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I.

Lengyelország a XVI. század közepén. — Határai, kiterjedése. — Poli
tikai felosztása. A királyság és nagyherczegség. Nagy- és Kis-Lengyel- 
ország, Litvánia^ a Porosz tartomány, Livonia. — A tartományok, 
vajdaságok. — A deoentralizatio. — Fővárosok, Krakkó, Varsó. — 
Nagy- és Kis-Lengyelország versenye : főurak és kisnemesség. — A len
gyel nemzet függetlenségi geniusa. — »Királyi köztársaság.« — Sena
tori és lovagrend. — A nemesség egyenlősége. — A királyi hatalom s 
annak korlátozása. — A starostaságok. — A senatus : főpapok, vajdák, 
várnagyok; állami méltóságok: nagymarsai, fő- és álcancellár, kincs
tartó, udvarmester. — Köz-nemesség. — Vajdasági- és tartományi gyű
lések. Országgyűlés : senatus és követek háza ; szervezete, hatásköre. — 

A nemesi felkelés.

Lengyelország a X V I. században Európa leghatalma
sabb és legvirágzóbb államainak egyike. Határai messze kiter
jedtek; a kapcsolt tartományok egész öve fűződött északon és 
keleten a tulajdonképeni Lengyelországhoz. Földje termékeny, 
bőségesen nyújtja az élet szükségleteit; virágzó földmivelés, 
állattenyésztés és kereskedés áldásos jóléttel árasztja el az or
szágot. A nyugati míveltség, az olasz renaissance át meg át
hatja s megtermékenyíti a szellemi életet; a nemzeti irodalom 
erőteljes lendületet nyer. Az alkotmányos élet virágzása tető
fokát éri e l ; a nemzet maga ragadja kezébe sorsának intézését 
képviselői á lta l; a szabadság eszméjét uralkodó elvűi állítja fel 
s az államból olyan »királyi köztársaság«-ot teremt, a milyen
nek párját hiába keresnők egész Európában. Köztársaság (res
publica regni Poloniae,) ez a hivatalos s előszeretettel emle
getett neve az államnak; és a lényeg megfelel a névnek, ha
bár a köztársaság élén király áll. — A szabad eszmék, felvi- 
lágosodottság, lelkiismereti és vallás szabadság hazája ekkor 
Lengyelország. Mikor a miveit nyűgöt államaiban a vallásos 
gyűlölet a polgár háború borzalmait idézi elő; ugyanazon éV-
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bén, midőn Parisban a szent Bertalan éji vérnászt rendezik s 
ezereket mészárolnak le a miveit francziák: Lengyelországban 
törvénybe iktatják a vallás szabadságot és vallás különbség 
nélkül egyesülnek a varsói confoederation a lelkiismeret sza
badsága és a belbéke biztosítására. Nem hiába nevezik a len
gyel történetírók ezt a kort (a két utolsó Jagelló és Báthory 
István uralkodását) arany kornak (wiek zloty) : Lengyelország 
boldog és hatalmas volt akkor, — annyira, mint sem az előtt, 
sem az után.

Lengyelország a X Y I. század közepén a Balti tengertől 
a Fekete tengerig, az Oderától a Dnieperig terjedt. Északi ha
tára felnyúlt majdnem a Finn tengeröbölig, a mai szt.-pétervári 
kormányzóság déli határáig, s onnan a tengerpart hosszában 
vonúlt le Pomeraniáig. A  nyugati határ a német Pomeraniával, 
alább délre Brandenburggal érintkezett s az Oderával csak
nem párhuzamosan haladt, de csak alig érinti egy helyen a 
régi szláv folyó medrét. Majd a Piastok régi tartományát 
Sziléziát éri el, melyet a híres lignitzi csatában vérökkel áztat
tak a lengyelek, midőn a mongolok áramlatát feltartóztatták 
(1240); de melyet 1327-ben Csehországnak engedtek át.

Déli határát a természet alkotta meg a Kárpátok hegy- 
gerinczében. Ez a válaszfal Lengyel- és Magyarország között 
egész Moldováig, a melytől szintén megtalálja természetes ha
tárát a Dniester folyó medrében. A délkeleti határ a Dniester 
és a Dnieper között (Podoliában és Ukrainában) bizonytalan ; 
a mostani Cherson homoksivataga (a Bug és Dniester alsó 
folyásának köze) a Dniestertől a Fekete tengerig afféle senki
földje vala, a mihez lengyel és török egyaránt jogot formált, 
de sokat egyik fél sem törődött vele. Kikötötték, hogy várat 
építeni ott egyik félnek sem szabad ') ;  juhászok legeltették rajta 
békésen nyájaikat. Mintegy 20 mérföldnyire terjedt ki ez a 
lakatlan terület, mely azért is elhagyatott volt, mert állandó 
országútját képezte a tatár beütéseknek. Báthory István volt 
az, a ki itt a lengyel határt rendezte s védelmére hat kozák
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telmében. Xi. a krakkai hg. Ozartoryski levéltárban Téka Naruszewicza. 
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határőrezredet állított fel, a magyar sza,bad hajdúk mintájára, 
mindeniket egy-egy hetman vezérlete alatt. r)

A keleti határt a Dnieper vonala szabta meg. Végvára 
Kiew volt, a hasonnevű vajdaság fővárosa. Ettől a határ előbb 
Smolensk irányában haladt fel egész Nowgorodig, de Nowgo
rod 1479-ben s Smolensk 1514-ben elesett s ez utóbbi csak 
1618-ban kerülvén vissza az orosztól — most a határ bennebb 
szőrűit s Fekete- és Fehér-Oroszországot, Litvánia tartomá
nyait, választotta el a czár birodalmától. Smolenskkel szemben 
Witebsk volt a végvár a többi livón határvárakkal egyetemben. 
A határ felnyúlt egész Estlandig, a mely részben a moszkovi- 
ták, részben a svédek birtoka volt. Ez volt a másik ingadozó 
határa a lengyel köztársaságnak, fent északkeleten. Livoniát 
a megelőző két évtizedben többször feldúlták a moszkoviták 
s néhány várát, köztük Narwát a kikötő várost és a Dorpati 
püspökség területét el is foglalták. Ennek volt következménye, 
hogy a livonok (nem védhetvén meg országukat Rettenetes 
Ivántól), 1561-ben lengyel fenhatóság alá adták magokat Kur- 
landdal egyetemben. A  régi határt itt is Báthory István állítá 
helyre, mert az ő választása és trónfoglalása zavarait újabb 
hódításokra használta fel a czár, de Báthory hódítmányait ki
ragadta kezéből s Livonia régebbi határait viszszaállítá.

Ezek voltak Báthory trónrajutásakór Lengyelország ha
tárai, melyeknek megvédésére, sőt kiterjesztésére és az elfog
laltak visszaszerzésére a koronázáskor megesküdött.

*

A lengyel állam több tartományból állott, melyek külön
böző időben és módon csatoltattak a törzsországhoz, de bár 
egyiknek-másiknak sajátos külön előjogai voltak (főkép a 
porosz tartománynak), mégis szorosan együvé tartozának, egy 
államtestté voltak összeforrva. 2)

Lengyelország (regnum Poloniae) mindenekelőtt két fő 
részből állott: a tulajdonképeni lengyel királyságból (Polonia,)

>) Ohodzko Lionardo: Kelazione della Polonia antica et mo
derna. Livorno 1831. Tomo I. 94. 1. Grondski Sám. Historia belli Co- 
sacco-Polonici. Pestini 1789. 20. 1.

s) Lengnich Orotfried : Jus publicum regni Poloniae Gedani 1765. 
t. I. 1. 2. 1.
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és Litvánia nagyherczegségből. Az első ismét két része oszlik: 
Nagy- és Kis-Lengyelországra. Mind a királyság mind a nagy- 
kerczegség vajdaságokra (wojewodztwo, palatinatus) van fel
osztva, a vajdaság ismét kerületekre, u. n. földekre (a honnan 
az országgyűlési követeket nuntii terrestres-nek nevezik).

Nagy-Léngyelország tulajdonkép csak négy vajdaságból 
állott, de hozzá számították Mazovia, Cujavia és a királyi 
porosz tartományt. így a királyság nyugati és északnyugati 
részét foglalta magába. — Kis-Lengyelország a Kárpátokra 
támaszkodott és szorosan véve csak bárom vajdaságból állott 
a krakkai, sandomiri és lubliniból, de általánosságban hozzá 
számították az. ország déli tartományait is, mint Yörös-Orosz- 
országot (Ruésia), Podlachiát, Podoliát, Yolhiniát és Kioviát, 
mely két utóbbi a lublini egyezség alkalmával Litvániától csa- 
toltatott Kis-Lengyelországhoz. A  krakkai vajdasághoz tarto
zott a 13 szepesi város.

A nagyherczegség is tartományokra oszlott, ü. m. a tu
lajdonképi Litvániára és Samogitiára. Fehér- és Fekete-Orosz- 
ország (vagy Polesia) alatt Litvánia egyes részeit jelölték meg, 
külön tartományi jellege azonban ezeknek nem volt s nevök 
inkább néprajzi jelentőségű.

A tartományok külön neveikkel, megmaradtak Lengyel- 
országban még a X Y I. és a későbbi századokban is, de jelen
tőségük inkább csak történelmi, mint politikai. Abból az 
időből maradtak fenn, midőn Lengyelországot Boleslaw 
Ohrobry fiai között felosztotta s az egységes királyságból her- 
czegségek támadtak. A herczegségek neve megmaradt az egye
sítés után is. A  separatio maradványával mindössze Litvánia 
bírt, a mennyiben némi önkormányzata maradt meg, és a po
rosz tartomány, a Balti tenger partján, a Yisztula torkolata 
körűi, a mely féltékenyen megőrzött némely előjogokat és sa
játos törvényeket.

Egy tartománya volt csak Lengyelországnak, a mely 
nem tartozott szorosan az államtesthez, és ez Livonia, a mely 
a moszkoviták elleni védelemért csak nem rég, 1561-ben csat
lakozott Lengyelországhoz s mint ilyen Litvániához csatolta- 
tott. Administratora a litván nagymarsai vala.

A  politikai felosztást nem a tartományok, de a vajdasá
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gok képviselték. Minden tartomány fel volt osztva vajdasá
gokra, a mi sok tekintetben azonos a magyar vármegyével, 
csakhogy amazok nagyobbak voltak. Az egész Lengyelország 
32 vajdaságot számlált, melyekből 22 esett a királyságra, 
10 a nagyberczegségre.

A  vajdaságok az egyes tartományok között egyenlőtle
nül oszlottak el. A'tulajdonképi Nagy-Lengyelország 4 vajda
ságból állott. Tartományai közül Cujavia kettőt, Mazovia 
hárm át; a porosz tartomány szintén hármat számlált. Mazovia 
és Litvánia között elkülönítve állott a Podlachi vajdaság. 
A tulajdonképi Kis-Lengyelország három vajdaságból állott. 
Tartományai közül Vörös-Oroszországban volt kettő: a russiai, 
Ilyvó (Lemberg) fővárossal és a belzi; Podoliában szintén 
kettő; Yolhiniában egy, a kiewi tartományban szintén egy 
vajdaság. A régi kiewi herczegséget Ukrainának azaz végT 
vidéknek is nevezték. A  többi 10 vajdaság a nagyherczeg- 
ségre esett, a melyből a tulajdonképi Litvánia kettőt számlált: 
a vilnait és trockit. Samogítia élén vajda helyett főstarosta 
állott senatori ranggal.

A vajdaságokat rendesen fővárosuktól nevezik e l ; nevű
ket hosszadalmas volna elöszámlálnunk, majd találkozunk 
velők történelmünk folyamán.

Mint nálunk a vármegyék, Lengyelországban a vajdasá
gok voltak az alkotmány őrei. Mindenik élén egy-egy vajda 
áll. Külön vajdasági gyűléseket tartanak, kerületenként vá
lasztják az országgyűlési követeket, ellátják Őket utasítások
kal. Minden vajdaság egy-egy külön kis ország az államban.

A decentralisatio Lengyelországban még nagyobb volt, 
mint minálunk. Fővárosa az országnak úgyszólván nem is 
volt. Krakkó lett volna, hol a királyokat koronázták s hol a 
királyok hamvai nyugosznak a várbeli székesegyház sírboltjá
ban, és a mely igazi nagy város volt, lakosai száma verseny
zett a mostanival, meghaladta a 80 ezeret. r) De Krakkó az 
ország déli határán feküdvén, már magában ez a körülmény 
nagy hátrányára szolgált fővárosi jellegének, a mi ellen litvá-

’) Chodxko Lionardo : Relazione della Polonia t. I. 74. 1. »Sotto 
Sigismondo I. la popolazione di Cracovia sommara a 80 mila anime.«



nők, poroszok nem is késtek tiltakozni. A régi főváros Gnezda 
(Gnesna, Gnesen) Lengyelország bölcsője. Több Piast-bázi ki
rály Posenben lakott. A  Jagellók alatt, mondhatjuk, ott volt a 
kormány központja, a hol ép akirály tartózkodott. Az országgyű
lést hol Kniszinbe, hol Piotrkowba hívták össze. Végre Krakkó 
fővárosi jellegét leginkább megingatták a Jagellók kihaltával 
a királyválasztások, melyeket a köztársaság központjában a 
nagy-lengyelországi Varsóban tartottak, bár a kis-lengyelor- 
szági Krakkó ezután is megmaradt koronázási városnak.

Nagy- és Kis-Lengyelország versengése, a mely a főváros 
kérdésében nyilvánult, meg volt egyéb téren is. Nagy-Lengyel- 
országnak nevezetes és gazdag városai voltak. A  híres keres
kedő városok: Danczka, Thorn és E lbinga; a régi fővárosok: 
Gnezda és Posen, az első az ország prímásának lakhelye; 
Culm, püspöki székhely, Varsó, a fővárosi versenytárs. Kis- 
Lengyelországban ott volt Krakkó a királyi várral, híres egye
temével, Vielicska gazdag sóbányájával, Ilyvo (Lwów, Lemberg) 
Vörös-Oroszország fővárosa, a keleti kereskedés piacza. Lub
lin, Sandomir népes városok és nevezetes központok, Kiew az 
ország és a civilisatio fontos végvára.1)

De nem a városok döntötték el, hogy a kettő közűi me
lyik domináljon.

Nagy-Lengyelország nagy befolyást gyakorolt a főpap
ság által. Ott lakott az ország prímása, a gnezdai érsek, az 
interrex; Karnkowski, a nagy befolyású és erélyes kujavi püs
pök ; Kromer Márton a híres történetíró, a varmiai püspök
ségben Hosius bíbornok helyettese; Myszkovski a plocki püs
pök, a Habsburg ház buzgó híve; — a főurak közűi a Gorkák, 
Ostrorogok, Tomickiak.

De ha Kis-Lengyelország, főpapjai befolyását tekintve 
nem versenyezhetett amazzal, bár a krakkai püspök Krasiúski 
számott tett volna amazok között i s : főúri családaival messze 
túlszárnyalta Nagy-Lengyelországot. A Eirley, Zborowski, 
Mielecki, Zamojski, Ossolióski, Laski, Teczyiíski, Kostka, 
Tarnowski családok (Lengyelország akkor legelső nemzet
ségei) mind kis-lengyelországiak voltak. Általában Kis-Len-

■) Cromer Márton: De situ Poloniae. Polonia-ja 1689-ki kölni 
kiadása 491. stb, I.
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gyelország az aristokratia hazája volt; Nagy-Lengyélország a 
kis-nemességé.

Ez fejti meg, miért dominált eddig Kis-Lengyelország, 
a míg a Jagellók uralma alatt a főnemességé volt a döntő szó 
a királyi tanácsban. S ez magyarázza meg, miért ment át a 
vezérszerep súlypontja Nagy-Lengyelorszagba, — most, mi
dőn a királyválasztásoknál a kis-nemesség ragadja kezébe a 
döntő hatalmat.

De ha a tartományok és rendek között meg volt is a ne
mes verseny, ha a decentralisatio nagy volt is az országban; 
igaza van a Báthoryt koronázó kujavi püspöknek, hogy bár 
sokféle tartományból áll az ország s mindeniknek megvan a 
maga külön jellege, mégis mindnyájan egy törzsnek a tag jai; 
egy és ugyanaz a királyválasztás, a koronázás, egy a törvények 
szentesítése, egy az országgyűlés, közös a szabadság, egy a 
köztársaság, egy az isten, egy a nemzet s egy a nép: szóval 
mindnyájan lengyelek. *)

A mi a területi felosztásban nyilvánult, az a decentrali
satio, a nemzet függetlenségi geniusának volt kifolyása. Füg
getlenség, szabadság, önkormányzat: ezek voltak a lengyel 
alkotmány vezérelvei. Legszembeötlőbben nyilvánúl ez a tör
vényhozásnál. Törvénynyé csak az válhatott (az volt az elfoga
dott elv), a mibe mindenki beleegyezett. Nem akartak senki
nek a lelkiismeretén erőszakot tenni; azt hitték, elvész a tör
vény szentséges jellege, mihelyt valakire rá van kényszerítve. 
A mily szép ez eszme elvben, ép oly veszélyessé vált a gyakor
latban, mert az állam polgáraiban olyan tökéletességet felté
telezett, a mi valóságban nem létezik. Az egyértelműség kivá- 
nata a törvényhozásnál szülte egy századdal később a liberum 
veto esztelenségét. A  köztársaság utolsó idejére valóban rá 
illett Montesquieu jellemzése, hogy: a  lengyel törvények vezér
elve minden egyesnek függetlensége, s a mi annak eredménye, 
az egésznek elnyomatása.2)

A lengyel alkotmány a kormányformának olyan külön
leges jelleget adott, a minek neve nincs a politikai szótárban.

>) Karnkowski püspök szavai, melylyel Henriknek 1572-üen Kro- 
mer : Polonia oz. munkáját átnyújtotta. Dlugosz 1712. kiad. II. k, 1798. 1,

a) Montesquieu: Esprit de lois XI. f. 6. 1,

. BÁTHORY ISTVÁN LEN G Y EL KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 7



Neta volt az sem monarchia, sem respublica, vagy oligarchia; 
sem aristokratikus vagy demócratikus képviseleti kormány. 
Mindenikből valami. Jobban elnevezni alig lehetne, mint ma
gok a lengyelek: királyi köztársaság. .

Az állam élén a király áll, de mellette van a senatus, a 
köztársaság szabadságának őre, a király tanácsadója, egy- 
-szersmind korlátozója és ellenőre. De a' senatus tagjait a 
király nevezi ki. A  senatust viszont ellenőrzi az országgyűlés, 
a melyen az összes nemesség képviselve van. A  nemesség 
egyenlő politikai jogoknak örvend, a főnemes joga ép annyi, 
mint a bocskoros nemesé; szavazatuk egyenlő értékű.x) Erre 
az egyenlőségre nagyon büszke volt a lengyel nemes, a mely 
(számra nézve mintegy 200—300 ezer férfi) képezte a politikai 
nemzetet. De ez az egyenlőség csak papíroson volt meg, a 
valóságban nem létezett. Mert a szegény kis-nemes nem ide
genkedett egy-egy hatalmas főúr szolgálatába állani. A  gazdag 
főnemesek a szegény kis-nemesek egész seregével vették ma
gokat körűi, a kikkel háborút csináltak a magok szakálára, s 
csapatöstúl jelentek meg a választás mezején; a kik urok asz
taláról élvén, természetesen úgy szavaztak, a mint ő kívánta.

A  lengyel alkotmány két rendet különböztetett meg: 
a senatori és lovagrendet (ez utóbbi alatt általában a köz
nemességet értvén.) A XVL század egyenlősítési és a királyi 
hatalmat korlátozó törekvése a királyt is a rendek közé 
kezdte számítani s igy a más kettő előtt a király képezte az 
első rendet.* 2)

A lengyel alkotmány fejlődésének a X Y I. században 
állandó törekvése, hogy korlátozza a királyi hatalmat s fékezze 
az uralkodó szabad tevékenységét. A  király nem tehetett sem
mit az országgyűlés nélkül. Az országgyűlés, m in ta  nemzet 
akaratának kifejezője, határozott minden fontosabb államügy
ben. A  királyi hatalom körébe tartozott: összehívni az ország- 
gyűlést, meghatározni a tanácskozás tárgyát, végrehajtani

') Lengnich : Jus publicum I. k. 9. 1.
2) Karnkowski kujavi püspök nevezte először 1572-ben rendnek: 

»de interregno loquens rempublicam tertio ordine caruisse dixi t . . . .  
ut etiam alii post illum tres numerarunt ordines.« Lengnich id. m. 
I. k. 59. I.

8  SZÁDECZKY LAJOS



a törvényeket, gondozni az ország pénzügyét, hadfelkelést 
hirdetni, ha arra előzetesen az országgyűlés beleegyezését 
megnyerte, s vezetni a hadsereget. De mindezekhez a senatus és 
az országgyűlés jóváhagyását kellett kinyernie. Legfőbb joga 
volt azonban a püspökök, vajdák és várnagyok (castellanok) 
s az országos méltóságok — tehát az egész senatus — kinevezése, 
és az országos javak, az u. n. starostaságok adományozása.

Ez utóbbiak voltak azok, melyek az erősen megkorlátolt 
királyi hatalom tekintélyét megmentették, ha olyan király ült 
a trónon, a ki tudta és merte e hatalmát erélyesen érvényesí
teni. A király egyéniségétől nagyon sok függött, mert bár a 
nemesség erősen megszorította hatalmát az interregnumok 
alatt s az országgyűlést tette a háború, béke, a nemesek főben
járó pere felett ítélő forumúl; a király személye iránt hagyomá
nyos lovagias tisztelettel viseltetett. Jövedelme tekintélyes volt: 
a királyi asztal bevétele (1522.) többet tett egy félmilliónál.1) 
De legfőbb hatalma abban állott, hogy tőle függött a legkere
settebb méltóságok, a legjövedelmezőbb hivatalok s a sta
rostaságok adományozása. Hatalmas fegyver annak a kezében, 
a ki bánni tudott vele. Módjában állott ezzel lefegyverezni 
bárminő ellenzéket.

A legerősebb hatalmi eszköz a starostaságokban rejlett. 
Roppant kiterjedésű állami birtokok voltak ezek, csaknem 
negyedrészét tették az egész köztársaság földbirtokainak. Szá
mukat mintegy 20,000-re teszik s ezeket a király osztogatta 
érdemes honfiaknak. Úgy is nevezték, hogy az érdemesek ke
nyere (panis bene merentium.) 2) A  szláv birtokközösség marad
ványai voltak ezek, melyek az állam tulajdonába mentek át. 
Nem volt sem elidegeníthető, sem örökre eladományozható; 
de a király maga hasznára sem tarthatott meg belőlük; a 
melynek birtokosa meghalt, azt másnak kellett adományoznia 
és pedig hompolgárnak, idegennek nem, s csak olyannak, a kinek 
ugyanazon vajdaságban volt a saját birtoka. A starostaságok 
nagy jövedelmeik miatt általános sóvárgás tárgyát képezték. 
Nem volt senator, ki ne igyekezett volna egy-kettőre szert

>) 1522-ben 546,000 irtot tett. L. Noailles marquis : Henri de Va
lois et la Pologne én 1572. I. k. 347 1.

s) Ruggieri: Relucye muncyuszów apostolskich. I. k.
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tenni, A vajdáknak és várnagyoknak méltányos kárpótlásúl is 
szolgált egy-egy starostaság, mert hivataluk tiszteletbeli vala, 
mégis nagy kiadást igényelt.

A rendes starostaságon kívül, a mely pusztán a királyi ja
vak boldog birtoklásában állott, politikai starostaság is volt, a 
mely közigazgatási hivatalt képezett. Az ilyen starosta felügyelt 
a maga kerületében a közbékére, végrehajtotta a király rendele
téit, s bíráskodott. (Latin neve praefectus vagy capitaneus).

A starostaság, a »királyi asztal javai«,1) felett való ren
delkezés visszaadta a királyi hatalomnak azt a befolyást, a 
mitől a törvények egyébként megfosztották.

■»
A királyi hatalom egyik osztályosa, kiegészítő része s 

egyszersmind ellenőre az egyik állam-alkotó rend: a senatus. 
Eredete a Piastok korára vihető vissza, midőn a püspökök 
voltak a király tanácsosai; később a főurak (proceres, baro
nes) is részt nyertek a kormányzásban. A lublini unió a l
kalmával, a mely 1569-ben Lengyelországot és Litvániát vég
leg egyesítette, a senatus teljesen átalakúlt. Törvény szerint 
meghatározott tagjai lőnek: a főpapok, vajdák, várnagyok 
és az ország főméltóságai. Méltóságuk nem volt örökölhető, 
de mégis rendesen ugyanazon főúri családok tagjai a sena- 
tusnak. Számuk összesen 139 volt; és pedig 2 érsek, 13 püs
pök, 35 vajda, 79 castellán és 10 főméltóság. A  várna
gyokat Zsigmond Ágost nagyobbakra és kisebbekre (majores, 
minores) osztván fel, az utóbbiak, számra nézve 49, némely 
esetekben kirekeszthetők voltak a senatusból.

A  senatusban az első hely a főpapokat illette és pedig á 
legelső a gnesdai érseket; mint az ország prímását, a második 
a lembergit, azután következtek a püspökök (krakkai, kujavi, 
vilnai stb.), vajdák, várnagyok meghatározott sorrendben. Sa
játos megkülönböztetés volt, hogy a vajdákat megelőzte a 
krakkai várnagy, utána következett a krakkai és a poseni vajda, 
a kik váltogatva használták a 2-ik helyet. Más nagyobb vár
nagyok is tarkázzák a vajdák sorait, így a vilnait a 6-ik hely 
illeti a vajdák között, Samogitia kapitányát a 13-ik.2)

0 »Bona mensae regiae.«
s) Grondzki Sára. összeállítása a len gyei rendekről (XVII. sz. kézirat),
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A senatus mintegy az országgyűlés főrendi házát képezte. 
Külön ülésezett; a követek is jelen lehettek, de a tanács
kozásba nem avatkozhattak. Főtörvényszékűl is a senatus mű
ködött a király elnöklete alatt. Országgyűlésen kivűl a királyi ' 
tanácsot képezte. A  király rendesen összehívta őket, legalább 
a közel levőket, s fontosabb ügyekben írásban tanácskozott a 
távolabb levőkkel is. Az 1572. interregnum állandó bizottsá
got rendelt a senatorokból a király mellé, negyedévi felváltással.

A  kir. tanács régi hatalmát is megszorították az ország
gyűlések, de mégis a senatus tagjai intézkedtek a legfőbb egy
házi és politikai ügyekben.

A főpapok közül csak a katholikusok voltak a senatus 
tagjai, a görög-keletiek nem. Befolyásuk és tekintélyűk nagy 
volt, egyesítve az egyházi a politikaival. Nagy birtokaikból 
tetemes jövedelemmel rendelkeztek. A gnezdai érseknek 360 
falujából 60,000 frt évi jövedelme volt, a lemberginek 30,000 ; 
a krakkai püspöknek 50,000 frt bevétele volt évenként.1) 
A püspököket a király nevezte ki s a pápa erősítette meg. 
Nagy udvart, tetemes nemesi kíséretet tartottak s fényűző 
életet folytattak.

A világi senátorok közül a vajdák (palatínusok) méltó
sága abból az időből származik, midőn az ország herczegsé- 
gekre volt osztva s mindenik herczegnek meg volt a maga 
vajdája (woje wode =  hadvezére), vagy palotagrófja (comes 
palatii), a honnan a palatinus elnevezés származik, a mely 
még használtabb, mint a vajda név. A  herczegségek el
tűntek, a palatinok megmaradtak a királyság idejében is, 
Tisztjök a régi magyar főispánokkal (comes castri) sok tekin
tetben azonos. Feladata volt béke idején összehívni a vajda
sági-gyűlést (sejmik), azon elnökölt, valamint a vajdasági 
törvényszéken; háború idején ő rendeli el a nemesi felkelést és 
vezeti a sereget a királyi táborba. A  vajdát a király nevezi ki, 
de csakis a vajdaságban birtokos főnemesség soraiból. Czímök: 
nagyságos.2)

A várnagyok vagy castellanok a vajdák segédei voltak. 
Hivataluk egészen katonai; közigazgatásban, bíráskodásban

J) Buggieri: Eelacye nuncyuszów apostolskich I. k. 162.1.
s) Lengnich II. k. 118. 1. Cromer 505. 1.
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részt nem vesznek. Hadfelkelés alkalmával összegyűjtik a ne
meseket és vezérlik a vajda által kitűzött helyre. Ok a várak 
és erődített helyek parancsnokai. Egy vajdaságban több vár
nagy is lehetett.

Állami főméltóság 5—5 volt, külön mindenik a király
ság és külön a nagyherczegség (Litvánia) részére. Ezt is a 
lublini unió határozta meg. így két nagymarsalja, két cancel- 
lárja, két vicecancellárja, két kincstartója és két udvarmestere 
volt az államnak. Ezeket is a király nevezte ki, és pedig élet
hossziglan.

Legbefolyásosabb méltóság volt a nagymarsaié és a kau- 
czelláré.

A  nagymarsai (marsalcus generalis, marszalek wielki) 
a királyi udvar főbírája. O rendezte az udvari ünnepélyeket. 
Fentartotta a  rendet, a merre a királyi udvar ment. Halálra 
is ítélhetett hatáskörében. Minden bűntény, a mely a király 
tartózkodási helyétől 4000 méternyi távolságon belül követte- 
tik el, az ő bíráskodása elé tartozik; ha a király meghalt, ko
porsójától számítva. Ö hívta össze a tanácsot a király nevében, 
ő vezette a tanácskozást, ő adta és vonhatta meg a szót s ha
talmában volt a szónokot rendre utasítani. Az ítéleteket a ki
rály nevében ő hirdette ki. A  külföldi követeket ő fogadta és 
vezette be a tanácsba*) stb. A  királyválasztó országgyűlésen 
a rend fentartása végett egy század huszár áll rendelkezésére, 
a kik, mert magyar módra öltözvék, magyarofanak neveztet
nek 2). Az első interregnum alatt a prímással versenyzett az 
interrex méltósága felett. Báthory idejében Opaliúski András 
volt a királyság és Chodkiewicz János, a nagyherczegség nagy- 
marsala.

Az udvarmester (marsalcus curiae, marszalek nadworny) 
(az országos főméltóságok legkisebbike) helyettesítette szük
ség esetén a nagymarsait s rendesen követte is hivatalában. 
Felügyelője volt a királyi háztartásnak. Báthory alatt Zborow- 
ski András viselte e méltóságot a királyságban, a nagyher- 
czegségben Radziwill Kristóf.
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Nagycancellár szintén kettő volt, külön a királyság s a 
nagyherczegség részére. Mint neve is mutatja, feje volt a ki
rályi cancelláriának; a királyi diplomákat, rendeleteket, leve
leket ő íratta és ellenjegyezte; a melyek a királyhoz intéztet- 
tek, ő vette át és terjesztette elő. A  királyi nagypecsétet ő, a 
kisebb pecsétet a vicecancellár őrizte. Hatalmában, sőt köte
lességében állott a törvényellenes kiadványoktól a királyi pe
csétet megtagadni. így mintegy a király ellenőre s a törvények 
őre volt. A  senatusban és nyilvános ünnepélyek alkalmával ő 
vitte a szót a király nevében, ő terjesztette elő a tanácskozás 
tárgyát s adott választ a király helyett, ha a szükség úgy kí
vánta. A  senatus határozatait, a király és az országgyűlés 
rendeletéit ő bocsátotta közre. O érintkezett a külföldi köve
tekkel, ő állott a küldiplomatia élén. Báthory idejében Dem- 
biiíski Bálint volt a nagycancellár; s az ő halála után a derék 
Zamojski János, a köztársaság legkiválóbb embere. Litvánia 
nagycancellár ja Radziwill Miklós volt, vicecancellár Wobowicz 
L estár.1) A  királyság vicecancellárja Wolski Péter.

A  vicecancellárok helyettesei és segédjei voltak a nagy- 
cancellároknak. s hivatalukban rendesen utódai.

A  kincstartó (thesaurarius, podskarbi) nevének meg
felelően az ország pénzügyministere volt, felügyelt a királyi 
kincstárra s a királyi jelvényekre, mint a koronára, aranyal
mára, jogarra és kardra, melyek a krakkai várban, a királyi 
kincstárban őriztettek; és az országos levéltárra. A  pénzverést 
szabályozta, fizette a katonák zsoldját és az udvarnokokat. 
Számadással tartozott.2) E  méltóság viselői Báthory idejében 
Buzeúski Jeromos és Naruszewicz Miklós voltak.

A királyi kincstár jövedelme elég tekintélyes vala. Vol
tak külön királyi birtokok, az övé volt a vámok jövedelmei a 
belföldi kereskedés, szintúgy a kiviteli és beviteli kereskedelmi 
czikkek várna, az érez és sójövedelem, a pénzverés stb. Az övéi 
voltak a különféle szolgálmányok, közmunkák. De annál cse
kélyebb volt az országos adó. Nagy Lajos idejéig 12 garast 
fizetett mindenki egy hold föld u tán ; ő leszállította 2 garasra. 
Jagelló azt az újabb engedményt tette, hogy ezt is csak a pa-

!) Cromer : Polonia 507. 1. Lengnich II. k. 199.
a) Cromer Polonia 508. 1. Lengnich II. k. 207. 1.
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. ' ' μ
rasztok földjétől fizessék. Zsigmond Ágost behozta a quartalis 
adót, t. i. minden állami birtok (a starostságok) jövedelmének 
a negyedét keltett adóba fizetni, a miből a tatárok ellen Podo- 
liában tartottak határőrző sereget.1) Rendkívüli esetben a papi 
birtokok után ajánlottak meg önkénytes adót és a zsidókat 
fizettették meg. Később fejadót fizettek a czigányok is. Az 
egész Báthory idejében körülbelől egy milliót tett.2)

A senatus és annak alkotó részei ismertetése után szó- 
lanunk kell a lovagrendről.

Lengyelországban szintúgy, mint másutt, a háborúk szül
ték a nemességet. A  vitézlő rend neve eleinte »ordo militaris« 
volt, később változott á t »ordo equestris«, lovagrenddé. Ez 
alatt a közép- és kis-nemességet, az államalkotó nagy rendet 
értették.

Alkotmányos közrendi .szereplésük a X IV . század közepén 
kezdődik, Nagy Lajos királyunk uralkodása idején, a ki alatt 
először vesznek részt az országgyűlésen. Jagelló Ulászló szin
tén országgyűlésre hívja a nemességet, hogy önkénytes hadi adót 
szavaztasson meg velők, mert Lajos király adómentessé tette 
őket. I I I .  Kázmér alatt újabb politikai jogokat nyer a nemes
ség. 1454-ben azt az előjogot szerzi meg, hogy a király a ne
messég megkérdezése nélkül új törvényt nem hozhat és hábo
rút nem kezdhet. 1468-ban pedig kivívják a követküldés jogát 
az országgyűlésre, a nélkül nem akarván adót megszavazni 
a királynak.3) Végre a nemesség részvétele követei által az 
országgyűlésen törvénybe is igtattatott Sándor uralkodása 
alatt 1505-ben.

A két utolsó Jagelló idejében megint újabb és újabb tért 
hódít a nemesség. A nemzeti képviseletet szabályozták, a kép- *)

*) Cromer l’olonia 503. 1. Lengnich I. k. 270. és II. k. 539.
8) 1575-t>en a velenczei követ a következő tételekben sorolja elő a
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korona jövedelmeit:
A sóbányákból van tiszta jövedelem . . 106,000 tallér.
Az állat-kiviteli vámjövedelem . . . .  150.000 »
A vajdaságok u t á n .................... 150,000 »
Masovia hetczegségből . . . . . . .  150,000 »

- Litvánia herczegségből..............  500,000 »
Összesen 1,056,000 tallér. 

s) Lengnich. Jus publicum II. k. 38.1.



viselőház hatáskörét és hatalmát törvénybe igtatták. A nemesség 
hatalmát kitérj eszték, de amellett a dynastikus elveket is tiszte
letben tartották. A királynak elég széles hatáskört biztosítot
tak; ő volt szakadás esetén a döntő. Az alkotmányos intézmények 
fejlődésében meg volt a méltányos. egyensúly, nem nőtt egyik 
a másik fjjlé s ez megtenné a nemzet számára áldásthozó gyü
mölcseit. »Lengyelország olyan volt ez időben, mint egy oázis 
Európa közepén — mondja Noailles marquis, — a vallásos ver
sengés fáklyája, a mely egyebütt a polgárháború tüzet gyúj
totta fel: a Jagellók királyságában nem egyéb volt, mint vilá
gító szövétnek. A nemesség proclamálta a lelkiismeret szabad
ságát ; a katholikus egyház nem volt sem üldözött, sem ül
döző.«

A  Jagellók kihaltával, a királyválasztásokkal beköszön
tött a nemesség mindenhatóságának korszaka. A rohamos fej
lődést mérséklő dynastikus hagyományok enyészőben voltak s a 
királyválasztás zavarai szélsőségekre ragadták a teljhatalmában 
elbizakodott nemességet. Báthory erélyes keze még értette 
jogos határok közé szorítani a túláradó függetlenségi és sza
badsági hajlamot, de utódai alatt a nemesség szabadságából 
bálványt faragott s hamis eszményképek rabjává lön. 1652-ben 
felüti a fejét a liberum veto lidércze, mely a szabadság álarcza 
alatt örvénybe vezette az elvakított nemzetet. A  hírhedtté vált 
»nie pozwolam-ot 1652-ben használta először egy litván követ 
(Sicinski nevű) és pedig Sándor király 1505-iki törvényére 
hivatkozva, melyben minden új törvéry hozatala a tanácsosok 
és országgyűlési követek közmegegyezésének2) van fentartva. 
Egy szó hamis értelmezéséből támadt a lengyel történelem lidér
cze : a liberum veto; egy oly szóén, a melyből ép úgy megte
remhetett volna nálunk is, mert a magyar törvényhozás tör
ténetében is előjön a »communis consensus« ; annélkűl azon
ban, hogy abból bárkinek eszébe jutott volna nálunk a liberum 
veto jogát kiolvasni. A  lengyeleknél a betű megölte a szelle
met, a rossz példa ragadt s 1662-től 1762-ig, épen egy század *)

*) Henri de Valois et la Pologne en 1572. tom. I. 374.
*) A törvény szavai: Statuimus, ut deinceps futuris temporibus 

perpetuis nihil novi constitui debeat per nos et successores nostros sine 
communi consliariorum et nuntiorum terrestrium consensu.
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folyamán, tízenkilencz országgyűlést akasztott meg tgy-egy 
ember tiltakozása. *).

A nemesi rend az országgyűléseke a gyakorolta legfőbb 
hatalmát. Az 1573-iki törvény értelmében minden két .évben 
kellett országgyűlést összehívnia a királynak s ha nem tette, 
a képviselőknek joguk volt magoktól is összegyűlni ß az ilyen 
forradalmi jellegű országgyűlést nevezték: »rokosz«-nak.2)

Az országgyűlést vajdasági gyűlések (sejmik) előzték 
meg} a melyen a követeket választották és utasítással látták 
el. Rendesen két, olykor több követ választatott vajdaságon
ként. A vajdasági gyűlések után négy helyen tartomány gyű
lést (diaetae generales vagy provinciales) tartottak, külön 
Nagy- és Kis-Lengyelországban, Litvániában és a porosz 
tartományban. Ezekben a senatorokon és tisztviselőkön kivűl 
részt vettek a tartomány vajdaságaiból az országgyűlésre vá
lasztott követek és minden nemes, a kinek tetszett. Ezeken vi
tatták meg előzetesen az országgyűlés tárgyait.

Az országgyűlés (sejm, comitia) helyére a királynak kell 
először érkeznie. Az első napon a prímás misézik, a másodikon 
a két ház megalakul. A  senatus és a képviselők külön tanácskoz
nak. A senatusban a király elnököl. Ama senátorok, kik elő
ször jelennek meg, hűségesküt tesznek le a király kezébe. A 
képviselőházban választott marsai elnököl. A  képviselők háza 
megalakúlása után a követek az elnök vezetése alatt a sená- 
tusba mennek s a királyt kézcsókkal üdvözlik, s elnökük be
szédet tart. A  király a hosszú terem fején ül mennyezetes 
trónuson, hosszában Lét oldalt kettős sorban ülnek a sena- 
torok rang szerint, szemben a királylyal az orsz. méltóságok. A 
követek, vajdáik háta megett foglalnak helyet. A  tanácsko
zást a cancellár nyitja meg a napi rend és a királyi pro- 
positiok előterjesztésével. A  senátorok sorrendben a mint 
ülnek, szólanak a tárgyhoz, és úgy szavaznak. A szavazás ren- *)

*) Az 1652, 54, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 81, 89, 96. 1701, 12, 30, 50, 
52, 54, 58, 62-iki orzsággyűlést. L. Lengnich id. m. II. k. 234. 1.

a) Váljon a magyar országgyűlési helynek, a Rákos-nak, a lengyel 
rokosz-sal (az az-1 s-nek mondja a lengyel) nincs-é valami etimológiai 
rokonsága ? váljon nem az országgyűlés fogalmával összeforrt magyar 
Bákosból képződött-é a lengyel rokosz V

1 6  SZÁOKCZKV LA JO S
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desen hosszabb oratiok kíséretében történik, mert a parlamenti 
ékesszólásra a lengyelek sokat adtak. Úgy ment az a királyvá
lasztásnál is ; úgy bogy egy nap alig szavazhatott egynéhány 
senátornál több. — Midőn a senátorok leszavaztak, a követek 
visszavonúlnak a saját termükbe tanácskozásra. Midőn meg
egyezés jött létre köztük, visszamennek a senatusba, elnökük 
vagy választott szónokuk által előadják tanácskozásuk ered
ményét. A követek határozata esetleg újabb vitát szül a sena- 
tusban, de a melybe ők bele nem szólhatnak. Végűi a király 
beszél s ha nem lehet összeegyeztetnie a különböző véleménye
ket : vagy a többség ítéletéhez csatlakozik, vagy ahhoz, a mely 
leginkább megfelel a törvényeknek, vagy a közérdeknek.1) Ha 
a király netán törvényellenes végzést akarna kimondani, vagy 
a nemesség előjogait sértő határozatot hozna, nemcsak a sena- 
tusnak, de a képviselőknek is jogukban áll ellent mondani.2 * *)

A velenczei követnek (1575.) feltűnik, hogy a lengyelek 
az országgyűlésen, ősi szokás szerint, mind kardosán jelennek 
meg. Csodálja, hogy ez a szokás vérengzésre nem vezet, mert 
nagyon kevés tartózkodással beszélnek, hevesen vitatkoznak, 
úgy hogy könnyen tettlegességre ragadhatnák egymást. Min
denkit szabadon vádolhat és gyalázhat ellenfele. 8) Azaz teljes 
szólásszabadság uralkodik. Minket nem lep meg a kardosán, 
fegyveresen való tanácskozás, mert nálunk is úgy volt a leg
újabb időig; s a szabad szókimondás a magyar országgyűlé
seknek is sajátsága.

