bíbornok kívánja, mindent a mit 
tőle kapott, bárkinek átengedni.*

Hátra volt még az, hogy ezen oklevélben nem foglalt 
birtokairól és ingóságairól intézkedjék, a mit káptalana 
prépostjának figyelmeztetésére készséggel megtett. Számos 
tanú jelenlétében mondotta tollba utolsó akaratát.**

Valamint előbb családjának fényéről gondoskodott, 
most egyháza és hazája iránt tartozó kötelességeit kívánta 
teljesíteni.

* A sági convent által kiküldött káp
talani ember által 153 január 19-ikén 
kihallgatott tanuk vallomásai. Magyar
Sión, 1867. évf. 687.

** Ezen végrendelet szövegét — saj
nos — ekkorig nem ismerjük. Egyes 
részleteit egykorú tudósításokból és ké
sőbbi oklevelekből tudjuk.
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A királynak, a végvárak megerősítésére, 40,000 arany 
forintot hagyományozott.1

Az általa alapított esztergomi kápolnának, illetőleg a káp
talannak, mely a kápolnában az isteni tiszteletet végezni 
volt hivatva : a somogymegyei Szinyér kastélyt, a hozzá 
tartozó uradalommal; Gyöngyös mezővárosnak általa zá- 
logczímen bírt negyedrészét; a borsodmegyei Czekin falu
ban egy birtokrészt; Budán és Pesten egy-egy házat; ingó 
vagyonának egyik felét.

«Lelke üdvének javára, szegények segélyezésére és 
az isteni tisztelet fényének emelésére» ingó vagyonának 
másik felét hagyta.

Ezen intézkedései végrehajtóiúl fölkérte: Szakmári 
György pécsi püspököt s királyi cancellárt — kiről előre 
tudta, hogy a prímási széken utóda lesz — András eszter
gomi nagyprépostot, Tasnádi Tamás esztergomi segéd-püs
pököt, Ibrányi Tamás és Vajai Ferencz esztergomi kano
nokokat, Paksi János és Désházi János világi urakat.1 2

Lelki és anyagi ügyeinek rendezését már csak kevés 
napig élte túl. Fájdalom és küzdelem nélkül, mint a ki
alvó mécs lángja, > aludt el az örök álomra, junius 15-ikén, 
esti 10 órakor.3

A király, a Budán levő főpapok és urak kíséretében, 
Esztergomba jött, hogy az ország első főpapjának ravata
lánál megadja a végső tiszteletet, és az általa épített ká
polna sírboltjába kísérje porhüvelyét.4

A gyászban, melylyel atyja legbizalmasb tanácsosának

1 A velenczei követ 1521 junius 28-iki 5-ikén. — az egri káptalan ok-levele 1540
jelentése. augustus 22-ikén. (Magyar Sión. 1867. év-

2 A végrendeleti végrehajtók és More folyama. 440, és köv. lapok.)
László között 1522 augustus 22-ikén 3 A velenczei követ 1521 junius 26-iki 
megkötött egzesség. — II. Lajos király jelentése és a prímási udvari orvosnak, 
rendelete Désházihoz 1523 julius 22-ikén ; Muzzarelli Jánosnak 1521 julius 21-iki 
— II. Lajos oklevele 1524 augustus levele a ferrarai herczeghez.
24-ikén. — Az esztergomi káptalan nyi- 4 Muzzarelli idézett levele, 
latkozata 1524 augustus 25- és 1527 julius
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elhunyta lelkét betöltheté, nagybátyja, Zsigmond király, 
híven osztozott. «Felséged és országa — írja neki — 
magas méltóságú és bölcseségű, személye és a közügy iránt 
lelkes ragaszkodással viseltető tanácsost és főurat vesztett 
el benne ; mi és egész fenséges családunk leghívebb bará
tunktól, jóakaróinktól, úgy szólván atyánktól fosztattunk 
m eg!»1

* #
Azon válságos napokban, melyek Erdődi Tamás halá

lát követték, mikor a török hadak Szabácsot, Szörényi és 
Nándorfehérvárt vívták, a felmentő sereg fölszerelésére a 
kincstár képtelen volt, az urak pedig áldozatokat hozni 
vonakodtak: a király igénybe vette a prímás gazdag 
hagyatékát.

Már junius 25-ikén küldötte II. Lajos egyik titkárát 
Szakmári Györgyhöz, a fő végrehajtóhoz, ki az elhunyt 
prímás kincstárát és lakosztályát lepecsételte volt, hogy a 
hagyatékban találtató készpénzt szolgáltassa ki.2 Négy nap
pal utóbb sürgetően ismételte parancsát. «Fejünk és az 
egész ország forog koczkán» jegyzi meg követelésének 
igazolására.3

A végrehajtók nem késtek engedelmeskedni, föntartván 
a hagyaték igényét a megtérítésre. Összesen 41,000 forin
tot szolgáltattak ki.4

Azonban ez csak egy csepp volt a közszükség tengeré 
ben. A király csakhamar a hagyaték értéktárgyaira is rá
tette kezét. Elrendeltej az összes ingóságok: az asztali 
készletek, ékszerek, bútorok, szőnyegek, a raktárakban 
fölhalmozott vászon-, posztó- és selyemkelmék elárusí- 
tását.5

j t  A dátum nélküli levél egykorú má- 3 Az 1521 junius 29-iki királyi rende- 
solata a varsói állami levéltárban. let ugyan ott 203.

2 Szakmári Györgynek 1521 junius 4 Lajos királynak 1523 September 14-iki
21-ikén Ibrányi Tamás bíbornokhoz in- oklevele.
tézett levele. Magyar Sión. 1866. évf. 132. 5 Az imént idézett királyi rendelet



ERDŐDI BAKÓCZ TAMÁS. 2 0 1

A sietségben és zavarban, mit a haszonlesők tábora 
kizsákmányolt, a nagyértékű hagyaték valóságosan prédára 
bocsáttatott. Az ezüst asztali készlet sorsáról a ferrarai 
herczegnek, Budán levő ügyviselője így tesz jelentést.

«Három napon keresztül az ezüst edényeket úgy hur- 
czolták össze-vissza, mintha cserépből lettek volna. Néme
lyek szerint összes súlyok 300 mázsát tett ki. Egyik arany
műves állította, hogy 100 mázsánál minden esetre több 
volt. Látni lehetett szarvas-, szárny- és szarv-idomú asz
taldíszeket, roppant nagyságú edényeket, melyek császári ud
vartartáshoz is illendők lettek volna. A tiszta ezüstöt 7—8, 

•az aranyozottat 8—9 arany forintra becsülték márkánként. 
De az aranyozottat is 6 sőt 5 forintért bocsátották árúba. 
Olyan vásár volt, melyet nem lehet leírni. Egyik arany
műves, többi között, jó mester kezeire valló domborművek
kel díszített edényeket vett, márkánként 7 forintért; pedig 
ő maga esküvel erősíti, hogy 14 forinton alul nem készít
hetné. Van a ki 70 forintért vett egy kupát és néhány 
nap alatt 30 forintot nyert rajta. Találkoztak urak, kik 
zsidók által magok számára sokat vásároltattak össze. így 
elvesztegették azt a kincset, melyet elhúnyt birtokosa 
annyira féltékenyen őrizett; pedig ha maga idején he
lyes módon értékesítik, elegendő lett volna arra, hogy a 
belőle befolyó pénzösszeggel a török támadást föltartóz
tassák».*

II. Lajos az ily módon lefoglalt értékekért kárpót
lásul, a hontmegyei Damásd várát, a hozzá tartozó urada
lommal, adományozta az esztergomi kápolnának, illetőleg 
a káptalannak.**

szól «ezüst tányérok, tálak, kanalak, vil
lák, kupák, medenczék, korsók, palacz- 
kok, sótartók, gyertyatartók, arany lán- 
czok, gyűrűk, drágakövek, posztó-, vá
szon- és selyemkelmék, függönyök, sző
nyegek és más egyéb bútorok felől.»