Az országgyűlés nemcsak a törvényhozás és politikai 
ügyek fóruma, hanem legfőbb itélöszék is. Az országgyűlés elé 
felebbezték az összes törvényszékekről a pereket. A  főbenjáró 
perek, felségsértés, hazaárúlás, emberölés, vérfertőzés s minden 
nagyobb politikai vagy más bűntény felett, a mely halálbünte
téssel, nemesség vagy jószágvesztéssel járt, nem ítélhettek 
másutt, mint az országgyűlés színe előtt, a király elnöklete 
alatt. Báthoryig egyedül a senatus ítélt, a követek kizárásával;

') Lippomano velenczei követ jelentése Lengyelországból 1575. 
Le relazioni degli ambasciatori Yeneti al senato serie, I. vol. II. 287. 1.

2) Cromer Polonia 521. 1.
s) Lippomano m. f.

SZÁDECZKY : BÁTHORY IST. LENOYEL KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 2
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Báthory meghatározott számú követeket is bevétetett a sena
tus törvényszékébe.

A parasztok (kmieci, chlopi) felett vagy a falusi bíró lá
tott törvényt, vagy leggyakrabban földesuraik s azok tisztjei. 
A  városok polgárai külön városi törvényszékek alá tartoztak, 
melyeken a polgármester elnökölt, felebbezésük szintén az 
országgyűlés elé tartozott.

Az országgyűlés vezette a külügyi politikát is. Ott hall
gatták ki a külföldi követeket s utasításokat adtak saját kül
földi követeiknek. A király nem izenbetett háborút, nem 
köthetett békét az országgyűlés beleegyezése nélkül.

Saját vérük és pénzük felett maga rendelkezett a nemes
ség, mert az ő vállukon nyugodott a honvédelem. Rendes had
sereget csak a tatárok ellen szervezett Zsigmond Ágost Podo- 
liában a kozákokból. Birtokarányban állított ki minden ne
mes katonát. A nemesi felkelés (pospolite ruszenie) többnyire 
lovasságból állott.

Ha az országgyűlés elhatározta a közfelkelést, a király 
táborba hívó levelét minden vajdaságban kihirdették. Négy 
hét alatt minden nemes lovon ülni tartozott. Minden kerület
ből a zászlótartó a várnagyhoz vezette a sereget, a várnagy 
a vajdához s a palatin az egész vajdaságból a királyi táborba, 
a csatamezőre. A  nemesi felkelésből körűlbelől 200,000 kato
nája volt Lengyelországnak.x)

A királynak magának kellett a sereg élére állani, de gon
doskodva volt arról is, hogy a harcz hevében veszélynek ki ne 
tegye személyét. Jagellónak, amint az ellenséget üldözni 
akarta, környezete megragadta lova kantárát s föltartóztat
ták, úgy mint II. Rákóczi Ferencz fejedelmet 1704-ben a 
nagyszombati csatánál, vagy akár Milán királyt hívei a leg
újabb szerb-bolgár háborúban. A  lengyel király mellett a se
reg fővezérlete a főhetmanra volt bízva.

A  lengyel nemesi felkelés zsold nélkül szolgált bent a 
hazában, de a határon kivűl a király költségén. Határait vité
zül megvédelmezte, de a támadó hadjárattól idegenkedett.

J) Lippomano m. f. 291. 1.



A mily hősies elszántsággal tudta megvédeni századokon át a 
hazát, ép oly határozottan visszautasított minden hódítási 
politikát.J)

Báthory idejében a nemesi felkelő sereg csak három hó
napig tartozott hadakozni, a 3 hó eltelte után csakis újabb 
országgyűlési végzés értelmében. Elképzelhető, mennyire meg
nehezítette ez a hadviselést. H a az ellenség nem hagyta magát 
három hó alatt megverni, azután — szinte azt mondhatnók — 
a lengyel alkotmány vette védő szárnyai alá. Mert tegyük fel, 
hogy a háború a litván vagy egészen a livon határszéleken fent 
éjszakon folyt, vagy lent délen Moldovában, avagy keleten a 
Dnieper mellett a tatárok ellen: hogy hirdethetett onnan a 
hadsereget vezérelni tartozó király rendes országgyűlést, pl. 
Varsóba, annélkűl,· hogy a hadjáratot abba ne hagyja, vagy 
legalább is addigi sikereit koczkáztassa?!

Báthory, ki a, lengyel alkotmány nyűgeiből, ott, a hol az 
ország érdeke kívánta, szerencsésen ki tudott bontakozni: meg 
tudta oldalni ezt a kérdést is. A rendes országgyűléseket tá 
bori országyűlésekkel helyettesíti. A  táborban levő senatoro- 
kat s nemességet sokszor a csatatéren hívja össze gyűlésbe. 
Még gyökeresebb megoldása volt: az állandó hadsereg szer
vezése.

A  nemesi felkelés azelőtt csaknem kizárólag lovasságból 
állott, gyalog szolgálat iránt a nemesség ellenszenvvel viselte
tett. Báthory igyekezett az ellenszenvet eloszlatni, de a mellett 
állandó hadsereget szervezett2) (főkép gyalogságot és tüzér
séget) lengyel és magyar katonákból s ezekkel vívta legszebb 
diadalait.
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') Leletvei Joachim : Betrachtungen über den politischen Zustand 
des ehemaligen Polens und über die Geschichte seines Volkes. Brüssel 
und Leipzig 1845. 108. 1.

a) U. ott 109. 1. »Die definitive Organisation der Armee fand 
unter der Regierung Bathoris statt.«



II.
Lengyel nemesi élet a XVI. században. — A nemesség főbb jellemvo
násai. — Fényűzés. Udvartartás. Vendégeskedés. Lakomák. — Bölény-, 
medve- stb. vadászat. — A pórnép helyzete. — Szellemi élet. Az ifjúság 
neveltetése. Idegen nyelvek, a latin, német, olasz, magyar elterjedése. — 
A magyar ruha divata. — Irodalom, történetírás, parlamenti ékesszó

lás. — Földmívelés, kereskedelem. — A nemesség testvérisége.

A lengyel nemesi élet a XY I. században sokban hason
lít a magyarhoz, valamint a két nemzet jellemének nem egy 
rokon vonása van. Súlyt fektetett erre Báthory is, midőn a 
lengyel koronáért kezét kinyújtotta; s követei a varsói választó 
országgyűlésen jónak látják különösen kiemelni, hogy Magyar- 
és Lengyelország sokban hasonlít egymáshoz. Mindkét nemzet
nek hasonló szokásai, törvényei vannak, sőt még ruházatjok 
is sokban egyező; a vitézi élet, a hadakozás, a vallás, a szabad
ságszeretet és az életmód meg épen egyenlő. *)

A lengyel nemes lovagias, barátságos, nyílt szívű és 
őszinte. Szereti a dicsőséget, a vitézi próbák minden nemét, 
a harczmező izgalmait s mindenek felett el van telve haza- és 
szabadság-szeretettel. Vendégszerető a pazarlásig, dicsvágyó 
a hiúságig, s a maga igazát, megyőződésót nem hagyja az 
utolsó csepp vérig. Erényei azonban nincsenek hibák nélkül. 
Dicsőség, fény és pompa szeretete nem ment a feltűnési és 
tetszelgési vágytól, szeret nagyot játszani. A  szabadságot csak 
magának szereti, máskülönben uralomvágyó. Vitéz, bátor 
— de nem kitartó. Könnyen lelkesülő, — de ingatag és a 
szélsőségekre hajlandó. Az élvezetekben nem tud mérséket 
tartani, az asztali örömöknek nagy barátja. És a mi leginkább 
jellemző: természetökben van s az élénk politikai élettel karöltve 
jár nálunk a viszály, a pártoskodás, az egyenetlenség.

’) Blandrata óratiója a varsói országgyűlésen 1575. nov. 14-én. 
L. az okiratok közt.
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Dlugosz, a Xy. század híres történetírója, legfőbb hibá- 
jáúl róvja fel nemzetének a vetélkedést. Irígylik egymás eré
nyeit s egyenlők kívánnának lenni a legelsőkkel. Kevés láng
eszű embert tudnak felmutatni, de azt a keveset sem tudják 
kellően méltányolni. A nemességet így jellemzi. A lengyel 
nemesség mindenek felett a dicsőséget és gazdagságot szereti; 
keresi a veszélyt s megveti a halált. Szavát adja mihamar, de 
ép oly könnyen megfeledkezik ígéretéről. Féltékenyek az 
egyenlőségre, de alattvalóikat elnyomják. Pazarolják a szót és 
vagyonukat, sokszor hiábavalóságokra. Hívek a királyhoz, jó 
szívűek a külföldiekhez s a legvendégszeretőbbek az összes 
keresztyénség között. Rögeszméjük a javítás, de nem önma
guk, hanem felebhvalóik irányában. Büszkék, szóvitézek, 
igazi színpadi hősök. És az nem egyéni, de nemzeti jellemvo
nás. Hiúk és könnyelműek vagyunk — fejezi be — daczolunk 
istennel és törvénynyel és utoljára olyan helyzetet teremtünk, 
a mely egyszer nagy katastrófával fog végződni. ’)

A XVI. század nagy történetírója, Cromer, szelídebben 
ítél nemzetéről. A lengyelek jelleme őszinte és egyenes; alkal
masabb a megcsalatásra, mint a megcsalásra; nem annyira 
ingerlékeny, mint kiengesztelhető; nem kevély és hajthatat
lan, sőt engedékeny, ha szelíden tudnak bánni vele. A  jó példa 
leginkább hat rájok; királyuk és felebhvalóik iránt engedel
mesek. Jótékonyak és vendégszeretők az ismeretlenek és kül
földiek irányában is, a kiket nemcsak szívesen fogadnak, de sőt 
magok hívogatják vendégül; és nemcsak a velők való lakmá- 
rozásban gyönyörködnek, hanem tanúinak is tőlük, mert a 
mások, főkép a külföldiek utánzására nagyon hajlandók.2)

A lengyel írókéval sok tekintetben összevág az idegenek 
jellemzése. Egyéles szemű olasz, a ki több évet töltött Zsig- 
mond Ágost udvarában, úgy találta, hogy a nemesség rendkí
vül udvarias, előzékeny és vendégszerető. De bár a természet
től nagy intelligentiával van megáldva, nem igen szeret a dol
gok mélyére hatni, jobban szeretnek másokat utánozni, mint *)

*) Mickiewicz idézete : Cours de litterature slave, 26. 1.
2) Cromer : Polonia. 1589. kölni kiadás 494.1. Lelewel az idegenek 

utánzására jellemző példabeszédet idéz : »Francuz wymyíli, Niemiec to 
zrobi, a Polak glupi, zaraz to kupi.« (189.1.)
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saját fejőket törni azon, hogy valami újat alkossanak, a tudo
mányban épúgy, mint a művészetben. S nem törekesznek sem
miben sem tökéletességre, mert nagyon szeretik a kényelmet, 
visszariadnak a kitartó munkától, idejűket fegyverfogásra és 
földmivelésre fordítják, vagy átengedik magokat az élvezetek
nek, egész a kicsapongásig.1)

Külső megjelenésükre jellemző adatokat találunk egy 
másik olasz, a velenczei követ jelentéseiben. Termetök általá
ban a közepesnél nagyobb és arányos. Izmaikat megedzi a 
kardforgatás. A fáradalmakat könnyen tűrik. Nyughelyül elég 
nekik az asztal, vagy a puszta föld, derékaljúi saját ruhájok s 
párnáúl lovuk nyerge.2) Arczszínök fehér, bajuk szőke, sőt 
néha kenderszín, A nők nagy gondot fordítanak termetükre, 
főkép a nemes kisasszonyok, a városi polgárnők és éltesebb úr
nők is szeretik karcsúságukat és szépségüket ápolni. Azonban 
az arczot és hajat festeni nem tartják tisztességesnek. Mind a 
nők, mind a férfiak nem csekély természetes bájjal vannak 
megáldva s a testi erő és egészség üde pírja sugárzik ar- 
czukról.3)

Külsejükre sokat adnak, fényesen és gazdagon öltözköd
nek s szeretik a változatos színeket. Ruhájuk selyemszövetű, 
arannyal és ezüsttel áttörve s ékesítve, télben gazdag pré
mekkel szegélyezve. Legnagyobb divatja van a magyar szabású 
ruhának. Némelyek olaszosan öltözködnek, s fejőket ta tár
módra borotválják. Rendkívül szeretik a szép fegyvert és a 
szép lovat. Kardjuk markolata gyöngygyei és drága kö
vekkel van kirakva. Lovaik szerszáma aranytól és ezüsttől 
csillog, nyeregtakarójukat selyem hímzés díszíti. A herczeg 
Czartoryski krakkai múzeumában látható remek lószer
számok, turkises és zománczozott nyergek, aranyhímzésű 
nyeregtakarók, gyöngyházas- és drágaköves kardmarkolatok, 
czímeres és iratos dömöczk-aczél kardpengék, tegzet és vér
tek fogalmat nyújthatnak arról a fényűzésről, melyet a len
gyelek fegyverzetükre pazaroltak.

') Ruggieri: Relacye imncyuszów. X. k.
a) Lippomano : Relazione di Polonia id. h. 283. 1.
3) Cromer : Polonia 49. 1.



Szolgáik egyenruhájára is nagy gondot fordítanak, mert 
az is urát dicséri. Szóval szeretik a pompát, a fényűzést, a 
tündöklést, hogy mennél töbh ember szeme megakadjon rajtok, 
s hogy bámúlják és csodálják őket.*)

A fényűzés leginkább az udvartartásban nyilvánult. 
A főnemesek és főpapok, vajdák, várnagyok s minden jó módú 
nemes fényes udvart tart, a mennyire csak ereje engedi. Min
den előkelő nemesnek vannak udvarnokai, apródjai és egyen
ruhás szolgái, s a mi ezzel együtt jár, sok szép lova. A nyil
vánosság előtt kiséret nélkül megjelenni — nem tartják úri 
dolognak. H a a nemes útra kél, vele mennek szolgái és ap
ródjai ; az úrnőket szolgák és szolgáló leányok nagy serege ki
séri. Az urak inkább lóháton, az úrnők kocsin utaznak; 
gyalog menni nagyobb útra, nemeshez nem méltónak tartják, 
hacsak szegénység nem kényszeríti rá. Az előbbkelő senato- 
rókát gyalog szolgákon kivűl lovasok is kisérik és pedig a 
lovas kísérők előtte jártak, a gyalogok és apródok serege 
utána. A nemes úrnők és kisasszonyok ha utaznak, előttök férfi 
szolgáik mennek, az asszony-cselédek a kocsi után, a leányok 
közvetlen a kocsi előtt, közel úrnőjükhöz. A  kisérő személy
zetet jól megválogatják, hogy szép termetűek és szemrevalók 
legyenek.* 2 3)

Az apródok nemes úrfiakból kerülnek ki. A nemes szü
lők fiaikat más nemes udvarába adják, hogy ott eltanúlják a 
fegyverforgatást s a világban való forgolódást. Korántsem ta
lálnak ebben lealázót vagy szolgait, sőt nagyon üdvösnek tart
ják az ifjúság nevelésére. És nemcsak főurak és főpapok kas
télyaiba mennek apródkodni, de egyenlő sorsú, sőt olykor kisebb 
nemes szolgálatába is, főkép ha az illető valami hivatalt visel, 
vagy a királyi udvarban szolgál, vagy valami tekintetben kiváló. 
Megtörténik az is, hogy valaki annál apród, a ki ifjú korá
ban az ő szüleinek apródja volt. A nemes kisasszonyok is szol
gálatba lépnek az úrasszonyok mellé.8)
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A vidék, a falu a lengyel nemes otthona, az a nemesi 
élet színtere. A falvakban áll a nemes vára, kastélya vagy 
udvarháza, mellette terűi el földbirtoka, melynek mívelése és 
felügyelete képezi főfoglalkozását. Jobbágyaival mívelteti 
földjét, a melynek terméséből, juh és marhatenyésztésből, 
méhészetből és vadászatból él, s ezek jövedelméből tartja házát 
és szolgáit. Az asszonyok és leányok pedig a gyapjú, len és 
kender-fonást és szövést gondozzák, és a belső gazdaság körűi 
forgolódnak. A  konyhára is ők ügyelnek fel, kivéve a főnemes 
asszonyokat, a kik ezt már nem tartják méltóságokhoz illőnek. 
A főurak közűi némelyek ez időben már kezdenek a váro
sokba húzódni, birtokaikat tisztjeik és jobbágyaik kezelésére 
bízván.J)

De a vidéki nemesség élete korántsem volt egyhangú. 
A tartományokban élénk politikai élet folyik, mely az összes 
tartományt foglalkoztatja. Járnak a vajdasági gyűlésekre, 
résztvesznek a mezei törvényszékek ülésein, hadba indúlnak 
a tatárok gyakori beütései visszatolására, vagy más részleges 
hadi vállalatra. A liarcz és kalandvágyók, ha otthon nem ta
lálnak tért dicsvágyuk kielégítésére, ellátogatnak dél felé, hol 
mindig terem harczi babér s szolgálatot vállalnak az erdélyi 
fejedelem, vagy a moldovai vajda seregében. Az erdélyi udvar
ban, főkép Izabella és János Zsigmond idejében, egész kis 
légió volt a lengyelek száma. Moldovát meg épen úgy tartották, 
mint lengyel tartományt. Különben ambitiojuknak elég tágas 
tér nyílik otthon is a számtalan tartományi tisztségben és 
hivatalban, a melyek igen kapósak valának, mert daczára az 
uralkodó democratikus szellemnek, a czímekre és megkülön
böztetésekre nagyon hiúk. Ilyen mezei tisztségek-(terrestres 
honores et magistratus), melyek nem országosak, csak a vaj
daság területére szóltak; voltak pl. a kamarás, kapitány, 
kardhordó, zászlótartó, főpohárnok, alpohárnok, asztalnok, 
hadnagy, bíró, albíró, jegyző, pénztárnok, vadászmester, lovász
mester és más hivatal. E  tisztségek még a herczegségek idejé
ből maradtak fenn ; most már a legtöbbnek gyakorlati jelentő
sége nincs s csak tiszteletbeli állások, de mégis nagyon kapó

') Cromer : Polonia 499. 1.



sak. A legtöbb csak akkor gyakorolhatta hivatalát, ha a király 
a vajdaság területére vetődött.

Legkedvesebb szórakozása a nemességnek a vendéges
kedés. A  nemesség folytonosan útban van — írja Euggieri — 
látogatóba járnak barátaikhoz, rokonaikhoz, elmennek 100 mér- 
földnyire is ; könnyű az útazás, mert sok lovuk, kocsijok van s 
visznek magukkal mindent, a mire az úton szükségük van. 
A nemesi lakok nyitva állanak minden utazó előtt. Vendég- 
fogadó a nagyobb városok kivételével nincs sehol; a hol az éj 
találja őket, megszállnak a legközelebbi nemes udvarházában. 
A legszívesebben látott vendégek az ismeretlennél is, de kell, 
hogy magokkal vigyenek mindent, még ágyneműt is, mert azzal 
nem szolgálnak a legnagyobb úri háznál sem. *)

Nem ismerünk-e ebben a leírásban egyszersmind a ma
gyar vendégségbe járásra? Nem a nemesi udvarházak ven
dégszerető hajléka pótolta-e nálunk is a vendégfogadók hiá
nyát, egész a szathmári béke idejéig ? Csak a X V III. század 
elején van oka keseregni Apor Péternek Metamorphosisában, 
hogy vendéglők kezdik kiszorítani a vendégszerető nemesi lakok 
régi patriarchális szokásait. A lengyel vendégszeretet jellemzé
sében feltaláljuk a magyart is, a mely nem maradt ama megett, 
sőt (ha a nuntius úr jó volt értesülve) a mienk talán még felül
múlta, mert nálunk ételt, italt s ágyneműt is szívesen adott 
a vendéglátó házi gazda.

A vendégségeket nagy lakomák s főkép hatalmas ivások 
fűszerezték. A vendég vendégséggel járt, s a mint a magyarban 
a szó már magában lakmározást jelent, úgy a lengyel is a 
vendég (gosó) szóból származtatja s vendéglátónak (gospodarz; 
a délszláv hospodar) nevezi a házi gazdát.

A  lakoma olykor eltartott hat-nyolcz óráig.* 2) Nők is 
vehettek benne részt, főkép az elején; leányok is, ha szüleik 
vagy idősebb rokonaik voltak jelen. A  szám-nélküli fogás 
ételeknek alig lehetett végét várni, méhser (miód) és magyar 
bor folyt mint a patak, — a toastok árja megeredt s végte
lenségbe nyúlt. Az ifjúság lakoma végén tánczra perdűlt s
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nem egy házassági frigy szövődött terített asztal mellett.l) 
A  férfiak tovább ürítgették a kupákat. Az volt az ünnepelt, a 
ki legtöbbet tudott inni. Poharazás között kibékülték a régi 
ellenségek, de könnyen összeveszhettek a legjobb barátok is, 
mert legnagyobb sértés volt: nem inni annak, a kivel koczin- 
tottak. Ezt csak vér moshatta le. Nem volt más választás: 
pohár vagy kard. Vagy inni kellett, vagy megverekedni. Pőkép 
a kis-orosz-földi nemesség volt e tekintetben érzékeny, a mely 
legközelebb lakott a nektár hazájához, a magyar Hegyaljához. 
De a nemzeti szokás bölcsen gondoskodott arról, hogy az ivó
pajtások békében álljanak fel az asztaltól, az utolsó pobárt ősi 
szokás szerint arra kellett üríteni, hogy: kochajmy si§: szeres
sük egymást! Hogy pedig Bacbus tisztelete nemcsak a magyar
határszéliek között divatozott, bizonyítja az, hogy legjobb mu
latópajtásoknak épen a legészakiabbakat, a litvánokat tartot
ták s mint rettenthetetlen ivók, a mazovi kisnemesség nyerte 
el a pálm át.2)

A lengyel lakomák képében nem áll-e előttünk a ma
gyaré is? s amazokról olvasva, nem jut-e önkénytelenűl eszünkbe 
Apafy Mihály uram asztala, az erdélyi víg lakomák, »az po
hároknak, bokályoknak s fedeles kristályoknak zörgési, csen- 
gési, bongási, csattogási?« 3) A mennyire hasonlít zöld asztala, 
ép annyira egyezik fehér asztala is a két nemzetnek. A lengyel 
dal, a mely a magyarral való testvériséget zengi a pohár kö
zött, rá illik a XVI. századra is.

A hogy a lengyel nemes mulatott, szintúgy lakmároztak 
szolgái. Nem tartották igazi úrnak, a ki nem gondoskodott, hogy 
szolgái s főkép a vendégéi jól egyenek, igyanak — mondja Cro
mer. 4) A  főnemes szolgálatában álló kisnemeseknek gyöngy
élete volt. A ki legjobban tudott inni ura egészségére, azt 
tartották a legjobb szolgának. Ha az urak felkeltek, a szol
gák ültek asztalhoz s néha 3—4 asztalt elfoglaltak. Enni inni 
volt, a mennyit szemök-szájok kívánt. Az udvarnokoknak oly
kor saját külön szolgáik és apródjaik voltak s ezeknek ismét

2) Cromer id. m. 496. 1.
2) Gvagnin II. k. 68,1.
3) Haller László egy diétái lakoma leírásában. L. »Hazánk« 1885. 

évf. 445. 1.
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szolgáik és apródjaik s igy tovább sokszor egész negyed ízig- 
len. S ezek mind urok asztaláról éltek, s egymást rendre fel
váltották a lakmározásnál. H a a szolga kimaradt, szolgálatát 
elmulasztotta s ura kérdőre vonta: csak azt kellett felelnie, 
bogy ura egészségére volt egy kicsit inni s gazdája nem hogy 
haragudott volna, de mosolyogva megköszönte. *)

A borfogyasztás ez időtájban vált általánossá az ország
ban, előbb inkább csak a főnemesek aztalán volt található. 
Sört régóta készítettek Prussiában árpából, Podoliában búzá
ból. De legnagyobb keletje volt a méhsernek (lengyelül miód), 
a melynek igazi hazája Lengyelország vala, a hol a méhészet 
nagyon el volt terjedve.2)

A pórnép közönséges szeszes italok élvezetébe merült 
s keresetének nagy részét a korcsmákban hagyta, melyek 
nagy száma kárára volt a köznépnek, de hasznára a nemesség
nek, mely a korcsmák bérletéből tekintélyes jövedelmet hú
zott. Az ivás szenvedélyét fokozta az éghajlat zordsága, ebben 
kerestek egyszersmind mentséget a szeszes italok nagymérvű 
fogyasztásáért.

Kedrencz szórakozása volt a lengyel nemességnek a va
dászat. Az ország erdőben bővölködött, az erdők, mezők vadak
kal voltak tele. Sok volt a nyúl; őzek és szarvasok egész 
nyája legelészett az erdők berkeiben; a mocsáros helyeken 
vaddisznók nyájai tanyáztak, fennebb a farkas és a medve 
lakott. Litvániában a fehér medve is előfordúlt. A  porosz tar
tomány, Mazovia és főkép Podolia rengetegeiben pedig nyá
janként legelésztek a vadszamarak, vadlovak s az akkori állat
világ királya, a hatalmas bölény. A  bölény, vagy vadbivaly 
(írja Cromer) igen nagy és nagyon veszedelmes állat, homlo
kán befelé görbült kis fekete szarvakkal, a melylyel a vadászt 
lovastól együtt magasra dobja, és jó vastag fákat képes ki- 
dönteni. Nagyságáról fogalmunk lehet arról, hogy szarvai 
közt a fején két, sőt három ember is elülhetne (írja Cromer, 
valószínűleg némi túlzással). Grubanczos borzas szőre van, álla 
alatt lebernyés tokája függ alá. Húsa besózva kedvencz eledele

*) Gvagnin II. k. 69. I. *8i interrogatur, respondet se pro sanitate 
domini hilariter hibisse, ad quem dominus subridens gratias agit.«

a) Cromer Polonia 494. 1.
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főuraknak s fejedelmeknek. Szarvát a vadászok kürtül hasz
nálják. Ezeknek egy kisebb faja, a vadökör, a Kárpátok alján 
lakik. *)

A bölény vadászat volt a legmagasabb vadász-élvezet, a 
melynek szintén szentel egynéhány sort Cromer. A lovas 
vadászok meglepték a csordájától elvált s a mezőn legelésző 
bölényt s körbe elrendezkedvén, bekerítették. Egyik lovas a 
másik után feléje nyargal s nyilat röpít belé. A megsebesített 
bölény vadúl neki rohan megtámadójának s üldözni kezdi. 
Azalatt más lovas férkőzik hozzá és sebesíti meg. A bölény 
most elhagyja az üldözöttet s az újabb ellenfél után száguld. 
De mielőtt elérné, ismét más vadász nyila vagy dárdája üt 
rajta sebet — s így folyik a bonyodalmas vadászat, mig a nemes 
vad sebeiben s a kimerüléstől összeesik.* 2)

A bölényvadászatnak volt egy másik látványos módja is, 
a mely némileg a spanyol bikaviadalokra emlékeztet; de mig 
egyrészt ennél veszedelmesebb, másrészt izgalmasabb s a maga 
nemében páratlan, mert az erdők belsejében, a bölények tanyá
ján folyik. A bölényeket az erdőben bekerítik s a parasztok 
levágott fatörzsekkel minden menekvési útat elzárnak előlük. 
A körön belül alkalmas helyen biztos nézőhelyet állítanak fel, 
a fejedelem, a főurak s a nők részére. A vadászok fatörzsek 
mellé rejtőzködnek hosszú vadászdárdákkal fegyverkezve. A  
falkanagy elbocsátja a kutyákat s azok lovasvadászoktól kö
vetve, rejtekeikből kizavarják s a nézőtér és vadászok felé tere
lik a bölényeket. Midőn valamelyik egyik vadásznak a les
helyéhez közel jön, ez a fa megöl előlép s dárdáját beledöfi. A 
megsebzett vad szarvával a fának döf, a mely a vadászt fedezi 
s minthogy a fa vékonyabb, mintsem mindkét szarvát felfog
hatná, a bölény homlokával s testének egész erejével neki megy. 
Ezt a pillanatot felhasználja a vadász s dárdáját a szügyibe 
döfi a fa körül nehézkesen keringő vadnak. Segélyére vannak 
a nagy vadászebek, a melyek marása ellen a bölénynek szintén 
védekeznie kell. Több szerencsés szúrás után a vad összeesik. 
De ha a vadász döfése nem sikerűi, avagy nem halálos s a va
dászt elgázolja: valaki a közel állók közül a vadállat elé vörös

') Cromer Polonia 489. 1.
2) U. o.
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posztót dob, a mely szín leginkább képes megvadítani. E rre ez 
otthagyja az előbbi vadászt s üldözi a másikat, a ki saját fája 
mögé menekülve, készen várja s leszúrja. H a ennek sem sike
rülne, más jön segélyére, mindaddig, míg az áldozatot le nem 
terítik. Gondosan óvakodnia kell a vadásznak az üldöző vad 
nyelvétől is, a melyet hosszan előre nyújt, mert ezzel, ha csak 
ruhája Szegélyét is megfoghatja, magához rántja vele, annyira 
érdes és erős.3)

Képzelhető, mennyi izgalommal és életveszéllyel járt 
ez a bölényviadal s szenvedélyes vadászoknak mennyi élve
zetet nyújthatott. Különben nálunk sem volt ismeretlen, 
legalább az előbb említett faja a bölény vadászatnak. Erdély
ben, a hová a közeli Podoliából átszármaztak a bölények, a 
X V II. században nagy kedvteléssel vadásztak a fejedelmek, 
I. és II. lutkóczy György, Apafy, e fejedelmi vadra. Az utolsó 
bölényt a múlt században lőtték ki Erdélyben. Lengyelország
ban is felszorították később Litvánia ősrengetegeibe s a len
gyel földön az utolsó bölényt talán épen az utolsó lengyel király 
lőtte. A lengyelországi hires bölények utolsó maradékát nap
jainkban az orosz czár tenyészteti egyik vadászó erdejében.

Kedvelt volt a medve-vadászat is. Bő alkalmat nyújtott 
ahhoz a medvék nagy száma. Bőrét, mint napjainkban, térí
tőül használták nyereg alá, ágy elibe, nyughelyre vagy kocsiba 
s télen szánba; talpát ízletes eledelnek tartották. Szerették a 
medvét élve kézre keríteni és látványosságra használni. Tőrt 
vetettek neki s a hálóban vergődőt a vadászok körülfogták és 
fadorongokkal fejét és lábait a földre szorították, kötéllel ösz- 
szekötözték s faketreczben elszállították. Aztán alkalmas he
lyen elbocsátották s vadászatot tartottak r á ; vagy pedig lát
ványos mutatványokra használták. Ilyen volt pl. hogy hosszú 
kötéllel erős fatörzshöz kötötték s ráeresztettek egy lovat, a 
mely összerugdosta, mig a medve csak addig védhette magát, 
a meddig a kötél nyúlt.2)

Bőre kedvéért vadászták a farkast, rókát, vadmacskát, 
nyusztot, vidrát, hódot, ez utóbbi farkát delicat eledelnek tart-

’) Cromer Polonia 489. 1. 
2) U. o. 490. I.
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ják. A. drága prémes téli ruhák nagy kedvességnek örven
dettek.1)

A vadhús mindennapos volt az urak asztalán, nem ve
tették még a madarakat s halat sem, sokféle bel- és külföldi 
szárnyas háziállatot tartottak a konyha szükségletére. A puly
kát ép azon idő tájban honosították meg Indiából.

Egészen más volt a lengyel parasztság élete.
A pórnép sorsa Lengyelországban, a XV I. században, 

még súlyosabb volt, mint minálunk. Évi adót fizettek földes- 
uroknak, mívelték földjét és különféle köteles szolgálatokat 
teljesítettek a háznál és a mezőn, részint magok, részint iga
vonó jószágukkal. Szabad költözködési joguk nem volt, földhöz 
voltak kötve (glebae adscriptitii.) Kmet-nek, jobbágyoknak 
neveztettek, földesurok életbalál ura volt felettük, azok kivé
telével, a kik tanúltak, vagy az egyház szolgálatára szentelték 
magokat. A városi nép közűi a jómódú közrend a köteles job
bágyi szolgálatokat szolgák vagy helyettesek által végeztette 
s maga nyugalomban élt. A városi közrend soraiban akadtak 
mívelt emberek és nők, a kik úri szokásokat vettek fel s gyalog 
szolgák által kísértették magokat, ha útra keltek.2) A jobbágy
ság, a köznép, minden polgári jogokból ki volt zárva s elnyo
mott helyzetükben nem voltak egyebek, mint fehér rabszolgák. 
Szegényesen éltek, nyomorúságosán laktak, főkép az északi 
tartományokban, a hol állatok bőrével védték magokat a hideg 
ellen; télen szűk viskóikban egyetlen szobába szorúltak össze 
a háziállatokkal. A ronda, füstös szobában, — mert a kemen- 
cze ott állott, de kéménye nem volt — tengette életét a sze
gény paraszt; a gyermekek fent a tűzhely felett heverésztek a 
tyúkokkal együtt, a gazda feleségestül lent a juhok, kecskék, 
borjuk és malaczok között.8) Ez a nyomorúság különben nap
jainkban sem ismeretlen; hasonló életmóddal felvidékünk egy
némely szegényes falujában, s az erdélyi oláh falvakban máig 
is találkozunk.

Jellemző sajátsága volt e népnek, a mint mai napig is 
az : a vallásosság. És ebben nemes és paraszt között nem volt *)

*) Cromer Polonia 490. 1.
fi) Cromer id, m. 499. 1. Lelewel id. m.
s) U. o. 493. 1.
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különbség, mindössze, hogy az együgyű pórnép bigott vallásos
ságával karöltve járt a babonaság. A litvánokról azt írja a 
velenczei követ, bogy jó keresztyének s többnyire katbolikusok 
(a Protestantismus kevésbé terjedt el köztük s egyáltalában 
a nép közt); vannak köztük, a kik a görög-keleti hitet követik, 
vannak mohamedánok is, és vannak természet és fétis-imádók 
(idolatri), a kik imádják a napot, az erdőt és kígyókat ta rta 
nak házaikban imádás tárgyául, tejjel táplálván azokat. *)

Természetesnek fogjuk találni, hogy ennek a szegény 
népnek, a melynek az életfentartásért annyit kellett küzdenie, 
az erkölcsi élet nemesebb fogalmairól kevés tudomása és érzéke 
volt. A nemesség ellenben nagyon érzékeny és féltékeny volt 
a becsület és tisztesség kívánalmai iránt. Csalás, szószegés, 
hazugság s minden lovagiatlan tett megbélyegző volt a nemesre. 
S ha valakinek ilyesvalamit lobhantott szemére vele egyen
rangú társa: az ellen csak lovagias utón tisztázhatta magát. 
Becsületbe vágó ügyeket fegyverrel, párviadalban 2) intéztek el.

A mily nagy volt a különbség a nemes fényűzése és 
gondtalan élete és a paraszt nyomorúságos tengődése között: 
ép’ oly ellentétes köztük a szellemi élet is. A  pórnép egészsé
ges gondolkozásmódját, természetes józan eszét elhomályosítá 
a szolgai alázatosság és meghünyászkodás. A nemes ellenben 
szellemi életében lépést tartott az európai míveltség haladásá
val. Az ifjúság neveltetésére nagy gondot fordítottak, a latin 
iskolákat gyenge gyermekségétől fogva látogatta gazdag és 
szegény. A latin nyelv tudása annyira el volt terjedve az or
szágban, még a kézművesek s igénytelen sorsú. emberek közt 
is, hogy — Cromer szerint — még Latiumban sem lehetett 
volna annyi emberrel találkozni, a ki latinúl tudjon, mint Len
gyelországban. Még a leányok is, nemes-kisasszonyok és polgár
leányok egyaránt, tanúltak latinúl a háznál és kolostorokban. 
A leányok nevelése első sorban háziasszonyi teendők elsajátí
tására irányúit: sütni főzni, a belső gazdaságot vezetni, fonni 
szőni és hímezni tanúltak. Az ifjak vagy közhivatali, vagy papi 
pályára készültek, vagy gazdászatot, kereskedelmet és iparűzést 
tanúltak. Az ipar iránt ugyan nem volt nagy fogékonyságuk * 8

J) Lippomano, id. m. 281. 1.
8) Cromer id. m. 499. 1.
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a lengyeleknek, megvetéssel néztek rá. Iparczikkekkel külföld
ről látták el magokat. A módosabb ifjak világlátás kedvéért a 
külföldi, főkép az olasz, párisi és német egyetemeket láto
gatták. A  vándorlási hajlam erős volt a szegényebb osztályok
ban is. Előszeretettel viseltettek minden iránt, a mi külföldi. 
Buzgalommal tanulták az idegen nyelveket; idegen öltözetet 
és szokásokat vettek fel. Cromer nagyrészt az idegenszerűség 
mohó szeretetének tulajdonítja a reformatio gyors elterje
dését is.

Az idegen nyelvek közül, mint fentebb említők', legin
kább el volt terjedve a latin, a mely a törvényhozás, törvény
kezés s az egyház hivatalos nyelve volt s a melyen a rendele
tek, szerződések, minden nyilvános aoták, sőt a magánlevelezé
sek is többnyire íratni szoktak. A  lengyel nyelv kevéssé volt 
gazdag és kifejlődött s írásra alkalmas.1) E  század végén kezd 
a nemzeti nyelv a nyilvánosság terén, a közügyekben tért hó
dítani. A királyválasztások idején a confoederatiok s más poli
tikai tények actáiban már találkozunk a lengyel nyelvvel. 
Báthory idejében az országgyűléseken a senatorok s előbb- 
kelők latinul, — a követek nagy része már lengyelül beszél.

Nagy elterjedésnek örvendett a német nyelv is. A lengyel 
állampolgárok tekintélyes része, a porosz tartomány lakói, né
metek voltak. Ezek okirataikban s törvénykezési actáikban 
nagyobbára a német nyelvet használták, vegyítve lengyel és 
latin szavakkal. Német kereskedőkkel, iparosokkal és német 
gyarmatokkal el volt árasztva az ország, német volt eredetileg 
a legtöbb város polgársága, a városi szervezetek mintájáúl a 
»magdeburgi jog« szolgált. Nem egy német származású volt a 
lovagrendben is. De ezek, valamint a városok és gyarmatok 
ez idő tájban már jórészt beolvadtak a lengyelségbe. A német 
nyelv legelterjedtebb volt a porosz tartományban, Szilézia kö
zelében, a Szepességen és a közeli kisorosz földön, de elhatott 
a legtávolabbi határokig is, mert a németekkel való gyakori 
érintkezés és kereskedés kedvéért előszeretettel tanulták a 
született lengyelek is.

A  szláv nyelveket nem számíthatjuk az idegen nyelvek *)

*) Cromer id. m. 491.
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közé; a közel rokon cseh és tót nyelvet megértette és érti a 
lengyel tanúlás nélkül; az idegenebbszerű oroszt értették és 
beszélték a határos tartománybeliek, főkép a görög keleti val- 
lásúak s a ruthének. Nevezetes azonban, hogy Russiában, a 
kisoroszok hazájában, főkép annak déli részeiben, a lengyel 
nyelv volt inkább az uralkodó; mert lengyelek árasztották el, 
részint a föld termékeny voltáért, részint a tatárok elleni ka
tonáskodásért a végeken.

Sok volt a zsidó az országban, Prussia kivételével min
denütt, városban és faluhelyen. Ezek saját nyelvükön beszél
tek, a mellett németül sajátságos kiejtésükkel és lengyelül, 
meg oroszül.

Voltak örmények is Podoliában és Russiában. Nyelvüket 
megtartották.

Az olasz nyelv a nápolyi származású Bona királyné, 
I. Zsigmond neje idejében kezdett tért hódítani. Olasz keres
kedők és iparosok telepedtek meg a nagyobb városokban. 
A főurak között az udvar olasz befolyása megszűntével is fen- 
tartotta magát az olasz nyelv, mert az előkelő világ Olaszor
szágot látogatta legszívesebben.