* Caprilinak 152 julius 29-ikén kelt 
levele Budáról.

** II. Lajos királynak 1523 September 
14-dikén ezen adományozásról kiállított 
oklevele. Esztergomi Káptalan Okmány
tára. 45.

Magyar Tört. Eletr. 1888—9. 26
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A mohácsi vész után János király is igénybe vette 
Erdődi Tamás hagyatékát. Kápolnájának arany-ezüst fel
szereléséből 5675 forint értékű tárgyakat vett át, hogy 
azokat pénzverdébe küldve, legsürgetőbb szükségleteire 
némi fedezetet találjon. Kárpótlásul jószágok adományo
zását ígérte.*

Mindazáltal a kincsek egy részét meg tudta menteni 
a káptalan gondossága, melynek a nagyértékű zománczos 
feszület fönmaradását is köszönhetjük. A kápolna szin
tén túlélte századok viszontagságait. Míg a régi székesegy
ház, az ostromok rombolásai következtében, teljesen el
pusztult, a déli oldalán, kissé emeltebb helyen épült 
kápolna épségben maradt. A törökök a szentek szobrait 
eltávolítván, azután imaházzá alakították át. Kiűzetésök 
után 1683-ban az esztergomi káptalan, a távolból is, mert 
Nagyszombat volt székhelye, sietett intézkedni, hogy a 
kápolna a kath. isteni tiszteletnek visszaadassék, és egy 
javadalmas papot állított oda, ki az alapító szándéka sze
rint naponkint misét mondjon.

így állott elszigetelten, a Duna fölött emelkedő domb 
fokán, a régi századok művészetének és vallásosságának 
ezen utolsó maradványa. A város és vidékének lakos
sága különös kegyelettel viseltetett ezen kápolna, és a 
szent Szűznek a x v i i i . század elején oda helyezett képe 
iránt. Főleg Mária-ünnepeken tömeges búcsújárások keres
ték föl.

Mikor Rudnay Sándor prímás az új székesegyház épí
téséhez hozzáfogott (1824), arra határozta el magát, hogy 
a kilencz ölnyi távolságban álló kápolnát az új épülethez 
csatolja. Belső márvány burkolatát és egész felszerelését, 
1600 darabban, szétszedette. A xvi. századbeli írók, Oláh 
Miklós és Ursinus Velius, által magasztalt, aranytól és

* V erb őcz i Istv á n  1530 február 6-iki ok levele . M agyar S ión . 1867. évf. i. h.
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ezüsttől ragyogó kupolája azonban nem volt megment
hető ; miért is az új kápolna fölé téglából közönséges kúp
boltozat építtetett, mely az épület egyéb gazdagon díszí
tett részeitől feltűnően elütött.

Simor János bíbornok-prímás kegyelete megszüntette 
e visszás disharmóniát (1875). Díszes farágványokkal ékes-

,  5 9 , AZ ESZ TER G O M I KÁPOLNA A X V III. SZÁZADBAN,

kedő márványboltozatot emeltetett, melynek gerinczhor- 
dozói ízléses rosette-be futnak össze, míg az általuk ha
tárolt mezők aranylapjain, Rafael vatikáni loggiáira em
lékeztető, virágfüzérek pompáznak. Egyidejűleg az egész 
kápolna márványburkolatát újra fényesíttette, sok részle
tét megaranyoztatta; az oltárra carrarai márványból új 
szentségházat állíttatott; míg a káptalan szent István és 
László dicső királyainknak, olasz művész által carrarai már
ványból készült, szobrait helyeztette az. oltár fülkéibe.*

A múlt század első felében, a kápolna restaurátiója 
alkalmával, fölszinre került egy nagybecsű ékszer: Erdődi 
Tamás főpapi nyakláncza és keresztje.

A kereszt szokatlanúl kis mérveket tüntet föl (4 cm.

* Emlékkönyv Simor János aranymiséjének ünnepére (1886.) 105.
26*
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idomokat kedves öszhangzású zománczszínekkel borította 
el, nemes foglalású drágakövekkel ékesítette.

Az ékszer két alkatrészből áll. Ugyanis egy keret hát
teréből emelkedik ki a kereszt kimagasló felülete, melyet 
laposra csiszolt kövek: rubinok, gyémántok és smaragdok

hosszú, 3 cm. széles). De annál inkább kelt csodálatot az 
ötvösmester művészete, melyet a parányi téren kifejteni 
képes volt. Szép rajzot gondolt ki, a gazdag változatú

6 o . ERDŐD I TAMÁS FŐ PA PI LANCZA ÉS K E R E S Z T JE .
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borítanak. Ezek e szerint a nemzeti színeket állítják e lő ; 
de egyúttal, az egyházi symbolika értelmében, a hit, re
mény és szeretet erényeit jelezik. A mester itt beérte az 
égyszerű, de erős színhatással. Síma felületű aranyos tok
szél kereteli be a köveket, és mindegyik kő négy sarkán 
mintegy kampós nyújtvány tűnik föl a borda végén. A fog- 
lalványok, a kor ízlése szerint, tornyocskák formájára épül
tek. A keresztet feketére zománczolt szélének ékes vo
nalú rajza szembetűnően emeli ki a dústagozású és dombor
művekkel ékeskedő keretből.

Ezen keret és a kereszt mindegyik külön önálló kis 
mesterművet képez; de a művész olyan gondosan tudta 
azokat összeilleszteni, hogy sehol sem támadt rés vagy 
hiány. Kecses hajlású csigavonalak, szalagos tekercsek, 
gúlák és bogyók nagy változatosságot és gazdag kidom- 
borodásokat adnak a keresztnek, mely ötféle zománcz 
színpompájában ragyog. Ezen színek elhelyezésében tanú
sított ízlés és ügyesség kiváló mesterre vall, kit valószí
nűleg az olasz ötvösök sorában kell keresnünk.

A kereszt belül üres, és így ereklyék befogadására 
volt hivatva.

Fölemelhető hátlapjának lemezét, fehér zománcz köze
peit, keleti modorban componált, vonalas diszítményű 
rajz borítja.

A kereszthez teljesen méltó a láncz, melyben vésett 
gerinczű karikák és hosszúkás szemek váltakoznak, ama
zokat világos kék és fehér zománcz borítja, ezeket sza
laggal körülvett korong két részre választja, hozzájok 
simuló zománczolt gerezdek, szalagok és gyümölcsök dí
szítik.

Ψ
Úgy a kereszt, mint a láncz olasz művészetre vall. 

Amaz a láncznák töredékével (három nagyobb és három 
kisebb rész) Jankovich Miklós gyűjteményébe és azzal a 
Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárába került; a láncz-
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uak egy nagyobb töredéke a gróf Zichy-család tulajdonát 
képezi.*

Kétségtelen, hogy a kereszt és láncz Erdődi Tamás 
tetemét ékesítette. Maga a koporsó és a tetem nyomtala
nul elpusztult.