A mayyar nyelvnek is volt némi elterjedése Lengyel- 
országban — bizonyára több, mint manapság — mert Ma
gyarországgal s főkép Erdélylyel szoros összeköttetésük volt a 
a lengyeleknek. A  borkereskedés sok lengyelt vonzott orszá
gunkba, a Hegyalján nem egy lengyel nemesnek volt szőleje ; 
Erdélyben pedig a lengyel Izabella s a félig Jagelló-vér János 
Zsigmond udvara, testőrsége, katonasága hemzsegett a len
gyelektől. Az olasz Grromo Erdély nemzetiségeiről írván, külön 
lengyel nemzetiségei külömböztet ott meg. *) Főkép aztán Bá

tho ry  István idejében a lengyel udvarban s a hadseregben nagy 
contingenst tett a magyar elem s vele együtt terjedt a magyar 
nyelv. A magyar befolyás a ruházatban is nyilvánult. A ma
gyar ruhának nagy divatja van már Báthory királysága előtt. 
Elődje, Valois Henrik ünnepélyes bevonulásakor Krakkóba a 
lengyel nemesség nagy része magyarosan volt öltözködve s a 
legtöbbnek bandériuma magyar ruhás és magyaros fegyverzetű

’) Archiv für Siebenbürgische Landeskunde Neue Folge. II. k, 38.1.
SZÁDECZKY : BÁTHORY 1ST. LENGYEL KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 3
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vala. Az ország prímásának ugyanott 200 magyar ruhás hu
szárja van; a krakkai várnagynak ugyancsak 200 magyarosan 
öltözött és fegyverzett lovasa, a sandomiri főstarostának 300, 
a sandomiri vajdának 200 magyar ruhás vitéze, aranyzsinóros 
selyem ruhában; a siradi vajdának, Laskinak 40 magyar módra 
s 100 tatárosan felszerelt kísérője, Teczy/ski grófot, a belei 
vajdát 200 lovas magyaros bandérium kiséri; még a nagyher- 
czegség méltóságai és képviselői is többnyire magyar ruhában 
jelentek meg, a kisebb rész volt olaszosan, orosz és tatár módra 
öltözködve. *)

A lengyel tudományosság góczpontja a krakkai egyetem 
vala, melynek a magyar Hedvig megalapítója s kegyeletes 
emlékezetben tartott pártfogója. Az egyetem számos derék 
bel- és külföldi tanerővel volt ellátva s számosán keresték fel 
a külföldről is. Magyar ifjak is sokan tanúltak Krakkóban, 
a hol külön »hursa Hungarorum«-ot, magyar egyletet alkot
tak. Yan nyomdája a század elejétől fogva, úgy hogy a legelső 
magyar könyvek nagyrészét szintén Krakkóban nyomták. 
A krakkai egyetemi ifjúság az 157B/e-iki királyválasztás zavarai 
között Báthory mellett tűntet, verseket írnak tiszteletére, a 
minek eltiltására az osztrák követ lépéseket tett a rectornál.

A szellemi élet, a tudomány és irodalom ez időszakban 
erős lendületet nyer. A renaissance hatása érezhető mind a 
politikai, mind az irodalmi életben. A  mint a classicusokat, 
ép oly mohón tanúlmányozták a régi római törvényeket s a 
régi Róma köztársaságát mintegy eszményképül választották. 
Nem egy nyomát találjuk ennek e kor íróinál. Az ifjú Za- 
mojski, a ki Báthory alatt az ország első méltóságára emelke
dik, épen ilyen munkával vonta magára a közfigyelmet. Műn. 
k á ja : De senatu Romano — összehasonlítása a római köztár
saságnak a lengyellel — a kor uralkodó politikai eszméinek 
kinyomata s mint ilyen nagy népszerűséget szerzett írójának.

A nagy átalakúlások korszaka lendületet adott egyszers
mind a történetírásnak. A  bistoricusok között az első hely 
Cromer Mártont illeti, a tudós püspököt, a kinek nagy törté-

l) L. Noailles m. Henri de Valois II. k. 410. és k. 11.
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nelmi művén kívül,J) (mely a lengyelek eredetétől Zsigmond 
uralkodásáig terjed), a XY I. századi Lengyelország leírását 
köszönjük.2) Munkája első könyvében az ország külső leírását, 
határai, hegyei, folyói, állatvilága, terményei, városai, tarto
mányai s néprajzi jellemzését találjuk, a másodikban a lengyel 
alkotmánynyal s intézményekkel ismertet meg. Munkáin meg
látszik, hogy Cromer egyike volt kora legeszesebb embereinek, 
a kit Zsigmond Ágost sok fontos diplomatiai küldetésre hasz
nált, Rómába, Bécsbe, Dániába, Svédországba, — s ő általa 
rendeztette a királyság levéltárát. 1566-ban a Rómában szé
kelő Hosius bibornoknak a vármiai püspökségben helyettesí
tője s később utódja lön. Nagy történelmi munkájának egyik 
kiadását Báthorynak ajánlja s ez az 6 arczképével s czímerével 
van ékesítve.

A második hely Heidenstein Reinholdot, Báthory udvari 
történetíróját illeti; a kinek fő munkája, Lengyelország törté
nete, Zsigmond Ágost halálától 1602-ig terjed. ®) Külön mun
kában is megírta Báthory Istvánnak a moszkoviták ellen ve
zetett hadjáratai történetét4) és Zamojskinak életét, a ki kö
zel 30 évig volt Lengyelország nagy kanczellárja és hetmanja. 
Heidenstein művei latinból németre is lefordíttattak s nagy 
elterjedésnek örvendettek.

A Báthory előtti interregnumok specialis történetírója 
Orzelski S wi§ toslaw; de munkája nyomtatásban nem jelent meg, 
mindössze kéziratban maradt fenn az utókor számára.5) Sóli- * б

0 Polonia sive de origine et reims gestis Polonorum libri XXX.
а) De situ Poloniae et gente Polona libri 2.
8) Reinholdi Heidensteinii secretarii regii rerum Polonicarum ab 

excessu Sigismundi Augusti libri XII.
*) Commentarius de bello Moscovitico.
б) Interregni Poloniae libri VIII. Egy kézírati példánya megvan 

a krakkai hg. Czartoryski muzeum könyvtárában, egy másik a lembergi 
gr. Ossoliiiski könyvtárban. Noailles marquis említi, hogy a bécsi udv. 
könyvtárban is van egy példány ; de nekünk hivatalos megkeresésre az 
ellenkező választ adták. Néhány év előtt megjelent Pétervárt lengyel 
fordításban. Én a lembergi példányt használtam, melynek czíme : Sven- 
toslai de Borzeiowice Orzelscii, capitanei Radzieioviensis, iudicis terrae 
Calisiensis, comitiorum regni a. 1582 mareschalci Historia Polonica. Res 
post obitum Sigismundi Augusti gestas ab a. 1572. ad a. 1576. complec
tens. föl. 195. lev.

3*
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kowski Demeter lembergi érsek történetét szintén Zsigmond 
Ágost halálától kezdi, mint a lengyel új kor kezdetétől.

Nevezetesebb történetírók még e korban Gvagnin,* 2 3) 
Bielski és Stryjkowski. A  két utóbbi lengyelül í r t ; a többiek 
mindnyájan latinál. Töredékes történelmi munkája maradt 
fenn még Wapowskinak 8), egy ismeretlennek 4) és Warszewicki 
Kristóf ismert publicistának.

A történetírókhoz csatlakozik Paprocki Bartosz, ki a 
maga korában páratlan czímertani munkában örökítette meg 
a XY I. századi lengyel nemességet. Munkája történelmi ala
pon épült, gazdag családtörténeti anyagot ölel fel s czímerek 
szerint csoportosítja a lengyel lovagi rendet, megfelelően a 
lengyel heraldika szellemének, a mennyiben a lengyelek között 
a czímerközösség sokszor egész távoli családokat, kik semmi 
vérségi rokonságba nincsenek, mintegy heraldikai nemzet
séggé kapcsol össze. — Paprockit is Báthory tudományszere- 
tete, irodalompártolása buzdította és az a dicsőség, melyet a 
vitéz király győzelmeivel a lengyel lovag névnek szerzett. — 
Áradozó szavakban ad ennek kifejezést a nagy királyhoz inté
zett ajánló soraiban. Könyvének czímét szintén Báthory arcz- 
képével s az ő és a tartományok czímerével ékesíti.5 * *) Paprocki 
munkája már lengyel nyelven van írva. Napjainkban újabb 
kiadást ért.

E  kort ünneplik a lengyel irodalom történetírók úgy is, 
mint a lengyel szépirodalom hajnalát. — Ekkor élt az első

J) Joannis Demetrii Sólikowski, arcliiepiscopi Leopoliensis : Com
mentarius brevis rerum Polonicarum a morte Sigismundi Augusti.

a) Q-vagnin Alexandri : Rerum Polonicarum tomi III. (1584).
s) Bernhardi Wapowii : Fragmentum Sigismundi senioris regis 

Poloniae res gestas, Cromeri descriptione posteriores, continuans. (Cro
mer kölni 1589. kiadása mellett).

*) Fragmentum commentarii rerum sub interregno a morte Sigis
mundi Augusti regis usque ad coronationem Stephani primi in Polonia 
gestarum (ki van adva Przezdziecki Alexander: Jagiellonki Polskié tom.
3. 361. 1.)

ä) Herby rycerstwa Polskiego. Przez Bartosza Paprocki w Kra-
kowie 1584. föl. Újra kiadta Turowski Kázmér József Krakkó 1858-ban,
az eredeti czímlap s rajta Báthory képe facsimiléjével s a nemzetségi
czímerek rajzaival 4-edr. 964, OLXII. és 13 11. Több magyar vonatkozás
is van benne, köztük Wesselényi Ferencz czímere.



nemzeti nagy költő, KochanowsM János, a kinek 300-ados em
lékünnepét pár év előtt kegyeletesen ülték meg a Kárpátokon 
túl. 0  volt az, ki nemzete nyelvén először szólalt meg olyan 
zengzetes versekben, a melyek ép oly elismerésnek s bámúlat- 
nak örvendenek máig is honfitársai között, mint kortársa, Ba
lassa Bálint versei mi nálunk. Főbb munkái: egy classicus 
tragoedia, a mely tárgyát a Trójai hadjáratból veszi, továbbá 
szent Dávid zsoltárainak szép lengyel fordítása s a mivel leg
főbb sikert a ra to tt: hazafias ódái, elégiái, satirái és epigrammái. 
Megénekelte Báthory diadalai közül i s : Polock bevételét. 
0  volt az első nemzeti költő, a kinek sikere egész iskolát te
remtett, költőkből, a kik több-kevesebb szerencsével utá
nozni törekedtek őt. Érdemes kortársa a szépirodalom terén 
Rey Miklós, a szellemes moralista, a ki »A nemesség tükre« 
czím alatt igen érdekesen írja le egy lengyel nemes életének 
keretében a régi lengyel szokásokat s politikai életet.*)

A reformatio bevitele Lengyelországba életre keltette a 
vallási vitákat is. A vitázók közt heves vitairataival nagy hír
névre vergődött Orzechowski, a ki többször változtatta hitét s 
egyenlő hévvel támadta meg majd a katholikusokat, majd is
mét a protestánsokat. A vitázók között a pálma Hosius bibor- 
nokot, a lengyelek Pázmányát illeti. Méltó társa neki Karn- 
kowski kujavi püspök, a kit Báthory az ország prímásává tett.2)

A törvények is megtalálták összegyűjtőjüket és kiadóju
kat. — A lengyelek Yerbőczyje, haski János cancellárius, a 
ki 1505-ben Sándor király rendeletéből összegyűjtötte az or
szág törvényeit (Statuta Alexandri). Ezt követte Zsigmond 
király törvénygyűjteménye,8) majd a Priluski Jakabé.1) ■— Az 
1563-iki országgyűlés meg arról gondoskodott, hogy a latin 
törvények lengyelre fordíttassanak s ezzel megbízta Herburt 
Jánost, a kinek munkája 1570-ben Krakkóban látott napvilá
got.B) Ezeket később több törvénygyűjtemény követte, de a 
melyek korszakunkon kivűl esnek.

0 Mickiewicz : Cours de litterature slave.
2) Levelei fenmaradtak: Epistolae illustrium virorum. Dlugosz 

1712. kiadása mellett.
3) Krakkó 1524.
*) Krakkó 1553.
5) Lengnieh : Jus publicum I, k. 5. 1.

BÁTHORY ISTVÁN LENGYEL KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 3 7
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A lengyelek szellemi életével foglalkozva nem hagy
hatjuk említés nélkül az országgyűlési ékesszólást sem, a mely
ben a lengyel nemesség annyira kitűnt. A  gyakori vajdasági 
és országgyűlések bő alkalmat nyújtottak a lengyeleknek a 
politikai szónoklatban való gyakorlatra, melyet nagy elősze
retettel míveltek. A  classikusok, Cicero, Livius, Salustius ál
lottak előttük példányképűi, kiknek utánzása erősen szembe
tűnik. Az országgyűléseken a követek nagy része már lengye
lül szónokol, a tartománygyűléseken még inkább.

A szellemi élet haladásával lépést tartott az anyagi ja 
vakban való gyarapodás. Az ország a XVI. század nagy ré
szét békében töltötte el, a mi előmozdította az ország felvirág
zását. A földmívelés gazdagon jutalmazta a reá fordított mun
kát ; Podolia, Russia, Kis-Lengyelország, Masovia és Porosz- 
ország kövér termő földje nemcsak az országot látta el termé
nyekkel, külföldi kivitelre is bőven maradt. Pőterményei: búza, 
gabona, árpa, zab, kender és len. Állattenyésztéséről még hí
resebb. Kövér legelőin szarvasmarhát és lovat igen nagy 
mennyiségben tenyésztettek. Híresek voltak Podolia ökrei 
és lovai, melyeket Magyarországon át egész Olaszországig 
szállítottak; gyapjúval elárasztották Morvaországot, Fran- 
cziaországot, Flandriát, a lengyel gyapjú keresett árúczikk 
volt. A mébtenyésztés még általánosabb; méznek nagy bőségé
ben volt az egész ország, főkép a Porosz tartományés Litvánia, 
hol a méhek vadon is tenyésztek erdőn, mezőn.J) Tejben és 
mézben valóban Kanaán volt Lengyelország.

Asványvilága sem volt szegény. Arany, ezüst, vas, ólom 
ércze volt elég s sója oly bőven, hogy elláthatta az országon 
kívül Sziléziát, Csehországot, Ausztria nagy részét és Orosz
országot. Sóbányáiban, a Krakkó melletti Vielicskán és Boch- 
nán több mint 1500 ember dolgozott. Halics és Kólómeia 
mellett is volt sóbányája. Russiában sós tavai voltak, a me
lyekből sót főztek. Podoliában pedig a vadon (steppék) köze
pén a Dnieszter mellett volt egy sós tó, a mely időközönként 
a nap égető hevőtől oly szilárd sóréteggé keményedett, hogy 
szekérrel lehetett járni rajta, mint a jégén, míg az eső ismét

') Iáppomano Girolamo : Relazione di Polonia 276. 1.



fel nem olvasztotta. — A Kárpátok alján Biec vidékén pedig 
kőolajat ástak.*) Ez volt elseje az újabb időben híressé vált 
galicziai petroleum forrásoknak.

A kereskedés fő iránya a Visztula mentén a Keleti ten
ger felé vezetett. Fő piacza a porosz tartomány fővárosa, 
Danczka volt, amelynek kikötőjében400—500hajó horgonyo
zott. A Visztula torkolatánál (egy mértföldnyire a tengertől) 
feküdvén, kényelmesen közvetíthette a kereskedést a Balti ten
geren át Svéd-, Norvég-, Dán-, Flandria, Franczia-, Angol
ország és Portugálba felé. Főbb kiviteli czikkek voltak: ga
bona neműek, len, kender, gyapjú, prémek, méz és viasz; be
viteli á rúk : kelmék, bor, olaj, ezukor és orvosságok. Danczka 
évi adója a kir. kincstár számára 2000 frt volt s 3 napi ellátás 
a király és kísérete számára, valahányszor a város falai között 
m ulatott.2) Gazdag város volt s hatalma tudatában annyira 
elbizakodott, hogy pl. Báthoryt nem akarta elismerni királyúl, 
s csak kemény vereség és hosszas ostrom után hódolt meg. 
Rajta kívül még három nevezetes tengeri kereskedő városa 
volt a köztársaságnak: Thorn, Elbinga és Königsberg.

A szárazföldi kereskedés föpiaczai voltak: Ilyvó (Lem
berg), Moldova, Törökország és a tatárok — Kiew pedig déli 
Oroszország felé. Sambor, Przemysl és Krakkó közvetítette a 
magyar bor kereskedést. Ez utóbbi egyszersmind a nyugati 
kereskedelem emporiuma. Az északi tartományok piacza
Vilna a litván — és Riga, a livon főváros vala.

*
Ilyen volt, főbb vonásaiban ismertetve, a lengyel élet a 

XV I. században. Mondhatjuk, boldog és nyugalmas, — fűsze
rezve a béke áldásai között az élet örömeitől. Tudták él
vezni az életet, de nem rettentek vissza a komoly munkától s 
ha kellett, nem féltek meghalni sem a hazáért.

A nemesi élet éltető szelleme a testvéri szeretet. A ne
messég egyetlen nagy családot képez, melynek tagjai egyenlők 
egymás között s a legszentebb kötelékekkel vannak összefűzve; 
közösek örömeik, vágyaik és aspiratióik. Szóbeszédben testvér-

0 Lippomano: Relazione di Polonia 276. 1. és Cromer: Polonia
485. 1.
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s) Lippomano u. o. 280. 1.
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nek (brat) szólítják egymást. A legnagyobb úr aem tartja 
méltóságához nem illőnek, brat-nak szólítani az egyszerű köz
nemest. A nemesség összesége magát lovagrend-nek (ordo 
equestris, ricerstwo) nevezi. Büszke egyenlőségére, melynek 
megalapítója Nagy Lajos, a ki hitlevelében (pacta) a közne
mességet a főnemességgel egyenlő jogokkal ruházta fel. *)

S a.nemességnek megvan az a különleges joga, hogy 
adoptió útján felvehet kebelébe nemnemest is, t. i. hogy egyik 
nemes család adoptálhat valakit, a ki nemnemes, s megen
gedheti neki czímere viselését; hár a nemességet rendesen 
a király adományozza. A nemesi czímerek sem egyes családok 
kizárólagos tulajdonai a lengyeleknél (mint Európa többi or
szágaiban) ; közös czímerek kötnek össze egész csoport nem 
vérrokon családokat. Cromer előszámlálja a czímernemzetsé- 
geket, mintegy 123-at, 2) Paprocki a közös czímerek alatt cso
portosítja a nemesi családokat. Ez is egyik összekötő kapocs 
a nemesség között. A régi szláv törzsszerkezetnek nyo
mait megtaláljuk ezekben a czímeres nemzetségekben; a régi 
hirtokközösség maradványait láttuk a starostaságokban; s a 
régi patriarchalis élet előttünk áll a nemesség testvériségében 
(némely okiratok nyelvén szólva fraternitásában: braterstwo).

A lengyel a magyart is brat-nak nevezi; 3) s ezt a test
vériséget, melyet a történelmi érintkezés kifejlesztett, 1575-ben 
pecsételte meg a varsói mezőn, midőn Báthoryt királylyá 
választotta.

>) Ekkor kezd felvenni a nemesség czímereket és állandó család
neveket, rendesen birtokától nevezvén magát -ski vagy -cki végzettel, a 
mely a magyar -y-nak, a német rore-nak, s a latin de-nek felel meg, (En
nek a mintájára képződött sok felső-magyarországi név is). A ruthének 
az apai névhez wicz végzetet ragasztának. A litvánok a család törzsaty
jának nevét választék változtatás nélkül családnevűi. L. Lelewel Joa
chim : Betrachtungen., . des ehemaligen Polens. 81.1. 

a) Cromer id. m. 498 1. 
s) Az ismeretes dal szerint:

W^ngier Polak dwa bratanki 
Jak do szabii tak do szklanki.
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A lengyel királyi szék betöltésének módjai. — Örökösödés, választás, örö
kösödésbe oltott választás. — Párhuzam a lengyel és magyar király vá
lasztás között. — Nagy Lajos és Báthory a nemesi jogok gyarapítói. — 
Szabad választás a Jagellók kihalta után. — Összehívó- (convocatio) és 
választó-országgyűlés. — A prímás és nagymarsai versengése : ki legyen 
az interrex ? — Hol .legyen a választás ? — Személyes szavazati jog. — 
Egyhangú választás kívánása. — Választási feltételek (pacta conventa). — 
Varsói confoederatio az első interregnum alatt 1572-ben. — Articuli 

Henriciani, Báthoryani.

/
Zsigmond Ágost 1572. jul. 7-én elhunyván, vele kihalt 

a közel három századon át uralkodott Jagelló ház. A nemzetre 
visszaszállott a szabad királyválasztás joga. A jog meg volt 
ugyan előbb is, de csak elvben, gyakorlatban nem érvényesült. 
Tényleg mind a Piast, mind a Jagelló dynastiából az örökösö
dés elve alapján követték egymást a lengyel királyok.

A Piast házból származó első uralkodókat herczegek-nek 
(dux) nevezték. Nagy Boleslaw (melléknevén Chrobry,) a ke
resztyén lengyel állam megalkotója, a lengyelek szent Istvánja 
vette fel a királyi czímet, megkoronáztatván magát 1025-ben. 
Utódai, mint absolut hatalmú királyok, örökösödés útján 
követték egymást a lengyel trónon III-ik  (krzywusty =  ferde
szájú) Boleslawig, — a ki 1139-ben felosztotta négy fia 
között az országot. Utódaik között az egységes királyság las
sanként mind több és több herczegségre darabolódott, a mely
nek nyomát megtaláljuk később is a tartományokban. A kirá
lyi czím eltűnt, felváltották a herczegek.

E  feldarabolás öt generation át tartott. Mígnem bökje
tek Ulászló, e néven I-ső, 1306-ban trónra jutván, egyesítette 
ismét a szétdarabolt országot, elvetette a herczeg czímet, s 
felvette a király nevet, megkoronáztatván magát 1320-ban 
Krakkóban. I. Ulászló volt tehát a lengyel királyság és egysé
ges osztatlan Lengyelország második megalapítója.
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Fia Kázmér nemcsak trónját, de politikai eszméit is 
örökölte atyjának. O még tovább ment, hogy az állam feloszt- 
hatlanságát biztosítsa. Egyszerűen kizárta a trónöröklésből 
a még élő Piast herczegeket s érvényre juttatta a választás 
elvét. Unokatestvérei, két Piast-házi herczeg mellőzésével nő
vére fiának, Nagy Lajos magyar királynak biztosította a len
gyel koronát. Mindörökre szakítani akart azzal a traditióval, 
hogy az állam úgy tekintessék, mint egy család öröké (patrimo- 
niuma.) A  nemzet képviselői (a főpapok és főurak) szerették 
volna megakadályozni, hogy a korona az uralkodó család tag
jai mellőzésével idegenre szálljon, de a király nem engedett. 
Mindenesetre rendkívüli látvány, a mint a' király maga kény
szeríti nemzetét, hogy saját dynastiája kizárásával idegent 
válaszszon a trónra; és a nemzet az, mely védelmére kel az 
uralkodó család örökösödési jógának maga a király ellen.

A választás elve tehát ez alkalommal győzedelmeskedett 
az örökösödés felett. Kázmér után, kit honfitársai Nagy mel
léknévvel tiszteltek meg, viszont a magyar történelemben 
Nagy-nak nevezett Lajos következett 1370-ben. Nagy Lajos 
trónrajutása más tekintetben is nevezetes a lengyel jogtörté
nelemben. Neki köszönheti a lengyel nemesség előjogai meg
erősítése mellett egyik legfontosabb kiváltságát: az adómen
tességet. Ez volt jutalma megválasztatásának s még inkább 
annak, hogy a lengyelek leánya számára is biztosították a 
trón utódlást, Kassán 1374-ben történt e nevezetes szerződés 
király és nemzet között, a mely egyrészt első fenmaradt ok
mánya a trónöröklésnek a lengyeleknél; másrészt első neveze
tes okmánya a nemesség előjogai biztosításának s államal
kotó rendi szereplésének. Nagy Lajostól nyeri a lengyel ne
messég első lényegesebb kiváltságait, másfél századon át gya
rapítja azokat, növeli hatalmát s íme a X V I. század közepén 
már oly hatalmassá lön, hogy ez a Nagy Lajos által teremtett 
nemesi osztály az, mely a főurakkal szemben királylyá választja 
Báthoryt. O sem maradt Nagy Lajos megett, ő tetőzte 
be a lengyel nemesség előjogait. Nem nevezetes, jelenség-e az, 
hogy egy magyar király kelti életre az oly hatalmassá nőtt 
lengyel nemességet s ismét egy magyar az, Báthory, a ki a 
hatalom tetőfokára emeli ?!
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Nagy Kázmér volt az utolsó Piast-házi királya Lengyel- 
országnak. Utána két különböző dynastia váltotta fel nagyon 
rövid időközben egymást. Az Anjou ház nem alkothatott ki
rályi törzset, mert férfi ágon mindjárt első ízében kihalt 
(1382.). Nagy Lajosnak két leánya maradt, Mária és Hedvig. 
Mária, az idősebb, Magyarország királynéja lön, Hedvig, az 
ifjabb, örökölte a lengyel koronát. A lengyelek ő mellé királyi 
férjül, előbbi jegyese osztrák Vilmos mellőzésével, Jagelló lit
ván herczeget választották, kit, mint királyt, II. Ulászlónak 
neveznek. íme az örökösödés és a választás egymásba oltva. 
A királynő öröklé a trónt, a királyt a nemzet választá. Isme
retes e házasság politikai fontossága: a keresztyén vallásra 
térő Litvániának Lengyelországhoz csatolása.

II. Ulászló alapította a közel két századon át virágzott 
Jagelló dynastiát. Az ő maradékai közül a koronát rendesen 
az elsőszülött fiú örökölte. A  trónöröklés volt a fő elv, de 
mindenik király trónralépésénél a választás elve is érvényesült, 
ha nem is tényleg, de legalább formailag, hogy helybenhagyja 
és szentesítse az öröklést. A  Jagellók alatt mindvégig az örö
kösödés és választás kettős elve uralkodik, a királyi család 
örökösödési és a nemzet választási joga mintegy összeforrva 
jelentkezik. r) Épen úgy, mint nálunk. Hogy nem pusztán 
örökösödés volt, látszik abból, hogy mindenik király a trónra- 
lépésekor kiadott diplomában elismeri, hogy a főpapok, főurak 
és a nemesség közös akaratából, mint törvényes örököse és 
utóda az elhunyt királynak, .választatott és fogadtatott el 
királyul. Sándor választási diplomájában meg épen ki van 
emelve, hogy trónfoglalása a »szabad választás jogánál fogva« 
történt.* 2)

De arra nincs példa a Jagellók idejében, hogy válasz
tás a trónöröklést megváltoztatta volna. A  nemzet dynastikus 
érzelmei mellett semmi trónkövetelő, lett volna az bel- vagy 
külföldi, nem versenyezhetett a természetes és törvényes trón
örökössel. Sőt, a mi több, egyszerűen lehetetlen volt a szabad

J) Lengnich: Jus publicum regni Poloniae I. k. 68. 1.: »Kon solo 
populi consensu, sed pariter successionis jure nitebantur, ut se Poloniae 
haeredes nominarent.«

2) Jure electionis liberae. Volumina Legum. I. k. 110 — 162.1.
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választás gyakorlása, mert ha Lengyelország választó király
ság, — Litvánia örökös tartománya volt a Jagelló családnak. 
K irályt választani Lengyelországban a Jagellók mellőzésével, 
annyi lett volna, mint lemondani Litvániáról. *) Már pedig a 
királyság és nagyherczegség uniója mindörökre felbontatlannak 
vala declarálva s többször megújíttatott ünnepélyes acták által.

A nemesség, hogy mégis fentartotta gyakorlatilag 
nem érvényesíthető választási jogát, annak megvolt a maga 
reális oka. A nemességnek nem annyira az volt czélja, hogy 
a korona felett rendelkezzék, távol állott tőle az újítási vágy, 
a természetes örökös mellőzésének, vagy dynastia változtatás
nak szándéka: választási jogát nem érvényesíteni, de értéke
síteni igyekezett. A  király változás a legjobb alkalom volt 
előjogai biztosítására és újak szerzésére. S az nem is maradt 
el, mint kiérdemelt jutalom a trónöröklésbe való beleegyezé
sért. A király trónra lépésekor rendesen kiadott egy diplomát, 
a mely a nemesség szabadságait biztosítja s rendszerint növeli 
is. Ugyanaz volt a jelentősége, mint nálunk a királyi hitle
vélnek. így minden trónralépésnél a nemesség mintegy új 
szerződést köt a királylyal, mely rendesen egy-egy újabb 
hódítmány a nemesség részére s legtöbbnyire a királyi hata
lom rovására. A trónörökös nyugodtan alhatott a korona felől, 
hogy megkapja biztos lehetett felőle; de viszont éberen vir
rasztóit a hatalomvágyé nemesség, hogy beleegyezését jól 
megfizettesse. Annyi bizonyos, hogy a választás elve az örökö
södés elvére való befolyással-olyan jelleget adott a lengyel 
királyságnak, a milyenhez fogható ez idő szerint még csak egy 
volt Európában — a magyar. Nálunk is ép úgy megvolt az örö
kösödésbe oltott választás complicált viszonya,2) ép úgy meg- 
kivántatott az örökléshez a nemzetalkotó rendek közmegegye
zése; ép oly kelendőségnek örvendettek a trónfoglalási pri
vilégiumok. Ebben a lengyel és magyar közjog párhuzamos 
fejlődést mutat.

Es a mily fokozatosan gyarapodik a nemesség hatalma,

') Lelewel J. Betrachtungen ü. d. p. Z. des ehemaligen Polens. 71.1. 
s) L. Salamon F. A magyar királyi szék betöltése és a pragma

tica sanctio története. Budapest, 1881.
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ép annyira megnyirbálódik a királyé. Mig másutt a királyi 
hatalom növekvőben van, addig Lengyelországban hanyatlás
nak indúl; ha nem is oly rohamosan, mint a magyar trónon 
ülő Jagellóké. Nálunk a XV I. század elején sülyedt le a ki
rályi tekintély oda, a mely a mohácsi catastrophához vezet; 
a lengyeleknél e század vége felé nő a nemesi teljhatalom 
annyira a király fölé, hogy akad lengyel nemes, a ki azért 
nem fogadja el a királyjelöltséget, mert neki több az, hogy 
lengyel nemes.

A két utolsó Jagelló alatt a király választás elve újabb 
tért hódított. I. Zsigmond alatt törvénynyé lön, hogy a királyt 
e czélra összehívott országgyűlésen (generalis diétán) fogják 
választani — és pedig az összes nemesség részvételével.x) 
Zsigmond fiát, Zsigmond Ágostot — még atyja életében meg
választják a pioterkowi országgyűlésen; de az öreg királynak 
biztosító levelet kellett kiadnia, hogy ez az előzetes választás 
jövőre nem fog praecedenst alkotni.a)

Zsigmond Ágost nem is gátolta a nemzet szabad válasz
tási jogát. Nemcsak hogy utód nélkül halt meg, de nem is 
igyekezett utódot kijelölni, sőt még nővérének Annának sem 
gondoskodott férjről, a ki, mint a Jagelló család utolsó sarja, 
az összekötő kapcsot képezhette volna a kihaló Jagelló s egy 
új dynastia között.

A  Jagelló ház férfiágon kihaltával a szabad választás 
joga a maga teljességében visszaszállott a nemzetre. Most már 
a nemzet szabad akaratától függött, ki legyen az ország új 
királya.

A különbség az alkotmány fejlődésére s az intézmények 
hasonlóságára nézve rokon magyar és lengyel nemzet között 
az, hogy a míg nálunk az Árpádház alatt az örökösödés elve 
egyesítve volt a szabad választáséval, addig a Piastok alatt 
tisztán örökösödés utján száll a korona apáról-fiúra. A  XIY. 
század folyamán az uralkodó családok kihaltával itt is ott is 
előtérbe lép a szabad választás elve. De míg nálunk új dynas
tia nem képződhetik a XV-ik század folyamán sem, mert a

') Volumina Legum I. k. 245. 1. 
E) Volumina Legum I. k. 245. 1.
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királyok rendszerint fiutód nélkül hunynak el (mint Zsigmond, 
Ulászló, V. László; Mátyásnak sincs törvényes fia), és így a 
szabad választás teljes virágában van ; addig a lengyeleknél 
•Jagelló erőteljes dynastiát alkot, melylyel szemben a lengyel 
nemzet csak elvben tartja fel a választás szabadságát. — 
A XV I. század folyamán szerepet cserél a két szomszéd or
szág : Magyarországon örökössé válik a Habsburg báz (bár a 
nemzet fentartá még mindig jogát, hogy legalább a család ke
belében szabadon válaszszon); Lengyelországban a Jagellók 
kihaltával a korlátlan szabad választás ju t érvényre és áll fenn 
több mint két századig. /

Sőt a lengyelek tovább mentek. Zsigmond Ágost halálá
val nemcsak szabadválasztási jogával élt a nemzet; de köte
lezte magát, hogy azzal jövőben is élni fog. Új törvény kél 
(az Articuli Henriciani között1), a mely megtiltja az uralko
dónak, hogy utódot jelöljön ki, fentartván azt a nemzet köz- 
megegyezésének. A király nem hozhatta többé szőnyegre a 
trónöröklés kérdését. így lehetetlenné volt téve már előre is 
új uralkodó család képződése. Lengyelország ezzel szakított a 
traditiókkal, eltért régi alkotmányától. Két század viharos 
királyválasztásai azonban megmutatták, hogy theoriában na
gyon szép lehet valami, a mi a gyakorlatban nagyon veszélyes 
és — post tot discrimina rerum — az 1791-iki május 3-iki 
alkotmány visszatért a Jagelló-kor traditióira, midőn a válasz
tás elvét korlátozta s az uralkodó család tagjaira szorít
kozott. 2)

Ilyen átalakulásokon ment keresztül a lengyeleknél a 
királyválasztás kérdése. Közel öt századon át uralkodott a vá
lasztás joga, eleinte, mint theoria, a Piastok kihalásától a J a 
gellók letűntéig; majd tényleges szabadválasztás a Jagellók 
után a május 3-iki alkotmányig. S mily különböző kihatása 
volt a két időszakban a nemzet életére.

Az utolsó Piast, midőn érvényt szerez a választásnak: 
egy nagy politikai eszmének, a birodalom egységének képvi
selője, garantiája; a Jagellók a la tt: a szabadság előmozdítója

9 Volumina legum t. II. p. 150. 1.
s) A máj. 3-iki alkotmány. 8. art. L. Katinka: Sejm ozteroletny.



s őre; a köztársaság utolsó idejében : állandó zavarok és belvi- 
szályok kútforrása.

A  királyválasztás kérdését a Zsigmond Ágost halálát 
követő interregnum alatt szabályozták, a varsói convocation.'  
Convocationak, összehívó országgyűlésnek nevezik a lengyel köz
jogban azt, melynek minden választó országgyűlést meg kellett 
előznie s a mely összehívta s kitűzte a királyválasztó ország- 
gyűlést. !)

Az első interregnumnak legfontosabb mozzanata volt ez 
a varsói összehívó országgyűlés. Egyik legnevezetesebb moz
zanata egyszersmind lengyel a alkotmány történelmének. Ezen 
határozták meg a királyválasztás módját, a mely tartott egész 
Szaniszló Ágostig. Ott állapították meg a lengyel alkotmány 
űj elveit.

Fontos elvi kérdések felett kellett ítélnie. K it illet a ki
rályválasztás joga? A senatust-e, a képviselők testűletét-e, 
vagy magát az összes nemességet ? A szavazatok értéke egyenlő 
legyen-e, a kis-nemesé annyit nyomjon-e, mint a senatorok-é ? 
K i versenyezhet a koronáért? Mindezekre a választ a varsói 
összehívó országgyűlés adta meg — és pedig több, mint két
száz évre.

Rövid három év múlva az itt megállapított' módozatok 
szerint választják Báthoryt i s ; kénytelenek vagyunk azért 
ezzel és az első interregnummal behatóbban foglalkozni.

A királyválság legelsőbben is azt a kérdést vetette fel
színre : ki legyen az interrex, ki hívja össze a senatorokat, ki 
álljon a közügyek élén, míg a trón betöltetlen ?

Ketten versenyeztek a most igazi köztársaság elnöksé
gére : a gnezdai érsek és a királyság nagymarsalja,

Az érsek, mint az ország prímása, mint a szent szék 
született legátusa, mint a senatus feje (princeps senatus), 
nagy tekintélynek örvendetett. Megkülönböztetett tisztelet il-
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’) Lengnich: Jus publicum-jában 2. k. 82. 1. azt mondja, azért 
hívták convocationak, mert az összes rendek meghívattak rá s bár a 
többi országgyűlésekre is meghívattak, mégis a convocatio név csak arra 
az országgyűlésre alkalmaztatott, mely a királyválasztást megelőzte. Eről
tetett magyarázat! Bizonyára nem másért nevezték »comitia convocatio- 
nis«-nak, mert az hívta össze a választó országgyűlést.
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lette, a király felállott és néhány lépésnyire közeledett elibe, 
ha a prímás jött. Nagy udvart, számos kísérőt tartott, minden 
ceremonia alatt saját személye körüli marsalja ment előtte, 
mint a király előtt. Joga volt pénzt veretni, nem volt szabad 
kardot rántani jelenlétében s minden illetlen szó, a melyet 
előtte ejtettek ki, szigorú büntetést vont maga után. Legfőbb 
előjoga az volt, hogy ő koronázta a királyt. 0  akart tehát el
nökölni a királyválasztásnál is. A politikai életben is voltak 
előjogai. 0  volt az alkotmány és törvények őre a királylyal 
szemben, joga volt a maga neve alatt országgyűlést hívni össze, 
ha a király azt megtagadta. — A prímás 1563. óta Uchanski 
Jakab volt. 0  szerepelt Báthory választásánál is.

Vetélytársa volt a királyság nagymarsalja, az első poli
tikai méltóság az országban. 0  volt a senatus tulajdonképi el
nöke, ő vezette a tanácskozást. Az országgyűlés alatt ő volt a 
legfőbb bíró, ő tartotta fenn a rendet. O hívta össze a király 
életében a senatust. Természetesnek találták azért, hogy ő 
tegye azt a királyválság idején is. Nagy pártja volt a nemes
ség között, a kik azt tartották, hogy a prímás feje az egyház
nak, de nem illeti meg az elsőség a politikai életben.

Belejátszott a versengésbe a vallásos kérdés is.
A  nagy marsai, akkor egyszersmind krakkai vajda, Dom- 

browicai Firley János, buzgó protestáns volt, feje a vallásos 
és politikái reformpártnak. A protestantismus nagy elterje
désnek örvendett Lengyelországban Zsigmond Ágost alatt, 
a ki maga is a hitújítás felé hajlott. A senatus többsége, a vaj
dák, várnagyok s egyáltalában a főúri családok csaknem 
mind (Firley, Zborowski, Laski, Glorka, Ostrorog, Leszczynski, 
Badziwill, Chodkiewicz) a reformátionak voltak hívei. Bár a 
kath.· reactio a főnemesi családok fiait már kezdette vissza
hódítani, úgy, hogy Laski, Badziwill, Chodkiewicz ismét katho- 
likusokká lettek: de a senatusban a protestánsok képezték a 
többséget, még az első s a második interregnum alatt is.

A  prímás és a nagymarsai versengése pártokra szakí
totta a köztársaságot. Kis-Lengyelországban a nagymarsai, 
Nagy-Lengyelországban a prímás pártja külön-külön gyű
léseket tartott. A mellett a vajdaságok is tartottak gyű
léseket, s confoederatiok alakúltak a köztársaság békéje



helyreállítására. Végre megegyezés jö tt létre a két párt kö
zött, hogy általános országgyűlést tartanak Varsóban 1573. 
jan. 5-én, melyre minden vajdaság két-két követet küldjön az 
1572. decz. 16-án tartandó vajdasági gyűlésekből.

így jött létre a varsói összehívó országgyűlés.
A  pártok első mérkőzése a személyes kérdésben történt. 

Uchanski hosszú beszéddel védelmezte a primásság jogait. 
Firlej ebben engedett, de a törvények reformálásánál s a val
lás szabadság kérdésében, az általa vezetett ellenzék győzedel
meskedett. De mielőtt erre került volna a sor, a királyválasz
tás helyét, idejét és módját határozták meg.

A választás helyének kérdése fontosabb volt, mint első 
pillantásra látszik. A  pártok jól tudták, hogy azon fordúl meg, 
melyikök győz. Mert nyilván való, hogy azon tartomány szel
leme és hangúlata, annak a szavazata, hol a választás tör
ténni fog, elhatározó befolyást gyakorolhat a választás ered
ményére. így volt az nálunk is ; nem hiába mondja Salamon 
Ferencz, hogy a Bákos mezején rendesen a közel lakó és nagy
számú jászok és kiskunok döntöttek, mint a kik tömegesen 
jelenhettek meg ott. Az összes szavazóképes lengyel nemesség 
mintegy kétszáz ezerre tehető, de ennek legfölebb negyedrésze 
jelent meg a választásokra, mert az ország határai messze ter
jedtek, az utazás nehézkes volt és sokba került, a mennyiben 
feinek-kinek magának kellett ellátnia magát sígy a szegényebb 
kis-nemesség nem győzte költséggel a hosszas utazást és néha 
sokáig tartó országgyűlést.

A  litvánok azt akarták, hogy a tartományuk határához 
közeli Parczowban legyen a választás; a protestánsok, Kis- 
Lengyelországnak egyik fővárosát (hol pártjuk legerősebb 
volt) Luhlint óhajtották kitűzni, a katholikus párt Varsó mel
lett érvelt. A koczka Yarsó javára dőlt el.

Masovia, melynek fővárosát képezte Yarsó, affajta kis- 
nemességnek volt hazája, melyet a lengyeleknél is, mint nálunk 
»bocskoros nemeseknek« (chodaczkowy) neveztek. Számuk 
30—40 ezerre rúgott. Akkora szám, mely egy magában ké
pes vala eldönteni a szavazás sorsát, ha egy jelölt köré csopor- 
tosúlt. Most a katholikus párt, Henrik pártjának voltak tá
maszai,.— magok is majd mindnyájan katholikusok — s az ő ja-
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vára döntöttek az 1573. ápril 6-án kezdődött választó ország- 
gyűlésen. A második választásnál is ők képezik zömét a győz
tes demokrata nemesek pártjának — Báthory választóinak, 
így az első király válság idején Varsó javára alkotott praece
dens, kedvező volt Báthory'választására is.

A  választás módjának meghatározása szintén a nemes
ségnek kedvezett, — a főnemesség, a senatus ellenében. A ne
messég Nagy Lajos óta az utolsó Jagellóig minden király
változást és egyéb kínálkozó alkalmat felhasznált előjogai és 
hatalma öregbítésére; az első interregnumot annál inkább 
igyekezett kiaknázni, hogy a köztársaság legfőbb jogait magá
nak biztosítsa. Veleszületett és elvitázhatlan jogának tartotta 
a közügyekben való részvételt. Régebben a főpapok és főurak 
képviselték a nemzetet, ezekhez járúltak Nagy Lajos alatt s 
méginkább a XV. században a nemesség képviselői. De e kép- 
viseltetés által nem adták fel személyes jogaikat. S ennek a 
személyes jognak szereztek érvényt a varsói convocatio alatt. 
Különben is volt mire támaszkodniok. Zsigmond két statútuma 
(1530. és 1538-ból) kimondta a nemesek részvételét a király 
választásban. »A választás legyen szabad, oly formán, hogy 
az új király az összes senatorok, tanácsosok, bárók, vitézlők, 
nemesek és a királyság lakosai közmegegyezésével és akaratá
val választassák és hirdettessék ki.« Nem volt hátra egyéb, 
mint hogy az írott törvénynek érvényt szerezzenek.