De a remek kis szentély, melyben örök nyugalmát 
kereste az alapító, áll, és az ő nevét viseli a nép ajkán

6 l .  A BAKÓCZ-ÉREM  ELŐ LA PJA .

ma is (Bakács-kápolna); oltáráról negyedfélszázad letelte 
után is emelkedik érte ég felé az áhítat imája.;

Hasonlóan kiállották a századok viszontagságait más 
intézkedései. Birtokszerzeményei legnagyobb részben ma 
ugyanazon föladatoknak szolgálnak, melyeket ő tűzött ki. 
A szinyéri uradalom az esztergomi káptalan birtokaihoz 
tartozik. Margita és Polgári dúsan termő síkjai az egri 
káptalan jelen gazdagságának legfőbb tényezői. Monyoró-

* A kereszt és láncz rövid leírása, a kereszt színes és a láncz fametszetű rajzá
val. Magyar Ötvösség Remekei i. 145. A gróf Zichy Paulai Ferenczné birtokában 
levő láncztöredék 1876-ban a Budapesten rendezett műtörténelmi kiállítás alkalmával 
ki volt állítva, és a kiállítási jegyzék 88a) száma alatt le van írva. A kereszt tüzetes 
leírását dr. Hampel József volt szíves szolgáltatni.
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kerék és Vörösvár, a körös- és varasdmegyei uradalmak 
Erdödi Péter utódait uralják. A több ágon virágzó család 
ugyanazon czimerrel él, melyet megalapítójától örökölt, 
és kegyelettel őrizi a levéltári és művészeti kincseket, 
melyek éttől szállottak rá.

Mintha akaraterejének hatalma rendelkezéseit a tartós
ság biztosítékaival fölruházni képes lett volna ! Mintha holta

6 2 .  A BAKÓCZ-ÉREM  HÁTLAPJA#

után sem szűnt volna meg hű kísérője lenni a szerencse, 
mely életében követte, és melynek jelképét a tiszteletére 
veretett emlékéremén méltán állította elő a művész.*

Míg ugyanis az előlapra a durva, de erőteljes vonáso
kat feltüntető arczképet helyezte, hátsó lapján a szerencse 
istenasszonyát ábrázolta, a mint delfinen állva, háborgó

* Az előlapon a következő körírat olvasható:
THOMAS. CAR. STRIGON. VNGA. PRIMAS.

«Tamás esztergomi bíbornok, Magyarország Prímása.») A hátlap köríratja:
SVM. DEA. VIRTVTI. ÍVRE. LOCATA. COMES.

«Istennő vagyok, az erény mellé joggal helyezett kisérő.» A mely mondás a szerencse 
Fortuna] istennőjének ajkaira adatik.) Az éremnek egy bronz példánya a M Nem
ied Múzeum éremtárában őriztetik. Az érem rajzát és leírását legelső ízben Török 
ános tette közzé. Magyarország Prímásai. 1. 164.
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tengeren, kedvező szelek által dagasztott vitorlájával biz
tosan halad előre a szirtek közepett.

Csakugyan élete hajója, háborgó tengeren, sokféle szir
tek közepett, páratlan szerencsével haladott.

De nem dicsekedhetett hasonló szerencsével a ma
gyarországi egyház hajójának kormányzásában. A felelős
ség nagy súlya terheli emlékét azért, hogy mikor a val
lásszakadás közelgő vihara kitört, nem állott biztos kikö
tőben a hajó, és az ellenállás képességét nélkülözte a 
hajós nép.

Egy gyászos egész századnak kell eltelni, míg az ő 
dicsőséges utódja, P ázmány P éter, a vallásos buzgóság, a 
tudományos műveltség és a nemzeti nyelv varázs eszközei
vel hajdani virágzásának és hatalmának révpartjára vissza 
vezetheti!

63 , SZÖVEGDÍSZ BAKÓCZ I 5 I I .  ÉVI MISSALÉJABÓL.
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A  jelen munkában felhasznált kiadatlan okiratok : a magyar orszá
gos levéltárból, az esztergomi prímási és káptalani levéltárakból, a gróf 
Erdődi család galgóczi és monyorókeréki levéltáraiból, valamint a mün
cheni állami levéltárban őrizett brandenburgi levéltárból vétettek. De 
túlnyomó részben, ekkorig kiadatlan diplomatiai irományok használtat
tak föl, melyek az olaszországi állami levéltárakban őriztetnek. Mivel 
nem látszott czélszerűnek minden egyes jegyzetben a lelhelyet is idézni, 
e helyen összeállítjuk ezek átnézetét. (A nagyobb számok a lapszámot, a 
kisebbek a jegyzet számot jelezik.)

Flórenczi állam i levéltár : 126 2. 131 Im 132 lt 133 3.
M antuai állam i levéltár: 1181. I20I_ 3. 124i_ 3. 125 2. I2Ó2. i 2 7 3. 

1281<2. i3 0 2. I33a. 135!. 14I4. ΐ70ϊ.
Milánói állam i levéltár : 23 Im 2 9 1# 3 1 1# 37 i_ 2. 4 1 1# 42 i_ 2. 43 x. 44^ 

45 1—2· 46 1—2·4· 483· 4 9 1- 5°2. 52 *·3·4· 5 3 1. 55 1—4·
Modenái állam i levéltár : 45 5. 53i. 55i. 56 Jm 6 j  τ. 681. 70^ 7I1—2. 

811# 832. 9O1. 92χ. 120 í—3. 122 1—2. 1231—3. 1262. 127 1—2. 1281. 1404. 
142 2. 170 2. 184^ I9S3. 1973. 202 2—3. 203!. (Ezen iratok másolatai, 
melyeket a milánói állami levéltár nagynevű igazgatója Cantu Caesar 
felügyelete alatt készültek, az Akadémia Történelmi Bizottságának kéz
irattárában őriztetnek.)

Velenczei állam i levéltár : 77 lm 78 If 79 i—3. 802—3. 842—3. 852—
8ÓJ-2. 9 4 i. 1162. 129!. i 3°s. 1471. iS 1 !·

Velenczei szent M árk könyvtár : 201. 331. 401. 50 4. 562—4. 
Velenczei Museo Civico Correr könyvtára: 51. 881. 942—3. 9 5 1. 

961. 971. 981. 991-2. 1001. 10I2. 1021—2. 1031. 1041—2. 1071. 108!.
109!_2. 11O1-3. i n  1-3. 1121—2. 1131-4. 1141-2. 1151-3. 1161. 12O4. 1272. 
Pasqualigo ezen nagyérdekű jelentéseit, melyeket e sorok írója első 
ízben értékesített «Magyarország és a cambrayi liga» czímű tanulmányá
ban (Századok 1882-ik évfolyam) Simor bíbornok-prímás és gróf Erdődi 
Sándor lemásoltatták. Az egyik példány a magas megrendelő könytárá- 
ban, a másik a nemes gróf adományából e sorok írójánál van.

A  velenczei diplomatia irományok a XV. század végéről és a XVI. 
század elejéről túlnyomó részben elenyésztek, és csak annyiban tartat
tak fönn, a mennyiben azokat Marino Sanudo, a velenczei Senatus

Magyar Tört. Életr. 1888—9. 2 7
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tagja (a XVI. század első tizedében) ötvenhat nagy kötetre terjedő 
«diariumjába» egész terjedelmében vagy kivonatosan fölvette. Ezen 
diariumnak Magyarországot illető részeit (1491— 1526) Wenzel Gusztáv 
közzétette a Történelmi Tár XIV., XXIV. és XXV. köteteiben. Az 
egész diarium közzétételét 1885-ben megindította Velenczében a «Regia 
Deputazione Veneta di Storia Patria», és ekkorig (1889 február) a 
XXIV. kötig ért el.

A  jelen munkában természetszerűen sokat merítettem ezen gazdag 
forrásból. A  következő jegyzetekben nincs idézve ezen forrás : 85 4_ 5. 
8 6 μ . 8 7 ϊ . 9 1 ! —2. 1172.  1 2 2 3. 1 3 1 2 . 4 .  1 3 2 2 - 5 .  i 3 3 i. i 374.  1 3 8 2 . 5 .  i 4°4-
1411—2. 145!. 149!. i 594- i 6° i. i6 i!_2 . 163!. 1682. 1711-2. 1932. 1952.
1961. 1972-3. 1981-3. 1993. 20°2·
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I.

AZ I4 9 I-IK I SZERZŐDÉS UTOLSÓ LAPJA.