Zamojski János belzi követ nevéhez fűződik a dicsőség, 
hogy a nemesség törekvését diadalra vezette. 0  volt a nemes
ség szónoka, most is már, mint később, Báthory választása
kor. »Szabad államban, jogegyenlőség mellett, nincs méltányo- 
sabb és törvényesebb, mint a szavazási jog egyenlősége; midőn 
mindenki fejenként harczol a hazáért, méltányos, hogy min
denki szavazhasson is.« J) Szavai az összes nemesség érzületét 
tolmácsolták s minden ellenvéleményt elnémítottak. így az 
általános és egyenes szavazás elve győzött. A végrehajtás mód
ját lesz alkalmunk látni majd Báthory választásánál.

De a választások gordiusi csomóját az képezte, hogy ki
mondották az egyhangú választás szükségességét. A lengyel tör*

*) Heidenstein Reinhold : Rerum Polonicarum ab excessu Sigis- 
mundi libri XXI. Francofurti 1622. p. 22.
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vényhozás lehetőnek hitte a lehetetlent. 200,000 választó — és 
egyhangú választás! ez még feltevésnek is merész volt. Ezt a 
gordiusi csomót csak kard vághatta keresztül. Ha a kisebbség 
a többségnek nem engedett szép szerivel, nem volt más, mint 
kardra menni, a mint tényleg a választási országgyűlés nem 
egyszer változott át táborhelylyé. Báthory választásánál is 
néztek az ellenpártok ágyúi farkasszemet.

Azonban a törvényhozók sokkal szebb megoldását végez
ték el papíroson annak, ha egyhangú választás nem jöhetne 
létre. Döntsön a sors (szól a békés megoldás), az úristenre kell 
bízni, kit rendel az ország királyáúl, hűséges pásztoráúl! *)

A királyválasztás módozatait tehát megállapították. 
Hátra volt még egy nagyon fontos dolog, a mi új bástyákkal 
és sánczokkal volt ellátandó a lengyel alkotmányt: a törvények 
revisiója és új törvények alkotása. E téren történt a pártok 
mérkőzése. A  nagymarsai, a protestánsok pártja belátván, 
hogy a franczia királyfi Anjou Henrik választását meg nem 
akadályozhatja, legalább meg akarta kötni a kezét, hogy ná
luk ne ismétlődhessenek a francziaországi vallásüldözések, s 
csak a múlt év aug. 24-én rendezett szt. Bertalan éj borzalmai, 
a miben Medici Katalin fiát, daczára a mentegető iratoknak, 
részesnek tartották. A protestáns párt az új törvényekben és 
a megállapítandó választási föltételekben (pacta conventa) ga- 
rantiákat óhajtott az újonnan választandó király ellen, minden 
eshetőségre. A párisi szt. Bertalan éjnek s az attól való féle
lemnek nagy része van abban, hogy Lengyelország mintegy 
köztársasági alkotmánynyal biztosította magát saját királya 
ellen. A királytól egyik hatalmas párt jót nem várt, gondos
kodni akart tehát, hogy rosszat ne tehessen.

A törvény revisióját az interregnum elején mindenki 
óhajtotta. Az érsek pártja maga kezdeményezte a lowiczi gyű
lésen. De midőn látták, hogy az ellenpárt a törvények javítá
sával a vallásszabadság biztosítását akarja összekötni: a ki
rályválasztás után szerették volna halasztani, daczára a köve
tek instructioinak. A protestánsok és a szabadelvűek (vallás- 
különbség nélkül) azt felelték, hogy inkább az intézmények

’) »Be la forme, qu’on tiendra a l’eslection du roy« — Henri de 
Valois par le marquis de Noailles. III. k. 250.1.
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ben, mint a király személyében van biztosítva a köztársaság 
üdve, s hogy a régi törvények eltörlése és újak alkotása az in.» 
terregnum alatt: egyik legsarkalatosabb előjoga a lengyel 
nemességnek s legnagyobb biztosítéka a szabadságnak.

A reform párt érvei győztek, s az országgyűlés kitűzte a 
törvény-revisiót, kimondván, bogy az újonnan választandó ki
rályt addig nem prodamálják s meg nem koronázzák, a míg 
a régi s az újonnan alkotandó törvényekre meg nem esküszik.

Megkezdődött az országgyűlési tárgyalás. De a vallás 
kérdésében zátonyra került, mert ezt a senatusban a püspökök, 
kik eleinte nagy mérsékletet tanúsítottak, visszautasították. 
Az országgyűlésen tehát nem boldogúlván, hogy czéljukat 
elérjék, a lengyel közjog szellemének megfelelőleg általános 
covfoederatiót· alkottak. Kisebb confoederatiók tartattak már 
előbb is a király halálakor; generalis confoederatióra, mely 
nagyobb szükség vagy veszedelem idején országgyűlésen el 
nem intézhető országos ügyek fórumává' vá lt,x) ez az első 
példa. Nevezetes volt ez a »Varsói confoederatió« név alatt 
ismeretes országos véd- és daczszövetség, azért is, mert minta
képéül szolgált a későbbi, főkép a X V III. században híressé 
vált confoederatióknak.

A vallásszabadság kérdése volt ennek legnevezetesebb 
határozata, melyet egy felerészben protestáns, másik felében 
kath. tagokból álló bizottság dolgozott ki’. Karnkowski kujawi 
püspök is tagja volt a bizottságnak. — Decretáltatott a vallás- 
szabadság, a dissidensek békéje egymás között s határozottá 
lön, hogy a választandó királynak meg kell esküdnie a béke 
fentartására a különböző vallásfelekezetek között. A »dissi
dentes de religione« kifejezés alatt ekkor még minden vallás
felekezetet értettek: kath., prot., görög és más vallást követő
ket együtt, később értették alatta a kath. vallástól eltérő hit- 
felekezeteket.

Szép lapja ez a lengyel történelemnek. Midőn más or
szágokban a régi és új ,hit követői halálra' üldözik egym ás ta  
lengyel nemesség szövetkezik a kölcsönös türelmesség, a vallás
béke fentartására.

ÍSá SZÁDECZKY LAJOS

>) I j . Lengnich Jus publicum. II. k. 443. 1.



A confoederatio actáját (1573. febr. 28-áról keltezve) x) 
az országgyűlés elé terjesztették elfogadás végett. Uchanski a 
prímás, a ki eleinte maga is részt vett a confoederatióban, 
2 napi habozás után megtagadta az aláírást, így a többi püs
pökök is, Krasióski a krakkai kivételével. De a világi senato- 
rok és követek aláírván, betették a varsói vár levéltárába, ab
ban egyezvén meg, hogy a király választó országgyűlés elé ter
jesztik szentesítés, approbálás végett.

A' választó országgyűlés csakugyan szentesítette is, a 
clerus kivételével minden senator és a nemesség megerősítette 
pecsétjével és aláírásával s bevették az új törvények közé. Ennek 
értelmében állapították meg a választott király esküformáját, 
benne van, hogy »pacem et tranquilitatem inter dissidentes de 
religione tuebor et manutenebo.« Erre.esküdött Báthory is .* 2 * * * * *)

A választó országgyűlésen a választás, mondhatjuk 
másodrangú jelentőségű volt, — az ellenzék minden erejét az 
új törvények alkotására concentrálta, a mely Lengyelország 
alkotmányát egészen új alapra fektette: a trónörökösödést el
törölte, a koronát megfosztotta régi kiváltságaitól, hatalmát 
megszorította, a kormányzást körülírta, a legnagyobb jog és 
hatáskört az országgyűlésnek biztosította; úgy, hogy az uralkodó, 
királyi czím alatt, nem lett volna egyéb, mint egy köztársaság 
elnöke. Ezek a törvények, a melyek articuli Henriciani név 

•alatt ismeretesek, új korszakot alkottak Lengyelország törté
nelmében. Tulajdonképen az articuli Báthor.yani név illenék 
inkább rájok, mert Henrik kitért a megerősítés kötelezettsége 
elől, s azok nem foglaltak előbb véglegesen helyet a lengyel 
alkotmányban, mint Báthory trónrajutásakor.8) Báthory volt az
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J) A confoederatio actája ki van adva a lengyel törvénykönyvben : 
Volumina legum II. k. 124. 1. franczia fordításban kiadta Noailles mj 
Henri de Yalois III. k. 251. 1.

2) Báthory esküje megvan a krakkai hg. Czartoryski és a bécs
állami ltrban. (L. okmánytár).

a) Báthory 1276. febr. 8-án a medgyesi templomban elfogadja és
megerősíti a Henrik-féle törvényczikkeket.. Erről szóló »Litterae confir
mationis articulorum Henrico regi antea oblatorum«, mely latin beveze
téssel és záradékkal a lengyelül írott törv. czikkeket tartalmazza, meg
van a bécsi á. ltrban (Pol.), egykorú nyomatott példány.
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első király, kinek a kormányzás emez előírt új formájával 
meg kellett próbálkoznia s ő volt az első és utolsó is, a ki da
czára a királyi tekintélyre rakott eme bilincseknek — vaske
zével, bámúlatos lelki és szellemi erejével, nagy király tudott 
lenni. x)

A második fontos választási actát képezték az u. n. pacta 
conventa, választási föltételek, melyek a választott király ígére
teit s a nemzet követelményeit foglalták pontokba, s melyeket 
szintén meg kellett' erősítenie az új királynak. Ez is lényeges 
alkatelemét képezte a későbbi választásoknak. Látni fogjuk 
Báthory választásánál lényegében, itt csak eredetét con- 
statáljuk.

Henrik szigorúnak tartotta a föltételeket, melyeket a 
lengyel követek Páriában eléje terjesztettek. Vonakodott is 
elfogadni s megesküdni rájok; de nem volt más választás, 
mint a mit a követek egyike Zborowski János oly cathegori- 
cusan oda mondott neki e híressé vált szavakban: Jurabis, aut 
non regnabis!

’) »Battori, le premier ä faire l’essai de la nouvelle forme de gou- 
vernement, fu le seul de rois élus qui, k force de volonté et de génié, sut 
étre un grand roi malgré les entraves mises ä son autorité.« — Noailles 
marquis, Henri de Valois Π. k. 338. 1.



IV.

Az első királyválasztás. — A németek évszázados ellenségeskedése a len
gyelekkel. — Német és muszka szövetség lengyel és magyar ellen. — 
A német név gyűlölete. — A Habsburgok törekvése a lengyel trónra. — 
A német és franczia versenye a lengyel királyságért. — Vesztegetések, 
lélekvásárlás, — Valois Henrik diadala Ernő föherczeg felett. — Henrik 

-  rövid uralkodása. — Megszökése.

Az első királyválasztás Lengyelországban a franczia és 
német befolyás mérkőzése volt; a második a németé és ma
gyaré. A ki legelőször sorompóba lépett a lengyel trón elnye
réséért, mindkét interregnum a la tt: az az osztrák ház volt.

A.német birodalom évszázadokon át ellenséges viszony
ban állott Lengyelországgal. H a nyílt háborút nem is provo
kált, de ellenségeivel szövetségben állott. Eleinte a német lo
vagokkal, később a moszkovitákkal. A  német lovagrend har- 
czaiban hűbérura Lengyelország ellen, rendesen benne volt a 
német birodalom keze. Már Zsigmond király bosszúból, hogy 
a lengyelek nem őt, de Hedviget választották Nagy Lajos ha
lála után a trónra, — segíti a német lovagrendet Ulászló elleni 
küzdelmében és Stibor erdélyi vajdát cseh, morva és osztrák 
hadakkal a lengyel határ pusztítására küldi. *) De a német lo
vagokat a híres tannenbérgi csatában (1410.) leverik a lengye
lek.* 8) Majd Yito’d litván herczeget a trónkövetelőt támogatja 
Zsigmond — Ulászló ellen — de őt is siker nélkül.

A Habsburg-házi császárok folytatják a Luxemburgi 
politikáját. A Jagellókkal örökös verseny folyik. Az osztrák 
Albertet, ki a császári koronát a magyar és cseh királyság
gal együtt első viselé a Habsburg házból, Magyarországon egy 
Jagelló váltá fel: I. (III.) vagy várnai Ulászló. A nemzeti ki-

') Cromer Márton Polonia sive de origine et rebus Polonorum. 
1589. kiadás 277. 1.

8) L. Caro: Geschichte Polens III. k. 325. s köv. 1.
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rályok, Corvin Mátyás és amott Podiebrad után, ismét nem az 
osztrák I I I . Frigyes, de újból egy Jagelló, Π . Ulászló nyeri el 
a cseh (1471.) és a magyar koronát (1490). Őt követi mind a 
két trónon fia II. Lajos, a ki Mohácsnál magával együtt a 
Cselepatakba temette mind a két királyság önállóságát.

A  német császárok politikája a XV, század folyamán 
mindegyre vereséget szenved a Jagellóktól. Legyőzete,tt a szö
vetséges német lovagrend is újból (1466.), s meghódolt Len
gyelországnak. I I I . Frigyes most más szövetséges után néz.

Lengyelország északi látharárán ekkor kezd egy ellen
séges árny, feltünedezni. I II . Frigyes hamar megérezte az 
ázsiai szél fuvalmát, s vitorláit feléje fordítá. Iván a mosz- 
koviták czárja, lerázván a mongol jármot, nyugat felé fordúlt 
s Novgorod városának elfoglalásával megkezdette az ellensé
geskedést Lengyelország ellen. Az osztrák politika természetes 
szövetségesét látta benne. K ét követség ment Moszkvába 
1488. és 1490-ben, a mely első diplomatiai érintkezése volt 
Ausztriának a jövendőbeli Orosz-birodalommal. A követség a 
német lovagrend érdekében kereste meg a czárt, ajánlván őket 
védelmébe és segítségébe.J) A  diplomatiai érintkezésnek szö
vetség lett a vége. A  moszkvai czár, a ki előbb Hunyadi Má
tyással állott szövetségben, most 1491-ben a császárral köt 
véd- és daczszövetséget Magyar-és Lengyelország ellen. János 
Kázmér lengyel királyt közös ellenségül ismerik el. A czár 
segítséget ígért Miksa császárnak, hogy II. Ulászlót megfossza 
a magyar királyságtól; Miksa pedig a kievi nagyherczegség és 
Lengyelország más keleti tartományai elfoglalásában ígéri 
támogatását Ivánnak.

Iván utódja Vassili, Smolensk többszöri sikertelen os
troma után szintén Németországtól kért segélyt. A  szövetség 
megujíttatott s abban állapodtak meg, hogy két oldalról tá
madják meg az országot, a czár Litvániába, a császár pedig 
Lengyelországba vezeti seregét. A  mi a császárt újabban Len
gyelország ellen ingerelte, nem egyéb volt, mint Zsigmond len
gyel király házassága Zápolya István leányával, Borbálával2),—

9 Karamsin : Geschichte des Russischen Reiches. YI. k. 273. 1, 
8) Solignac : Histoire de Pologne. IV. k. 338. 1,



melyben újabb kapcsát látta a lengyel és magyar szövetség
nek. Az 1514-ben Moszkvában kötött egyezségnek a czár és 
császár között már osztozkodási czélja van. Yassili Litvániára, 
Miksa Poroszországra vágyott. Harmadfél százév múltán vá
gyuk be is teljesedett.

A  hagyományos ellenségeskedés gyűlöltté tette a német 
nevet a lengyelek előtt. Sokkal mélyebb gyökeret vert az nem- 

' zedékről-nemzedékre, hogy sem oly könnyen kiirtható lett 
volna az osztrák ház politikája változtával is, midőn pedig a 
lengyelek rokonszenvének megnyeréséért mindent elkövettek. 
Meg volt és megvan az ellentét a két nemzet szellemében, ge- 
niusában is. Nagy volt az elvi ellentét is az osztrák és a len
gyel uralkodó család között. A  Jagellók alkotmányos nemzet 
választott királyai; a Habsburgok örökös tartományaik abso
lut uralkodói. A  császári hatalom s az örökös tartományok 
feletti absolut hatalom visszahatással van s fenyegeti a magyar 
és cseh alkotmányt is a Habsburgok uralma alatt. A  cseh ne
mesek, kik az első királyválasztásnál az osztrák ház követei, 
magok panaszkodnak, hogy szabadságuk elveszett, előjogaiktól 
megfosztattak s ők magok agitálnak titokban az osztrák ház 
ellen: vigyázzanak a lengyelek, úgy ne járjanak mint ők, ha 
az osztrák házból választanak királyt. Lóhet-e aztán csodálni, 
hogy a lengyelek ellenszenve á németek ellen, nemhogy ele
nyésznék, de sőt fokozódik s pártok alakúinak, melyeknek jel
szava: »nem kell a német!« *)

Pedig az osztrák ház politikája a választások előtt már 
félszázaddal barátságossá alakúit át. A lengyelek döntő győze- 
delme Orszanál (1514.) véget vetett jó időre a moszkoviták 
terjeszkedő vállalatainak. A  császár jónak látta szakítani a 
legyőzött szövetségessel — s kiegyezni a Jagellókkal. Hátha, 
a mit kard nem vívhatott ki, megszerezhető házasság útján, 
mit oly hagyományos sikerrel folytatott az osztrák politika.

Miksa császár, Ulászló magyar és Zsigmond lengyel ki
rály összejöttek Bécsben 1515-ben s megkötötték azt a neve
zetes családi szerződést, a mely a Habsburg-házat a magyar 
trónra juttatta. Ulászló fia Lajos számára eljegyzik a császár

*) A stfjzyci országgyűlésen a nemesség mindegyre azt kiabálja : 
Nie chcemy Niemca !
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unokáját M áriát; ennek testvére Ferdinánd számára, Ulászló 
leányát Annát; azzal a kikötéssel, hogy magszakadás esetén 
egymás birodalmát kölcsönösen Örököljék. Ismerjük e szerző
dés következményeit, a mely a mohácsi vész után utat nyitott 
Ferdinándnak a magyar trónra.

Az osztrák ház így sógorságba jutott a lengyel királyi 
családdal. Megvolt téve ezzel az első lépés a lengyel korona 
felé is, melyet a Habsburgok, mióta azt osztrák Vilmos a Hed
vig jegyese elől a litván Jagelló elragadott, soha sem tévesz
tettek szem elől. Szent István koronája után a Jagellókéra 
vágytak, a mely betetőzte volna a hatalmas dynastia világ
uralmát. A  család egyik karja már is kinyúlt messze nyugatra, 
Spanyolország és az újvilág fölé, birodalmában nem szállt le a 
n a p ; a törzs maga Európa szívét bírta, a római szent birodal
mat, Magyar- és Csehországot; másik karját északkelet felé 
nyújtotta ki a Jagellók örökségéért.

Bécsben öntudatosan készítették elő s egyengették az 
útat a lengyel királyságra. Zsigmond Ágost egymásután két 
főherczegnőt kapott feleségűi, Erzsébetet (1543-ban) s ennek 
halála után Katalint (1553-ban). Mindketten II. Miksa csá
szár nővérei voltak. A  második házássági szerződéshez a csá
szár megkísértette, bár sikertelenül, egy záradékot csatolni 
a mely a trónutódlást Zsigmond Ágost magszakadása esetén, 
egyik fiának biztosítaná. Néhány év múlva a lengyel király 
válni akart nejétől. Miksa beleegyezését azon föltételhez kö
tötte, hogy adoptálja egyik főherczeget. Katalin közbejött ha
lála megszakította az e felől megindított tárgyalást.x).

A császár, sógora a lengyel király, örökös nélküli halála 
után választás utján óhajtotta elérni azt, a mit adoptálás 
utján el nem érhetett. E  czélból még a király halála előtt ál
landó követet tartott a krakkai udvarban Cyrus apát szemé
lyében, kinek feladata volt előkészíteni a talajt, megnyerni a 
vezér férfiakat Ernő főherczeg választására.

A  császár jóeleve biztosította tervének a szent szék párt
fogását is. A  pápa, ki mindeddig hiába fáradozott kedvencz 
eszméje a keresztyén szövetség létesítésén a török ellen, s Len- ·)
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gyelországot nem sikerült megnyernie a szent ligának: fő czélja 
előmozdítását remélte attól, ha Lengyelországot az osztrák 
főherczeg választása által érdekközösségbe vonja a töröktől 
szorongatott többi keresztyén államokkal, — első sorban Ma
gyarországgal. Az osztrák ház ba Lengyelországgal növekszik 
hatalma, semmi kétség nem volt benne, hogy több sikerrel 
mérkőzhet meg a pogánynyal. Megmutatta egy évszáz múltán 
Sobjeski, hogy a lengyel fegyverek súlya sokat nyom a kereszt 
és félhold világraszóló küzdelmében.

A pápa követe, Commendone bíbornok, nagy eszű és 
erélyű férfiú, vette kezébe az osztrák párt zászlaját a Vistula 
partján. Befolyását tettekkel bizonyítá eddig i s : ő teremtette 
meg a kath. reactiot s térítette vissza a lengyelek Pázmányjá- 
val. Hosius bíbornokkal karöltve a főúri családok tekintélyes 
részét. Visszatérítette a Radziwillt és Chodkeiwiczet, Litvánia 
leghatalmasabb két családját; visszatért a régi hitre Laski 
Albert (1569), a siradi vajda; — a hatalmas Zborowski csa
ládnak is egyik tagja, (András) a kir. udvarmester.

Commendone a kath. főurakra s a püspökök közül főkép 
KarnkowskiSzaniszlóra,az erélyes ésnagyratörőkpjawipüspökre 
támaszkodott, a kinek nagy befolyása van az életkoránál fogva 
is már gyenge, elagott gnesdai érsekre, az ország prímására.1)

Commendone mindenek felett a litvánokban- bízott. Me
rész tervet főzött ki a varsói erdőben Litvánia vezérférfiaival, 
Radziwill Miklós vilnai vajdával és Chodkiewicz János Samo- 
gitia főkapitányával: t. i. hogy a litvánok a király halála után 
mindjárt, mitsem törődve a lengyelekkel, megválasztják nagy- 
herczegűl a császár egyik fiát s 25,000 lovast felfegyvereznek 
a választás biztosítására. Nem a lengyelektől elszakadást czé- 
lozták ezzel, de mint bevégzett ténynyel kényszeríteni akar
ták a lengyeleket, hogy ők is a császár fiát válasszák.

A  császárt e tervről azzal a kéréssel értesítette a király 
halála után a pápai követ, hogy mielőbb fényes követséget 
indítson Lengyelországba, a mellett vagy 6 maga, vagy fia 
Ernő, lovascsapat élén a lengyel határ közelébe Boroszlóba 
siessen, végül Laskinak pénzt küldjön seregszervezésre, a mely- 
lyel ő a litvánok választásával egyidejűleg_felkelést indítson *)

*) Slúpecki a lublini várnagy a császárnak 1574. jul. (b. á. ltr. Pol.)
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Lengyelországban Ernő érdekében. Ilyen stratégiával vélte 
diadalra vezetni a főherczeg királylyá választását.

De Miksa nem volt a merész elhatározás és gyors cse
lekvés embere. Sokkal mérsékeltebb volt annál, hogy sem ilyen 
koczkáztatott vállalatba bocsátkozzék, még ha bízott volna is 
sikerében. Amellett nem tartotta a politikai tisztességgel sem 
megegyeztethetőnek, hogy fia ily módon mintegy becsempész- 
tessék a lengyel trónra. Inkább akart az alkotmányos válasz
tás esélyeivel szembeszállani, ha több nehézséggel kínálkozott 
is. Pedig Commendone nem ok nélkül akarta megkerülni a 
lengyeleket s mintegy rohammal bevenni a tró n t; mert ismerte 
a közhangulatot Lengyelországban, tudta, milyen gyűlölt a 
német név, sőt maga az osztrák ház — főkép a köznemesség 
nagy tömege előtt. Méltán aggódhatott, hogy szépszerivel nem 
fog sikerülni, a mi csellel keresztül vihető lett volna. Meggyő
ződhetett arról nem sokára maga a császár is.

Miksa két főkövetet küldött az országba: Rosenberg Vil
mos cseh főurat, a ki ismerős és népszerű volt a lengyelek kö
zött, úgy hogy később kir ály j el öl tűi is emlegették — és Per- 
stein "Wratiszlávot, csehországi kanczellárját. Nagy pompával 
léptek fel a követek, 80 kocsival és 400 főnyi kísérettel tartot
ták bevonúlásukat 1573·. aug. 26-án Krakkóba. De mindjárt 
első lépésüknél érezniük kellett az ellenséges közhangúlatot. 
Fogadtatásuk korántsem volt szívélyes. Elsők valának a trón
keresők követei között s bizony rossz időben jöttek, midőn a 
lengyelek között épen a legnagyobb volt a bizonytalanság, s 
még magok sem voltak tisztában, mitévők legyenek. Fejetlen 
volt az ország, se király, sem interrex, az érsek és nagymarsai 
vetélkedése még eldöntetlen, a tanács nem tudja mit tegyen, 
ide-oda kapkod mindenki. A  nemesség zúg, mint a felzavart 
méhraj, félti a választás szabadságát főkép az osztrák háztól, 
emlegetik Magyar- és Csehország példáját, hol a választás 
szabadsága már meg van vesztegetve, mert a király még éle
tében megkoronáztatta fiát.1) A nemesség bizalmatlansága 
befolyásolja s óvatosságra hangolja ama senatorokat is, a kik 
az osztrák párttal rokonszenveznek.

J) Rudolf magyar királylyá választatását atyja életében, alkot
mánysértés számba veszik s intő például emlegetik a lengyelek.
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< Zborowski Péter ekkor sandomiri vajda felhasználjaa köz- 
hangúlatot s biztos helyet nyújtandó a követeknek, hogy a za
vargó országban ne bolyongjanak ide s tova, meghívja őket 
vendégéül, azaz nevén nevezve: internálja őket —- Sandomirba, 
megigértetvén velők, hogy engedély nélkül onnan nem távoznak.

Azalatt pedig a Zborowskiak hatalmas nemzetsége, a 
gazdag és előkelő állású öt testvér, Andráson kivűl a refor
matio hívei, kiknek befolyása hatalmuknál és összeköttetéseik
nél fogva átszövődik az egész Kis- és Nagy-Lengyelországon: 
fellépteti az osztrák házzal szemben királyjelöltűl: a franczia 
király öcscsét, Medici Katalin fiát, az ifjú Henriket.

A  francziákkal a lengyeleknek országúi kevés érintkezé
sük volt, alig több, mint a mit a franczia egyetemeket láto
gató fiatalság létesített; a két ország egymástól távol, közöt
tük a nagy római szent birodalom; uralkodó családjaik rokon
ságban nem állottak; közelebbi érdekközöség nem fűzte őket 
össze. Mi tehát mégis az, a miért a lengyelek szeme Henriken 
akad meg, egy távoli ország királyi herczegén, mikor itt van
nak a közelben királyok és királyi herczegek, a kiket hol rokoni 
kötelék, hol közelebbi érdekközösség ajánl a lengyel trónra? 
A franczia és lengyel nép sok tekintetben rokon jellemvonása, 
hasonló vérmérséklet, szellem és kedélyrokonság, lovagias és 
büszkélkedő, bonvivant hajlamok még nem fejtenek meg min
dent. A  franczia szellem nem hatotta akkor még annyira át Len
gyelországot, mint a nagy forradalom u tán ; nem volt a mi a 
franczia szellemet oly népszerűvé tegye, mint az újabb időben 
a nagy Napoleon felszabadító hadjáratának kegyeletes emléke, 
az emigratiok rokonszenves fogadtatása, franczia és lengyel 
légiók vérkeresztsége stb. Mindezekről akkor még senki sem 
álmodott. Mi készítette elő tehát a talajt a Henrik választásá
hoz? Olyan kérdés, mely nagyon kevéssé van megvitatva; pe
dig megoldása nem nehéz, ha a viszonyokat, a közhangúlatot 
s a későbbi királyválasztások menetét tekintetbe vesszük.

A lengyelek gyűlölik a németet és az osztrák házat, féltve 
őrzik megifjödott nemzeti és alkotmányos szabadságukat: s az 
osztrák ház már-már rajta tartja  kezét a féltett koronán, 
melyre régóta vágyakozik; a király alig hunyta le szemét, s a 
császár követei már alkudoznak a Jagellók örökéért, pártja
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régóta szervezkedik, Litvánia s a porosz tartomány meg van-, 
nak nyerve s a királyságban is hatalmas szószólói vannak. 
A német-ellenes párt hol találja meg a hatalmas ellenfélt, a 
kinek zászlaja alatt ügyét diadalra vezesse, ki a féltett né
met uralomtól az országot megmentse? Hol másutt, mint a, 
Habsburgok legerősebb régi vetélytársai között, a franczia ki- 
rályi családban. Mióta Y. Károly és Eerencz franczia király 
megmérkőztek a császári koronáért s mióta amaz elkeseredett 
véres barczokat vívták egymás ellen: a két uralkodó csa
lád rivalitása nem szűnt meg. Hatalmas és gazdag a Yalois 
dynastia is, eszközei, segédforrásai tekintélyesek, kelet urával 
a győzhetetlen padisahval régóta szövetségben á ll: ha valaki, 
egy Yalois az, ki elég erős és erélyes lesz, családi hagyomá
nyaihoz híven, megküzdeni a német párttal. Ez volt a leg
főbb indító ok, a mi a Zborowskiakkal, a német-ellenes párt 
notórius vezéreivel kitűzeti a Henrik zászlaját, felszólítván őt 
levélben a jelöltség elfogadására. Ez a német-ellenes párt vá
lasztja később is az osztrák párttal szemben — a második vá
lasztásnál Báthoryt, majd a harmadiknál a svéd királyt.

A  franczia pártnak ügyes ágensei voltak, köztük Kra- 
sowski János lengyel nemes, a ki 26 év óta a franczia udvar
ban élt s még az utolsó Jagelló életében ellátogatván Lengyel- 
országba, a lakomákon, melyekben előkelő családoknál részt- 
vett, sokat tudott beszélni a franczia udvarról, IX . Károly 
királyról, és öcscséről Henrikről, fennen magasztalta őt és 
kiváló tulajdonait s melegen ajánlotta a király halála után a 
lengyél trónra. Az ügyes ágenst követte a még ügyesebb és 
tapasztalt diplomata, a valencei püspök, Montluc, a ki már 
já r t Lengyelországban s a ki hosszú diplomatiái pályáján ed
dig még soha kudarczot nem vallott. A  mézes beszédű főpap, 
a ki minden ember nyelvén tudott beszélni, nem feledkezett 
meg a szó hatalma mellett a pénz hatalmáról sem; 400,000 
arany értékű kincset vitt magával pénzben és ékszerekben.*)

A megvesztegetés alig játszott valaha nagyobb szerepet 
a diplomatia eszközei között, mint épen a X Y I. században. A 
fényes porta példája; a hol a szultántól elkezdve az utolsó

>) Reimann Ed. Die polnische Königswahl von 1573. (Sybel: 
Hist. Zeitschrift 1864. évf. II. k. 81. 1.)
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csauszig mindenki megfizettette magát, követésre talált a többi 
európai udvaroknál is. A  lengyel udvar sem képezett ebben 
kivételt. A lélekvásárlás ragálya Lengyelországban fogékony 
talajra talált s a választások alatt rendkívüli mértékben elha
rapódzott. A lengyel történetírók Montluc-ra vetnek, mint a 
ki vesztegetéseivel megmételyezte az erkölcsöket s meghono
sította a pénzvágy és önérdek barczát a királyválasztásoknál. 
De Montluc sem tesz egyebet, mint a mit az osztrák párt tett, 
a melynek ígéreteiről és pénzadományairól széltiben beszélget
tek. S nem tett egyebet, mint a mi divatban volt azelőtt is. 
A  francziák nem most dologoztak először Krakkóban pénzzel, 
régebbi példák után indúlhattak. Ferencz franczia király, mi
dőn a császárságért versenyzett V. Károlylyal, s a franczia 
követek Zsigmond lengyel királyt (mint a cseh választó gyám
ját) szavazatáért ostromolták (1520.): jó tanácsadónak tapasz
talták az aranyakat. A  király befolyásosabb tanácsosai, mint 
Szydlowiecki nagykancellár, Tomicki a vicekancellár és Krzycki 
a királyi titkár 5000—5000 aranyat kaptak, hogy könnyebben 
tudjanak tanácsolni.1) — Viszont az osztrákok ha praecedenst 
kerestek, a mivel lelkiismeretöket a vesztegetések miatt meg
nyugtassák: könnyen találhattak ők is.' Többek közt az emlí
tett császárválasztásnál V. Károly a lengyel és magyar udvar
nál hangulat-keltésre 10,000 aranyat áldozott, s az áugsburgi 
birodalmi gyűlésre járt lengyel követeknek (köztük a plocki 
püspöknek) értékes ajándékokban és pénzben 1500 aranyat 
osztott ki, — hogy Lajos magyar király, mint cseh választó, 
illetőleg gyámja Zsigmond király szavazatát megnyerje. S végűi 
a megvesztegetett lengyelek lelkiismerete is vigasztalódhatott 
idegen példákon. V. Károly másodízben 5000—5000 aranyat 
adat a magyar király két befolyásos tanácsosának Szakmáry 
pécsi és Szalkay váczi püspöknek.2) A  főtanácsosok megvesz
tegetési taksája tehát, mint látjuk, e század elején nem volt 
kisebb Budán sem, mint Krakkóban.

De a királyválasztások Lengyelországban a század má
sodik felében általánossá tették azt, a mi eddig csak az udvar- *)

*) Liske Xaver: Dea polnischen Hofes Yerhältniss zur Wahl Kai
ser Karls Y. (Sybel Hist. Zeitschrift 1866. évf. 16. k. 65.1.)

a) Liehe X. m. f. 47.1.
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nál volt szokásban. Az udvari megvesztegetések — országossá 
váltak. Á  mit eddig kicsiben, pár emberrel szemben űztek, — 
most egész pártokkal szemben kezdették gyakorolni. Sőt töb
bet mondhatunk: a titkos privát megvesztegetéseken kivűl di
vatba jött a nemzetnek mintegy országos megvesztegetése, a 
mennyiben a királyjelöltek megválasztatásuk esetére nagy 
pénzösszegeket ígértek az országnak — sok más anyagi előny 
mellett.

És a mig az osztrák ügynököket nagy mestereknek tart
ják a titkos megvesztegetésekben: addig a franczia követ felül
múlhatatlan a nagyhangú országos Ígéretekben. A  királyi her- 
czeg töméntelen gazdagsága módot nyújt neki nemcsak Len
gyelországban kielégíteni az övéit, — hangsúlyozta — de 
azokat is, a kik Francziaországba akarnának utazni, a legna
gyobb vendégszeretettel fogja ellátni és gazdagon megajándé
kozni. Száz előkelő lengyel ifjút a maga költségén küld öt 
évre a franczia egyetemekre. Franczia birtokai jövedelmeiből
450,000 frtot fog évenként Lengyelországba hozni. A  krakkai 
egyetemet híres külföldi tanárokkal fogja gazdagítani. A mosz- 
kovitáktól visszaszerzi az elfoglalt várakat s bátyja a franczia 
király 4000 puskást fog tartani Lengyelországban 6 hónapig 
s továbbra, is nagy segédseregeket vagy pénzt fog küldeni. A 
tatároktól megszabadítja őket, a töröktől megnyeri a Moldva 
feletti fenhatóságot stb. s tb .*)

A fényes ígéretek, a nemzet hiúságainak legyezgetése, 
gyengéinek ügyes felhasználása, megtermé gyümölcsét. A  fran
czia párt napról-napra növekedett, daczára a párisi szt. Ber
talan éj borzalmainak, a melynek híre megdöbbentette a nagy
számú lengyel protestánsókat. — Montluc értette a módját 
Henriket kitisztázni.

Nagy küzdelme volt Dudith Andrással, a császár buzgó 
követével, a ki két röpíratot intézett Henrik ellen, erősen meg
támadván s vádolván őt a szt. Bertalan éji mészárlásban való 
részvétellel. Érdekes az a tollharcz, melyet a protestánssá lett 
ex-püspök és a valódi vívnak egymással, mert Montluc nem *)

*) Reimann Ed. Die poln. Königs wähl von 1573. (Syhel Hist. Zeit
schrift 1864.'évf. 11. k. 68 és k. 1.)



maradt adós a felelettel és Henrik mentegetésével. Röpíratait 
lengyelre Solikowslci a történetíró fordítgatta.

Az első választásnál Ernőn és Henriken kivűl mások is 
versenyeztek a lengyel királyságért és pedig a svéd király, a 
moszkvai czár, a porosz herczeg — és állítólag az erdélyi feje
delem. Báthoryról azt írják némelyek, hogy szintén a jelöltek 
között, szerepelt, de csak egy pillanatra. r) Én azonban az ő 
jelöltségének biztos nyomát az egykorúaknái nem találom.a) 
Sokkal több baja volt neki ez időtájban otthon, sokkal több 
küzdelme volt, hogy Erdély fejedelmi székében megerősítse 
magát, — mintsem idegen trón elnyerésére törekedhetett 
volna. Hisz a második választásnál is az interregnum vége 
felé, Békés lázadása leverése után láthatőtt csak komolyan 
jelöltsége után, nemhogy most tehette volna, midőn alig hogy 
az erdélyi trónt elfoglalta.

Yolt egy erős párt ezeken kivűl, a mely belföldit akart 
a trónra ültetni. Ezt a pártot az első nemzeti dynastia nevén 
Piast pártnak nevezték. De ennek nem volt határozott jelöltje 
s ebben állott minden számereje mellett is gyöngesége. Erről 
különben, valamint a svéd és moszkovita pártról lesz alkalmunk 
a második választásnál szólani, mert ott is szerepelnek.

Az igazi mérkőzés Henrik és Ernő között történt.
A franczia párttal, daczára a legnagyobb erőfeszítés

nek s pénzáldozatoknak, az osztrák párt versenyezni nem tu
dott. A  követség, a mely maga 150,000 frtjába került a csá
szárnak,* 8) Duditb és az ügyvivők nagy serege megtett min
den lehetőt, de ügyök elveszett. Az 1573. apr. elején kezdődő 
s május közepén végződő országgyűlésen hiába támogatták az 
osztrák követek törekvését a pápa, a spanyol király, a biro
dalmi választó fejedelmek, a csehek követei: királylyá mégis 
Henrik választatott. És pedig, a mennyiben a választásnak 
egyhangúnak kellett lennie, a franczia párt megnyerte a végén 
magukat a litvánokat is, az osztrák ház legbuzgóbb párthíveit.

így az osztrák párt az első királyválasztásnál.teljes ve

’) Reimann id. m. ázt mondja : Egyesek gondoltak rá, de ő nem 
versenyzett. Noailles m. id. m. II. k. 69.1.

2) Lippomano az 1575-iki velenczei követ is említi, de csak nevét.
8) Zakrzewski: Po ucieczce Henryka. 259. 1.
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reséget szenvedett. De egy év múltán ismét alkalma nyílt so
rompóba lépnie és megmutatnia, hogy mennyire okúit az első 
választás tapasztalatain és tanúlságain. Viszont a lengyelek 
számára is sok tanúlságot rejtett magában az első választás, a 
mit a másodiknál szem előtt igyekeztek tartani.

Mert az első szabad választás eredménye, Henrik ural
kodása, nem igazolta a hozzákötött vérmes reményeket. A fé
nyes ünnepélyek mámorát, mely 1574. jan. 24-étől, a mint 
a határon megjelent, egész febr. 21-éig a koronázás napjáig 
tarto tt: csakhamar kiábrándúlás követte. Henrikben erősen 
csalódtak a lengyelek. A választási föltételek teljesületlerittl 
maradtak. A mi a nemzetnek legkegyeletesebb óhaja volt s 
bevétetett a választási feltételek közé, hogy az új király venné 
nőül a régi királyi család utolsó sarját — attól leginkább 
idegenkedett a király. Az új esküforma elmondására is csak 
úgy kényszerítbették, hogy midőn már ott térdepelt az oltár 
előtt s a gnezdai érsek a régi forma szerint kezdette meg
esketni, — a nagymarsai a szertartást felfüggesztette, követel
vén, hogy az újonnan megállapított esküt tegye le, a melyben 
a dissidensek békéje is benfoglaltatik.x) Az új törvények meg
erősítése alól pedig egyáltalában kivonta magát. — Egész 
uralkodása olyan volt, a miben a lengyelek legkevésbé sem 
gyönyörködtek. Semmiben sem alkalmazkodott a nemzet szel
leméhez, bizalmatlansággal viseltetett az ország legbelső em
berei iránt, alig bocsátott maga elé valakit; inkább betegnek 
tettette magát s napokig elheverészett az ágyban, csakhogy 
közügyekben ne kellessen részt vennie. Ha a tanácsban mégis 
jelent, unatkozott és ásítozott — írja Orzelski8) — s úgy ült 
ott némán, mint a kit legkevésbé sem érdekel, a mi körülötte 
történik. Csak francziái között érezte magát jól, a kiknek ledér- 
ségét átplántálta a krakkai várba. Egészen a mulatságnak, 
kártyajátéknak, lakmározásnak s egyéb élvezeteknek élt. Szen
vedélyes játékos volt. Azért szeretett játszani, a mint mondá, 
hogy a körülötte levő íranczia urak által sok pénzt importál- * *)

*) Reimann E. Der Kampf Boms gegen die religiöse Ereiheit Po
lens in den Jahren 1573. u, 1574. (Sybel: Hist. Zeitschrift 1864. évfolyam 
12. k. 393.1.)

*) Orzelski Sventoslaus. Historia Polonica 77—79.1,
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jón az országba; de a Valóságban az ő veszteségei ürítették ki 
az ország kincstárát. A lengyelek megbotránkoztak az udvar 
léba mulatságain, az éjjeli tivornyákon, ledér tánczokon.x) 
Párbajok vívattak lengyelek és francziák közt. A  megbotrán
kozás oly nagymérvű lön, hogy gúnyos pamphletek ragasztat- 
tak a vár falaira, s az elégedetlenség, zúgolódás elhatott a 
váron belül is.