Lásd az egészet Firnhaber : Beiträge zur Geschichte Ungarns 1490—1526, 93—116. 11.)

1. Sed quotienscunque talis casus in futurum accidet. Si
2. quidem is per capitaneos et officiales locorum determinari non possit,

principes
3. ipsi consiliarios suos utrinque in aliquo loco competenti convenire

faciant, et illis
4. plenam auctoritatem hujusmodi differentias sopiendi et prorsus

tollendi concedant,
5. et quicquid per hujusmodi consiliarios decretum fuerit, id ab

utraque parte observari
6. debebit. Postremo quantum ad castrum Costel pertinet, quod tan-

quam in presenti
7. bello hostiliter captum esset, inter alia, ut domino regi Wladislao 

assignaretur in
8. articulis precedentibus connumeratur. Conventum est, quod idem

castrum
9. illius manibus, qui hoc hodie tenet, remaneat servitiis oneribus et

impositionibus
10. generalibus ad colonos, uti aliis regni colonis fieri est consvetum,

similiter et
11. protestatione fidelitatis de eodem castro regi Hungarie, uti ab anti

quo introductum
12. est, ac aliis juribus, si quod quispiam ad idem castrum habere pre-

tendit, semper
13. salvis. In quarum rerum robur fidem et testimonium has presentes

litteras
14. scribi et sigillis nostris solitis communiri fecimus : Et pro majori

securitate omnium
15. supradictorum manus nostras proprias hic infra subjunximus. Da

tum et
27*
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16. actum Posony die lune post festum Sancti Leonardi Anno domini
Millesimo

17. Quadringentesimo Nonagesimo primo.
A z  aláírások:
Ego Thomas episcopus Jauriensis recognosco 
suprascripta manu propria.
Ego Georgius de Bathor nomine patrui
mei domini Sthephani de Bathor waywode etc.
. . scribere ignorantis recognosco propria manu 
Johannes de Sselnbergk cancellarius regni Bohemie 
manu propria.
Ego Thomas episcopus qui supra pro domino utroque Ladislao
de Gwth et de Rozgon qui scribere ignorant
propria manu me subscripsi
Benus von der Weitaml mein hant
Wilhelmus Pemkircher
recognosko manu propria
Johannys de Rupow
prothonotaryus regny
Bohemie manu propria

II.

A ZÁGRÁM MISSALE EGY LAPJA.

i . Te igitur ele 
3. pater : per 
5. stum filium 
7. nostrum : suppli 
9. ac petimus

10. Hic se 
erigat : Uti ac

2. mentissime 
4. Iesum Chri- 
6. tuum dominum 
8. ces rogamus

11. cepta habeas
.. Hic ter ponat signum crucis12. et benedicas: · , tsimul super panem et vinum 

IS- dicendcT « e c  do Q  na : Hec mu:

I4* E  nera : Hec sancta sacri E
15. ficia illibata. In primis : que
16. tibi offerimus pro ecclesia tua
17. sancta catholica: quam paci-
18. ficare : custodire : adunare : et
19. regere digneris: toto orbe ter-
20. rarum : unacum famulo tuo :
21. papa nostro N. et Antistite nostro
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III.

BAKÓCZ TAMÁS SAJÁTKEZŰ LEVELE I517-B Ö L .

Jesus Christus Maria.

1. Venerande frater et amice. Literas Dominationis Vesti e intellexi,
placet quod judicia ista sund inchoata, que, sperandum

2. est, preter nonnullorum opinionem et factionem exitum etiam
felicem habebunt. Advertabunt, non dubium,

3. magistri omnes et etiam alii, quo consulto interessé debebunt« Si
magister Johannes Ellegy ab Johanne Kanisay

4. redibit et obfacere poteritis, quid rerum istic egit, rogo, rescribatis.
Preterea rescribatis, quid Kenderessy

5. et Orbonaz in montanistarum negotio fecerint, et in quibus termi
nis res ea pendet, quum quidem

6. tale negotium contigisse nunquam memini. Puto tamen favore
nonnullorum in fumum transibit, et periculum

7. atque damnum irreparabile huic regno pariet, ita tamen dico, si
vera fuerint reperta, que

8. montanis te narrarunt.
9. Que de domino Stephano Amadé scribitis, cognovi. Concordiam

non fugio, graviter tamen et supra
10. honestum damnificari nolo, si potero. Propterea Dominatio Vestra,

in qua plenam habeo fiduciam, agat,
11. ut decet pro fratre et pro justitia et curet, ut justitia calumpniam

superet, et iniquitas
12. ac dolus veritatem et justitiam non supprimat, quod fecisse Domi

nationem Vestram non penitebit,
13. ad quod ut etiam alios dominos magistros scilicet et assessores

inducat, vehementer oro.
14. Revera quantum damnum, tanti et majoris injuriam facio. Magistrum

Ibranj illo mittere
15. nunc non possum, excusat se, quia res suas domesticas hoc presertim

tempore disponere
16. habet, quod non ego sibi dedissem, quod habet etc. Propterea

materiam hujus Amadé teneat
17. Dominatio Vestra suspensam, donec eum vel alium quempiam

idoneum mittere potero. Interea sunt
18. ibi Franciscus Literatus de Buda Vetere, alter magister Franciscus

de Waija canonicus hujus ecclesie mee
19. quos Dominatio Vestra informet, quid agant, dicant et faciant, ubi

opus erit. Non
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20. aliud, nisi Dominationem Vestram bene valere cupio. Cui me et
negotia mea meorumque omnia

21. (recom)mendo. Ex Strigoniensi arce, secundo die festi visitationis
Marie 1517.

22. Vester Thomas Strigoniensis cardinalis etc.
23. manu sua raptim.

AZ ÉRMEK ÉS PECSÉTEK KÖRIRATAI.

A jő . lapon előforduló Sforza herczeg érmének körirata : LVDOVICVS / MA(u- 
rus) · SF(orza) ' VI(ce)CO(mes) * DVX * BARI * DVC(atus) GVBER(nator). (Lásd 
bővebb leírását ez éremnek: Friedländer : Die Italienischen Schaumünzen 180. lap, 
az érmet pedig 35. tábla 2. Ezen érem Caradosso munkája 1488-ból.)

A 47. lapon előforduló VIII. Innocentius pápa érmének körirata : INNOCENTII * 
JANV ENSIS · VIII * PONT(ificis) * MAXI(imi). (Lásd bővebb leírását u. o. 
176. lapon, az érmet 33. tábl. Ezen érmet Francesco Franciának tulajdonítják.)

Az j j .  lapon előforduló Észtéi Hippolyt érmének körirata: HIPPOLYTVS * 
ESTENSIS.

Az j8 . lapon előforduló Kinizsi pecsétjének ira ta: P(aulus) · K(inizsi). (Lásd bő
vebben Nyáry : Heraldika 58. 1. és VI. tábla, 49. ábra.)

A 61. lapon előforduló Rozgonyi pecsétnek körirata: [S.J COMITIS [................]
, t. i. Rozgonyi Simon neve volna. (Lásd bővebben u. o. 58. 1. és V. tábl. 47. ábra.)

A 78. lapon előforduló XII. Lajos franczia király érmének körirata : f FELICE * 
LVDOVICO · REGNA(n)TE ■ DVODECIMO · CESARE ‘ ALTERO · GAV- 
DET · OMNIS · NÁCIÓ. (Lásd bővebben Friedländer id. mű 207. lap, az érmet 
41. tábla.)

A ij2. lapon előforduló Zápolyai J . pecsétjének körirata: [..............] WAY(vode)
TRANS(ilvani) ET CO(mitis) SlCV(lorum). (Lásd bővebben Nyáry id. mű 99. 1.)

A 154. lapon előforduló Zsigmond lengyel király érmének körirata: D(omini) 
SIGlS(mundi) I (primi) R(egis) P(oloniae) P. P. (patris patriae ?) EF(figies) Ad VI
VAM * IMAGI(nem) AETA(tis) 60.

A 17j .  lapon előforduló Széchy-család czímerének körirata: f S(igillum) * CO(m)I- 
T^S · NICOLAI · JVDICII * CV(r)IE ‘ REGIE. (Lásd bővebben Nyáry id. mű 
219. lap.)

A 174. lapon előforduló Szentgyörgyi Tamás pecsétjének körirata: (kezdődik a
leghosszabb csillagágnál) f S * GRAU * THO [.............. ] SANT * IORIGEN. (Lásd
bővebben Nyáry i. mű.

A 17g. lapon előforduló Erdődi Tamás bíbornoki pecsétjének körirata : (Sigillum) 
THO(me) BA KOZ · CAR(dinalis) STRIGON(iensis) · ET · PATR [IARCHE * 
CON] STANT(inopolitani) * LEGATI · HVNGARIE.
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I. FEJEZET.

MÁTYÁS U DV ARÁNÁL.

I. Származása. Testvérbátyja, Bálint, 
titeli prépost. Mátyás nemességet ado
mányoz a családnak. Tamás születése. 
Iskolázása. Rangoni Gábor, erdélyi püs
pök és cancellár udvarába kerül. 5—9.

II. Mátyás sziléziai hadjárata. Erdődi 
Tamás magára vonja a király figyelmét. 
A királyi cancelláriában kap alkalma
zást. Titeli préposttá lesz. Magatartása

Corvin János trónraemelése kérdésében. 
10—17.

III. Győri püspökké neveztetik. Állása 
a kir. cancelláriában. A velenczei követ
hez intézett beszéde. A király újabb 
czímeradományozó okirata. Mátyás ha
lála. 17—24.

Jegyzet Erdődi Tamás családjáról.
24—26.

II. FEJEZET.

ULÁSZLÓ CANCELLÁRJA.

I. A királyválasztási mozgalmak. Er
dődi Tamás álláspontja. Ulászló cseh 
királyhoz csatlakozik. Az országgyűlésen 
Corvin János ügyét védi. Tárgyalások 
Beatrixxal. Ulászló királylyá választása. 
2 9 — 3 8 .

II. Tamás királyi cancellárrá nevez
tetik. Megáldja Ulászló és Beatrix szín
lelt házasságát. Házassági alkudozások 
a milánói udvarral. 38—43.

III. A házassági alkudozások folyta
tása. Erdődi Tamás egri püspökké nevez
tetik. Vetélytársa Borgia Rodrigo bíbor- 
nok. A pápai megerősítés kieszközlésére 
tett lépések. Borgia pápává választatik 
és az egri püspökséget Sforza Ascanio 
herczegre ruházza. Erdődi Tamás alku
dozásai Ascanioval. 44—33.

III. Észtéi Hippolyt esztergomi érsek. 
Erdődi Tamás terve az esztergomi érsek
ségnek csere útján elnyerésére. A tárgya
lások ez iránt. Eredményök. 33—36.

IV. Erdődi Tamás birtokszerzeményei. 
Királyi adományok. Corvin János ado
mányai. Mátyás király zománczos fe
születét megszerzi. Hunyadvárát igyek
szik megszerezni. Örökösödési szerző
dései. Súrlódása Váradi Péter érsekkel. 
36—64.

V. Politikai magatartása. Actiója Bá- 
thori István és Újlaki Lőrincz ellen. 
Erdődi Tamás ellenségeinek föllépése. 
Az 1497-ik évi országgyűlés. Erdődi Ta
más színlelt lemondása a cancellári hiva
talról. Corvin János föllépése ellene az 
1498-ik évi országgyűlésen. 64—74.

III FEJEZET.

VELENCZE

I. Magyarország szövetkezése a pápá
val, a franczia királylyal és Velenczével. 
Anna, franczia herczegnő, Ulászló neje

HÁLÁJA.

lesz és megkoronáztatik. Erdődi Tamás 
bíbornokká neveztetik. Velencze Erdődi 
Tamást megnyeri, és a konstantinápolyi
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pártriarkai méltóságot szerzi meg részére. 
Erdődi Tamásnak az egri püspökség 
megszerzésére czélzó igyekezete. 77—86.

II. Miksa, római király, a pápai méltó
ság megszerzését Ígéri Erdődi Tamásnak. 
Az 1505-ik év országgyűlés. Lajos szüle
tése. Anna királyné halála. Lajos király 
koronázása. 87—92.

III. A cambrayi szövetség Velencze 
ellen. A pápa magatartása Erdődi Ta
más irányában. Pasqualigo Péter, Velencze 
követe, Magyarországon. Összeköttetése 
Erdődi Tamással. Ennek Velencze ér
dekében kifejtett tevékenysége. A tatai 
országgyűlés. A nyitrai conferentiák. 
92—104.

IV. FEJEZET.

RÓMÁBAN.

I. Francziaország ellenségeskedése a 
pápával. A pisai zsinat kihirdetése, a 
pápa letétele czéljából. Úgy a pápa mint 
ellenségei Erdődi Tamás megnyerésén 
fáradoznak. Erdődi Tamás a pápai szék 
elnyerésére törekszik. Tárgyalások Miksá
val. A pápa a lateráni zsinatot kihirdeti 
és arra meghívja Erdődi Tamást. 107—114

II. Erdődi Tamás útra kel Rómába. 
Tárgyalásai Zengben Miksa követével. 
Anconába érkezik. 114—117.

III. Ünnepélyes bevonulása Rómába. 
Fogadtatása a pápa által. Magatartása 
Francziaország irányában.Levelezése XII. 
Lajos királylyal. Actiója a béke helyre-

állítása érdekében. Tárgyalásai Miksa 
követével, II. Julius pápa halála. 117— 
130.

IV. Előkészületek a pápaválasztásra. 
A keresztény hatalmak magatartása. Er
dődi Tamás kilátásai. A szárnyaló hírek. 
A conclave. X. Leó megválasztatása.
1 3 0 — 1 3 5 -

V. Erdődi Tamás helyzete a pápa- 
választás után. X. Leó tervei a törökök 
ellen intézendő háborúra nézve. Erdődi 
Tamást legátussá nevezi ki. Keresztes 
hadjárat kihirdetését hagyja meg néki. 
Erdődi Tamás utazása Magyarországba. 
ΐ 3 5 — * 4 2 .

V. FEJEZET.

VÉGSŐ ÉVEI.

I. Erdődi Tamás fogadtatása Budán. 
A keresztes hadjárat kihirdetése. A pór
lázadás kitörése. Erdődi Tarnál-rende
letéi. Magatartása az országgyűlés vég
zései irányában. 145—132.

II. Az 1515-ik évi pozsonyi és bécsi fe
jedelmi találkozások. A kettős házassági 
szerződés. Miksa hálája Erdődi Tamás 
iránt. 152—159.

III. Ulászló király végső napjai és 
halála. II. Lajos trónralépése. Erdődi 
Tamás helyzete az új viszonyok között. 
Viszályai Beriszló Péterrel és Branden
burgi Györgygyel. Csatlakozása a Zá- 
polyai-párthoz. Pozsonyi tartózkodása. 
160—17I.

IV. Családja emelésére czélzó fáradozá
sai. Unokatestvéreinek házassági frigyei. 
Egyházi pályára lépő rokonai. 1517-ik 
évi végrendelete. 171—177.

V. Vallásos érzületei. Ab. Szűz cultusa. 
Pecsété. Egri és esztergomi kápolnái. 
Ezek javára tett alapítványai. Ezeknek 
ajándékozott egyházi edények és öltö
nyök. Trónkárpitja. Szertartásos köny
vei. Könyvtára. Néki dedicált könyvek. 
178—192.