Uralkodásához méltó volt a befejezés. Henrik 1574. jun. 
14-én testvérbátyjának IX . Károly franczia királynak halálá
ról értesült. Anyja Medici Katalin sürgősen hívta Párisba, 
hogy a trónt elfoglalja. Henrik nagy titokban útra készült, 
lengyel tanácsosait félrevezette, nehogy akadályokat gördítse
nek útja elé. Jun. 18-án elterjedt a hír Krakkóban, hogy a 
király éjjel szökni akar. feogy a gyanút eloszlassa, udvarmes
tere szemeláttára feküdt le. De midőn minden elcsendesült a 
várban és városban, éjfél tájban nehány franczia hívével titkon 
a vár kis kapuján kiosont, lóra kapott s elszágúldott Szilézia 
felé. Szökése még az éjjel kitudódott. Három órakor az egész 
város talpon volt s gyors lovakon száguldottak a futó király 
után. Az oswiecimi vicestarosta utána kiáltott, hogy: Sere
nissima Maiestas, cur fugis? Udvarmestere T^czyúski gróf 
nehány kozákkal utói érte a határon és' hívta vissza; de ar
ról szó sem lehetett többé. Tovább szágúldott s Bécsen, Velen- 
czén, Turinon keresztül szept. 5-én franczia területre ért.

így jártak a lengyelek első választott királyukkal. Okúl- 
tak a példán, s a második választásnál olyan királyt válasz
tottak, a ki minden tekintetben ellentéte volt Henriknek, s a 
kire büszke lett még.a£ ellenpárt is. *)

*) »Bex insomnes noctes ducebat,. . .  choreis impensissime indul
gens, etiam obscenis, qualis una volta gallica lingva appellata fuerat, quam 
quodam tempore etiam Infante et aliis clarissimis matronis inspectanti
bus regio horto amoenissimo . . .  ducere non erubuescat, quum et nihil 
honestum prae se tulisset.« (Orzelski id. m. 83. 1.)
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y.
A Báthory előtti interregnum kezdete. ■— Zavar éa elkeseredés a király 
szökése miatt. —· A varsói oonvocatió 1574. szept. — Heves viták a ki
rályság és királyválság felett. — Külföldi: svéd, orosz, török, ferrarai 
követség. — A szultán többek közt Báthoryt ajánlja. — A confoede
ratio határidőt tűz ki Henrik visszatérésére (1575. máj. 12.), ellenkező 

esetre új választást hirdet. '

Henrik szökése nagy zavarba ejtette és forrongásba hozta 
az országot. Az a kapkodás és lázas izgatottság, melynek a 
szökés éjjelén Krakkó színtere volt s mely a futó király ko
mikus üldözésében tetőfokát érte el: a király szökésének híré
vel elragadt az egész országra. A zűrzavar általánossá lett. A 
fejetlenség érzetében csakhamar feltünedezett az anarchia 
réme. A lekötött szenvedélyek felszabadultak, az elszünt párt
viszály kezdett feléledni.

A  gyűlölet első heve azok ellen irányúit, a kiknek Hen
rik választásában- legtöbb részük volt, vagy legbizalmasabb 
emberei voltak. Zborowski Pétert, a Henrik párt fejét, kit a 
király krakkai vajdává tőn, Mielecki, a podoliai vajda nyilvá
nosan megtámadta, és saját unokaöcscse Stadnicki a krakkai 
vajdaság gyűlésén kivont karddal halállal fenyegette. Zborowski 
Andrást a sandomiri vajdaság gyűlésén insultálták. Karnkow- 
skit, a kujawi püspököt, egy köznemes (Myszkowski János) nem
csak szidalmazta^ de tettlegességre ragadtatván magát, lovát 
megsebezte. Zamojskira is rossz szemmel néztek a Henriktől 
nyert starostaságért s bűnül róvták fel neki, hogy ő volt a ko
ronázási feltételek szerkesztője.1) Henrik párthíveit annyira ter
rorizálták, hogy ezek alig mertek a nyilvánosság előttmutatkozni.

Az első meglepetésből felocsúdva, a vajdaságok gyűlé

■) Heidenstein Eeinhold : Berum Polonicarum ab excessu Sigis- 
inundi Augusti libri XII. Francofurti ad Μ. 1672. kiadás 63. 1,
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seket tartottak. A  senatorok külön tanácskoztak, a kis len
gyelek Krakkóban, a nagy lengyelországiak Posenben. Szem
rehányó levelet írtak H enriknek*) s abban állapodtak meg, 
hogy a prímás, mint interrex, hirdessen országos convocatiot, 
összehívó országgyűlést Varsóba, Bertalan napjára 1574. aug. 
24-ére.2)

A tartományi gyűléseken (sejmik) heves viták folytak 
jul. havában. Két pártot lehetett megkülönböztetni jó eleve. 
A higgadtabbak véleménye az volt, hogy Henrikhez, mielőtt 
trónvesztettnek nyilvánítanák, követséget küldjenek s időt tűz
zenek ki a visszatérésre; a hevesebbek éles hangon fakadtak 
ki a »szökevény« király ellen: nekik nem urok többé, nem 
tartoznak hűséggel iránta, mert »megcsalta« az országot.* * * 8) 
Ilyen éles kifakadások hallatszottak Szrodán a nagylengyel
országi jul. 26-iki sejmiken s kevésbé szelídebbek a többieken. 
Előre látható volt, hogy a varsói országgyűlés heves viták szín
helye lesz.

A convocationak a lengyel közjog széles hatáskört biz
tosított. Az volt hívatva pótolni intézkedéseivel a királyi hatal
mat az interregnum alatt, gondoskodni a rendről és békéről 
bent az országban, s vezetni a külügvet; intézkedni az ország 
védelméről, a katonák zsoldjának fizetéséről, a tatár felőli vé
gek határőrséggel ellátásáról; rendezni a pénzügyet; szóval 
gyakorolni mind ama királyi jogokat, melyek az ország bizton
ságára nélkűlözhetlenek valának. Végűi leglényegesebb fela
data volt a convocationak a királyválasztást előkészíteni, arra 
időt és helyet tűzni ki s módozatairól is gondoskodni, ámbár 
az első interregnum alatti convocatio a királyválasztás módját 
körülírta.

Eme fontos jogok gyakorlására az egész nemzet lévén 
hívatva, a convocatiora minden vajdaságnak követeket kelle 
küldenie. Viszont határozatai kötelez'ők voltak a köztársaság 
mindeUMrészére, akár voltak jelen követei, akár nem.

J) A senátorok Henriknek, Krakkó 1574. jun. 20. és jul. 7. (kg.
Czartoryski krakkai kvtára, Téka Naruazewicza 89. k.)

2) Orzelshi Sventoslai: Historia Polonica lembergi példány 86. lev.
8) Poley Mátyás a koroszlói püspöknek 1574. jul. 28-ról (bécsi ál- 

lamlevéltár Polonica).



A varsói országgyűlésre aug. végén nagy számmal érkez
tek a királyság követei. Litvánia rendei előre kijelentették 
(jul. 13-án kelt levelűkben), hogy nem jelenhetnek meg, mert 
a czár minden perczben megtámadhatja a tartományt s így 
tűzhelyeiket nem hagyhatják el. De véleményüket kifejez
ték. Henrikhez követség küldését kívánják s hogy a convoca
tio semmit ne határozzon a királyválasztásra nézve, mert L it
vánia nem fogja magára nézve kötelezőnek elismerni. A vilnai 
tartomány gyűlés eme határozatát két követ vitte meg Yarsóba.

A niit Litvánia igazolva tett, ugyanazt tette a porosz 
tartomány régi separatisticus vágyai által vezéreltetve. Grau- 
denczi tartománygyűlésükön elhatározták, hogy nem vesznek 
részt a varsói országgyűlésen. A meghívásra adott válaszukban 
(aug. 12.) felpanaszolták sérelmeiket, régi privilégiumaik meg
nyirbálását s hogy nem illetékes módon, nem a prímás által 
hívattak meg.

Annál számosabban érkeztek a lengyel vajdaságok kö
vetei, ellátva a szokásos utasításokkal. A  világi senatorok közűi 
sokan otthon maradtak, főkép azok, a kik Henrik miatt com- 
promittálva voltak. A püspökök majdnem teljes számmal jelen
tek meg, még a compromittált Karnkowski is megérkezzett az 
országgyűlés vége felé. *

A követek háza aug. 30-án megalakúlván, Szafraniec 
Szaniszló bieci castellánt választották elnökké, a mi már előre 
jelezte a követek házának Henrik-ellenes hangúlatát. A sena- 
tusban a prímás elnökölt, Henrik buzgó védelmezője.

A súlypont a követek házára esett. A  kezdeményezés 
joga, a mely a királyt illette, a király nemlétében a követekre 
háramlott át. Az országgyűlés alkotó' elemeiül ugyanis a ne
messég a királyt és a követek házát tartotta, a senatust úgy 
tekintvén, mint a mely tanácsadóúl van a király mellé rendelve, 
dé külön önállósággal az országgyűlésen nem rendelkezik. így 
az indítványozás jogát a követek ragadták magokhoz.*),

A vita hevesen indúlt meg az interregnum kérdése felett. 
Beálljon-é az interregnum, avagy nem? ez volt a kérdések kér
dése. Két párt állott egymással szemben. Az egyik a király

*) Zakrzewski: Po ucieczce Henryka, dzieje bezkrólewia 1574 — 
75. 147. 1.
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titkos elutazásában épen nem látott semmi jogtalanságot, ez 
által ö le nem mondván a királyságról, nincs ok, a miért a kö
teles hűséget meg lehetne tőle tagadni. Franczia királylyá 
választatása még előnyös Lengyelországra, mert így módjában 
lesz régi Ígéreteit teljesíteni. Ezek szerint az interregnumról 
szó sem lehet. A  másik párt ellenben azt vitatta, hogy az inter- 
regnumot ki sem kell mondani, mert az magától beállott, ab
ban a perczben, a midőn a király szó nélkül elhagyta az orszá
got. 0  volt az első, a ki megszegte esküjét s ezáltal felszaba- 
dúlt mindenki az engedelmesség alól. Nincs más hátra, mint 
kimondani, hogy Henrik megszabadította az országot személyé
től ; s nemhogy sajnálni s botor ól visszahívni, de sőt örülni 
kell, hogy káros uralmának önmaga véget vetett.1)

A senatus Henrik mellett, a követek többsége ellene fog
lalt állást. Különösen a főpapok védelmezték Henriket erősen, 
azt kívánván, hogy Henriket meg kell tartani s követek által 
visszahívni. A  prímás szájába meg épen olyan dictiot ad 
Orzelski, mintha a franczia királylyá választott Henriktől azt 
remélné, hogy nemcsak mindkét ország felett üdvösen foghat 
uralkodni, de sőt könnyen elfoglalhatná Oláhországot, Erdélyt, 
Magyarországot s aztán egyesült erővel Görögországot s Jeru 
zsálemet.2 * * * * *) — A senatus engedni akart Henriknek, a ki mind 
Krakkóban hátrahagyott leveleiben (jul. 18-án), mind Bécsből 
(jul. 29-én) 8) azt kívánta, hogy küldjenek hozzá követeket, a 
kik által az ország ügyei felől intézkedjék. — A senatorok sze
rettek hitelt adni annak, a mit a király útközben Yelenczéből,

*) Két névtelen írat az országgyűlés idejéből a krakkai hg. Czar-
toryski levéltárában Téka Haruszewicza 83. k.

2) Begem scilicet, qui Galliae et Poloniae praesit, cum magno
utriusque regni commodo imperaturum, facile quippe Valachiam, Tran-
sylvaniam, Hungariamque, inde tantis auctum opibus, Graeciam, Hyero-
salem ac universum orbem possessurum. (Orzelski id. m. 87. lév.)

8) Henrik a lengyel senatusnak Krakkó jul. 18. és Bécs jul. 29. 
1574. (Noailles m. Henri de Valois III. k. 598—600. 1. és bécsi államle
véltár Polonica o.) Henrik levelei jul. 18-áról »sub noctu« : a wladislawi 
püspöknek ; Zborowski Péternek, Zborowski Andrásnak és Wolski Pé
ternek a vicecancellárnak ; T^czyáski Jánosnak és Ead'ziwillnak; Baski 
Albertnek és Kostka Péternek, megvannak a krakkai bg. Czartoryski 
könyvtárban Téka Naruszewicza 89. kötetében.
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Eerrarából, Turinhól *) oly szorgalmasan írogatott, hogy visz- 
szajő bizonynyal, tehát maradjanak hívek s mindent a királyi 
tekintély szem előtt tartásával végezzenek. Dicsekedve tudatja, 
milyen szívesen látják és üdvözlik őt Olaszország fejedelmei, 
örvendjenek a lengyelek is a királyukat ért kitüntetéseknek.

A  senatus megegyezett abban, hogy az interregnum ne 
mondassék ki és Henriket tekintsék uralkodóul.

Nem úgy a követek háza. I t t  a Henrik-ellenes párt ha
tározott túlsúlyban volt s erélyes fellépésük magával ragadta 
a mérsékeltebbeket is. Úgy hogy a követek nagy többsége az 
interregnum kimondását s az új választást sürgette. Az or
szággyűlési vitában Henrik ellen Leszczyóski Rafael ragadta 
meg először a szót, ki a követek házának már régebbi időtől 
fogva mintegy vezére volt s most az osztrák ház érdekében 
buzgólkodván, az interregnumot kívánta. A második volt az 
öreg Zbaski, a reformatio híve, ki a történelemből vett pél
dákkal bizonyítgatta, mennyire káros volna, hogy egy távoli 
ország királya uralkodjék a köztársaság felett. Azokkal szem
ben, a kik Nagy Lajos példájára hivatkoztak, bizonyítgatta, 
hogy az összehasonlítás nem talál, mert Nagy Lajos már ma
gyar király volt, midőn a lengyelek megválasztották. S kik ezt 
a példát utánozandónak v^ik, vájjon megengedhetőnek tart- 
ják-é, hogy mint akkor Budára hirdetett országgyűlést a ki
rály, most majd Párisba menjenek országgyűlésre?* 2 3) Az in
terregnum harmadik ékesszólója ez interregnumok történet
írója Orzelski Swi§toslaw, a kinek, bár még fiatal ember volt, 
nagy befolyása volt a nemességre.

E  triumvirátussal korántsem mérkőzhettek az ellenpárt 
vezérei, a kik közűi egyedül Warszewicki Kristóf tett számot, 
mint ügyes szónok. De őt is igyekezett elnémítani az ellen
párt, vádakkal lépvén fel ellene az országgyűlésen.8) A köve
tek házában az interregnumot ellenző oppositiot nem vették 
figyelembe és a mint már Zsigmond Ágost idejében megpró

') Henrik a senatuanak Ferrarából jul. 81., Tnrinból aug. 25. ; 
Karnkowskinak Turinból aug. 27. (a hg. Ozartoryski kvt. T. Kar. 89. k .; ■ 
a legelső kiadva Koailles: id. m. III. k. 602.)

2) Orzelski id. m, 88. lev.
3) TJ. o. 89. 1.



bálta a többség, bogy a csekély kisebbség ellenére szavazat- 
többséggel határozott: úgy most is ezen eszközhöz folyamod
tak a követek s a senatus előtt az egész ház nevében az összes 
vajdaságok közmegegyezéséről beszéltek, s az interregnum ki
hirdetését és új királyválasztás kitűzését kívánták.*)

Sept. 8-án megérkezett Karnkowski a kujawi püspök is, 
ki a> szenvedett zaklatások miatt s azok megújúlásától való 
féltében mindaddig távol tartotta magát Varsóból, míg onnan 
személyére nézve megnyugtató tudósításokat nem nyert. Most 
is jónak látta nagy kísérettel jönni, nem annyira méltósága, 
mint saját biztonsága okáért. A mint a senatusban főpapi or- 
nátusában megjelent s a követekkel szemben nyílt homlokkal 
kijelentette, hogy minden gyanú ellen tisztázni óhajtja magát, 
elnémúltak a vádak2 *) s Karnkowski csakhamar visszanyerte 
előbbi befolyását s domináló szerepét a senatusban. 0  eddigelé 
föltétlenül ragaszkodott Henrikhez, követet is küldött hozzá a 
prímással és Teczyúskivel együtt s állandó levelezésben állott 
vele 8) ; de most már nem zárkozott el a Henrik-ellenes párttól 
sem s szemrehányásokkal kezdte illetni a megszökött királyt, 
a miért ilyen veszedelembe sodorta az országot.4) Önállóságát 
azért megtartotta mindvégig: »sík, mint az angolna«,5) jel
lemzi őt plocki collegája — nem hagyja magát befolyásolni s 
kitartóan saját útján jár. A  püspökök között neki és a krak- 
kainak volt legtöbb tekintélye, a többieknek kevés befolyása 
volt a közügyekben, a prímás elaggott, a lembergi érsek olyan 
mint a »szentelt víz.« 6 *)

A világi senatorok is részt vettek a vitában: Mielecki a 
podoliai, Kostka a sandomiri vajda, Herburt a sanoki várnagy 
és többen. Jobbára a monarchikus elvet védelmezték, úgy vé
lekedvén, mint Hosius bibornok, hogy ámbár a király szökésé-
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>) Zakrzewski: Po ucieczce Henry ka 151. 1.
а) Orzelski idl m. 91.1.
8) Henrik Karnkowskinak Lyon 1574. sept. 20. Khemis 1575. febr. 

14. Ne kételkedjenek, hogy visszatér, (hg. Czartoryski ltr.)
*) Zakrzewski id. m. 152. 1.
б) Myszkowski Fogéi vedernek 1574. sept. 25. (bécsi államltr.)
») A plocki püspök »Berillus^-nak Pulto via 1574. aug. 7. (bécsi

államltr.)



vei nagyot vétkezett az ország ellen, mégsem szabad a nemzet- 
.nek az engedelmesség alól magát feloldania, a hűséget meg
szegnie s feltételeket dictálnia.

Valóban, ha a főpapokon és a világi senatorok többsé
gén állott volna, Henrik ügye békés megoldást nyerendett s 
könnyen oda fejlődhetett volna a dolog, hogy — a miről szél- 
tiben rebesgettek — Henrik a lengyel királyságot megtartván, 
kormányzóúl küldötte volna öcscsét az alemponi herczeget.

He a senatorok között is volt nem egy, a kit a monar- 
chicus elvek nem győztek meg s a forradalmi jellegű, de jogos
nak vélt gyökeres orvoslást tartották czélszerűnek, t. i. a királyt 
trónvesztettnek nyilvánítani s újat választani. Ilyen volt maga 
a gnezdai várnagy is Tomicki, kit a gnezdai érsek, a prímás 
hiába igyekezett megnyerni.

Nem csoda aztán, hogy a vita hosszúra nyúlt. Annál is 
inkább, mert az országgyűlésnek e főtárgyon kivűl sok más 
kérdéssel is kellett foglalkoznia.

A követek háza pl. azon követeléssel lépett a senatus elé, 
hogy a senatus a kincstár jövedelmei kezelését illetőleg vet
tessék alá a követek ellenőrzésének. Erre az szolgáltatott okot, 
hogy á főurak az ország jövedelmeit a király eltávozása óta 
kényök-kedvök szerint kapkodták szét s méltán tarthatott 
attól a nemesség, hogy hosszú interregnum alatt még inkább 
elharácsolják. E  kívánságot el is fogadta a senatus, nehogy 
gyanút ébreszszenek magok ellen, mintha az ország jövedelmeit 
hűtlenűl kezelnék. *)

Számtalan magán vád és panasz is került az országgyű
lés elé. És pedig nemcsak a nagyobbrendű hatalmaskodások 
esete, de alárendeltebb s korántsem országos fontosságú kihá
gások is. Ez egyrészt abban leli magyarázatát, hogy a neme
sek főben járó perei az országgyűlés elé tartoztak, másrészt 
abban, hogy némely vajdaság a törvényszékek működését be
szüntette, absurdumnak tartván a király nevében ítélni akkor, 
mikor nincs király. Némely vajdaságban úgy segítettek ezen, 
hogy a király neve mellőzésével az új alkotmány nevében hoztak
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ítéletet a tö rvénynapokon.— A legtöbb vajdaság a kérdés 
eldöntését az országgyűlésre halasztotta.

A varsói convocatio intézkedett is erről, elrendelvén a 
törvényszékek működését, a hiányzó bírói állások betöltését a 
vajdaságokban a szt. Márton napjára (nov. 11.) hirdetendő 
gyűléseken s legfőbb törvényszékül elrendelvén az interregnu- 
mok alatt szokásos confoederationalis itélőszék, a kaptur érvé
nyességét. 2)

A vasói convocationak volt még egy fontos mozzanata: 
a külföldi követségek fogadása. A leendő királyj elöltek közűi 
máris követeket küldtek többen az országgyűlésre, hogy jóelőre 
tért foglaljanak.

Az osztrák párt, okúivá a múlt választás példáján, főbb 
lengyel párthívei tanácsára8) nem. küldött követeket Varsóba, 
mindössze Dudith, a császár ügyvivője küldötte el embereit, 
hogy egyengessék a talajt. A-császár, hogy Henriket se sértse 
meg s a múltkori elhainarkodás koczkázatának se tegye ki 
magát, mindössze levelet küldött a rendekhez, melyben tilta
kozik ama hír és vád ellen, mintha neki Henrik szökéséről 
előzetes tudomása lett volna és ő biztatta volna arra. Pedig 
tagadhatalan, hogy Dudith volt az első, a ki a franczia király 
halálát a császár meghagyásából és részvétével tudatta Hen
rikkel és szorgosan tudakozódott a király szándéka felől4) s 
nem lehetetlen, hogy biztatta is. Innen származhatott a császár 
gyanúsítása, a ki a varsói rendek előtt igyekezett mentegetni 
magát s készséggel látta el útlevelekkel a Henrikhez küldött 
követeket. B)

I II . János svéd király követe, Lorichs András, sept. 
8-án nyert kihallgatást az országgyűlésen. Hosszasan fejte- * *)

!) Poley Mátyás a Poroszlói püspöknek a nagylengyelországi tar- 
tománygyűlésről 1574. jul. 28. Cbécsi államltr.)

®) L. a varsói confoederatio aetáját 1574. sept. 18-ról Noailles 
III. k. 608—9.1.

") A píocki püspök Pogelvedernek Pultovia 1574. jul. 27. (bécsi 
államltr. Pol.)

*) Miksa Dudithnak Bécs 1574. jun. 10. (bécsi államltr. Pol.)
5) Miksa válasza Bécs 1574. okt, 6, a lengyel senatus sept. 18-iki 

levelére (mindkettő a krakkai egyet. Karnkowski cod. 160. k. 69. és 78. 1.



gette, mily benső -baráti érzelmeket táplál ura Lengyel- 
ország iránt s mennyire fájlalja, bogy királyuk így cserben 
hagyta őket. Szövetséget ajánl Svéd- és Lengyelország között 
és közös háborút javai a moszkoviták ellen, melyre most volna 
a legjobb alkalom, mikor a czár hadi ereje annyira megfogyott, 
hogy a legutóbbi háborúban — úgymond — 600 férfi ruhába 
öltözött női sebesültet találtak a svédek a csatatéren, elkép
zelhető, mennyi nő lehetett az egész seregben. Aztán kéri a 
király, hogy Lengyelország törlesztené már le adósságát, a
120,000 tallért (Katalin lengyel herczegnő, most svéd királyné 
hozományát) s az 50,000 aranyat (Bona királyné hagyatékát 
leányának), mely összegeket a svéd király 12 év előtt a len
gyel királynál hagyott, hogy pénze legyen a muszka háborúra.1)

A svédek áradozó barátság-nyilvánúlását köszönettel fo
gadták a lengyelek, bár jól tudták, hogy önérdekből akarják a 
muszka háborúba bele lovalni őket. Válaszukban azonban ki
mondják, hogy sem muszka háborúr-a, sem adósságtörlesztésre 
nincs pénzük, a helyett jókívánsággal fizetnek, kívánván a ki
rálynak s az egész Svédországnak — jó egészséget. 2 * *)

A czár követe (Jelczaninow Fedor) minden áron a svéd 
követ előtt akart beszélni,8) s mert ezt el nem érhette, inkább 
nem is beszélt az országgyűlésen. A rendekhez különben sem 
volt megbízatása, mindössze a királynak, meg némely főpapok
nak és főuraknak szóló levelekkel érkezett. De azért nem mu
lasztotta el, hogy a czár királylyá választása érdekében egye
sekkel he alkudozzék. *)

A  királyválasztást illetőleg a leghatározottabb parancs
csal Achmet csausz, a török követ érkezett. Két levelet ho
zott : egyiket a szultántól a prímásnak, a másikat Mehemed 
vezér-basától a senatoroknak.5 6 *)

0 A svéd követ beszéde a varsói gyűlésen 1574. sept. 8. (bécsi 
államltr. 3?ol.)

*) A senatus válasza a svéd követnek 1574. sept. 18. (Karnkowski
cod. 160. k. 71.1.) V. ö. Zakrzewski id. m. 225.1.

3) A svéd követ Dudithnak Varsó 1574. sept. 12.
*) Orzelski-id. m. 92. 1. Zakrzewski id. m. 227. 1.
6) A szultán és a nagyvezér levele Konstantinápolyból 1574. jul.

29., megvan a krakkai egyet, kvtár Karnkowski cod. 65, 66.1. Lásd az
Okmánytárban,
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A csausz sept. 11-én terjesztette az országgyűlés elé meg
bízatását. Két pontból á llo tt: egyik a moldovai kérdés, másik 
a királyválasztás körűi forgott. Vádat emel a szultán némely 
legyei urak, főkép Laski és Ostrogski Konstantin herczeg el
len, hogy Iván moldovai vajda érdekében (a kit a szultán árú- 
lásért megöletett) mozgalmat indítottak s Moldovába beha
toltak, Iván kincstárát, feleségét, sógorát és hét moldován 
bojár feleségét Lengyelországba vitték. Követeli kiadatásukat, 
a békebontók megbüntetését és Péter új moldvoai vajda béké
ben hagyását.x)

Nevezetes (s ránk nézve kétszeresen a z !) a mit a király- 
választás felől izén a szultán. Semmi reményt ne tápláljanak 
Henrik visszatéréséhez. Gondoskodjanak új királyról. De ne 
válasszanak a szultán ellenségei közűi. Hallja, hogy a császár 
fia vágyik a királyságra. Jól tudják a lengyelek, hogy a néme
tek a fényes porta ellenségei s Lengyelország iránti barátsá
guk is csak ideig-óráig tart. Miksa császár kérte a szultánt, 
hogy ajánlaná a lengyeleknek királyúl; de ő e kérését (melyet 
»nem restéit« megkoczkáztatni, daczára, hogy ellensége a por
tának) visszaútasította.2) — Tanácsolja, hogy olyat válassza
nak, ki a régi barátságot fen fogja tartani a portával. Ott 
van magok között pl. Kosika (volt danczkai várnagy, most 
sandomiri vajda), vagy ha ő nem tetszenék, ott van a svéd ki
rály, vagy Báthory »az erdélyi palatinus, a szultán hű em
bere, becsületessége és okossága által páratlanúl tündöklő 
férfiú, ki a békét és barátságot tiszteletben tudja tartani 
s azonkívül bölcs és derék uralkodó.« 3) Ha ezek közűi, vagy 
magok közűi bárkit választanak, a szultán kész nemcsak a ba
rátságot fentartani, de szükség esetén segítséget is ad ellensé
geik ellen. * *)

’) XT. o. a szultán és a nagyvezér levelében.
“) A poseni püspök Miksának Isdbicza 1574. sept. 16. küldvén má

solatban a vezérbasa levelét. (Mindkettő bécsi államltr. Pol.)
*) »Aut. . .  Stephanum Báthory, palatinum Transylvaniae, fide

lem Caes. Celsitudinis, virum integritate, prudentiaque singulari orna
tum, pacem et amicitiam colere scientem, in regni gubernatione sapien
tem et strenuum, acceptare dignentur.« A török követ oratioja Varsóban 
1574. sept. 11. (lásd Okmánytár.)
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így Báthory jelöltsége egyike volt a legelsőknek, melyek 
a királyválság elején mindjárt szóba kerültek. A szultán aján
latában igaz, hogy a harmadik helyen van említve, de olyan 
nyomatékkai s annyi magasztalással, hogy a szultán a többiek 
felibe látszik helyezni őt. Az ajánlás sorrendjében meg van 
tartva a jogszerűség látszata. Első helyen említi* hogy a nem
zeti önérzetnek hízelegjen: a belföldit, másodsorban a Jagel
lók rokonát, s harmadszorra a személyes érdemekben amazok 
fölött kitüntetett idegent. Az ajánlás formája azt a benyomást 
teszi ránk, hogy a szultánnak szíve szerinti igazi jelöltje 
Báthory. De korántsem tartjuk ezt döntő momentumnak, sőt 
kétélű fegyver; mert épúgy hányja szemére ezt s emlegeti 
miatta a »török szolgá«-t az ellenfél, mint a mily előnyösnek 
tartja saját pártja az ő királysága esetére a török békét.

Az említetteken kívül még egy királyjelöltet látunk fel
tűnni a varsói országgyűlésen. És ez a ferrarai herozeg Alfonz 
— a kinek követe, bár szintén titokban, mint a czáré — de 
feltűnően szőtte hálóit a befolyásosabb urak körűi. A titok 
leple sokkal átlátszóbb volt, hogy ne tudta volna mindenki 
miben sántikál.*)

így a varsói convocation már több királyjelölt jött szóba.
De a nyilvános jelöltség mindaddig idő előtti volt, míg 

az ország rendei meg nem egyeznek abban: királya-é még 
Henrik az országnak, avagy többé nem ? A királyság és király
válság felett pedig — a plocki püspök szerint: mint a szamár 
árnyéka felett2) — még mindig harczoltak a pártok.

A senatus ragaszkodott Henrikhez s követséget akart 
hozzá küldeni; a követek háza trónvesztettnek akarta decla- 
rálni. Többszörös sikertelen üzenetváltás után a követek nyug
talansága a húza-vona felett mindinkább fokozódott s sokan 
fenyegetőzve s protestálva elhagyták az országgyűlést. Végre 
Mielecki podoliai vajda és mások közbenjárására compromis
sum jött létre a két párt között. A  senatus elállt az ünne
pélyes követségtől, a követek viszont a trónfosztástól. A  helyett

’) A plocki püspök Dudithnak. Varsó 1574. sept. 19. (bécsi állam
levéltár Pol.)

a) »Cio é della ombra d’asino.« Varsó 1574. sept. 6. (bécsi állam
levéltár Pol.)



közmegegyezés jött létre, hogy levélheti megintik Henriket a 
visszatérésre s határidőt' tűznek ki neki, melyre ha vissza 
nem jő, trónvesztettnek fogják tekinteni s új királyt válasz
tanak.

Megalkották sept. 18-án a confoederatiot; x) kijelöltek 
két levélvivöt (nem követet), mert szóbeli izenetet semmit sem 
küldteka) ; kitűzték határidőül 1575. május 12-ét s ugyan
akkora  országgyűlést hirdettek St^zycbe, azzal a kijelentés
sel, hogy ha akkorra Henrik vissza nem térne: új királyt fog
nak választani.* 8)

A  varsói convocatio e félrendszabálylyal fentartotta elv
ben . a királyságot, gyakorlatban életbe léptette az interreg- 
numot s mindenek felett nyólcz hónapi uralmat engedett az 
anarchiának s ugyanannyi időt a pártoknak, melyek azt a ta 
núságot merítették az országgyűlésből, hogy int az óra, sza
bad a vásár!

') A confoederatio actája Noaillesnál III. k. Varsó, 1574. sept. 18,
*) Dudith a császárnak 1574. sept. 24.
8) A lengyel senatus és rendek levele Henriknek Varsó 1574. sept. 

18. krakkai Téka Kar. 89. k . ; bécsi udv. kvtár 8736 cod. 532 1. és nyom
tatásban Noailles III. k. 60.
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V I

Az osztrák párt lázas tevékenysége a királyság elnyeréséért. — A csá
szár megbízottja: Dudith András, Báthory egykori tanúlótársa, majd 
pécsi püspök, most lengyel honpolgár. Élete, jellemzése, áttérése a prot. 
vallásra, nősűlései. Buzgólkodása a Habsburg ház érdekében. Myszkowski 
plocki püspök, a párt feje. —■ Lengyelország legbefolyásosabb föurai: a 
Zborowskiak,díjaski Albert, ez utóbbi zsarolásai; követői. Mielecki ilyvói, 
Kostka sandomiri, gr. Teczyáski belzi vajda. Pirlej. Herburth. Ossoliüski. 
Ostrogski herczeg. Szafraniec. Zamojski. Opaliüski a nagymarsai. Ostro- 
rog. Tomicki. Leszczyüski. Gostomski. — A főpapság. — A pápai nun
tius. Uchaüski a prímás és a püspökök. A litvánok : A slucki herczeg. 
Badziwill, Chodkiewicz, Wollowicz család. A poroszok: v. Zehmen,' 

Dziaiyüski, Kostka. Az osztrák párt agitatioja.

A varsói convocation, a mint láttuk, már több király
jelölt forgott szóban: az osztrák-házi, Piast, azaz belföldi, a 
ferrarai herczeg, a svéd király, a moszkoviták czárja — és 
Báthory.

A  legnagyobb tevékenységet eddig, s később még in
kább, az osztrák párt fejté ki — ügynökei által.

É lt ez időtájban Krakkóban csöndes elvonultságban egy 
magyar ember, ki fényes múlttal dicsekedhetett, s kinek tett- 
vágyó lelke, kiváló tehetsége s magasra törő ambitioja se
hogy sem tudott megnyugodni a tétlenségben, melyre egy idő 
óta kárhoztatva volt. Ez a férfi — Dudith András, az egy
kori pécsi püspök, most a Protestantismus híve, boldog család
apa és lengyel honpolgár. Őt szemelte ki a császár megbízott
jául a királyválasztás előkészítésére.

Dudithnak mint ifjúnak kiváló tehetségével arányban 
állott gondos neveltetése. Tanulmányait Boroszlón s az olasz 
egyetemeken végezte; Paduában tanúlótársa volt Báthorynak, 
Berzeviczynek, Kovachóczynak. Az egykori tanúlótársak 
messze szakadtak egymástól s most férfikoruk delén mint el
lenfelek találkoztak ismét egy idegen ország politikai harcz-



terén. Dudithot egész múltja az osztrák házhoz köté, de épen 
ezért exponált pártállása eléggé megmagyarázza az éles han
got, melylyel Báthoryról a császár vetélytársáról nyilatkozni 
szokott; nem szükség tehát ifjúkori vetélkedést és gyűlölséget 
keresnünk közöttük, s boszút a Dudith részéről, mint azt né
mely életírója teszi.1) Annál kevésbé, mert ismerjük a szeretet
teljes hangot, melylen Berzeviczy, ■ Kovachóczy, Báthory első 
ministerei, az egykori tanúlótárssal s most politikai ellenféllel 
érintkeznek 2), s ismerjük a hangot, melylyel maga Dudith is 
él később Báthoryval — a már királylyal szemben.3)

Dudith az egyházi pályán gyorsan emelkedett. 1557-ben, 
mint 24 éves ifjú, apáttá s esztergomi kanonokká, 1660-ban 
czimzetes püspökké lön, 1563-ban a Csanádi s még ugyanazon 
évben a pécsi püspökséget nyerte. Á z  1562-iki tridenti zsina
ton ő volt a magyar clerus egyik képviselője, s ott első szónok
latával általános feltűnést keltett, de nem kevesebb ellenséget 
is szerze magának, a mint az egyház kebelében előfordúló 
visszaélések ellen élesen kikelt. Innen származott meghason- 
lása az olasz püspökökkel, a pápai követekkel s magával a 
szentszékkel; ennek lön következménye később a katb. egyház 
kebeléből való kiválása.

Az uralkodó kegye, daczára az ellene irányúló törekvé
seknek, nem fordúlt el Duditbtól. A tridenti zsinat után 
nyerte a csanádi, majd a pécsi püspökséget s 1565-ben Miksa 
császár kényes természetű követséggel bízta meg Lengyel- 
országba. A lengyel király ugyanis harmadik nejéül az első 
nővérét, Katalin osztrák főberczegnőt választá. De a házasság 
szerencsétlenül ütött ki s a király el akart válni nejétől. Miksa 
császár nem nézhette közönyösen nővére, a lengyel királyné 
sorsát s Dudithot azzal a megbízatással küldötte a lengyel 
udvarba, hogy békítse ki a bázastársakat, vagy · az elválás 
esetére eszközölje ki, hogy az osztrák ház örökölje a len
gyel trónt, Ernő főberczeg adoptálása á lta l; szóval, hogy az

BÁTHORY ISTVÁN* LEN G YEL KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. Ö l

*) Stieff Carl Benjamin : Leben und GHaubens-Meynungen Andreas 
Dudiths. Bresslau 1756. 58. 1.

2) Berzeviczy Márton és Kovachóczy Barkas levelei Dudithnak, 
Krakkó 1576. máj. 25. (bécsi államltr. Polonica o.) 

e) Brutus epist. select, lib. V. 201.
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osztrák érdekeket a lengyel udvarnál képviselje. A kényes 
természetű kérdést Katalin bekövetkezett halála oldotta meg.

Dudith lengyel követsége életének elhatározó és regényes 
fordulatot adott. A  királyné udvarhölgyei között megtetszett 
neki egy nemes hölgy, Strasz Regina, a kinek áradozó sza
vakban magasztalt lelki s testi bájai annyira lebilincselték a 
java korát élő férfiú képzeletét, hogy elhatározta őt nőül venni. 
Kész volt feláldozni egyházi méltóságait, letenni a püspöki 
díszt, kiválni a kath. egyház kebeléből s koczkáztatni uralko
dója kegyét, a ki őt oratorává, állandó követévé s belső taná
csosává tette a lengyel király u d v a r á b a n ; N e m  törődött a 
római clerus gyűlöletével, a pápai átokkal, tervét végre hajtá : 
1567-ben nőül vette »minden női erényekkel ékes« választott
ját, hogy vele »keresztyénhez méltó életet éljen.« 2) — Az ál
dozatokért, melyet szerelmének hozott, kárpótolva érezte ma
gát a boldog családi életben, melyből két fia és egy leánya 
származott. 3) H ét évig tartott e házas élet, míg nem a boldog 
frigynek neje halála 1573-ban véget vetett.

Ez alatt Dudith megszerezte a lengyel indigenatust 
(a péterkowi országgyűlésen 1567-ben) s birtokot szerzett 
Nagy-Lengyelország Smigl városában; állandó lakását azon
ban Krakkóba tette át. Reménykedett a reformatio felé hajló 
Zsigmond Ágostban, hogy tanácsosává teszi; de e reménye nem 
teljesedett. A császár szolgálatától (legalább hivatalosan) szin
tén meg kellett válnia s így életének ez időszakát a közügyek 
szolgálatától távol, családi magányában, tudományos kedvte
léseinek élve töltötte el. Mígnem a lengyel választási mozgal
mak idején ütött az 6 tevékenységének órája is.

Dudith sokkal hasznavehetőbb ember volt, hogy sem a 
császár az ő szolgálatát igénybe ne vette volna, mihelyt arra 
ismét szüksége volt. Dudithban sok volt az államférfiúi ügyes
ség, nem hiába az olasz diplomaták tanítványa; elismeri ezt 
róla a velenczei követ is. * *) Éles eszű, ékesszóló, emberismerő

b Keuter: Vita Duditliii. 4. 1. és Stieff 0. B. Leben Andreas Du- 
diths 90.1.

s) ü . e. 93, 94. 1.
8) U. o. 95. 1.
*) Lippomano 1. Zakrzeivski id. m. 106. 1.
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s az emberekkel bánni tudó. Megbecsülhetlen előnye, a miben 
egyik német diplomata sem mérkőzhetett volna vele, hogy jól 
ismerte a talajt, a hol működnie kellett, ismerte a lengyeleket, 
erényeikkel, hibáikkal.· Tudja, hová kell becsületes ember s hol 
lehet több hasznát venni a tág lelkiismeretűnek; hol kedvesebb 
a komoly férfi s hol kell alkalmazni a könnyű vérű csacsogó- 
kat. *) A hol kell: óvatos, elővigyázó és takarékos maga i s ; 
de döntő pillanatokban nem retten vissza az erőszaktól sem 
s kész mindent koczkára tenni. Nyugtalan természetében van 
valami kalandos; telve van dissöség- és hatalomvágygyal, fon
tos szerepet akar játszani s ezért éjét és napot összetéve küzd, 
fárad s feláldozza magát teljesen.

Zsigmond Ágost halála tért nyitott tettvágyó lelkének. 
Miksa császár, a kinek rokonszenve nem szűnt meg iránta, 
1572. őszén felszólította, hogy összeköttetéséivel Ausztria ér
dekében működjék. Ennek következtében a legelsők egyike 
volt, a ki Miksa követeihez sietett, hogy felajánlja szolgálatát, 
biztosítván őket, hogy egész odaadással fog szolgálni régi 
urának. * 2) A követek elfogadták ajánlkozását. Dudith azonban 
többet akart, hivatalos jellegű megbízatást kívánt, a mit nem 
nyervén meg, az első választásnál nem is ment el a varsói or
szággyűlésre, mint a császári követek óhajtották volna.

A mint a császári követek, Rosenberg és Perstein, a ki
rályválasztás után Becsbe visszatértek, a császár belátván 
mennyi hasznot tehetne neki D udith, ha hivatalos meg-’ 
hízottjává tenné: már 1573. júliusban kinevezte őt »titkárjá
nak és követének Lengyelországban«, feladatává tévén, hogy 
mindenről szorgalmatosán tudósítson, s az osztrák pártnak hí
veket szerezzen. De szívére köti, hogy mindent a legnagyobb 
óvatossággal tegyen. ®)

A királyválasztás Henrik javára már eldőlvén, egyelőre

’) A császárnak egy méltóságos követje mellett legyen egy köny- 
nyűvérű küldöttje is, a ki fecsegjen, izegjen-mozogjon, mert mint a 
komolyaknak a komolyság, épdgy tetszik a könnyelműbbeknek a fecsegés. 
Van ugyan itthon is elég osacsogönk »sed tamen varietas delectat.« (Slu- 
pecki 1574. okt.) ·

2) Zakrzewski: Po ucieczce Henryka 109.1.
8) A császár instructioja Dudith számára 1573. jul. 13. (b. á. ltr.)
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meg kellett azzal elégedniök, hogy az osztrák pártot össze
tartsák. Köszönő leveleket küldöttek a párthíveknek s főkép a 
mindvégig hű poroszoknak. Kosz vért szült a lengyeleknél 
hogy a császári követek a poroszok közt tapogatóztak: nem 
kivánnának-e visszatérni német fenhatóság alá?

Dudith nem késik jelenteni urának, mily felháborodást 
keltett eme hír és az, hogy Rettenetes Iván követei jártak 
Bécshen s a császár is küldött Dánián keresztül Moszkvába s 
szövetkezett a czárral Lengyelország ellen. Miksa feleletében 
nem késik a követküldés hírét megczáfolni. És tényleg igaza 
van, hogy nem küldött követet, mert útazó kereskedők által 
ju ttatta  levelét aczárhoz, melyben panaszkodik Henrik válasz 
tása ellen s köszöni a czárnak, hogy Ernő főherczeget aján. 
lotta a lengyel trónra. Iván nem késett saját vadásza által 
küldött levélben válaszolni s ellenséges ajánlatokat tenni Len- 
gyelorsz ág és Litvánia ellen.x)

Ezek a hírek annál alkalmatlanabb időben szállingóztak 
mert új királj választásról kezdettek rebesgetni. Henrik ugyanis 
nem akarta elfogadni a választási feltételeket 3 így az új vá
lasztás lehetősége nem volt kizárva.

Dudith annál inkább buzgólkodott és egyengette a ta
lajt. Megnyerte a krakkai vajdát Eirlejt, a mi hogy mekkora 
nyereség volt, mutatja Firlej nagy befolyása, melyet a meg
előző interregnum alatt az osztrák párt ellen érvényesített.2) 
Több befolyásos úrhoz is megtalálta a hozzáférkőzés módját 
Laski Albertet a siradi vajdát, a ki az elmúlt választásnál oly 
csúfosan cserben hagyta a császárt (mert Henriktől 50,000, 
IX . Károlytól 100,000 frankot kapott, * * * * 8) szintén megnyerte 
az osztrák ügynek.

Érintkezésbe tette magát a litvánokkal is, a kik belát
ván a franczia ígéretek csalfaságát (a hadisegélyt illetőleg a 
czár ellen), Dudithra kezdtek hallgatni, ki azt hirdette, hogy

0 L. Zakrzewski: id. m, 113. 1. és Iwan Grózny i Maksymilián
II. ez. m.

*) Firlej a császárnak 1573. sept. 23. írja, hogy kész neki szol.
gálni egész házával.

8) Zakrzewski Λ\Γ·, Rodzina Easkich w XVI. wieku (Ateneum 
1SS2. 224. 1.)



a legjobb segélyt nyújthatja a czár ellen — a császár barát
sága a czárral.

Az apró sikereket egy döntő ténynyel akarta megkoro
názni a buzgó internuntius. Tanácsolta a császárnak, hogy 
Ernő főherczeggel vétetné el Annát a lengyel királyleányt s 
ő választ sem várva jó eleve terjesztgette a házasság hírét. De, 
mint a legfontosabb kérdésekben rendesen, úgy ebben sem 
értett egyet a császár Dudithtal s határozottan megtiltotta, 
hogy ilyetén reményeket ébresszen s a hírt terjeszsze. *)

így folytak az osztrák párt ügyei Henrik Len'gyelor- 
szágba jöveteléig (1574. jan.). Ezután egy időre »conticuere 
omnes,« szélcsend állott be, mintha előjele lett volna a bekö
vetkező viharnak, melyet Henrik szökése előidézett.

A  lengyelek Henrik szökésében részesnek tartották Du- 
dithot. Es nem ok nélkül. A  franczia király haláláról a csá
szár rögtön tudósította követét s meghagyta, hogy tüstént men
jen Henrikhez, fejezze ki részvétét, jól figyelje meg a benyo
mást, melyet a hír tenni fog reá, figyelmezzen szavaira, igye
kezzék kifürkészni gondolatait, tudakozódjék czéljairól s végre 
saját véleményének is adjon kifejezést. Ha Henrik Lengyel- 
országból távozni akarna, hívja meg Bécsbe. A  király Du- 
dithtól tudta meg először bátyja halálát, ő készítette elő és 
könnyítette meg szökését, ő szerezte meg számára a császár
tól a szükséges útlevelet. 2)

A császár a váratlan fordúlat felett nem tudta örömét el’ 
titkolni. Midőn az országából futó királyt a bécsi udvarban 
fogadják, mindenki a lengyel ügyekről beszélt, mintha már- 
már kezökben tartanák a koronát. Arról meg voltak győződve, 
hogy Henrik eljátszotta.8)

Valóban e második királyválság elején legjobb kilá
tásai a győzelemre az osztrák pártnak voltak. A  válság bekö
vetkezése szervezett pártot talált, a császárnak ügyes és buzgó 
állandó követe működik az országban; befolyásos főurak támo
gatják, poroszok és litvánok osztrákházi királyt óhajtanak s a 
lengyel senátorok a meglepetés zavarában mintegy önkényt

J) A császár Dudithnak 1574. jun. 10. (bécsi államltr.)
s) Zakrzewski id. m. 119. 1.
») U. o. 118. 1.
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dobják magokat a császár karjaiba, tőle várván segédkezet a 
bonyodalom békés megoldásához. x)

A  senátorok aggódva látták elharapózni a pártviszály 
tüzét s féltették a belviszályba merülő országot. Erélyes királyt 
óhajtottak, a ki meg tudja védeni az országot mind a külellen· 
ségtől, mind a belső zavaroktól. És erre az osztrák házat tar
tották leginkább képesnek. Mert, eltekintve a török ellen való 
tehetetlenségétől, Ausztria mégis egyike volt Európa hatal
masabb államainak. Lengyelországgal szomszédos, háta me- 
gett állott a római szent birodalom.

Igaz, hogy Habsburg-házi király könnyen török hábo
rút vont volna az országra, a mivel a szultán nyíltan fenyege
tőzött, de viszont békét szerzett volna a czárral, a kinek barát
ságos érzelmei a császárhoz ismeretesek voltak. Voltak, a kik 
jobbnak látták a szomszéd keresztyén államok szövetségében 
elfogadni a harczot a törökkel s nem várni be, míg a töröknek 
tetszeni fog Lengyelországra támadni, mit csak idő kérdésé
nek tartottak. Az ellenpárttal szemben, kik a porosz tarto
mányt és Livoniát féltették a német szövetségtől, azt bizo
nyítgatták, hogy épen a Habsburg-házból való választás által 
elejét veszik a német birodalom régi praetensioinak e két tar
tományra. Továbbá azt remélték a császártól, hogy az állam- 
adósságokat magára vállalja, s ebben II. Fiilöp segítségére s az 
új világ aranyaira is számítottak.

E  nyomatékos okok mellett a Habsburg-ház mellett szól
tak Miksa császár személyes tulajdonai. Ismeretes volt az ő 
eszélyessége, felvilágosodottsága. S a míg a Habsburg-háznak 
a katholicismus élén állása biztosíték volt a pápa segélyét 
illetőleg, addig Miksa vallásos türelme a lengyel protestánsok 
vonzalmát is megnyerte. Az egyik részen az ex-püspök, a pro
testáns D udith , a másikon a jezsuiták legbuzgóbb híve, a 
plocki püspök, állanak az osztrák párt élén.

Ily viszonyok között a legjobb előjelek mellett kezdődik 
újúlt erővel az agitatio. Egyelőre óvatosan és titokban, nehogy 
Henriket megsértsék s nehogy az elhamarkodás hibájába esse
nek, mint a múltkori királyválság idején. Alig hagyja el Hen

') A senátorok Miksának Krakkó 1574. jun. 21. (bécsi államltr.)



rik Bécset, megered a levelek árja Lengyelországba, a párt
hívek köszönetét kapnak eddigi hűségükért s buzdítást jövőre.1) 
Szállnak az utasítások s megbízatások Dudith számára s pos
ták és ügynökök indúlnak mindenfelé.

*
Az osztrák párt zászlaját most egy előkelő állású, nagy 

befolyású főpap, a plocki püspök Myszkowski Péter ragadja 
kezébe s ritka odaadással és buzgalommal működik a császár 
érdekében. Dudith mellett, Myszkowski a feje s legfőbb taná
csosa a pártnak. 0  mondja meg mit mikor kell tenni, kit mi
vel kell megnyerni, kiktől várható az ügy diadalra vezetése, 
kik a legfélelmesebb ellenségek. Az ügy érdekében fátyolt bo
rít Dudithnak ex-püspökségére, a pápai átokra; nem tekint 
benne mást, mint a császár emberét, kivel a közös czél érde
kében szoros szövetségre lép. Sőt maga inti, hogy a protestán
sokkal, főkép az új krakkai vajda, a sandomiri castellán és a 
podoliai palatinus pártjával ő alkudozzék, mint protestáns, de 
mindig a kellő óvatossággal (pedetentim et timide). Nemcsak 
tanácsol, de cselekszik is. í r  a pápai követnek, az érseknek, a 
katholikus párt fejeinek, személyesen is érintkezik többekkel 
s megtesz mindent, a mi tőle telik.2)

Úgy történt, a mint a plocki püspök tanácsolta. A sep- 
temberi varsói gyűlésre (1575), mely az interregnum felett 
határozandó volt, a császár nem küldött követeket s ezzel 
ügyének csak használt, mert így magok a lengyelek kezdették 
őt felkeresni s így, legalább a látszat szerint, magoktól a len
gyelektől indúlt ki újabban az osztrák jelöltség.

Eljöttek a régi párthívek, s többen újabbak is, hogy fel
ajánlják szolgálatukat s pénzbeli segítséget kérjenek. Az elsők 
egyike volt a kalandos Laski Albert, a ki ünnepélyesen meg-
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J) Miksa a plocki püspöknek, Bécs, 1574. jul. 1. Ugyanígy a pose- 
ninek. A lublini castellánnak jul. 7. A boroszlói püspök Miksának jul. 
12. stb. (bécsi államltr.)

8) A plocki püspök levele, Pultovia 1574. jul. 27. Primum, quod 
anteacta negotia satis docent, nihil esse temere et praecipitanter agen
dum . . . .  Io non so troppo pariare, ma quello che fo, fo realmente et 
senza fuco, et in questo negocio usque ad oras (bécsi államltr.).



ígérte, hogy ezentúl híven fog szolgálni,*) nem feledkezett 
meg azonban fényes jutalmat kötni ki szolgálataiért. A krakkai 
püspök Krasiúski is váltig bizonyítgatta, hogy ő mindig nagy 
barátja és híve volt az osztrák háznak, s ha a múlt választás
nál a kérlelhetetlen sorson változtatni nem is lehetett, jövőre 
mindent el fog követni Miksa érdekében.2) Három nappal 
előbb még azt írja róla plocki collegája, hogy: simplex, ravasz 
és nem meghízható! s egy hónap múltán újra megerősíti e 
véleményét. 3) A  többi püspökökről is remélték, hogy »eszö- 
kön fognak járni.« 4 *) A  hatalmas Zborowski nemzetség egyik 
tagja, az udvari marsai, Ernő főherczeg ügyében rendkívüli 
dolgokat mívelt (fa cose térribile).B) A litván marsai a plocki 
püspök hatalmában állott. A nagykancellár Dembiiíski, a ki 
eddigelé osztrákellenes volt, a senatusban erősen védte a 
Habsburgokat azok ellen, kik Henrik szökését a császár bizta
tásainak tulajdoníták. Az új vicekancellár is oly bensőséggel 
magasztalta az osztrák ház erényeit, hogy bámúlatot gerjesz
tett, 6) Nem késett Krakkóban jelentkezni és híveket hozni a 
lublini castellan Slupecki sémi, egyik legbuzgóbb s legmozgé
konyabb híve az osztrák pártnak, a ki fut, fárad, toborz és ta
nácsokat osztogat s nagy örömmel de nem kevesebb optimis- 
mussal jelenti, hogy a senatus elenyésző csekély kivétellel 
osztrákpárti.7)

De ha az osztrák párt számos párthívvel dicsekedhetett 
mindjárt eleinte, nem lehetett elbíznia magát, mert sokan 
voltak az ellenpártosok is. Mindenekfelett a középnemesség, 
a lovagrend nagy tömege, mely hagyományos ellenszenvvel 
viseltetett minden iránt, a mi német. Még magok a mazoviaiak

’) Salm gróf a császárnak Baskiról, Galgócz, 1574. aug. 31. (bécsi 
Allamltr.)

s) Krasiúski Ferencz krakkai püspök Bosantini 1574. július 30. 
(bécsi államltr. eredeti).

s) Myszkowski Fogélvederhez, Bultovia 1574. julius 27. és Varsó 
September 6. (u. o.)

4). U. o.
6) A plooki püspök Fogelvedernek, Varsó 1574. sept. 6. (u. o.)
c) Ismeretlen Webernek 1574. jul. (u. o.)
’) A lublini castellán s. d. valószínűleg 1574. oct. (bécsi állam

it!·. Föl.)
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is, az a nagy nemesi raj, — a melyből pedig sokan osztrák
pártiak, — csodálatos, mily gyűlölettel lángolnak a német 
szokások és a német' név ellen! írja a viszonyokat jól ismerő 
plocki püspök. *) Sokan mondják köztük, hogy készek inkább 
meghalni, mintsem német uralom alatt éljenek.* 2)

De nemcsak a köznemesség volt osztrákellenes; voltak 
a főnemesek között is számosán, kik Habsburgot nem akar
tak királyul. A legelső szemlénél, melyet az osztrákpárt ve
zérei 1574. nyarán a pártok felett tartanak, úgy találják, hogy 
ellenük lesznek: a krakkai, podoliai, sandomiri, kaliszi, siradi, 
inowladislawi, rawai, kulmi vajdák, a cancellár, a kincstartó, a 
gnezdai, lembergi, belzi, wislici, bieci, tarnowi, wieluni vár
nagy és többen, kik nemcsak egy-egy ember-számba jöttek, 
de egész pártokat képviseltek. Ezek között némelyek az or
szág legbefolyásosabb vezérférfiai. így a krakkai vajda Zbo- 
rowski Péter, a leggazdagabb és legtekintélyesebb főurak 
egyike. Henrik lengyel királyságát leginkább neki köszönheté. 
Maga a Zborowski család a leghatalmasabb volt az ország
ban. Az osztrák-párt nekik tulajdonítja a legfőbb súlyt. »Ha 
a Zborowskiak Ernő főherczeg pártján lesznek — a játék 
nyerve van!« hangsúlyozza a pártvezér.3) Mert a Zborowski- 
aknak nagy pártja s legkiterjedtebb összeköttetése van.

Mintegy meggyőződéssé vált ennek következtében az 
osztrák párton, hogy »az egész ügy fundamentoma a Zborowski 
családon nyugszik, őket kell. az ügynek megnyerni és biztosí
tani, mert sokan a mint megtudják, hogy a Zborowskiak Ernő 
főherczeget pártolják, csupa vételkedésből is a főherczeg mellé 
állanak.« 4)

E  hatalmas család feje s legbefolyásosabb tagja Péter, 
a krakkai vajda, a ki hangadó Kis-Lengyelországban. Reá 
hallgat a russiai vajda és főhetman (Jaslowiecki), s általa be
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J) Myszkowski Fogelvederhez, Pultovia 1574. jul. 27. és 1574. 
aug. 7. Berillusnak (Fogelvedernek a titkos neve) — »Mazovii sunt 
plurimi, qui nostra causa velint, sed mirum est, quanto et illi et alii fla
grant odio in mores et nomen Germaniae.«

s) U. o. (b. á. ltr.)
3) Myszkovski (u. o.)
*) Λ plocki püspök Dudithnak, Pultovia 1574. sept. 25. (b. á. 1.)
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folyása van a hadseregre és a ruthénokra; vele tartanak a 
Gorka grófok, Szaniszló és András, és sok más nagylengyel- 
országi úr. A litvánokra is befolyása volt sógora Chodkiewicz 
litván nagykanczellár által s nagy összeköttetése volt az egész 
országban. O pedig az osztrák háznak notórius ellenfele. Maga 
az udvari marsai, András, a ki eleinte az osztrák házhoz von
zódik, nem hízik e testvérében, a kiről jó eleve az a hír, hogy 
Báthoryhoz és Rosenberg cseh főúrhoz küldöz követeket; 3) 
majd, hogy a többi testvérekkel együtt a ferrarai herczeget 
akarják, a kinek titokban arczképét köröztetik.2) Szóval a 
Zborowski családra, a választás »fundamentumára«, főkép a 
család fejére, az osztrák párt nem számíthatott.

Az osztrákpárt mindent megkisérlett e hatalmas család 
megnyerésére. Dudith ment elől ebben is. Yolt a Zborowski- 
aknak egy nővérük, Zsófia,8) Tarnowski János özvegye, ki
nél Dudith megkedveltette magát és Ígéretét nyerte, hogy 
nőül megy hozzá. Nem csekély merészség kellett ahhoz, hogy 
ő, a jóformán hazátlan idegen, szegény köznemes, olyan viszon
tagságos múlt után, szemét vesse a legelső lengyel család sar
jadékára, a gazdag fiatal özvegyre, kinek kezéért előkelő dús
gazdag ifjak versengettek. Egyik egy litván herczeg, másik 
a kiewi vajda fia, mindkettő (a mint Dudith maga elis
meri) őnála mind testi szépségre, mind gazdagságra — mik
kel ő nem dicsekedhetett — sokkal különb daliák.4) És a 
szép Özvegy mégis neki, a számkivetett magyarnak, a szellem 
aristokratájának adott elsőséget.

De a házasság, Zborowska Zsófia beleegyezése daczára 
erős akadályokba ütközött. A versenytársakkal könnyebb volt 
végezni, mint a büszke testvérekkel. A  menyasszony anyja

') A píocki püspök Fogelvedernek Varsó, 1574. sept. 6.
s) Leszczyfiski Stentzl emlékirata a császárhoz, Bécs 1574. decz. 

11. (b. á. 1.)
s) Stieff, Erzsébetnek 102. 1., de Zakrzewski (id. m. 273.1.) Zsófiá

nak mondja.
‘) Dudith Cratonak, Krakkó 1574. jul. 15. »Habeo rivales, magnos 

et potentes viros. Uterque et forma et opibus et aliis rebus omnibuSj 
quibus ego orbatus sum, florentissimi.« — (L. Stieff: Beben Andreas Du- 
diths 103. 1.)



s fivérei közűi a protestáns Péter, a ki Dudith személyét 
nagyra becsülte, és Sámuel beleegyezett volna; nem úgy a 
katholikus vallásra visszatért András az udvari marsai, János 
és Kristóf, kik Dudithot, a kétes származású s bizonytalan 
állású idegent (lengyel nemessége daczára) nem tartották mél
tónak a családhoz s nővérükhöz. Felróvták szegénységét, bo
lyongását a világban, felújították ex-püspökségének emlékét s 
úgy gondolkoztak, hogy nagy gyalázat érné általa őket és csa- 
ládjokat s kerülni akarták a császárpártiság látszatát is .x) 
Hiába esküdözött a szerelmes özvegy, hogy Dudithról nem 
tud lemondani s ha tudna sem akarna, * 2 *) hiába veté magát 
közbe több ízben a plocki püspök a marsainál Dudith érde
kében, 8) hiába kérte Dudith a császár engesztelő közbenjárá
sát, hiába hozatta el az udvari kanczelláriától ékesen kifestett 
magyar nemesi czímerlevelét: a büszke testvérek engesztel
hetetlenek maradtak. Dudith azonban nem tágított. A plocki 
püspök azt tanácsolta: legjobb ,lesz véghez vinni feltett szán
dékát s aztán majd ki lehet engesztelni a marsait.4 5 * *) — És 
Dudith megfogadta a tanácsot: 1574. november havában ol
tárhoz vezette Zborowska Zsófiát.

De a bevégzett tény nemhogy kiengesztelte volna a só
gorokat, sőt még inkább felingerelte. András, »a pápánál is 
pápistább,« a nuntiussal szövetkezett, hogy Dudithot a csá
szárnál lehetetlenné tegyeB) s mikor ez nem sikerűit, elhatá
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>) Dudith Cratonak 1574. sept. 1. Fratres non omnes consentiunt, 
sed maximus natu, palatinus, et Samuel, noster, — alii despiciunt inopiam, 
peregrinitatem abominantur ; quidem etiam praeteritae et abiectae con
ditionis meae episcopalis meiiioriam non possunt abiicere et aiunt: se
suamque familiam magnum dedecus accepturam,---------- invidiam etiam
fugiunt, ne videantur partibus Caesaris esse. (L. Stieffid. m. 103. 1.)

2) Dudith Cratonak 1574. Heumonat 15. »Jam etiam si maxime 
velit, referre pedem non possit, jurat se nolle, etiamsi posse (u. o. 104.1.)

s) A plocki püspök Fogelvedernek 1574. sept. 6. és sept. 26. Du- 
dithnak (b. á. 1. Pol.)

4) U. az sept. 6.
5) . Dudith Cratonak 1574. decz. 7. »Harsalcus curiae regiae frater

uxoris meae germanus, ipse papa papalior.. .  id satagit per nuncium
apostolicum, ut me apud Caesarem perdant« (Stieff id. m. 104. 1.)



rozta a három testvér (legalább Dudith azt állítja), bogy őt 
felkonczolják s nővérüket fogságra vetik.x)

így a czélt, melyre Duditb házassága által törekedett, 
nem érte el. Igaz, hogy sógorságba keveredett a legelső len
gyel családokkal, de az ilyen sógorságban nem volt köszönet. 
Rokonok helyett elkeseredett ellenségeket szerzett magának 
s nejével (birtokaitól megfosztatván) gazdagság helyett adós
ságokat kapott. Sőt még előbbi barátai közűi is többen elfor- 
dúltak tőle, kik a Zborowskiakkal ellenséges lábon állottak, — 
azt bivén, hogy a családi egyenetlenség sógoraival csak tette
tett s kiszámított színlelés. A  rokonságból tehát hasznot nem, 
csak gyűlölséget aratott. De azért nejét megvédelmezte saját 
testvérei ellen is s megbecsülte mindvégig, mikor üldöztetést 
kellett is szenvednie miatta, — s a személyes bántalmazások 
nem lankasztották erélyét ura a császár szolgálatában.

*
A Zborowskiak mellett legtöbb gondott fordított az osz

trák párt Laski a siradi vajda megnyerésére. Laski, kivel tör
ténetünk folyamán sokszor fogunk még találkozni, a leghír- 
hedtebb és kalandosabb lengyel főúr volt, ki mindig azzal 
tartott, a ki legjobban megfizette. Szavazatának volt értéke, 
és nyomatéivá, de olcsón nem adta. Örökös pénzzavarban szen
ved s épen azért ő a pénz vadászók nagymestere, az u. n. de- 
speratusok vagy katilinariusok vezére. Yalóságos rabló lovag, 
csakhogy más — a középkorinál modernebb kiadásban.

Kalandos múlt állott a háta megett. F ia Laski Jero
mosnak, Zápolya János ismert diplomatájának. Ö maga ma
gyarországi születésű, első neje is magyar volt, Serédy leány ; 
magyar és lengyel földön vannak nagy birtokai, lengyel fő
méltóságot visel; de azért, mint igazi kalandor, bazájáúl te
kinti az egész világot. Résztvett Heraklides vajda moldvai ka
landjában; majd saját kezére indított vállalatot Ostrogski 
Konstantin herczeggel Moldovában, de a vajdaságot elnyernie *)
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*) Dudith megjegyzése a plocki püspök 1575. fehr. 21-én neki 
írt levelére : »Protrahebatur de industria negocium, ut a tribus illis ego 
trucidarer et soror carceri includeretur, ut autentiee ostendi potest 
(b. á. 1. Pol.)
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nem sikerűit. Az első választásnál Henrik fizette meg jobban, 
tehát a császárt cserben hagyta. De ez nem zárja ki, hogy, mi
dőn a császárnak most szolgálatát felajánlja, úgy ne tűntesse 
fel a dolgot, mintha a múltkor is mellette buzgólkodott volna.1) 
Most felajánlott szolgálataiért szerény kívánsága mindössze 
az, hogy a császár váltsa ki magyarországi (kézsmárki) jószá
gait, melyek nem több mint 300,000 írtban voltak elzálogo
sítva, — és hogy adja neki a szepesi starostaságot.2 *) Ezt 
ugyan nem kapta meg, de foglalóúl már 1574. őszén kapott a 
sziléziai kamara útján 8000 frtot. Ez azonban nem zárta ki, hogy 
Henrikhez ne küldjön Erancziaországba, kitől a varsói és lanc- 
koroni starostaságot kérte. A  királytól kapott levél alapján 
aztán nem késett Lanckoron várát erőszakkal elfoglalni a 
meghalt várnagy Czerski özvegyétől. Azonban Zborowski Pé
ter a krakkai vajda nemesi felkelést (pospolite) hirdetett el
lene. 8) kaski szőrűit helyzetében a császárhoz fordúl segít
ségért, hogy védelmezze meg s adjon neki a vár védelmére ma
gyar katonákat. Ilyenkor ígér minden jót s ugyancsak veri a 
mellét, hogy »úgy fog forgolódni, hogy nem lesz a világ csúfja 
s megfogja mutatni azoknak, a kik kicsinyük, hogy nem va
lami hitvány, tudatlan, egyűgyű emberrel van dolguk.« 4)

A császár nem akart a kényes ügybe avatkozni, a mely
ről maga kaski írta, hogy »scandalosus s az országra ár
talmas mozgalmak kútfeje lehet;« azt tanácsolja, hogy egyen
lítse ki békésen.5 *) De miután kaski mégis azt hirdette, hogy a 
császár magyar segélyt ígért neki a vár védelmére, Miksa 
meghagyja Dudithnak, hogy e hamis hírt czáfolja meg. ®)

kaskit jól ismerték a császár hívei s midőn a lanckoroni 
segély megtagadása miatt méltatlankodni látták, már-már el
pártolásától tartottak. Nem volna csoda, mert az neki régi 
szokása! jegyzi meg a plocki püspök.7) kaski nem is tagadta

9 Stoltz Máté Miksának 1574. aug. 2.
*) Zakrzewski id. m. 275. 1.
8) A pápai nuntius levelében 1575. febr. 10. bőven elbeszéli a 

lanckoroni ügyet (b. á. 1.)
*) Daski Dudithnak 1575. jun. 15. (b. á. 1.)
5) Miksa Daskinak 1575. jan. 9.
e) Miksa Dudithnak 1575. jan. 9.
*) Dudithnak 1575. már ez. 30. (b. á. 1.)
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meg magát. Érintkezésben állott a ferrarai herczeg követével, 
ki »eget földet« ígért n e k i . H ű n e k  mutatta magát Hen
rikhez s szövetkezett érdekében a pápai nuntiussal. Orvosa 
beszélte, hogy Laskinak 20,000, fiának 10,000 arany évi jutal
mat ígért Henrik. 2 *) April 11-én erősen fogadkozik a császárral 
szemben, hogy a stezyci gyűlésen mindent el fog követni Ernő 
főherczeg érdekében, nem fog semmi költséget kímélni, életét 
is koczkára teendi8) s ugyanakkor a Henriket védő nuntiust 
arról tudósítja, hogy Miksának azt felelte: »ha a király távol
léte miatt a szükség és a köztársaság java úgy fogja kívánni, 
hogy új király választassák, ez esetben a császár pártján lesz.«4) 
Yaljon melyiket akarta megcsalni ? ! A nuhtius el van ragad
tatva becsületessége és ügyes felelete által.

haski kétszínűsége és megbízhatlansága lépten-nyomon 
kitűnik, jóllehet a császár bizton hiszi megnyerését, 5) s Cho- 
towski (az agens) meg van győződve hűségéről, csak katonaság 
tartásában segítsék6) s ő maga, titkárát küldvén a császárhoz, 
Rudolf és Ernő főherczegeket is biztosítja hűségéről.7) Biz
tosra vehetjük, hogy Laskit nem adott szava, nem a becsület 
tartja most sem a császár pártján, csupán az, mert onnan vár 
ez idő szerint legtöbb hasznot. Szolgálataiért az eddiginél még 
magasabb árt szab: kívánja az aranygyapjút, állandó évi jára
dékot, az ország föhetmanságát (mert a hetman Jazlowiecki 
nem régiben meghalt), a krakkai várnagyságot, végül lengyel 
és magyar jószágai kiváltását. A  császár megcsóválta rá be
csületben megőszűlt fejét s kifejezte, hogy nagyon soknak ta
lálja, de mit tehetett, midőn már Dudith megígérte — meg
nyugodott benne.8) Meghagyta Dudithnak azt is, hogy fizes
sen ki Laskinak 4—6000 frtot. Korántsem volt ez az utolsó. 
Már a következő hónapban a stezyci gyűlést követő izgalmak 
között 8000 frtot csalt ki ismét Dudithtól, »különben nem lett

>) Promittit maria et montes. Dudith a császárnak 1574. oct. 6.
B) Kleinfeldt relatioja 1575. máj. 13. (b. á. 1.)
8) £aski Miksának, Krakkó 1575. apr. 11. (b. á. 1.)
*) A pápai nuntius elismerő levele Daskinak.1575. apr. 12. (b. á. 1,
6) Miksa Dudithnak 1575. apr. 14. (u. o.)
·) Chotovsky János Miksának 1575. apr. 15. (u. o.)
’) Easki Budolf és Ernő főherczegeknek 1575. apr. 23. (u. o.)
8) A császár Dudithnak 1575. máj. 1.
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volna a császár pártján tartható« s mikor többet nem tudott 
kicsikarni tőle, méltó haraggal hagyta ott, hogy a két császári 
oratortól csaljon ki még legalább 600 aranyat.x)

S e rablólovag zsarolást tűrték a császáriak, mert has
idra szükség volt. Az ő szavazatával mintegy 1000 kisnemes 
szavazatára számítottak s őt szemelték ki a párt fegyveres ereje 
vezéréül. Pénzzsarolásainak egyedüli mentsége, hogy zsoldosok 
fizetésére kérte. O rá hallgatott az arany ifjúság is ,* 2 *) a leg- 
lármásabb s így a választásnál haládatos elem, melyet szin
tén számításba vett az osztrák párt.

Laski követője Tarnowski Szaniszló a czechowi vár
nagy, ambitiosus bátor ifjú, kit Dudith a piast-párttól hódított 
el s hogy számos kísérettel jelenhessen meg a választó-gyűlé
sen, 5000 frtot bocsátott rendelkezésére.

Ot követte az osztrák pártra Wolski Miklós a korona 
kardbordozója, ki az ifjúság között főkép Masoviában nagy 
népszerűségnek örvendett.

Jó  nyereségnek tartották Secygniowski szydlowiecí sta- 
rosta megnyerését, a ki szerepet játszott volt Henrik udva
rában s mint harczias, erélyes és elszánt vitéznek jó hasznát 
vélték venni a választásnál.8)

Ezek voltak a pénzvadászók4 * *), a desperatusok vezérei.
A Zborowskiak és Laski pártcsoportján kivűl Kis-Len- 

gyelország leghatalmasabb szerep vivői: a Mielecki, Eirlej, 
Tenczyríski családok. Velők tartott a poroszországi származású, 
de most szintén kislengyelországi, sandomiri vajda Kostka, a 
sandomiri várnagy Ossoliúski és Kisoroszország legrégibb csa
ládja a Herburt-ok. Kezdetben mindnyájan osztrák-ellenesek.

Mielecki Miklós, a Lembergben székelő podoliai vajda, a 
legtekintélyesebb és legnépszerűbb főurak egyike, a nagy nem
zeti pártnak egyik jelöltje. Ellenséges lábon áll a Zborowskiak-

’) Dudith a császárnak 1575 jun. 20. Krakkó (b. á. 1.)
2) Λ lublini castellán 1574. okt. (u. o.)
8) Slupecki relatioja 1574. jul.
4) Dudith a császárnak 3 575. febr. 1. »Ofierat pecuniam . . .  homi

nibus factiosis ac Catilinariis et ingeniosis, in quorum auxilio et viribus
plus nobiij positum est, quam in bonorum consilio et studio«, (b. á. 1.)



kai. r) Megnyerésére nagy súlyt fektet az osztrák párt, mert 
tudják, hogy vele az egész Podoliát biztosítanák maguknak s 
tőle várhatnák, mint hatalmas pártvezértől, hogy diadalmasan 
mérkőznék meg a kujavi püspökkel és a Zborowskiakkal.3)

Mielecki, meggyőződése szerint piast-párti s Habsburgot 
már csak azért sem akart, mert a török háború veszélye az ő 
határszéli vajdaságát fenyegette leginkább. Nem bizonyúlt 
ugyan igaznak az 1574. őszén elterjedt hír, hogy Báthorynak 
toborz pártot és már is 2000 lovast és 500 gyalogot tart az 
erdélyi fejedelem költségén; 8) de tény, hogy az osztrák párt 
sokáig hiába fáradozott megnyerésén. Mint a nemzeti párt 
egyik jelöltjéhez, Rosenberghez vonzódik s mikor a viszonyok
nak engedve az osztrák párthoz hajlik is, Ernő főherczegről 
hallani sem akar, egyedül a császárt pártolja, de szíve mélyé
ben mindvégig a nemzeti párttal érez, a minek tanújelét adja 
a választásnál is.

Kosika János sandomiri vajda, a szultán egyik ajánlottja, 
vetekedik népszerűségben és befolyásban Mieleckivel, a kivel 
sógorságban állott. Őt is mint osztrákellenest kezdjük ismerni. 
Magok a főfő Habsburg-pártiak úgy ítélnek eleinte róla, hogy 
daczára poroszországi származásának és német anyanyelvének, 
az osztrákot mindig gyűlölte. 4) De ez nem zárta ki, hogy meg
nyerésére mindent el ne kövessenek. Császári levelek, ügynö
kök s párthívek ostromolták5 & *) s nagy ígéretekkel kecsegtették, 
főkép, midőn a piast-párt egyre hangosabban emlegette nevét, 
mint királyjelöltét. Annyit megígért, hogy jelöltségére nem fog 
támaszkodni a császár ellen, a miért viszonzásúl s további re
mények fejében azt a bíztatást nyerte, hogy 50,000 frt kárja 
(a melylyel a megszökött királyért hitelezőinél jót állt) meg 
fog téríttetni.

A  Tenczyúski grófok közül ketten szerepeltek ez időben. 
Két különböző jellem. Az idősebb, János, a voinici várnagy,
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0 Slupecki jelentése 1574. jul.
e) A lüblini castellán 1574. (okt. ?)
s) A ploeki püspök Dudithnak 1674. decz. 15,
*) Slupecki a császárnak 1574. jul.
&) Fogelveder, Bogusz, Mrlej járt nála 1. Bogusz Dudithnak 1575.

febr. 11. A ploeki püspök Duditlmak 1575. febr. 21.-



fiatal korában sok adósságot csinált s most azon törekedett, 
hogy ősrégi családja fényét helyreállítsa. Az osztrák ügynökök
nek nem kerülte ki figyelmét ez a körülmény s míg a csá
szár által levélben megdicsértették az első rangú családot s 
fölemlíttették, hogy I. Miksa és V. Károly császártól kap
ták a grófságot s igértették, hogy II. Miksa császár is emelni és 
régi fényébe vissza fogja állítani őket; addig az ágensek gaz
dag házasságot helyeztek kilátásba a császár udvarából, ha 
osztrákpárti lesz. ^De keveset használt, mert Henrik mellett 
látjuk buzgólkodni.

Az ifjabb Tenczyúski (András), kit Henrik belzi vaj
dává tett, gondosabb volt, rendezett viszonyok között élt s gaz
dagon nősült.2) 0  reá még nehezebb volt hatni. Képszerű em
bere volt a nemzeti pártnak, a mely mellett mindvégig kitar
tott. Megkínálták a koronával is.

A Firlej családból^ a múlt választásnál nagy szerepet 
játszott krakkai vajda halála után két fivére és fia szere
pelt a köztéren. Firlej Miklós a vislicai castellán és András 
a sandomiri starosta — fivérei; Miklós kazimiri starosta, fia 
az elhunyt krakkai vajdának. A vislicai castellan a legbefolyá
sosabb párthívek egyike lön , kiben a császár is erősen bí
zott.8) 1500 frtot kapott párthívek szerzésére.

Ifj. Firlej Miklós a kazimiri kapitány 2000 frtot kapott 
Dudithtól kölcsön, a mit a császár neki ajándékoz.4)

A két Firlej Miklós erősen búzgólkodik a császár érde
kében ; de Andrást nem sikerűit megnyerni, ő az osztrákellene
sekkel ta r t .6)

Nem hagyta figyelmen kívül Dudith a russiai főnemese
ket sem s első sorban a Herburthokat, a kik közül egyik prze- 
mysli, a másik sanoki várnagy volt. Nagy párttal és kiterjedt
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') Slupecki lublini castellan jelentése a császárnak 1574. jul. és 
ugyanannak tanácsa (okt.)

*) TI. o. — (Nevüket régebben T^czyáski-nek, újabban Tenczyúski- 
nek Írták.)

s) Miksa a vislicai castellánnak 1575. jan. 7. és Dudithnak 1575. 
márcz. 17.

■*) Miksa Dudithnak 1575. jan. 20.
6) Zakrzewski id. m. 292. 1.
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rokonsággal dicsekedhettek. Eleinte a morvaországi Herbur- 
thok által kívántak hatni rájok,x) majd az ügyesebb ágensek 
egyikét Boguszt küldték hozzájuk a császár levelével, hogy az 
osztrák-elleneseket párthívekké változtassák, a mi sikerűit is» 
amennyiben mindketten a császárra szavaztak a választásnál.

Ossoliúski a sandomiri castellan az első választásnál 
buzgó pártbíve volt Henriknek, de midőn látta, hogy az or
szágnak tett fényes ígéreteit nem teljesíti, annyira heves gyűlö
lőjévé lön, hogy engedelmességet sem esküdött neki Annál in
kább remélték most az osztrák pártiak megnyerni. De nem 
sikerűit, mert félt a török és a Habsburgok ellenségeske
désétől. * 2 *)

A legkeletibb végvidék Yolbynia lakói a töröktől és tatártól 
való féltükben idegenkedtek az osztráktól. De meg »civil ügyek
kel keveset is törődtek, határukat kellvén őrizni folytonosan a 
ta tá rtó l; az országgyűlésekre sem igen szoktak e miatt járni. 
Máskülönben, a kinek szavára legtöbbet adtak, Ostrogski Kon
stantin herczeg, a kiewi vajda, föltétien híve volt a császárnak. ®) 
Igyekezett is őt a császár lekötelezni, megígérvén, hogy fia 
számára Albert Frigyes brandenburgi őrgróf testvére kezének 
megnyerésében közben fog járni. (Lám a Duditb vetélytársának 
mily magas összeköttetésekre voltak kilátásai!) ígéri a csá
szár a választás sikerűlése esetére azt is, hogy Moldovának és 
Havasalföldnek a lengyel koronához' csatolására is igyekezni 
fog.4) Ezzel mintegy praejudicalt á lengyel korona érdekében 
magyar királyi jogainak eme hűbéres tartományokhoz.

Az osztrák párt a fősulyt a főnemesek megnyerésére 
fordította, de nem feledkezett meg a középnemesség, a lovag
rend vezetőiről sem, azokról t.i., kikre a nemesség tömege hallga
tott. Ilyennek ismerték Kis-Lengyelországban Szafraniecet, a 
bieci várnagyot, a ki rendkívüli népszerűségnek örvendett az 
ottani nemesség között, s erre oly sokat adott, hogy bár még 
Zsigmond Ágost senátorrá tette, nem lépett be a senatusba, hogy

*) Siupecki relatioja 1574. jul.
a) A lublini várnagy a császárnak 1574. jul.
a) A lublini castellan jelentése 1574. jul.
4) Miksa válasza Ostrogski hg. küldöttje Proskowski részére 1575.

april 8.
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így annál nagyobb legyen népszerűsége. Mert Lengyelország
ban, a ki a király kegyét vadászta, attól a nép rendesen elfer
dült. így jártak a Zborowskiak is. Egy év előtt még nem csak 
sokat, de legtöbbet nyomott szavuk a nép előtt. S most, hogy 
Henriknek annyira kegyében állottak, népszerűségük szerte 
foszlott.x) Jól ismerte Szafraniec is az 6 kedves lengyel népét 
s azéi;t nem fogadta el a népszerűséggel incompetens királyi 
kegyet, a senatorságot. Annál kapósabb most az osztrák párt 
vezérei előtt, »a kik erősen halászszák, jól tudván, mily kitűnő 
fogás« lenne, mert nemcsakDembinski (a nagykancellár) pártja, 
de az egész krakkai föld vele jönne s a piastok leghatalmasb 
támaszuktól esnének el.«2)

A mi Szafraniec a krakkai vajdaságban, az Zamojski 
János belzi kapitány a kis-orosz földön. Hangadója és szeme- 
fénye a nemességnek. Olyan nagyreményű ifjú, a kinél hozzá 
kötött reményeket a valóság még felülmúlta. Pár év múlva az 
ország első méltósága, a király (Báthory) sógora lön s har- 
mincz éven át, mondhatni, 6 kormányozza az ország hajóját. 
Az osztrák párt is tudja, hogy »Henrik választásánál igen 
nagy ügyességnek adta jelét, fiatal, de tapasztalt és befolyásos 
ember.«8) A császár s a pártvezérek figyelmét jó eleve magára 
vonta. De hiába minden kisértés.4) Csakhamar megtudják azt 
is, hogy az osztrák párt kérlelhetlen ellensége.

Nagy-Leng yebr szagban hangadók voltak: Opalinski a 
nagymarsai, Rokosowski Jakab s'remski várnagy, a négy Czarn- 
kowski testvér, a két Gorka gróf, továbbá Leszczyóski Rafael, 
Tomicki, Ostrorog és a Gostomskiak.