VI. Betegeskedése. Viszálya a Frange- 
pánokkal. Életének utolsó hónapjai. Vég
rendelete. Halála. Temetése. Hagyatéka. 
Sírkápolnája. Emlékérme. 192—208.
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KÉPEK.

ÖNÁLLÓ KÉPEK .*

L a p

Bakócz Tamás arczképe, érméről na
gyítva, színnyomat ___ ___ ___ i

Erdőd vára ___ ___ ___ ___ ___ 6
Az 1491-ik évi pozsonyi békekötés 

okiratának utolsó pontja és aláírásai 45 
Monyorókerék ___ ___ ___ ___ 61
Leonardo Loredano. A velenczei dogé 82 
Maximilian császár ___ 89
II. Julius pápa ___ ___ ___ ___ 120
X. Leó pápa ___ ___ ___ ___ 135
Bakócz Tamás sajátkezű levele 1517-

b ó l —  ....................... .. ___ 145
II. Ulászló arczképe (Dietrichstein 

menyegzője czímű képről) ___ 154
Anna arczképe (Dietrichstein me

nyegzője czímű képről) ___ 154
II. Lajos arczképe (Dietrichstein me

nyegzője czímű képről) ___ 154

A SZÖVEGBE NYOMOTT KÉPEK :

Miniature díszkeret Erdődi Tanyás 
zágrábi misekönyvében ___ ___ 1

Miniature díszkeret egy Corvin co- 
dexben ___ ___ ___ . . .  ___ 3

Kezdőbetű az esztergomi gradualé- 
ból ' ___ ___ ___ ___ ___ ___ 5

Bakócz Bálint czímere ___ ___ 7
Mátyás király névaláírása . . .  10
Erdődi Tamás által ellenjegyzett ok

levél töredéke ___ ___ ___ ___ 13
Beatrix királyné arczképe .... 14
Mátyás király arczképe ___ . . .  15
Beatrix királyné névaláírása . . .  . . .  16
Váradi Péter névaláírása ___ ___ 16
Dóczi Orbán névaláírása ___ ___ 17
Erdődi Tamás névaláírása . . .  ___ 17
János váradi püspök névaláírása ___ 18
Erdődi Tamás czímere ___ ___ 23
Miniature Erdődi Tamás zágrábi 

misekönyvében ___ ___ ___ 26
Miniature díszkeret Erdődi Tamás 

múzeumi Ranzán-codexében ___ 27
Kezdőbetű egy Corvin codexből — 29 
Corvin János névaláírása — 29

Magyar Tört. Életr. 1888—9.

Sforza herczeg érme — ___ 36
II. Ulászló névaláírása ___ ___ ___ 38
VIII. Incze pápa érme ___ ___ ___ 47
Borgia Sándor pápa ___ ___ ___ 51
Észtéi Hippolyt érme ___ ___ ___ 53
Kinizsi pecsétje ___ ___ ___ 58
Mátyás király feszületé ___ ___ ___ 59
Rozgonyi-pecsét ___ ___ ___ ___ 61
Miniature a zágrábi misekönyvből 74 
Miniature lapkeret a zágrábi mise

könyvből ___ ___ ___   ___ 75
Kezdőbetű az esztergomi 1511-diki 

missale-ból ___ ___ ___ — ___ 77
XII. Lajos franczia király érme___ 78 
Szövegdísz az esztergomi 1511-iki 

missalé-ból ___ — ___ 104
Miniature Erdődi Tamás múzeumi 

codexéből ___ ___ ___ ___ 105
Kezdőbetű az esztergomi 1511-diki

missalé-ból ___ ___   — 107
Cardulo Bernárd névaláírása... . . .  108 
Gálya rajza a xvi. század elejéről 116 
Miniature szövegdísz: Erdődi Tamás 

zágrábi misekönyvéből —  142
28

Lap
Bakócz arczképe (Dietrichstein me

nyegzője czímű képről) ___ ___ 154
A Bakócz-kápolna belseje és oltára.

Színnyomat— ___ ___ ___ ___ 180
A Bakócz-kápolna belseje és víztartó 

medenczéje ___ ___ ___ 180
Erdődi Tamás trónkárpitja. Színnyo

mat ___ — ___ ___ ___ 186
Bakócz zágrábi misekönyvének egyik

lapja. Színnyomat ___ ___ 188
Az 1511-ik évi esztergomi missale 

czímlapja. Színnyomat ___ 190
Ugyanannak utolsó lapja. Színnyo

mat ___ ___ ___ ___ ___ — 19a
A «Symbola Pythagorae» ajánló leve

lének (első lapja ___ ___ ___ 190
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L a p

Miniature lapkeret ugyanabból ___ 143 
Kezdőbetű az esztergomi 1511-diki 

missaléból ___ ___ 145
Zápolyai János pecsétje 152
II. Ulászló által a Gersei-családnak 

adományozott czímer, saját és gyer
mekei arczképével ___ 153

Zsigmond lengyel király érme ___ 156
II. Ulászló és Zsigmond király talál

kozása Pozsonyban ___ ___ 157
Mária királyné névaláírása ___ ___ 158
II. Lajos király arczképe ___ ___ 162
II. Lajos király névaláírása ___ 163
Zápolyai János névaláírása ___ ___ 164
Szakmári György névaláírása ___ 164
Báthori István névaláírása ___ ___ 164
Brandenburgi György őrgróf ___ ___ 166

L a p

Bornemisza János névaláírása ___ 169
A Szécsi-család czímere ___ ___ 173
A Szentgyörgyi grófok czímere ___ 175
Erdődi Tamás bíbornoki pecsétje ___ 179 
Erdődi Tamás szobra az esztergomi 

kápolnában . . .  ___ ___ 182
Erdődi Tamás kelyhe ___ ___ ___ 184
Erdődi Tamás casulája ___ 187
Miniature-részlet Erdődi Tamás zág

rábi misekönyvéből ___ ___ ___ 189
Verbőczi István névaláírása ___ 196
Az esztergomi kápolna a xvm. század. 203 
Erdődi Tamás főpapi láncza és ke

resztje __ ___ ___ ___ ___ 204
A Bakócz-érem elő és hátlapja ___ 206 
Szövegdísz az esztergomi 1511. missa

léból ___ ___ ___ ___ 207

MEGJEGYZÉSEK A KÉPEKRŐL.

ÖNÁLLÓ KÉPEK :

Bakócz Tamás arczképét a Nemz. Múz. 
található éremről háromszoros nagyítás
ban közöljük. Weinwurm fényképe után 
Cserna rajzolta.

Erdőd várát a gróf Károlyiak birtoká
ban levő múlt századi pastell-képről 
Cserna rajzolta.

Az 1491. pozsonyi békekötés okiratának 
eredetije a bécsi titkos ltárban őriztetik.

Maximilián császár arczképe Dürer Al
bert szénrajza után készült, mely a bécsi 
Albertinában őriztetik.

Leonardo Loredano arczképe Bellini 
olajfestménye után készült, melynek ere
detije a drezdai királyi képtárban őriz
tetik.

II. Julius és X. Leó pápa arczképei 
Rafael szebb olajfestményei közé tartoz
nak. Eredetijei Flórenczben a Pitti pa
lotában őriztetnek.

Monyorókerék rajzát múlt századi olaj- 
festmény után Cserna készítette. A ké
pen következő distichonos felirat olvas
ható :

AETERNAE MEMORIAE POSTE
RITATI SACRUM.

D e s o L ata  f V I I a M b I s , pro strataqV e  portae, qV a L I-  
t e r  h oC pa tr I ae  t r I s t I a fa ta  PROBANT, AST M e  p o sse sso r  
V e t e r a n a e  p r a e fI C I t  arC I h ero s  I n s I g n I s qV I b e n e  D o tat  opV sp^ 
s p e s  s I t  p o s t e r I ta s  rota C e r V V M  qV a n D o f a t I gat n o st r a tI s t I
p I PORTIa FACTA : PARTA . CVRIS ET SVMPTIBVS COMITIS ALEXANDRI ERDÖ 
DY DE HAC LOCALI MONYOROKEREK. S. C. R. M. INTI-

MI.CON SILI
A Bakócz kápolna belsejéről vett két 

képet Dörre készítette. (A fekete nyomá
súnál tévedésből áll «és oltára».)

Erdődi Bakócz Tamás sajátkezűleg írt 
levele 1517-ből a Nemz. Múzeum birto
kában. (A másolaton sajtóhibából áll
1514)

: t it

«A Dietrichstein Zsigmond lakodalma» 
czímű olajfestményre vonatkozólag, mely
ről négy arczkép közöltetik, dr. Krones 
Ferencz, gráczi egyetemi tanár, szíves 
közlékenysége és kutatása folytán a kö
vetkező érdekes történeti adatok jutottak 
hozzánk. A kép a Historisches Museum-
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ban őriztetik, olajfestmény s egy másik 
párja van, mely a lakodalmi ünnepi tor
najátékot ábrázolja. A kép czíme : «Die
trichstein Zsigmond báró lakodalma Rót
tál Borbálával 1515 jul. 23-án.» Másolat, 
magasság i ’38 cm., szélesség 192 cm., 
származása : Pernegg kastélyból, Elsenau 
mellett. Hogy a másolat kitől, hogyan 
és mikor készült, valamint az eredeti 
hogy hová lett, nem tudni. A «Joanneum» 
czímű Jahresbericht 1823. évi folyamá
nak 14. lapján áll, hogy gróf Dietrich
stein Max úr két régi nagy képet adott 
át, a lakodalmi ebédet a császári palo
tában s a tornajátékot. — A kép czíme 
az eredetin: «Der allerdurchleichtigister 
Kaiser Maximilian hat grosse Streit und 
Erliche Sachen gethan. Darum Im gott 
gab zum(a)len vili gutt und gelt. Seine 
Kinst (t. i. Kindes) Kinder Waren die 
grössten Herrn In der Welt. Diese Die- 
trichstainise Hochzeit ist gehalten wort- 
ten In der Statt Wienn : In der Kaiser
lichen Burck : den 23. Juli, anno 1515.» 
A tornajátékon szintén van hasonló, de 
bővebb felírás a játékra vonatkozólag. 
Az egyes lakodalmi fejedelmi személyek 
feje felett czímerök s nevöket tartalmazó 
táblácska áll. II. Ulászló magyar király- 
lyal kezdődik jobbról az asztaltársaság 
s Biberach Adolffal végződik. A kép tör
ténetére vonatkozólag a következő ada
tok találhatók az irodalomban, mint azo
kat Krones sikeres kutatással e tárgyban 
összegyűjtötte. — Az első író C^sar J. 
Aquil. a «Beschreibung des Herzogtums 
Steyermark,» Graz, i. rész. 1773. 422— 
423. 11., és az «Annales ducatus Styriae» 
ni. kötet, 867. s köv. 11. illetve a 869. 
lapon á ll: «Existit in castro Pernegg (t. i. 
Bäreneck Elsenauban, Friedbergtől ke

letre) excelsi comitis de Rindsmaul imago 
antiqua, nuptias Sigismundi hujus Di- 
trichsteinii 22 (így} Julii anni 1515 in 
praesentia Maximiliani imperatoris et 3 
regum decoratas exhibens. In mensa seu 
tabula sponsalitia erant hospites et as
sessores Uladislaus rex Ungariae et Boe- 
miae, sponsa baronissa de Rottal, nempe 
Barbara ; Maximilianus Romanorum im
perator ( . . . . )  Anna regis Uladislai fi
lia desponsata, Sigismundus rex Poloniae 
frater Wladislai, Maria, Philippi regis 
Hispaniae filia, Ludovicus rex Ung. et 
Boh. filius Wladislai. In altera tabula 
sponsus Sigismundus de Ditrichstein cum 
aliis stb.9 Caesar bizonyosan még az ere
detit láthatta. — Magáról e lakodalom
ról C u s p in ia n u s  ír (lásd Freher: Ger
maniae scriptores π. 316—7. 1.), kinek tu
dósítása a lakodalmi vendégek üléséről 
lényegileg egyezik. Hasonlítsd össze «Ho
doeporicon, idest Itenerarium rév. in 
Christo patris . . . .  domini Mathaei . . . »  
megjelent F r e h e r  i. mű π. kötet 321, 
illetve 365. 1. 22 júliushoz, hol a lako
dalmi ebédről úgy ír Bartholinus, mint 
Cuspinianus, csak az a különbség, hogy 
ő ezt a lakodalmi ebédet a II. Lajos és 
Mária közöttinek mondja, mely tulaj
donkép nem az volt s csak később, a 
366. lapon írja, hogy midőn beesteledett, 
Dietrichstein Zsigmond és Rottal N. la
kodalma tartatott, melyen a fejedelmi 
vendégek, a lengyel királyon kívül, mind 
jelen voltak. Tehát Bartholinus Peru
sinus szerint a lengyel király nem volt 
jelen.

Mátyás király trónkárpitjáról, mely 
teljes épségében fen tartva az Erdődi gró
fok galgóczi-vári kincstárában őriztetik, 
Dörre Tivadar készített hű hasonmást.

A SZÖVEGBE NYOMOTT K É P E K :

A czímlap Erdődi Tamás zágrábi mi- 
<sekönyvéből van véve, mely a renaissance 
emlékei közűi a legszebbek közé tarto
zik. Ugyanebből van véve a harmadik 
fejezet czímképe is ; &z első fejezet czím- 
lapja a Múzeum birtokában levő Corvin- 
codexből, a másodiké a Ranzan-codex- 
ből, mely ugyanott őriztetik és a negye

diké Erdődi Tamás múzeumi codexéből, 
az ötödiké pedig ugyanannak zágrábi mi
sekönyvéből vétettek; mindenik színnyo
mat.

Az első, második, negyedik fejezetek 
záróképei a zágrábi misekönyvből vé
tettek.

Az első fejezet kezdőbetűje a Bakócz-
28*
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féle graduate kezdőbetűje, az esztergomi 
főegyház kincstárából. A második feje
zeté egy múzeumi Corvin-codexből vé
tetett.

A harmadik fejezet kezdőbetűje és 
záróképe, a negyedik fejezet kezdőbetűje, 
valamint az ötödik fejezet kezdőbetűje és 
záróképe az 1511-ki (Velenczében nyoma
tott) esztergomi Missale szövegdísze.

Bakócz Bálint és Erdődi Tamás czí- 
merei az Erdődy grófok birtokában levő 
czímerlevelekfől vétettek, a Gersei-csa- 
ládnak adományozott czímer pedig a Sztá- 
ray grófok levéltárában őrzött eredetiről 
vett másolat után készíttetett, mely az 
Akadémia birtokában van.

Sforza herczeg, VIII. Incze pápa, XII. 
Lajos franczia király érmei Friedländer 
«Die Italienischen Schaumünzen des 
XV. Jahrhunderts» Berlin, 1882. czímű 
munkából vétettek, Észtéi Hippolyté a 
Muz. birtokában levő eredetiről készí
tett főszöntvényről készíttetett, Zsigmond 
lengyel király érme pedig az «Acta To- 
miciana» ív. kötetéből vétetett.

Borgia Sándor pápa arczképe egykorú 
olajfestmény után készült.

Mátyás király feszületé, Erdődi Tamás 
casulája az esztergomi főegyházi kincs
tárban őriztetik. Leírta Dankó : «Az esz
tergomi főegyház kincstára», Esztergom, 
1880. 65. s 99. 11.