Opalirískit a nagymarsait, a kinek Henrik is sokat kö
szönhetett s kinek nagy volt a clientelája, a császáriak szintén 
nem hagyták számításon kivűl.B) Szavazatával csakugyan az
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’) Slupeckí relatioja 1574. jul. »Credo ubique, in nostra vero Po- 
lonia praecipue, eos, qui regi student , nescio quid habere innatum oum 
vulgo simultatis ; ante annum elapsum, non plus, plurimum apud vulgus 
Zborovios potuisse, nunc vero mutata esse omnia.«

») U. o. (b. á. 1.)
s) A lublini castellán 1574. okt.
*) A császár is ír Zamojskinak 1575. ápril 13.
B) Slupecki jelentése 1574. jul.

ij*



»osztrák ház «-at támogatta. Czarnkowski Albertnek Nagy- 
Lengyelország főkapitányának a császár 1575. májusban 4000 
tallért küldött, Opali.'.ski a ján latára.*)

A  Gorkák, kitűnő régi család, erényes, becsületes férfiak, 
nem sokat tettek az osztrák jelöltség érdekében. Zborowski 
Péterrel állottak jó barátságban.

A tekintélyes Ostrorog, Tomicki a gnezdai várnagy s 
ennek az ifjúságra befolyásos fia erős piast-pártiak voltak, 
nem tudta eltéríteni őket maga a gnesdai érsek sem.

A nagy-lengyelországiak között általában Ernő főher- 
czeg iránt kevés volt a rokonszenv. A kik az osztrák házhoz 
vonzódtak, azok is inkább Eerdinánd főherczeget akarták, mint 
Ernőt. Nyíltan kifejezi ezt LeszczyAski Eafael, a ki az első 
választásnál is osztrák-párti volt s már 1574. nov. elejéig 

• mintegy 200 nemest toborzott a császáriak részére2), — hozzá 
tévén még azt, hogy, ha mégis Miksa fiai közűi kellene 
választániok, akkor inkább Mátyást, mint Ernő főherczeget 
kívánnák.3)

Legtöbbet remélt az osztrák párt Nagy-Lengyelország- 
ban Masovia részéről, höl egyrészről a plocki püspök műkö
dött nagy buzgalommal, másrészről a protestáns rawai vajda 
Gostomski követett el mindent a Habsburgok érdekében. 
O azon kevesek egyike, ki a magáéból is áldozott pártczé- 
lokra; 300 lovast és 200 gyalogost Ígért, hogy fogadni fog a 
választás idejére;. fia a sochaczowi várnagy, maga útazgat né
melyekhez a kisorosz földre, párthívek szerzésére.5)

l O O  '  SZAÜKCZKV LAJOS

*

Nem hagyhatjuk tekinteten kivűl a klérust sem, mely
nek főkép Nagy-Lengyelországban erős befolyása volt.

A  szentszék érdekeit Laureo pápai nuntius képviselte 
az országban. Megbízatása, mint működéséből kitűnik, az volt,

0 Miksa Dudithnak 1575. máj. 10.
2) Proszkau János a császárnak 1575. nov. 14. 
s) Minkwitz G-áspár Trautson cs. titkos tanácsosnak, Boroszló 

1574. nov. 3.
6) Bogusz János Dudithnak 1575. febr. 11. v. ö. Zakrzewski id. 

m. 293. 1.
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hogy a meddig lehet Henrik fentartására törekedjék s csak 
ha a királyság többé meg nem menthető Henrik számára, 
támogassa az osztrák jelöltséget. A  császár-párt tehát hiába 
tartja őt eleinte magáénak. Előtte csak egy tekintet, a katho- 
likus vallás érdeke lebegett. S ezt a pápa jobban biztosítva 
látta a hitbuzgó Henrik királysága, mint Miksáé alatt, a ki 
türelmes az új hit iránt. De ha bukik Henrik, semmi kétség, 
hogy a nuntius az osztrák pártra áll, mert a protestáns svéd, 
az orthodox muszka, az egyházi javak ellen áskálódó piastok, 
vagy a buzgó katholikus, de türelmes Báthoryval szemben a 
Habsburgokat alkalmasabbnak tartá  a katholikus érdekek 
védelmére. Annyival is inkáhb, mert ha Magyarország-, 
Csehország- és Ausztriához még Lengyelország járúlna, ez a 
pápának megkönnyítené a keresztyén liga létrehozását a tö
rök ellen. *) i

A  nuntius emez álláspontjából következik kétes maga
tartása a pártokkal szemben. Az osztrák párt magáénak tartja, 
mert bőven osztogatja a jó tanácsokat a párt szervezésére. 
Főkép Laski érdeke fekszik nagyon a szívén, ajánlja hogy 
mennél több katonával lássák e l; * 2) mert Laski egy hajóban 
evezett vele s titokban ő is Henrik-párti volt. Laski ámítja, 
hogy csak föltételesen ígérkezett el a császárnak, t. i. ha Hen
rik hukik; a miért a nuntius nem győzi eléggé dicsérni becsü
letességét (!), hozzá tevén, hogy »ha e lekötésből a császár mi
nisterei többet magyaráznának ki, akkor hiszi, hogy Laski 
inkább meghal, mintsem becsülete ellen vétsen.« 3) Ajánlja az 
osztrák pártnak, hogy Anna herczegnőt biztosítsák az Ernővel 
való házasságról. Igaz ugyan, hogy magzatra nem lehet remény, 
de ezen akkép lehet segíteni, hogy Ernő udvaránál neveltetné 
valamelyik öcscsét s megválasztatná maga után lengyel ki- 
rálylyá. Egy erős király mindent tehet, a mit ak a r!4) De nem

*) A pápai nuntius ismeretlennek (plocki püspöknek?) 1575. 
február 10.

s) U. o. (a bécsi államlevéltárból, Polonica).
8) A pápai nuntius »Yincentius Laureus episcopus Montis Rega

lis« Laskinak 1575. apr. 12.
4) A nuntius ismeretlennek. »Praesentata 1573. febr, 10.«
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sokára Henrik érdekében jár Varsóban az infánsnőnél, bogy 
vigasztalja s biú reményekkel biztassa Henrik részéről. ])

Ezeknél nagyobb dolgoknak kellett napfényre jönni, bogy 
felnyissák az osztrák párt szemét. A plocki püspök * 2 *) és Du- 
ditb (kit a pápai nuntius nem szívelt) régebb idő óta bizal- 
matlankodtak a nuntius iránt, a ki Duditbról azt bíresztelte, 
hogy ellenségeskedése a Zborowskiakkal csak ravaszság, hogy 
hasznot húzhasson belőle. De csak akkor bizonyosodtak meg 
kétszínű szereplése felől, midőn kisült, hogy Henrik érdeké
ben 5—6000 kozákot akartak fogadni Laski zászlaja alatt, 
a kiknek támogatása mellett öt— hat havi halasztást erősza
koljanak ki Henrik visszatérésére.8) Csupán a pénzhiányon 
múlt. »Pénzt (maga bevallja a nuntius) senkitől sem kapott köl
csön, pedig veszélyes kísérleteket tön.«. 4) Annyira veszélyest, 
sőt mondhatnók ügyetlent, hogy magától a plocki püspöktől, 
a császáriak legőszintébb hívétől is próbált erre a czélra 30, sőt 
némelyek szerint 60 ezer frtot kérni kölcsön.5) Méltán mond
hatták azért róla, hogy nagyon inpraktikus, ismeretlen a len
gyel viszonyokkal: »peccat in fundamentis.« 6)

A nuntius mindent megkísértett Henrik érdekében. De 
a mint látta, hogy ügye elbukott s másrészről, hogy az »eret
nekekkel« szövetkezett piast-párt fegyveres erővel készül a 
választásra, s hogy »a vallás ügyében leginkább Miksára lehet 
támaszkodnia«: határozottan az osztrák párthoz szegődött. 
Egyedül ettől várta még, hogy diadalmasan megmérkőzik a 
piast-párttal, a mely a papok ellen izgat s veszélyes terveket 
táplált a st^zyci országgyűlésre.7) A katholikus érdekek

0 Fogelveder Dudithnak 1575. apr. 6.
а) A plocki püspök Dudithnak, Pultovia 1575. fehl'. 21.
8) Fogelveder Dudithnak 1575. apr. 6. A plocki püspök Dudith

nak apr. 8.
4) A nuntius Baskinak 1575. apr. 12.
б) Berengarius álnevű plocki jezsuita árulta el, a kit közvetítőül

akart felhasználni. A plocki püspök Dudithnak apr. 8. 30,000-et, Fogel
veder Dudithnak apr. 6. 60,000-et ír.

8) Fogelveder u. o.
’) A nuntius ismeretlennek 1575. febr. 20. Az a híre, hogy a po- 

doliai és sandomiri vajdák megegyeztek az >■ eretnek« gnezdai castellán- 
nal, hogy május 12-ike előtt 5 nappal megjelennek a választásra s azt



veszélyeztetése siettette a multilist az osztrák párthoz csat
lakozásra.

A nuntius álláspontját magáévá tette az ország prímása, 
Üchaúski Jakab a gnesdai érsek. A  tehetetlen öreg, kinek 
tekintélye ifjú kora virágában is kevés volt, magától nem tett 
semmit.x) Nagy befolyással volt rá a kujawi püspök, és sokat 
adott unokaöcscse az idősebb Yoroniecki szavára, a ki által 
a császáriak próbálnak hatni rá. 2) ígéri ugyan a p!ocki püs
pöknek, hogy vele fog ta rtan i; de csak megmarad Henrik 
mellett.8) Nem tetszik neki Dudith az ex-püspök, a ki, mint 
hiszi, előre számít árra, hogy Ernő alatt ő fog uralkodni, a mi 
az »eretnekek« javára válnék.4) A választás elhalasztására 
törekszik Henrik érdekében. — Kihallgatja a Henriktől visz- 
szaérkezett lengyel követet, tanácskozik a franczia ügynökökkel 
s megígéri, hogy minden igyekezetét Henrik javára fordítja s 
a választásra 1000 lovassal fog megjelenni.B) Mikor Henrik 
ügye elbukott, ugyanazon okok, melyek a nuntiust, őt is szoros 
csatlakozásra bírták az osztrák párthoz.

Nem úgy a kujawi püspök, Karnkowski Szaniszló, a ki 
Henrikkel compromittálta magát, s hogy régi befolyását és 
népszerűségét visszanyerje, nagyon óvatos volt mindvégig s 
várta az időt, hogy mikor üt számára a cselekvés órája. 
Habsburg-ellenes eleitől fogva s abban megmarad mindvégig. 
•Pedig elkövettek mindent megnyerésére, tudván hogy sokat

BÁTHORY ISTVÁN LENGYEL KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 103

12-én okvetlen megejtik; aztán tüstént Krakkóba mennek a választott 
királyt megkoronázni, nagy számú lovassal biztosítván az útat, a mely 
Stezyctöl mindig a sandomiri, lublini s krakkai vajdaság, az ő pártjuk 
földjén vezet keresztül. Mindezt pedig azért akarták oly sietve, mert a 
senatorok s a nemesség nem szokott pontosan megjelenni az országgyű
lésre. Az a körülmény, hogy a választás helyén hitsorsosok laknak, úgy 
szintén a vajdaságban, nekik fog kedvezni.

*) Archiepiscopus G-nesnensis senio miser, cuius autoritás in ipso 
etiam flore juventutis parva ;. . . hic per se effeciet nihil. (Slupecki lublini 
várnagy jelentése a császárhoz, 1574. jul.)

s) »Facile ille pervadebit quidam Voroniecki senior.« U. o. 
s) Fogelveder Dudithnak 1575. apr. 6.
*) A nuntius levele 1575. febr. 10.
*) A plocki püspök Dudithnak 1575. apr. 8.
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árthat, mert az apostoli szék is őt tartotta a lengyel egyház 
oszlopának. *)

A plocki püspök buzgó osztrákpártiságát immár ismer
jük. A  nuntius őt is megpróbálja Henrik pártjára vonni, a 
gnezdai coadjutorságot ígérvén neki; 2) de sikertelenül.

A krakkai püspök, Krasiúski is jó eleve felajánlja hűsé
ges szolgálatát az osztrák pártnak.

Nem csekély fontosságot tulajdonítanak a chelmi püs
pöknek, Starozrebski-nek, mert sima modorú, népszerű, s mind
egyre az infánsnő udvarában forgott, a kinek gyámja volt s 
nagyon sok nemessel érintkezett. Mert szegény, azt hitték, 
pénzzel megnyerhető.3)

A kulmi püspök (Kostka Péter) szintén csak arra az 
esetre ígérte Ernő főherczeg támogatását, ha Henrik szép sze
rivel leköszön. *)

A pozeni püspök, Konarski nem sokáig élte túl Henrik 
futását. Üresedésben volt a samogitai püspökség is.

A  többi püspökség ez idő szerinti viselői egyénileg keve
set számítottak. A nuntius is csak négyet tart köztük jelentő
séggel bírónak, u. m. a prímást, a krakkai, kujawi és plocki 
püskököt; B) a többinek nincs tekintélye, a lembergi érsek pl. 
olyan mint a szentelt víz.6)

A püspöki kar legnagyobb'része tehát a pápai nun
tius példáját követté. Henrik mellett kitartanak, a meddig 
csak lehet s azután áttérnek az osztrák pártra. Csupán a 
plocki és a krakkai osztrák-pártiak, még a stczyci országgyű
lés előtt. Kivételt egyedül a kujawi képez, ki eleitől végig 
Habsburg-ellenes, előbb piast- végűi Báthory-párti. 0  koro
názza Bátboryt s TJcbariski a gnesdai érsek közeli halála után 
ő örökli az ország primásságát.

Ú A lüblini castellán 1574. jul.
2) A plocki püspök Dudithnak 1575. apr. 3.
3) Slupecki tanácsa 1574. okt.
*) Kleinfeld relatioja porosz útjáról 1575. apr. vége.
5) A nuntius 1575. febr. 1T). levele.
6) A plocki a boroszlói püspöknek 1574. aug. 7. A leopoli érsek 

■ál qual é l’aqua santa.«
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II.
A királyság Ártényezőinek megnyerésén kívül nem cse

kély gondot fordított az osztrák párt a nagyherczegségre is.
A litván nagyok két osztályba sorozhatok. Az elsőt ké

pezik a patricius senatorok, a másodikat ama herczegi családok, 
melyek a Jagellókkal való vérrokonsággal dicsekesznek. Ez 
utóbbiakat a többi litvánok gyűlölték, mert görög vallásúak, s 
nem egyet közűlök a muszkához való futásra kényszerítettek. 
A Litvániában maradtak közül a legtöbb szegény, de büszke, 
kevély, vérségét hánytorgató. Legtöbbet számít köztük a gaz
dag és hatalmas slucki herczeg, ki a többi litvánok ellenére a 
senatusban is helyet kapott. Eme családok, a herczegi méltó
sággal eltelve, a népszerűséggel nem törődnek, de másrészt 
a királyi udvarnak sem néznek feléje, semmi kitüntetést, mél
tóságot nem ambitionálnak. A közügyekkel nem törődve, ke
vés jelentőséggel bírnak. így az osztrák párt egyedül a slucki 
herczeget vette számba közöttük, mert ha a népnél keveset 
nyom is, de nagy a kísérete (comitatu abundat.)

A másik osztály, épen ellenkezőleg, jól tud a királyok
hoz alkalmazkodni. Első közöttük a Radziwill család, mely
nek egyik tagja, Miklós vilnai vajda, a másik, András udvari 
marsai. Vetekedik ezzel hatalomban és gazdaságban a Chodkie- 
wicz család, melynek feje, János, a tartomány második méltó
ságát, a samogitiai kapitányságot bírja s egyszersmind a nagy- 
herczegség főmarsalja s Livonia kormányzója, "ügy a Radzi- 
willek, mint a Chodkiewiczek nagy birtokú gazdag családok, 
de a királyok kegye nélkül nem élhetnek, mint a halak víz 
nélkül.x)

Harmadik hatalmas litván család a most előre törő Wol- 
lowicz nemzetség, a melynek három tagja visel előkelő méltó
ságokat. Eustach trocki várnagy, Leo smolenski vajda, György 
novgorodi várnagy.

Ezekre hallgatott az egész Litvánia. A  mit a bécsi ud
var jól tudván, nem késett lépéseket tenni megnyerésükre. Még *)

*) Non aliter, quam pisces sine aqua, írja róluk a lublini várnagy 
1574. jul.
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a varsói gyűlés előtt (1574. aug.) Glrodnón tartott tartományi 
gyűlésükre küldött a császár megbízottat (Proskowskit), — 13 
levéllel, a palatínusok és castellanok s legbefolyásosabb litván 
urak, mint a két Radziwill, bárom Chodkiewicz, három Wollo- 
wicz és mások számára.J)

A litvánokban nem is csalódott a császári ház. Valamint 
az első választásnál készek lettek volna Ernő érdekében erőszakos 
fondorlatra is lengyel testvéreik ellenében s kitartottak mellette 
az utolsó időig, csak midőn bukni látták a császár ügyét, akkor 
engedtek Henrik fényes ígéreteinek; úgy most is a Habsburgok 
ügyét magokévá teszik egész nemzetül. Még véget sem ér a var
sói gyűlés s ők már követet küldenek a császárhoz (Rigler Má
tét) * 2 3 * *) s később Vilnán tartott gyűlésükön elhatározzák, hogy a 
Henrik visszatérésére kitűzött terminusig (1575. máj. 12.) 
várni fognak ugyan, de mert előre is tudják, hogy Henrik 
vissza nem tér, egy szível lélekkel Ernő főherczeget akarják 
nagyherczegűl (illetőleg lengyel királyid). Sőt készek en
nél többre is. Tanácsolják a császárnak, hogy az esetre, ha 
a lengyelek a muszkát vagy piastot akarnák, küldje Ernő 
főherczeget Poroszországon keresztül Litvániába, mert ők 
más választásnak készek ellenállani. Tartsa készen a császár 
is magyar, morva és sléz hadait, mert ez által az ellenpárto
sok megfélemlíttetnek s hívei erősbödnek. De ezek fejében ki
kötik, hogy az »unio« által meggyengített alkotmányukat s 
szabadságukat restituálja, a Lengyelországba kebelezett litván 
tartományokat visszacsatolja s Livoniát a Litvániával való 
kapcsolatban megtartsa. Végűi küldjön a czárhoz a béke 
ügyében követet, s hozzájuk is a jövő tavaszig, hogy a májusi 
gyűlésen tudják magokat mihez tartani. Ezen föltételek remé
nyében ragaszkodik az osztrák házhoz a litván nép.8)

Litvánia, daczára a 300 év előtti és csak 5 év előtt (1569.)

’) A névlajstrom, hogy kiknek adta át Proskowski a grodnói gyű 
lésen Miksa leveleit, megvan 1574. aug. 16-ár61 a b. á. ltrban.

2) A litván rendek megbízó levele Eigler Máté számára a császár
hoz 1574. sept. 13. (b. á. 1.)

3) Chodkiewicz János, iivoniai administrator instructioja Pern-
stain Wratislaw cs. titkos tanácsoshoz küldött megbízottja Theimen
Ádám számára. 1574. nov. 15. Wilde (=Yilna) (bécsi államltr. Pol.)



ismét megújított uniónak, nem forrott össze teljesen az anya
országgal. A specialis litván érdekek, köztük a muszka veszély 
közelsége, némely sérelmek, mint Volhynia elszakítása a tar
tománytól, — nem egyszer ellentétbe hozták a nagyherezeg- 
séget a királysággal. Ez ellentétes érdekek előtérbe nyomúltak a 
választásnál is, s mindenek felett olyan királyt óhajtottak,ki a lit
ván kivánalmaknak eleget teend. Ezt pedig a Habsburg-háztól 
remélték leginkább, a mely a czárral is jó barátságban lévén, 
a moszkoviták beütéseit elháríthatta volna. Annál inkább ide
genkedtek a szultán ajánlottaitól. »Akár a svéd, akár Báthory, 
akár lengyel lesz királylyá (mert hogy litván legyen, arról szó 
sem lehet*), vagy a török adófizetőjévé kell lenniök, vagy gyalá
zatos szövetséget kell kötniök a pogánynyal és elárúlniok a ke- 
resztyénség közös ügyét« hangsúlyozták a császár e l ő t t . D e  
az osztrák ház állása épen az említett litván és lengyel érdek- 
ellentétek miatt nem kevéssé kényes volt. Azt megtette a csá
szár, hogy követet küldött a czárhoz s vele Lengyelország s 
főkép Litvánia érdekében örök békét, jó szomszédságot s véd
és daczszövetséget kötött; 2) de azt nem tehette, hogy külön 
követet küldjön a litvánokkal való egyezkedésre, mert nem 
akart a lengyeleknél gyanút ébreszteni.3)

A litvánok ismételve sürgették, hogy a császár külön meg
hatalmazottat küldjön hozzájuk, a kivel Litvánia ügyeire, sza
badságaira nézve megállapodásra jussanak. Ha a nyilvános 
követküldést alkalmatlannak tartja , ám küldjön titokban, 
egyezkedjék a követ csak a legelőbbkelő urakkal s aztán a 
legöregebb nemes előadhatja a tartományi gyűlésen a megál
lapodásokat. De ez elengedhetlen föltétel. Litvánia megnye-
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') A litván rendek a császárhoz 1575. eleje.
s) Cohenzl János császári követ a czárhoz, a vilnai palatínusnak 

1575. febr. 6. A muszkától visszatérvén jelenti, hogy »adfero Maiestatis 
suae caesareae negotiorum talem expeditionem, pro qua merito illi ét ab 
inclito regno Poloniae et termaximo hoc ducatu sempiternae gratiae 
agendae erunt; hoc es t: perpetuam pacem, bonam vicinitatem et societa
tem ac confoederationem contra quoscunque inimicos.«

s) Miksa Ohodkiewicznek válaszkép 1574. nov. 15. levelére ; úgy 
szintén a litván rendeknek.
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rése félig nyert ügy, megérdemli az egyezkedést.*) A litvánok 
méltányosnak tartották eme kívánságukat, szemben azzal a 
koczkázattal, melynek a császár érdekében kiteszik magokat 
és az országot. Hisz a főherczeg választása ellen mind nagyobb 
mérvet öltött az agitatio a királyságban s nem csekély aggo
dalmat keltett a nagyherczegségben is a portai követ ama tu
dósítása, hogy Ernő főherczeg választása esetén az új szultán 
minden ellenségével megbékélend, hogy minden erejével Len
gyelországra ronthasson.* 2)

Miksa a török veszély hírével szemben sietett kijelen
teni, hogy a töröktől nincs ok tartani, mert a nyolcz évi békét 
Szelim halála után az új szultán, Amurát is megerősíté, sőt a 
császár fiai is belefoglalvák m ost; de ha mégis megtámadná a 
török Ernő választása esetén Lengyelországot: a császár egyéb 
országai, a német birodalom, a spanyol király és a czár szö
vetségében könnyen ártalmatlanná tehetné. A  követküldés 
miatti elégedetlenséget pedig azzal akarja ellensúlyozni, hogy 
ígéri fia házasságát az infánsnővel a választás után, a lengyel 
királyok által szokott seregtartást, a keleti tengeri hajózás 
szabályozását a dán királylyal, a litvánok jogos igényei és sza
badságai tekintetbe vételét s a párthívek költekezései és fárad
ságai megjutalmazását.3) Nem feledkezett meg a mellett külön 
is hízelegni a litván nagyok hiúságainak. »Jól tudja a slucki 
herczegnek a litván fejedelmi és lengyel királyi házból való 
származását« s vonzalmát az első választáskor, jól ismeri a 
RadziwiHek és Chodkiewiczek jó indúlatát az osztrák ház irán t: 
reméli és kéri most is támogatásukat.4)

Míg Miksa kétségeskedik s a frázisok és ígéretek te
rén mozog, addig erélyes és vállalkozó internuntiusa Dudith 
cselekszik. Gondol merészet és nagyot: tárgyalásokat folytat 
a litván nagymarsallal, hogy az esetre, ha* a lengyel ország
gyűlés (a máj. 12-iki) Henriket továbbra is meghagyná a Μ

ι1) A litván rendek 1575. felír, és Ohodkiewicz János a császárnak 
1575. febr. 22.

s) Bigler Máté a litvánok küldöttje Miksához 1575. márcz. 26.
3) Miksa válasza a litván előkelők küldöttjének Biglernek 1575. 

april 25.
*) Miksa a slucki herczegnek 1575. apr. 29. és Badziwill Kristóf

nak atyja érdemeit magasztalva apr. IS.



rályságban, a litvánok Ernő érdekében a gyűlés határozatának 
ellenszegüljenek. A nagymarsai fegyveres erőre 15,000 irtot 
kér. Meghallja mindezt a császár, tiltakozik ellene, mert ő 
csak akkor reflectál a lengyel trónra, ha Henrikre a lengye
lek tovább nem akarnak várni; Dudithtal szemben pedig be
csületbeli kérdéssé teszi, hogy hibáját jóvá tegye. Szárnyát 
szegvén a merész terveknek, leszállítja a Chodkiewicz taksáját 
is 15,00-ről 5 000-re. Bizonytalan az országgyűlés határozata 
s bizonytalanért nem akarja a pénzt vesztegetni.

Yárniok kellett tehát a litvánoknak, hogy mit hoz a jövő, 
a st^zyci országgyűlés.

Ha már a távoli és idegen litvánoknál ennyi rokonszen- 
vet tapasztalt a császári ház: még inkább számított a királyság 
porosz tartományára. Ez a legidegenszerűbb tartománya s leg
inkább kifelé gravitáló eleme a lengyel köztársaságnak. A  len
gyel poroszok történeti szereplése hasonlít az erdélyi szászoké
hoz: a német beavatkozásnak mindig készséges eszközei az 
anyaországgal szemben. A porosz volt az egyedüli, a mely 
Henrik választásából egész nemzetül kivonta magát s a porosz 
volt a második választásnál is, mely a megkoronázott Báthory- 
nak fegyverrel is ellentállott, — habár saját vesztére.

Henrik futása után Dudith és az osztrák párt sietett 
érintkezésbe lépni a poroszokkal. Levelek és ügynökök egyen
gették a talajt s hangolták a közvéleményt. Három előkelő 
családra, a Czema (von Zehmen), Dzialynski és Kostka famí
liára, a kulmi püspökre, a varmiai püspökségre és a váro
sokra építették reményöket. A Czema német előkelő család 
tagjai közül Ákosra a pomerániai, s Fábiánra a marienburgi vaj
daság viselőjére, a császár jan. 7-iki levele megtette hatását s jó 
osztrákpártiaknak bizonyúltak.2) — Dzialy/ski János a kulmi 
vajda és Kostka Péter a -kulmi püspök eleinte Henrik-párti 
volt,3) de az esetre,· ha Henrik vissza nem térne, készségesen 
megígérték Ernő választása támogatását.4)

') Miksa szemrehányó levele Dudithnak 1575. apr. 21.
8) Miska Czema Ákosnak és Fábiánnak 1575. jan. 7. Λ marien- 

burgi vajda a császárnak 1575. apr. 29.
B) Fentzl Lőrincz német-lengyel Proskowskinak 1575. apr. 25.
4) Dziaíin Joannes kulmi vajda Miksának 1575. apr. 28. A kulmi 

püspökről 1. Kleinfeld relatiojában 1575. máj. 13.·
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A poroszok nem mulasztották el az alkalmat most sem, 
hogy ellenkezésbe ne tegyék magokat a lengyélekkel és egy kis 
politikai ieczkét ne tartsanak a lengyel testvéreknek, Henrik
kel szemben követett eljárásukért. 1575. április havában tar
tott marienburgi tartománygyűlésükön tiltakoznak a varsói 
gyűlés ellen, a mely Henriknek terminust tűzött ki s kijelen
tik, hogy a májusi stezyci országgyűlést nem ismerik el tör
vényesnek és azon nem jelennek meg. Intik a lengyel rende
ket, hogy azon új királyt ne válaszszanak, mert nem úgy szok
tak királyokkal, sőt még a pogánynyal sem bánni, hogy, ha 
jogos mentsége van, azt tekintetbe ne vegyék. r)

A császár ama tartományi gyűlésre Kleinfeld Tiede- 
man udvari hívét küldötte a poroszok közé, levelekkel a főurak 
és városok részére, főkép Danczka, Thorn és Elbinga városok
hoz, emlékeztetendő őket arra, hogy az osztrák ház »a városok 
irányában mindig kegyelmes és bőkezű volt« s Ernő királysága 
alatt nem csekély előnyökre számíthatnak. Nem érdektelen 
pontja e követ megbízatásának az sem, hogy a pénzes Danczka 
városától 50,000 tallért kérjen kölcsön.Thorn és Elbinga vá
rosától is csak azért nem kér, mert ezeknek nincs pénzük.a)

Kleinfeld küldetése nem maradt eredménytelen. A  Hen- 
rik-párti porosz főurak legalább föltételesen, a szökevény király 
Vissza nem térése esetére, megígérték Ernő támogatását, a vá
rosok még nagyobb készséggel,8) természetesen a »lengyelek 
által annyira megnyirbált szabadságaik visszaállítása fejében 
és reményében.« 8) Sőt Danczka hitelt is nyitott — a medve 
bőrére — 40,000 frt erejéig.4)

így szőtte át az osztrák párt tevékenységének és agita- 
tiojának hálózatával az egész országot. A mozgalom szálai Du- 
ditb és Myszkowski. püspök kezében összpontosultak. Ok adják 
a tanácsot a bécsi udvarnak, hogy mit kell tenni, kiknek és 
minő leveleket kell írogatni; ők érintkeznek a befolyásosabb 
lengyel urakkal, osztogatják a pénzt s még inkább az igérete- * *)

*) A porosz rendek tiltakozása a stezyci gyűléshez 1575. ápr. 28. 
s) Miksa instructioja Kleinfelt Diedemannak (!) Prága 1575. apr. 4. 
B) Danczka városa Miksának 1575. apr. 22. 
s) Kleinfeld relatioja porosz útjáról 1575. máj. 13.
*) A sziléziai udvari kamara jelentése.
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kot; ők indítják útnak az országba szerte az ügynököket, lát
ják el utasításokkal s fogadják jelentéseiket. A  párt érdeké
ben a kortesek és ágensek egész serege utazgat.') Néha a 
császár maga is indít udvarából megbízottakat, s ezeken kivűl 
a császári udvarba érkező ágensek és a lengyel főuraktól kül
dött levélvivő ügynökök által érintkezik pártjával.

Emez ágensek közül némelyik fontosabb szerepet já t
szik, saját felelősségére köt egyezségeket, mint Podoski gnez- 
dai prépost, a ki hosszabb ideig volt bécsi követe Zsigmond 
Ágostnak s alkanczellárságra is volt kilátása, vagy Fogelveder 
Szaniszló krakkai kanonok, Myszkovski titkárja ; mások egysze
rűen megbízatásokat teljesítenek s híreket hordanak, az össze
köttetést tartják fenn a párt távollevő tagjai között és a bécsi 
udvarral. Fontosabb ügyekben maga Dudith is útra kel s a 
párt előbbkelő tagjai közül készen állanak az ide-oda útazásra 
a chelmi püspök, a két Firlej Miklós, a lublini és a sochaczowi 
várnagy és mások; csak pénz és költség legyen.* 2 3 *)

Ez ügynökök közt volt olyan is, a ki hivatalos buzgal
mában ugyancsak elvetette a sulykot — s eget-földet ígért a 
császár rovására. Chotowski ígéretein még agenstársa Dluski 
is megbotránkozik, hogyne, mikor »városokat, falvakat ígér fű- 
nek-fának s oly borzasztókat hazudik; neki (azt móndja) már 3 
falut ígért >a császár s 500 lovas tartását. A  kik ezeket hall
ják, hajok szála is az égnek áll!« 8) Természetes, hogy az ily 
túlhajtott buzgalom inkább ártott mint használt az ügynek.

Ez a széleskörű agitatio mindenek felett sok pénzt kí
vánt. Pénz pedig, mi a lengyel királyválasztásoknál a főfő ner
vus rerum gerendarum, az volt a bécsi udvarnál a legkevesebb.

’) Egykorú jelentésekben ezeket olvassuk : Podoski, Eogelveder, 
Dluski, Poplawski, JJogusz, Ponetowski, Chotowski, Kleinfeld, Pros- 
kowski stb.

2) Egy 1574-iki írat szerint ezek készek ide-oda utazgatni.
3) Dluski Dudithnak 1575. apr. 29. A kik Chotowski ígéreteit hall

ják : pili etiam prae terrore in capite consurgunt.



VII.

A pénz szerepe a választásnál. Megvesztegetések. — Az osztrák párt 
azon épül. — A császár, Báthory, a ferrarai herczeg vesztegetései. —
A császár pénzzavara, kölcsönei. — Fegyveres erő szervezése. — Dudithot 
pénzért ostromolják. Pénzadományai, Ígéretei, pénzzavara. — .Három je

lölt a Habsburg házból: Ernő és Ferdinánd főherczeg s a császár.

»Pénz, pénz és ismét az az átkozott pénz,« a mi a győze
lemhez kívántatik — jelenti Dudith az interregnum legelején 
a császárnak. A mi egy félszázad múltán Wallenstein három 
alapföltétele a hadakozáshoz, az a Dudithé a lengyel király- 
választáshoz. Pénz, pénz! és pedig rengeteg összeg, mindjárt 
foglalóúl legalább százezer forint.x)

Ez a lengyel főnemesség achillesi sarka ez időben, de ez · 
a leggyengébb oldala a bécsi udvarnak is. Dudith jól ismerte 
a lengyel viszonyokat, s ahhoz alkalmazkodva, mindegyre 
pénzért ostromolja urát; de a »cunctator« császár épen ebben 
a legkésedelmezőbb.

Jó l tudta Dudith, hamar belátta, hogy tiszta meggyő
ződésből kevesen állanak az osztrák párt zászlaja alá, hogy 
alig számíthat másokra, mint az érdek-hajhászókra, a megvesz
tegetésre. — S ez képezi a párt gyenge oldalát.

A megvesztegetést, mint az uralkodás egyik eszközét 
Bona királyné és Zsigmond Ágost honosította meg Lengyel- 
országban, s a bekövetkezett királyválasztások még inkább 
kifejlesztették.

Az első királyválasztásnál a franczia jelöltség építette 
erre minden tervét. Montluc szemfényvesztő Ígéreteivel s vesz- *)

*) Dudith a császárnak, 1574. jul. 7. »Maledicta pecunia imprimis 
opus est (repetendum enim id saepe est),. . .  est victoria, modo pecunia in 
promptu sit et plenipotentia ; per viscera Servatoris nostri rogo, ne de
serat causam suam, fidat, credat tot meis consiliis . . . concredat meae 
dispensationi 100 millia florenorum.«
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tegetéseivel felköltötte a főurak hírvágyát s meggyökereztette 
a corruptiot. Nem hiába vádolják egykorú pasquillusok a fran- 
czia követet (s vele a Zborowskiakat):

Verba Monlucionum 
Gens Zborovionum 
Plena seditionum, *)

a nagymérvű lélelvvásárlás meghonosításával ő is tett egy ka
pavágást Lengyelország sírjához. A királyválasztások féktelen 
szabadsága, a királyjelöltek licitatiója a korona felett, a nem
zet gyengéinek felhasználása s azzal való visszaélés meghozta 
szomorú következményeit. Az erkölcsök elfajúltak, az önérdek
hajsza s a corruptio elharapózott az országban.

Longe peiores,
Quam ante, errores,
Et corrupti mores.

Visszaszállott ennek gyűlölete Henrikre is, az első válasz
tott királyra, kinek uralkodása semmi jót nem hozott az országra. 

A ttulit de Francia 
Fraudem  cum nequitia 
Comite m alicia.a)

Nem az volt többé Lengyelországban a kérdés, ki lenne 
az ország legjobb királya, hanem hogy kitől várható a leg
több magán haszon. A főurak legnagyobb része mindenek előtt 
azt nézte, hogy ki fogja szavazatukat legjobban megfizetni s 
kívánságukat, föltételeiket teljesíteni. 3)

Ezeket nevezték el desperatus és Catilinarius elemnek.4) 
Bátor, elszánt, mindenre kész emberek, a kiknek nincs mit 
veszteniök.

Dudith belátván, hogy más módon az osztrák jelöltség 
nem érhet czélt, ezekre építette leginkább terveit. Mélyen de
moralizálta ez által a nemzet nagy részét; de 6 sem csinált 
belőle lelkiismereti dolgot. Figyelmezteti a császárt, hogy csakis 
ezek útján érhet el valamit, de ezekre nem hat egyéb, csak a pénz.

') Egykorú pasquillus a b. á. Urban. Pol.
a) Egy másik pasquillus 1574. u. o.
8) Zakrzewski id. m. 257. 1.
*) Dudith a császárnak, 1574. jul. 7. »Desperati, furiosi, factiosi, 

Catilinarii, perditi'.«
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A plocki püspök úgy gondolkodik eleinte, hogy inkább 
ígérettel, mint kész pénzzel kell működni, »tekintetbe Tevén 
a sok csodálatos embert.« ')  ígérni kell, nem adni, hogy az 
emberek lelkét a jövő reménye tartsa lekötve, mert a mit adni 
lehetne most (ismervén a császár fmancziáit) az úgy is csak 
egy csöpp a tengerben, »mintha valaki a pokol tátongó űrét 
egyetlen árva lélekkel akarná betömni.« * 2 *)

De nem sokára ő is, a ki pedig szeretett volna a császár 
zsebére takarékoskodni, belátja, hogy az ígéret magában nem 
elég. S eleinte csak Dudith előtt, de később szerénységén túl- 
téve magát, a császár előtt is kinyilvánítja, hogy biz ide pénz 
kell. »Tagadhatatlan, hogy a mágnes (a pénz) magához vonz 
mindent, a vasat úgy, mint a szalmaszálat.« 8) »Az arany igazi 
orvossága ennek a népnek.« A  ki párthíveket akar szerezni, 
annak nem kell a pénzköltésben fösvénykedni. Annál ke
vésbé, mert a kakas (il gallo, t. i. a franczia) nagyon verdesi 
a szárnyát, hogy a fészekből ki ne kergessék. Csak ha pénz 
lesz, lehet nyugodtan végét várni e kakas-komédiának. Későn 
pótoljuk vagy szerezzük majd meg ezerért, a mit ideje korán 
egyért meg lehetne kapni.4 5)

A pénzre nemcsak a franczia ígéretek ellensúlyozására 
volt szükség, de a többi királyjelöltekére is. A  ferrarai herczeg 
gazdagságától mesés hírek keringtek az országban s róla, 
»kinek begye tele van aranynyal« könnyen elhitték, hogy egy 
kerek milliót szánt a lengyel korona elnyeréséreB) s 1575. ele
jéig már tényleg 200,000 frtot küldött be elosztás végett.6 *) ’

') Myszkowski Fogelvedernek, Varsó 1574. sept. 6.
2) A plocki püspök Dudithnak, Varsó 1574. sept. 19. »Kiempiere 

la voragina dello inferno con un anima sola.«
s) Myszkowski Fogelvedernek, Pultovia 1574. jul. 27. »De pe

cunia (magnete) dubium non est, quid ad se trahat omnia, et ferum et 
stipulam; Bvangelii autem quantum huic lapidi tribuant, docuit nos 
interregnum.«

A plocki püspök Dudithnak, Pultovia 1574. sept. 25. »Fui sem
pre della medesima opinione di V. Signoria, che 1’oro fusse la vera tiriaca 
per questa gente.«

5) TJ. o. bécsi á.ltr. Pol.
6) Lieszinsky ( =  Leszozyhski) Szaniszló a császárnak, 1 «75. feb

ruár 12-én.
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Báthoryról is jóeleve az a hír szállong, hogy 2000 lovasra és 
500 gyalogra adott költséget az ilyvói vajdának1); később 
maga dicsekszik Mielecki, hogy Báthory 25,000 frtot küldött 
volna Blandrata által felesége számára ajándékúl, de ő nem 
fogadta el.2) Sőt még a hű osztrák-párti litvánoknak is van 
mivel dicsekedni, hogy Báthory és a ferrarai herczeg emberei 
csak úgy könyörögtek nekik, hogy fogadják el a kínált pénzt, 
fogadják el roppant ajánlataikat.8)

Kell a pénz a párt szervezet folyó kiadásaira is. A meg
bízottak kénytelenek fényesebben élni, mint máskülönben; 
lovakat, futárokat kell tartaniok. Mindezekre kész pénznek 
kell letéve lenni Dudithnál, egyrészt azért, mert nem lehet 
minden aprólékos esetben a távol levő császárhoz fordúlni, 
másrészt takarékossági szempontból, mert a császárnak (ha 
hozzá fordúlnának) többet illenék adni, mint Dudithnak.4) 
Ezért sürgetik mindannyian a párt fejei, hogy kész pénz legyen 
a követeknél.

Pénzt szomjúhozott az üres államkincstár is. Henrik a 
választási föltételek között megfogadta, hogy az államadóssá
gait kifizeti; de futásakor egy millió forintra rúgott a kincs
tári deficit. Pénz kellett a katonaság zsoldja s a kir. udvar 
népe fizetésére, a livöniai háború miatt elzálogosított javak 
kiváltására, továbbá a tatár khánnak, s hogy maradjon is 
valami a kincstárban.5) Egyre-másra úgy egy millió forint.