A XVI. század elejéről való gálya raj
zát Lacroix: «Vie militaire et religieuse 
au moyen age» czímű munkájából vet
tük:

II. Ulászló és Zsigmond király talál
kozása Birken: «Spiegel der Ehre des 
Erzhauses Oesterreich» czímű, 1668-ban 
megjelent művéből vétetett.

II. Lajos király arczképe a Nemz. Múz. 
birtokában levő rézmetszetű példányról 
vétetett. Ez Wirix Jeromos műve, ki raj
zoló és rézmetsző volt, Amsterdamban, 
1551-ben született.

Brandenburgi György őrgróf arczképe 
a berlini királyi gyűjteményekben létező

eredeti festményről vett fénykép után 
készült,

Erdődi Tamás szobra az esztergomi 
kápolnában őrzött dombormű főszönt- 
vényéről készíttetett. Dankó József Prae
latus úr szívességéből.

Erdődi Tamás kelyhe Galgóczon őriz
tetik. Rajza a Lévy czégnél megjelent: 
«Az ötvöskiállítás remekei» czímű munka 
ix. füzetéből vétetett.

A 189. lapon előforduló miniature rész- 
let a zágrábi misekönyvből vétetett.

Az esztergomi kápolna a xvm. szá
zadban az «Arch. Értesítő» Új folyam, 
i. év, 255. lapjáról vétetett.

Erdődi Tamás főpapi lánczárói és ke
resztjéről valamint érméről a szöveg ad 
felvilágosítást.

Kinizsi, Rozgonyi, Zápolyai J., Szécsi 
Miklós, Szentgyörgyi Tamás pecsétjei 
Nyári «Heraldiká»-jából valók, az első a 
vi. tábla 49., a másik v. tábla 47. szám 
alatt, a harmadik, negyedik a szövegben 
99., 219 11. Szentgyörgyié pedig, v. tábla 
44. szám alatt találhatók.

Erdődi Tamás bibornoki pecsétje «Arch. 
Ért.» Új folyam 1. év. 248. 1. vétetett.

Mátyás király aláírása 1489. jul. 24. 
(Dl. 18425.), Beatrixé 1482. ápr. 3. (Dl. 
24768.), Várdai Péteré 1478. decz. 11. 
(Dl. 18107.), Dóczi Orbán, Erdődi Ta
más, János váradi püspök aláírásai és. 
Corvin Jánosé, mely a legelső az erede
tiben, 1490. aug. 15. (Dl. 19669.). II. 
Ulászlóé 1490. jul. 30. (Dl. 19657.), Car- 
dulo Bernáté 1495. febr. 26. (Dl. 20270.), 
Lajos király aláírása 1520. jul. 3. (Dl. 
23416.), a Zápolyai János, Szakmáry 
György és Báthory Istváné 1519. márcz. 8. 
(Dl. 23150.), Bornemisza Jánosé 1503. 
aug. i i , (Dl. 21199.), a Bakócz Tamás 
által ellenjegyzett oklevéltöredék, mind 
az Orsz. Levéltár Diplomatikai osztá
lyából, Mária királyné aláírása 1526. 
szept. 4., Werbőczié 1526. szept. 20. 
Fraknói tulajdonában levő eredetiekről 
vétettek.



M eg jeg y z é sek  a #képekről.
ERDŐDI BAKÓCZ TAMÁSHOZ.

Önálló képek: Erdődí Bakócz Tamás sajátkezűíeg írt levele 1517-ből a Nemz. 
Múzeum birtokában. (A másolaton sajtóhibából áll 1514.)

X. Leó pápa arczképe Rafaél szebb olajfestményei közé tartozik. Eredetije 
Flórenczben a Pitti palotában őriztetik.

«A Dietrichstein Zsigmond lakodalma» czímű olajfestményre vonatkozólag, mely
ről négy arczkép közöltetik, dr. Krones Ferencz, gráczi egyetemi tanár, szíves közlékeny- 
sége és kutatása folytán a következő érdekes történeti adatok jutottak hozzánk. A kép 
a Historisches Museumban őriztetik, olajfestmény s egy másik párja van, mely a lako
dalmi ünnepi tomajátékót ábrázolja. A kép czíme: «Dietrichstein Zsigmond báró lako
dalma Róttál Borbálával 1515 jul. 23-án.» Másolat, magasság 1*38 cm., szélesség 192 cm., 
származása: Pernegg kastélyból, Elsenau mellett. (Lásd részletesben a szöveg végén a 
képmagyarázatok közt.)

Mátyás király trónkárpitjáról, mely teljes épségében fentartva az Erdődi grófok 
galgóczi-vári kincstárában őriztetik, Dörre Tivadar készített hű hasonmást.

A szövegbe nyomott képek: Az ötödik fejezet kezdőbetűje és záróképe az 1511-ki 
(Velenczében nyomatott) esztergomi Missale szövégdísze.

Zsigmond lengyel király érme az «Acta Tomiciana» ív. kötetéből vétetett.
Mátyás király feszületé, Erdődi Tamás casulája aí esztergomi főegyházi kincstárban 

őriztetik. Leírta Dankó: «Az esztergomi főegyház kincstára», Esztergom, 1880. 65. s 99 .11.
II. Ulászló és Zsigmond király találkozása Birken : «Spiegel der Ehre des Erzhauses 

Oesterreich» czímű, 1668-ban megjelent művéből vétetett.
II. í»ajos király arczképe a Nemz. Múz. birtokában levő rézmetszetű példányról véte

tett. #Ez Wirix Jeromos műve, ki rajzoló és rézmetsző volt, Amsterdamban, 1551-ben 
született.

Brandenburgi György őrgróf arczképe a berlini királyi gyűjteményekben létező 
fametszetről készült.

A 189. lapon előforduló miniature részlet a zágrábi misekönyvből vétetett.
Az esztergomi kápolna· a xvm. században az «Arch. Értesítő» Új folyam, i. év, 

255. lapjáról vétetett.
Erdődi Tamás főpapi lánczárói és keresztjéről valamint érméről á szöveg ad fel

világosítást.
Erdődi Tamás bibornoki pecsétje az «Arch. Értesítő» Új folyam 1. év. 248. lapjáról 

vétetett.
Lajos király aláírása 1520. jul. 3. (Dl. 23416.), a Zápolyai János, Szakmáry György 

és Báthory Istváné 1519. márcz. 8. (Dl. 23150.), Bornemisza Jánosé 1503. aug. 11, 
(Dl. 21199.), a Bakócz Tamás által ellenjegyzett oklevéltöredék, mind az Orsz. Levéltár 
Diplomatikai osztályából. Mária királyné aláírása 1526. szept. 4., Werbőczié 1526. 
szept. 20. Fraknói tulajdonában levő eredetiekről vétettek.

THÖKÖLY IMRÉHEZ.

A czímképet s az első fejezet fejrajzát Dörre Tivadar tervezte és rajzolta. Az ez 
utóbbin látható két érem eredetije a Nemzeti Muzeum tulajdona.

Fülek vára látképét Csema Károly rajzolta.
XIV. Lajos arczképe Van Schuppen metszvénye után készült.
Eszék vára s az eszéki híd Rossi «Teatro della guerra» czímű munkájában levő 

részmetszetről vétetett..
Lotharingiai Károly arczképe ő Felsége, hitbizományi könyvtárában őrzött metszet 

után készült.
Aláírások: Görgey János aláírása (a nemz. múzeumban levő eredetiről), Kellemesi 

János aláírása (Thökölynek Patak 1685 máj. 5-én írt leveléről. Orsz. lt. Thököly lt. 
II. csomó) Jánoky Zsigmond aláírása (Beszterczebánya 1686 szept. 7, Orsz. lt.) vétettek.