Nagy dolog egy millió! nagy dolgokat lehet azzal vég
hez vinni! kiált fel a plocki püspöke) ; de bármily nehéz is 
összehozni, gondoskodni kell, hogy legalább fele együtt, kéznél, 
előmutatható legyen, mert Montluc hazugságai sok vaknak 
felnyitá a szemét, annak hisznek csak, a mit látnak. Ha a csá
szárnak sok a kiadása, Pülöp király pedig háborúskodik, ott 
vannak a többi pénzes rokonok, ezek tán segíthetnek. Bizony 
annyi ország királya (a spanyol király) adhatna unokatestvé- *)

*) A plocki püspök Dudithnak, 1574. decz. 15.
*) Dudith a császárnak, 1875. jul. 20;
“) Dudith Miksának, Yarsó 1875. nov. 7.
*) Dogelveder a plocki püspöknek, Krakkó 1874. okt. 6.
B) Ismeretlen Wehernek, 1874. jul.
«) »Un milone di fiorini farehbe cose grandi.« 1574. sept. 25.
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rének (Ernőnek) egy évre 200,000 scudi segélyt, hogy őt len
gyel királylyá tegye. Nincs idő alvásra, mert elkésünk; meg
gondolandó, hogy azután mennyit kellene költeni a halott fel- 
támasztására ! x)

A mit a püspök oly nagyon sürget Nagy-Lengyelország- 
ból, ugyanazt tanácsolja titkárja, a kanonok, Kis-Lengyelország 
hangulatához híven Krakkóból: a föltételek közűi el ne ma
radjon jókora összeg ígérete az adósság törlesztésére s az ud
varnép és katonák zsoldjára kész pénz legyen a követeknél. 
Az adósság törlesztésére vagy három évre segítséget kell 
ígérni, mert a koronajavak mind el vannak zálogosítva.* 2)

Ezek és hasonló intelmek szállottak Dudith felé az or
szág minden részéből s ő nem késett azokat a császár elé ter
jeszteni, maga részéről is hangsúlyozván, mennyire szükség 
van a pénzre, mert azon fordúl meg a császári ház győzelme 
a választásnál. Már 1574. sept. elején kiadják a jelszót, hogy 
»itt az idő az erszényhez nyúlni!«3)

De az erszény a császárnál volt, s a mi a főbaj, hogy 
üres volt. — Az első interregnum és választás rengeteg ösz- 
szeget nyelt el, maga a követség 150,000 tallérjába került. 
Félt most is, hogy ismét nagy költségbe veri magát és még 
sem ér czélt. De eltekintve az óvatosságtól és takarékosságtól, 
a császári cassa ki volt ürülve, főkép a folytonos harcz és 
állandó sereg tartás miatt a török ellen. Hagyományos dolog 
volt az már a bécsi udvarban, Miksánál epúgy mint elődeinél, 
hogy a kész pénz többnyire hiányzott. Dudith sokszoros sürge
tésére csak 1575. jan. végén küld a császár 5000 frtot Dudith
nak.4) Egy hónap múlva (febr. 24.) igér ismét 10 ezeret, de 
meghagyja, hogy a pénzt nem kell előre vesztegetni, midőn 
még az sem bizonyos, lesz-e választás vagy nem ? mert nincs 
pénz.5) — Azonban ez az ígért 10 ezer még márcz. közepén 
sem ért Dudith kezéhez, a kinek sürgetésére s a plocki püspök

0 Á plocki püspök Dudithnak, Pultovia, 1574. sept. 25.
8) Fogelveder a plocki püspöknek, Krakkó, 1574. oct. 6.
s) A plocki püspök Fogelvedernek, Varsó, 1574. sept. 6.
*) Miksa Dudithnak,. Bécs, 1575. jan. 20.
51 A császár Dudithnak, 1575. febr. 24.
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tanácsaira, liogy a pénzzel már ki kellene egyszer rukkolni,x) 
elhatározta, hogy az ígért 10 ezer írthoz még 10 ezeret küld 
s egyszersmind 20 charta biancat aláírással, hogy azokat 
buzdító írással és ígéretekkel a legbefolyásosabb pártbívek 
■számára kitöltse Dudith. De óvatosan és takarékosan bán
jék velők.* 2 *)

A pénz tehát lassan szivárgott, pedig a megveszteget- 
hetők (mercantik) folytonosan kértek és nem kapván eleget, in
gadoztak. Ez bírja rá a szerény plocki püspököt, hogy Dudith 
helyett egyenesen a császárhoz fordúljon (ápr. 8-án) figyel
meztetésével, hogy erélyesebben lépjen fel és — bár szé- 
gyenli és pirúlni kénytelen mikor azt írja — de pénzre van 
szükség okvetlenül. 8) Ilyen pressióra küld csak a császár a 
stezyci országgyűlésre még 15 ezer frtot az addig elküldözge
tett 25 ezerhez.4 *) Ámbár ez akkori időben nagy összeg volt 
(a mostanihoz képest legalább 10-szerte nagyobb pénzérték 
mellett) — de Dudith kívánságához képest elenyésző csekély.

Hanem még ezt a keveset sem tudta megszerezni a csá
szár feltűnés nélkül, Midőn egy augsburgi bankházhoz fordúlt 
kölcsön végett, mindenfelé elterjedt a hír, hogy a lengyel 
választásra szánta, mi még inkább felcsigázta a lengyelek 
pénzvágyát. Még feltűnőbb módja volt a pénzszerzésnek, hogy 
a császár Danczka városától kér kölcsön 50,000 frtot,6) tehát 
lengyel állampolgároktól a lengyel királyválasztásra. Onnan 
úgy latsaik kapott is, mert az udvari kamara 1575. április 
havában elküldötte megbízottját, ki az 50,000 vagy legalább 
a már megígért 40,000 frtot átvegye. Ez abba a 100,000 írtba 
volt szánva, melyet a császár a lengyel kincstár számára ígért, 
hogy a választó gyűlésre indítandó követei által küldeni fog. 
Erre volt szánva még a sziléziai papságtól nyerendő 42,000 
frt s intézkedéseket tettek másfelé is, hogy ez összegek az elő
irányzott százezer írtra kiegészíttessenek s a stezyci ország

’) A plocki püspök Dudithnak, 1575. felír. 3.
2) Miksa Dudithnak, 1575. márcz. 17.
s) Myszkowski a császárnak, 1575. apr. 8.
‘) Miksa császár Dudithnak, 1575. apr. 27.
s) Miksa instructiója Kleinfeld Tiedeman követének, Prága 1575.

april 4.
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gyűlésre küldött követek után indíttassanak. *) Mert a miképen 
az egyes pártkívek megkívánták a fényes ígéreteket s a segély- 
összegeket, az ország is megvárta a magáét. így a császár 
megígérte már a stfzyci gyűlés előtt, hogy a lengyel királyok 
igazi adósságait ki fogja fizetni, s hogy az államkincstárba 
szászezer frtot viszen.* 2 3) Később ez 300 ezerre szökött fel, 
midőn mások is többet ígértek.

A pénz kérdéssel szoros összefüggésben állott egy másik 
fontos ügy: a fegyveres erő szervezése. A választás biztosí
tására nem volt elég szavazatok vásárlása. Mert igaz ugyan) 
hogy az urak közűi pénzzel sokakat meg lehetett nyerni, de 
azzal tisztában voltak kezdettől fogva, hogy a főurak, a senatus 
hatalma nem lesz túlnyomó az új királyválasztásnál s a lovag 
rend, a kisnemesség lesz a döntő. A  nemességre pedig, a mely 
legyőzhetlen ellenszenvvel viseltetett az osztrák ház iránt, sem
miféle ígérettel nem, csak egy móddal lehetett volna hatn i: 
a terrorizálással, fegyveres erővel való fellépéssel. Ily czélból 
a párt vezérei fegyveres csapatról akartak gondoskodni, a 
melyre pártjuk a választásnál támaszkodjék. Nem közönséges 
zsoldosokról volt itt szó, hanem a legszegényebb nemességet 
(kik szintén szavazatképesek voltak) akarták felfegyverezni s 
egy-egy főnemes zászlaja alatt a választási mezőre vezetni.

Az ilyen szegény nemesi kisérettartás — kicsiben — oly 
közönséges volt a lengyel uraknál, hogy főnemes, vajda vagy 
várnagy, sőt a püspökök is nemesi kíséret nélkül országgyűlésen 
meg sem jelentek. Ez ha kellett testőrség volt, ha kellett p á rt; 
de mindig ura intésétől függött, a kinek asztalánál élt. Most 
sem volt tulajdonképen másról szó, mint ilyen szegény nemes 
csapatról, de most nagyban, hogy egész sereget tegyen ki. 
Vezérök lenne Laski, vagy egy szegény, de tekintélyes ne
mes, a ki összegyűjtené a pártfeleket és a választás meze
jére vezetné.8)

A fegyveres erő szervezésére annál nagyobb szükség leen- 
dett, mert az ellenpártosok e tekintetben is erősen szervezkedtek. 
Főkép a Piast-párt rettegteté fegyveres készületeivel az osz

0 Az udvari kamara jelentése a császárhoz, 1575. apr. 29.
2) . Miksa válasza Leszczyúski Rafael követének, 1575. apr. 25.
3) A plocki püspök Dudithnak, 1575. apr. 8.



trák pártot. »Sereget fogadnak, magyar, német, oláh, tatár 
csapatokat s hajdú népet, hogy czéljukat elérjék.«*) A  pápai 
nuntius pénzért küldöz Henrikhez s kölcsön után járat az 
országban mindenfelé, hogy Henrik érdekében Laski vezérlete 
alatt 5— 6000 kozákot gyűjtsön. * 2 3) Báthoryról meg a kassai 
kapitány írja, hogy Zborowski Sámuel tohorz számára Felső- 
Magyarországon, bőven el lévén látva zsoldra való pénzzel az 
erdélyitől; 8) s a hír azt suttogja, hogy az ilyvói vajda ka
tonái is az ő zsoldját húzzák.

Az osztrák párt vezetői és ügynökei mindnyájan meg
egyeztek abban, hogy fegyveres erőre szüksége van a pártnak. 
Sürgették azt lengyelek, litvánok egyaránt. Csakis a számra 
nézve volt köztük vélemény különbség. Dudith hat ezernek 
látta szükségét, Myszkowski elégnek hitt 4000-et4) Mások 
2000 lengyel s 1000 litván fegyveresben — mint minimum
ban — helyezték reményüket. Jöttek az ajánlatok mindenfelől, 
legelsőbben természetesen Laskitól. A samogitiai kapitány és 
litván főmarsai (Chodkiewicz) 1575 elején 500 lovasra kíván 
zsoldot három hóra, fejenként 20 írtjával (— 10,000 frt).5) De 
a nyár közepén már 200,000 frt kellene a litvánoknak. Ha meg
kapnák ez összeget, köteleznék magokat, hogy a ki pl. 100 fegy
veresre kapott légyen pénzt, 200-at, tehát két annyit vinne a vá
lasztásra, s így a választásnál 10,000 lovassal és 4000 gyaloggal 
lépnének fel a császár mellett. Kérik, hogy küldene a császár 
valakit hozzájuk, ki nekik a föltételekre a császár nevében s a 
kinek viszont ők is megesküdjenek.6 *) — A rawai palatínus 
fiaival együtt 300 lovast és 200 gyalogot igér fogadni az év 
elején (febr.). Mások is tettek ajánlatokat katonaság fogadására.

Ezzel kapcsolatban azt kívánták a császártól, hogy a 
lengyel határon Szilézia és Magyarország felől sergeket von-
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J) Bogusz Dudihtnak, 1575. apr. 3.
а) Fogelveder Dudihtnak, 1575. apr. 6. A plocki püspök Dudith- 

nak api·. 8.
3) Rueber Dudithnak, Kassa, 1575. febr. 26.
4) Myszkowski Dudithnak, apr. 8.
5) Bogusz Dudithnak, 1575. febr. 11.
б) Chodkiewicz küldötte Narburt előterjesztése Dudithnak, 1575.

augusztus 10.
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jón össze, hogy ez által párthívei szívet nyerjenek s az ellen
pártosok rettegésben tartassanak.

Azonban a császár belföldi fegyveres erő szervezésről, 
s a határon való fegyveres tüntetésről hallani sem akart. 
Többszörös nehézségei voltak ez ellen. Még mindig aggályos
kodott, váljon Henrik nem tér-e vissza? S hogy nem minden 
alap nélkül, mutatja az, hogy Henrik a lengyel katonaság 
bátrálékos zsoldjára pénz küldését ígérte J) s kért is a császár
tól pátenst, hogy 300,000 koronás tallért háhorítlanúl küld- 
hessen Németországon keresztül.2) S ha nem tér is vissza, 
kérdés, váljon lesz-e új választás ? Aztán meg hihetetlennek 
tartotta, hogy a lengyelek egy-két ezer fegyveres által szabad 
akaratuk nyilvánításában korlátoltatni engednék magukat; 
ő inkább az ellenkezőtől tartott, hogy e mód, az erőszakra 
támaszkodás, sokakat elidegenítene. Mindezek felett pedig 
legnyomósabb ellen-érve az volt, hogy nincs pénz. Inkább 
tehát rendes útjára, a szabad választásra hízza ügyét s azért 
Sem a slézeknek, sem a kassai kapitánynak nem ad ez 
irányban rendelet. * * 8)

Hiába követ el Dudith mindent, hogy a császárt e tekin
tetben engedékenységre bírja, hiába a plocki püspök felvilá
gosítása, hogy itt nem közönséges katonaság fogadásáról van 
szó, hanem barátok, pártfelek szerzéséről,4) hiába az ügy
nökök sürgetése, hogy könyörögni kell a császárnál nem két- 
szer-háromszor, de tízszer-húszszor, hogy egyezzék belé: 5) 
Miksa e tekintetben hajhatatlan maradt. Nem indítja meg 
áz sem, hogy a felbiztatott pártfelek zúgni és méltatlankodni 
kezdenek.

Dudith a legkényesebb helyzetbe jutott a pénz és a fegy
veres erő kérdésében. Mindenki ő rá  támadt pénzért ső t vádol
ták az ígéretek nem teljesítéséért. Viszont a császár is hibáz
tatta, hogy áthágta az útasításokban megszabott hatáskörét. 
A  legélesebb ellentét fejlődött ki ebből a császár és meghatál-

*) Henrik a lengyel tartományok gyűléseinek, Paris, 1575. febr. 28.
2) Miksa pátense erre nézve, 1575. jun. 4.
8) Miksa Dudithnak 1575. febr. 24.
*) A plocki püspök Dudithnak, 1575. apr. 8.
®) Bogusz Dudithnak, 1575. apr. 3.



mazottja között, természetes következmény eltép a köztük elei
től fogva fenállott elvi ellentétnek. A császár a megtestesült 
óvatosság, habozás, erélytelenség; Dudith a merész tervek, 
a határozott fellépés és lázas tevékenység embere. A  császár 
Henrik legitimitását soha sem téveszti szem elől, és ellene 
mit sem akar tenni; Dudith az osztrák-párti lengyelekkel és 
litvánokkal nemcsak megegyezett saját lakásán, hogy Henri
ket leteszik, de sőt arra bírta őket, hogy ha más választatnék, 
mint Habsburg-házi, pártot üssenek ellene. A császár útleve
let és pátenst ad Henrik követei és pénzküldeményei biztosí
tására; Dudith »nem restelli a császári méltósággal ellenkező 
azon tanácsot adni, hogy Henrik követei és pénzküldeménye 
Németországon letartóztassanak a választás végbemenete
léig.« *) — Miksa a békés választást kívánja; követe megegye
zik párthíveivel Krakkó erőszakos, csel által való elfoglalá
sában, morva és sléz sergek bevitelében. — Homlokegyenest 
ellenkeznek elveikben, tetteikben.

Az összeütközés nem maradt el. A császár keserű szem
rehányást tesz követének, hogy a maga esze után j á r ; hogy őt 
compromittálja s meghagyja, hogy túlbuzgóságból elkövetett 
hibáit tegye jóvá. Pénzt pedig nem küld többet. * 2 3)

A. császár eljárása mindenesetre tiszteletet érdemel, 
midőn »csakis békés, tisztességes úton akarja a lengyel koro
nát fia részére megszerezni, nem pedig erőszakos eszközökkel, 
a mitől lelke visszariad,« 8) s elismerést érdemel Henrik legi
timitásának tiszteletben tartása; de midőn az ellenpártok 
fegyverkeznek s Henriket magok a lengyelek elejtik: Miksa 
tétlensége és aggályai — legalább is inpraktikusak.

De a császárok akarata parancs, annak kellett történnie, 
a mit ő akart. A nagyobb fegyveres erő szervezése elmaradt 
s a kevés pénzzel gazdálkodtak úgy, a hogy tudtak.

A Dudith kezéhez küldött pénzből, részint pedig egye
nesen a czászártól, tudomásunk szerint (bizonyára hiányos 
tudósítások maradtak csak ránk!) a következők kaptak pénzt.
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') A császár szemrehányása Duciitlinak, máj. 1-én.
2) Miksa Dudithnak, 1575. máj. 1.
3) »A quibus animus noster maxime abhorret« u. o.
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Mindenekelőtt az utazó ügynökök úti költségekre.
Laski kapott 1574. őszén a sziléziai kamara útján 8000 

irtot, 1575. tavaszán (máj. 1.) meghagyja a császár Dudithnak, 
hogy 4—6000 irtot adjon neki. *) Május 10-én az ígért 8000 
írtba számítandó 400 tallért kér titkára által a császártól és 
meg is kapja.2) A stezyci országgyűlés izgalmai után elpárto
lással íenyegetőzve 8000 irtot présel ki a drága pártvezér 
Dudithtól s 600 aranyat a császári oratoroktól. 8) Leleményes 
volt pénzszerzési ürügy találásában is. Miután már a párt érde
kében tett költekezése, zsoldosok tartása czímét eléggé kihasz
nálta, jul. végén azt találja ki, hogy a császárhoz útazik, adjon 
neki Dudith útiköltségre. Az internuntius vigasztalódván, 
hogy így legalább nem lesz alkalma elpártolnia, pár száz fo
rintot ad neki, de siet figyelmeztetni a császárt, hogy Laski 
túlságos követeléseit ne teljesítse.4) K ár volt a jó internun- 
tiusnak megijednie Laski útazásától. Neki, csakhogy pénzt ka
pott, esze ágában sem volt többé, a forró kánikulában útra 
kelni. »így szokott tenni!«6) Még 1000 irtot tudunk, hogy 
kapott a Választás előtt.e)

A Zborowskiakat szintén kerülgetik pénzzel, hogy lépen 
ragadjanak. — Dudith, sógorai közűi Pétert a krakkai vajdát 
6000, Andrást 4—5000 írtra  taksálja, annyit kér számukra 
a császártól. O maga Péternek 7000, Sámuelnek 1000 irtot 
adott ízelítőül kölcsön, kamat nélkül, »amit senki sem szokott 
tenni abban az országban, még ; z apa fiának, vagy testvér 
testvérének sem;« 7) Később a krakkai vajda 2000 irtot kapott

0 Zakrzewski íd. m. 275. és 279. 1.
2) A császár Dudithnak, 1575. máj. 10.
s) Dudith a császárnak, 1575. jun. 10. és jul. 20., Krakkó.
‘) Dudith a császárnak, 1575. jul. 29.
6) Dudith Miksának, 1575. aug. 4.
6) Dudith a császárnak. 1575. okt. 12. Daskinak, ki a tatárokat 

üldözni ment, 1000 irtot adott. Általában sok pénz fog kelleni, hogy egy 
új tatár becsapás ellen a végbeli katonákat fizetni lehessen — s e  pénzt 
az osztrák pártiak már várják a császártól. A siradi kapitánynak 5 ezer 
forintot, Latelski János grófnak 2000-et ígért D. A litvánoknak legalább 
30,000 kell egyszere.

’) Dudith a császárnak, 1575. jul. 7. és aug. 22. v. ö. Zakrzew- 
skinél id. m. 283. 1.
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Iludithtól s miután elszakadt a császári párttól, azt mondo
gatta, hogy csak kölcsön kapta, a világért sem ismerte volna 
el, hogy ajándékba. *) Zborowski Kristóf a királyság főpohár
noka hűnek mutatta magát a császárhoz, őt és Zborowski 
Andrást pénzzel ajánlja Dudith megerősíteni a hitben, annyi
val inkább, mert az utóbbi kért is pénzt a plocki püspöktől 
St^nzycén s mert nem kapott, kezd ingadozni.* 2 3) E l is pártolt 
Báthoryhoz, s Kristóf ekkor 4000 frtot kap visszatérítésére.a) 
Zborowski János a stf;zyci császári követek egyikétől (Logau- 
tól), a ki megnyerésén .fáradozott4), »privatim, a lengyel ügytől 
távol« 1575. őszén 6000 tallért kért kölcsön karácsonyig. 
Logaunak nem lévén több 600 tallérjánál, csak ennyit küldött 
neki; a többinek elküldését a császártól kéri; »hasznát nem 
szükség magyarázni.« 5) Csakhogy egyszer az almába harapott 
a starosta úr, a császáriak siettek volna vele leszakíttatni. 
A császár hü embere, Kurzbach, sziléziai főúr s a Zborowskiak 
rokona, a lengyel határhoz közel fekvő birtokára tavi halászatra 
hívta meg Zborowski Jánost s ott aztán Logauval a császári 
követtel ketten közre fogták s elkezdtek vele alkudozni. 
Meg is ígérte, hogy osztrák párti lesz, ha — fivérét a krakkai 
vajdát meg tudják nyerni. Költségek fejében 15,000 tallért 
számított fel. De a két úr lealkudta tőle 12,000-re, biztosítván 
természetesen a királyi kegyelem bővebb áldásairól a választás 
után. ®) De a sziléziai halászat nem a legjobban sikerűit, mert 
Zborowski Jánost később a Rosenberg hálójában látjuk evicz- 
kélni, a végén pedig Báthory hajóját kormányozzák a révbe 
a hatalmas Zborowskiak.

A litvánok vezére, Chodkiewicz nagymarsai 15,000 frtot 
kért 1575. tavaszán. A császár elégnek tartotta 5000-et adni

BÁTHORY ISTVÁN L E N G Y E L  KIRÁLYI,YÁ VÁLASZTÁSA.

>) Dudith Miksának, Krakkó 1575. jun. 20.
a) Dudith Miksának, 1575. jul. 20.
3) Dudith a császárnak, 1575. okt. 12.
*) Logau Miksának, Boroszló, 1575. jul. 30. Fölkereste Zborowski 

Jánost saját házánál birtokán, a ki Ígérte, hogy a mint eddig az osztrák 
ház ellensége volt, úgy azután híve lesz.

5) Logau a császárnak, 1575. sept. 14. (»Privatim extra omnem 
polonicum negotium.«)

e) Kurzbach és Logau a császárnak, 1575, okt. 22.
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egyelőre — bizonytalanra.J) A nyár folyamán ő is körülbelől 
annyit kapott, mint Laski (8000 frt), de nem volt megelégedve. 
»Egy iskolában növekedtek Laskival, mindkettő kielégít
hetetlen.« * 2 3) A nyár végén 10,000 irtot kért. Rosenberg 
100,000-et igértetett neki, ha a litvánokat részére vonja s őt 
királylyá teszi. A császár az ígéretnél tovább ment s érté
kes diplomát adatott neki, ha nem is száz, de ötvenezer forint 
ígérettel, az esetre, ha Ernő főherczeg nyeri el a királyságot.8)

A Radziwilfek kevesebbet kellett, hogy kapjanak, mert 
óvatosan titkolják előttök a nagymarsainak tett Ígéreteket. 
A  castellant 4 —5000 írttal kívánják lekenyerezni.4 *) A vilnai 
vajdának, azt hitték az interregnum elején, elég a szép szó. 
De mennél közelebb jött a választás ideje, annál inkább fel
szökött a hű litvánok agioja. A  nyár közepén nem elég nekik 
többé az ígéret, de pénz kell, a végek védelmére, A vilnai vár
nagynak, hogy el ne hidegűljön és -a »becsületes« vilnai 
vajdának 30—30,000 frt kellett. Pénzt kért a vilnai vajda 
»derék, bátor« fia is, a nagyherczegség kapitánya. »A ki 
aratni akar s a termést kalangyába gyűjteni kívánja: vetni 
kell annak előbb« ! B)

Kostkának, a sandomiri vajdának 50,000 frtnyi jótállá
sát Henrikért, megtéríteni ígérték.

A nagyok példáját követték a kisebb hatalmasságok. 
Eirlej Miklósnak Kasimir (Krakkó elővárosa) kapitányának 
2000 frtot adott Dudith kölcsön zálog m ellett; a császár visz- 
szaadatta ezüst edényeit, s a 2000 frtot is neki ajándékozta.6) 
A czechovi castellán Tarnowski Szaniszló gróf 5000 frtot ka
pott. 7) Czarnkowski Albertnek Nagy-Lengyelország főkapi
tányának, Opaliúski a nagymarsai ajánlatára, 4000 tallért 
adott a császár.8) A uagybefolyású Secigniowski 10,000 frtot

') Miksa Dudithnak, 1575. .apr. 21.
2) Dudith Miksának, 1575. jun. 20.
3) Dudith Miksának, 1575. aug. 4.
*) A plocki püspök Dudithnak, 1574. decz. 15.
6) Dudith a császárnak, 1575. jul. 20. »Qui metere vult et sege

tem in horreum convehere, semenem prius jaciat, oportet.«
6) Miksa Dudithnak, 1575. jan. 20.

■ !) Dudith jelentése jun. 20.
8) Miksa Dudithnak, 1575. máj. 10.



kért 200 lovas tartására Dudithtól; de nem volt pénz, s az 
ajánlkozót majdnem elvesztették.1) Apolaneci várnagy világosan 
megizente: ha négy hét alatt nem kap 3000 irtot, elpártol.2) 
Határozott ember, szabott ára van. A  hű "Wolski a kir. kard
hordó a varsói kapitányság Ígérete mellett megelégedett 700 
írtta l.8) Egyike a legolcsóbb szavazatoknak.

A szavazatok ilyetén árhullámzását látjuk a választás 
előtt. A mint a választás közelgett, mindinkább felszökik a 
szavazatok ára. A pénzben szűkölködő internuntius azzal biz
tatja pénzkérő híveit, hogy majd a varsói választáson lesz pénz, 
addig türelem és hűség. De mintha csak félt volna e kényes 
feladattól, Magnus Constantin-ra (a sziléziai kamara finanz- 
kapacitására) óhajtja bízni a pénzosztást s a mi nehezebb volt, 
a pénz szerzést. De a jó »Constantinus« a választás idejére 
csak 40,000 frtot tudott összegyűjteni s így jobbnak látta a 
deficiten búsongva legalább egyidőre Krakkóban húznia meg 
magát; hadd »törjék a borsot Varsóban a Duditb orra alá «

Duditbnak 1575. őszén meleg napjai voltak Varsóban. 
Alig kezdődött az országgyűlés, minden felől megrohanták 
pénzért, de a kéznél lévő az ígéretekhez képest csak annyi 
volt, mint egy porszem Ukraina homok oczeánjáboz. A pénz
hiány miatt sok gyalázást kellett szenvednie. Mert Dudith 
csak a litvánoknak és Kurzbachnak adandón kivfil mint
egy 90,000 frtot ígért el, kötelezvén magát fizetésre, mihelyt 
Varsóba érkezik. íme ott volna s nyakában az özönvíz. Szó- 
szegőnek tartják — még életét is restelli már. A legégetőbb 
szükségei következők: Zborowski Andrásnak (ha sikerülne őt 
lekenyerezni ?) 10,000 frt; a litvánoknak legkevesebb 40,000; 
Kurzbachnak 20,000, arawai palatínusnak 10,000; Radzimin- 
skinek — a ki Masoviában a legbefolyásosabb nemes — 
15,000; a nagy-lengyelországi generálisnak 4000, a trocki 
castellánnak (Wollowicz) 10,000, a cbelmi püspöknek 5000 
forint s néhány száz szavazó kisnemesnek, a kiket pártköltsé
gen hoztak hazulról, szintén jókora összeg. H át a többi halak ? *)

*) Secigniowski Dudithnak, 1575. apr. 8. és Dudith a császárnak 
julius 20.

2) Dudith jelentése aug. 4. röl.
s Zakrzewski id. m. 280. 1.
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H át a kiknek részletfizetést ígértek ? r) Bizony, bizony, pénz
zel járják — a lengyel királyválasztást. Ha a császár nem 
küld legalább 150,000 frtot, vereségük bizonyos.* 1 2 3)

A választás sorsa már eldőlt, midőn a császár 100,000 
frtot minélelőbb útnak indítani ígér, azon kikötéssel, hogy 
igyekezzenek azt ama 200,000 írtba számítani, melyet meg
választatása után 2 hó alatt letenni köteles.8)

A megvesztegetés és kapzsiság midőn így burjánzott az 
osztrák-párti lengyelek között, nem csoda, ha az ellenpártiak 
mindenkit gyanúba vettek, a ki a »német« párttal tartott, 
így a tisztakezíínek ismert plocki püspökről, a ki pedig a ma
gáéból is áldozott pártczélokra, azt mondja egy elterjedt pas- 
quillus, hogy szintén a »mammon« embere.

Studet mammonam extorquere 
Privatam querere 
Publicani evertere.

De hogy pártszenvedély beszél a gúnyvers szerzőjéből, 
meggyőznek arról a többi versszakok, melyek gyűlölettel kiál
tanak rá kígyót-békát.4 * * *) Szomorú volna, ha még őt is, a leg-

*) Dudith jelentése a császárhoz Varsó, 1575. nov. 7.
2) U. o. bécsi á. ltr. Pol.
a) Miksa, követeinek, Bécs 1575. decz. 19.
4) A lengyel pártszenvedélyt érdekesen jellemző eme gúnyverset, 

úgy is mint egyik példányát á lengyeleknél a XVI. században nagyban diva
tozó latin pasquillusoknak, jónak látjuk egész terjedelmében ide iktatni:

1. Plocensis episcopus, 
Nequitiae scopus 
Pictum opus.

2. Princeps periurii 
Opressor veri 
Dignus uri.

3. Pessimus senator 
Scelerum auctor 
Meretricum fautor.

4. Non orator
Sed procurator

5. Scit*) mammonam extorquere stb.
6. Neutralis homo 

Inconstans dromo 
De factioso domo.

7. Cuius antecessor 
Legis transgessor 
Ducis occisor.

8. Deleatur nomen 
Indignum cognomen 

Malum omen.
9. Mus **) sordet 

Dentibus mordet.
studet a b. á. levéltári má-

Facinorum assentator.
*) Scit áll a bécsi udv. könyvtári 

solatban.
**) Szójáték Myszkowski nevére; Mysz lengyelül egeret'jelent 

(Bécsi á. ltr. Pol. és a' b. udv. k. 8736. cod. 565. 1.)



becsületesebbek egyikét, csak az önérdek s nem a  meggyőződés 
vezette volna az osztrák pártra.

Elszomorítónak látszik a kép, melyet a lengyel király- 
választásról nyerünk, midőn igy a fentebb tárgyalt pénzügyi 
üzelmek titkaiba bepillantunk. De a mint kíméletlenül fel
tártuk árnyoldalait a lengyel főuraknak, tartozunk a törté
neti igazságnak azzal is, hogy felhozzuk, a mi esetleg mentsé
gül, vagy legalább magyarázatúl szolgál.

Lengyelország a kétszeres bosszű interregnum s Henrik 
tehetetlen pár havi uralma alatt az anarchia fészkévé vált. 
Törvény és jog mintegy fel volt függesztve, mindenki annyit 
számított, a mennyi nyers erővel rendelkezett. A  főui’ak a 
módfeletti fényűzés, nagy udvar-, sok szolgatartás miatt (a nagy 
birtokok, a nyers gazdaság mellett kevés kész pénzzel rendel
kezve) eladósodtak. Beköszöntött az új királyválasztás. Az 
osztrák párt felszólítja a főurakat csatlakozásra. A legkéte- 
sebb úri existentiák, az eladók (mercantik, desperátusok) árúba 
bocsátják magokat, hogy szavazatuk árán kitatarozzák a meg
kopott úri méltóságot. — Az alatt a nemzet zöme állást foglal 
a »német párt«-tal szemben. A  főnemesség közzűl, a ki csat
lakozni kíván az osztrák párthoz, annak számot kell vetnie a 
körülményekkel, s mert nem teheti ki magát védtelenül a nagy 
tömeg gyűlöletének, a rendesnél több szolgával, udvarnéppel 
kell körül vennie magát, fegyveres őrséggel biztosítani kasté
lyát, birtokát s személyét; maga köré kell gyűjtenie az elsze
gényedett környékbeli kisnemességet, a ki megszokta asztalá
nál enni, ha szükség van r á ; mert szavazata is csak úgy bír 
nyomatékkai, ha háta megett egész párt áll, a mely támogatja. 
S midőn egyszer a császár nem fogadta el a fegyveres erő szer
vezését, a főuraknak kellett azt is pótolni s fegyveres kíséret
tel jelenni meg a választási mezőn, a mely a törvények tilalma 
ellenére egy-egy tábori országgyűlés volt rendesen. De mind
erre pénz kellett — s ha nem volt, nincs más választás, mint 
vagy lemondani a vezérszereplésről, vagy pénzt fogadni el. így 
aztán a pénz, nem mint puszta megvesztegetés, de mint pártér
dekű befektetés jő tekintetbe.

Pénzt kívántak országos érdekek is. A litván nemesség 
nem hagyhatta ott hetekre védtelenül a fenyegető ellenség
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támadásának kitett tartományt. Ha a császár személyes meg
jelenésüket kívánta a választási mezőn, ők viszont méltányos
nak tartották, hogy pénzzel segítse őket zsoldosok fogadására 
a végek védelmére. Szintúgy a kisorosz föld s a délkeleti ta r
tományok nemessége, melynek házi tűzhelyét mindegyre fél
tenie kellett a tatár beütésektől.

De bármily nagymérvű volt is a megvesztegetés s a cor
ruptio némely főurak között, országok sorsát és érdekét, me
lyek felett erős nemzeti közérzűlet őrködik éberen, egy pár kal
márlelkű főúr nem szokta eldönteni s nem döntötte el itt sem.

II.
Az osztrák párt gyengesége, a mint kifejtettük, abban 

állott, hogy a corrumpált főurakra kellett támaszkodnia. Az 
ebből folyó zavarok, a pénzhiánya, elégedetlenséget idézett elő 
egyrészt a párt és Dudith, másrészt egyenetlenséget a császár 
és saját internuntiusa között. — De volt egy más kérdés, a 
mely miatt magában a párt kebelében támadt meghasonlás és 
szakadás. És ez a királyjelölt személyének kérdése volt.

A  császár úgy az első, mint a második választásnál, fiát 
Ernő főherczeget akarta megválasztatni. A  litvánok az 6 párt
ján állottak. De a királyságban csak azok kívánták Ernőt, a 
kik már Henrik ellenében is mellette voltak, vagy a kiknél a 
személy kérdése mellékes volt. Mások ellenben nem akarták 
Ernőt, részint fiatalsága miatt, részint pedig azért, mert Spa
nyolországban növekedvén, nem igen ismerhette Lengyelorszá
got, sőt még a cseh viszonyokat, szokásokat és nyelvet sem. 
A  protestánsok szemében még ijesztőbb volt a spanyol nevelés, 
a melytől legkevésbé a vallási türelmet remélhették.

Ennek következtében már kezdettől fogva voltak olyanok, 
a kik a Habsburg ház bármely más tagját kívánták inkább, 
mint Ernőt s különösen Nagy-Len gyelországban a császár 
öcscsére Ferdinánd főherczegre gondoltak. Az ő neve népsze
rűbb volt az országban és sokan alkalmasabbnak ítélték a ki
rályságra. Épen java korában levő férfi, negyvenes éveiben; 
fel világosodott, a közügyek terén forgódott, atyja életében 
Csehország helytartója volt s jó emléket hagyott ott maga 
után. A fő érv, mely mellette szólt, hogy jól tudja a cseh nyel
vet. Most Tirolban lakott, melyet atyja reá hagyott s ott főkép



takarékossága által tűnt ki, a miből a lengyelek anyagi hasz
not reméltek. A mellett jó katona s jeles hadvezér vala, jó 
egészségnek örvendett, munka- és fáradságbíró: mindmegannyi 
érdem és előny a lengyelek szemében. Azonban hátrányára 
szolgált morganaticus házassága Welser Filippinával. A  len
gyelek egy része gyanús szemmel nézte e viszonyt, a mely miatt 
családjával is meghasonlott.

Már a varsói convocatiokor felmerült Ferdinánd főherczeg 
jelöltsége s a nagylengyelek az osztrák ágensek előtt kifejez
ték, hogy érettebb kora s nyelvismereteért őt szeretnék minden 
más Habsburg előtt. Ernőre sem tartották hátrányosnak, mert 
őt magához vehetné a lengyel udvarba, hol elsajátítaná a nyel
vet s az ország szokásait s Ferdinánd halála után őt válasz
tanák királylyá.J) Másfelől is érkeztek jelentések a bécsi ud
varba, hogy a lengyelek inkább Ferdinándot szeretnék, vagy 
ha a császár fiai közűi kellene választaniok, akkor is inkább 
Mátyást, sem mint E rnő t.* 2)

Kis-Lengyelországban is voltak párthívei Ferdinándnak. 
Őt szerette volna a krakkai püspök, a cancellár, a lublini 
vajda, küldöttek is hozzá követet, hogy felszólítsák a jelöltség 
elfogadására. 3)

Dudith, bár igyekezett előtérbe tolni Ernő jelöltségét, 
nem zárkózhatott el Ferdinánd híveitől sem s kénytelen a 
császárnak jelenteni, hogy öcscse iránt sokan érdeklődnek.

A császár a Lengyolországban elterjedt hírt, mintha 
öcscsével feszült viszonyban volna, siet minden áron megczá- 
foltatni Dudith á lta l; de korántsem tetszett neki a gondolat, 
hogy Ferdinánd legyen a lengyel király. Öcscsét nem szerette 
valami nagyon; nem tudta elfelejteni, hogy atyja az ő mellő
zésével Ferdinándot tette Csehországban helytartójává. Ferdi
nándnak sokat ártott a császár ellenszenve; de azért jelöltsége 
fentartotta magát az utolsó időig.

') Polei Máté Minkwitz Gáspár udv. kamarai tanácsosnak. 1574. 
October 19.

2) Minkwitz Gáspár Trautson titkos tanácsosnak írja, mint Lesz- 
czyiiski Eafael tekintélyes lengyel nemes beszédét. Boroszló, 1574. 
november 3.

3) Leszczyéski Stentzl emlékirata a császárhoz, Bécs, 1574. de- 
czember 11.
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Az osztrák párt azon része, a mely Ernőt nem akarta, 
s Ferdinánd mellé a császár ellenére nem kívánt sorakozni: 
új jelszót adott ki, hogy meg kell választani magát a császárt. 
Habár Miksában nem voltak meg mind amaz előnyök, me
lyeket Ferdinándban kedveltek, jóval korosabb és beteges volt, 
kevésbé felvilágosodottnak és lovagias szelleműnek ismerték, 
nem bíztak cseb nyelvismeretében s zsarnokias hajlamokat 
tulajdonítának neki; de tőle várhattak segélyt a német biro
dalom részéről ha kell a török ellen. Hibáit ellensúlyozták 
a tőle várható előnyök. Némelyek még azt is felhozták ellene, 
hogy »rossz lábú.« Nem a lábára, hanem a fejére van az or
szágnak szüksége — jegyezték meg párthívei — majd elvégzik 
helyette fiai azt, a mit az egészséges lábnak kell végezni (a 
hadviselést). *) Mindegyre többen hangsúlyozták, hogy Ernőről 
nem, csakis a császárról lehet szó. A  podoliái vajda a nála járt 
osztrák ügynöknek nyíltan kimondja, hogy a császár semmivel 
sem árthat az osztrák ház ügyének jobban, mintha maga fölibe 
helyezi fia ajánlását. A  sandomiri vajda is nyíltan, sőt kemény 
szavakkal sorolja elő az okokat, hogy miért nem akarják E r
nőt, * 2 3) a kiről gonosz nyelvek azt a hírt is terjesztették, hogy 
latinúl sem tud, nemhogy csehül tudna.8)

A sandomiri várnagy (Ossolinski Jeromos) férfias bátor
sággal írja meg az okokat a császárnak, hogy miért akarják őt 
és nem fiát. Festi a királyi hatalom elcsenevészését Bona ki
rályné, Zsigmond Ágost és Henrik a la t t : ennek csak folytatá
sát várhatnák, ha Ernő az ifjú, s nem Miksa a tapasztalt fér
fiú lenne a király.4 *)

Ily viszonyok között, midőn mindegyre több hang emel
kedett a császár mellett, mint a kit egyedül követhetnek meg
győződésből az osztrák házból: Dudith jónak látta megalkudni 
a körülményekkel. Minél szükebben érkezett a pénz, annál 
inkább kapott az alkalmon, hogy a meggyőződésre appellál-

*) Névtelen tudósítás, 1575. ápril.
2) Ismeretlen Dudithnak 1575. april hó. »Institutum Caes. Mattis 

nulla re magis infirmari posse, quam si filium nobis ante se statuet.«
3) Logau a császárnak, 1575. sept. 10.
4) Ossoliiiski Jeromos igen szépen, férfiasán, a mellett meleg han

gon írt levele a császárnak. 1575. jun. 9.



hasson. 8 könnyebb is volt neki a császár tiszteletet érdemlő 
nevére hivatkoznia, mint az ifjú Ernőére, ki a múlt válasz
tásnál is megbukott, s némelyek már csak ezért sem akarták, 
nehogy a királyságra jutván, akkori ellenfelein bosszút álljon.

A császár nem tud ily könnyen megbarátkozni a gondo
lattal, hogy most fia helyett az ő gondteljes ősz feje viselje a 
lengyel koronát s törődött beteges teste az uralkodás terheit. 
Azzal a becsületes nyíltsággal, a mely egyik jellemzetes tulaj
donsága, fejti ki ezt levelekben és élőszóval lengyel párthívei 
előtt. Nehéz az ő fejének még egy korona, a szt. Istváné, a csá
szári s a cseh korona fölé, ereje hanyatlik, egészsége megromlott, 
Lengyelországban nem lakhatnék más országai miatt. De ha 
megválasztják fiát, támogatni fogja tanácscsal és mindennemű 
segítséggel. Az ellenvetésekre, hogy Ernő még fiatal, azzal 
felel, hogy Henrik sem volt sokkal idősebb, s hogy már 4 év 
óta forgolódik kormányzati ügyekben. Hogy csehül nem tud, 
igaz; de tud latinul és olaszúl, a mely nyelvek Lengyelország
ban közkeletűek. Hogy Spanyolországban nevelődött, az csak 
tapasztalás czéljából történt, de már négy év óta otthon van s 
oktatói, belső emberei németek és csehek, úgy hogy nincs ok 
aggódni a spanyol nevelés miatt. A mellett szelíd, de bátor; 
vallásos, de főként igazságszerető. x)

Bármennyire nem tetszett is a császárnak,* 2) Dudith ismé
telve is csak azt jelenthette, főkép a st§zyci országgyűlés után, 
hogy Ernő ügye veszve van s ha nem akarja a párt bukását, 
el kell vállalnia magának a jelöltséget.3)

Végre a császár, bár nehéz szívvel, engedett — s kész
nek nyilatkozott »a keresztyénség javára« elvállalni a jelölt
séget ; de Ernőt nem hagyja elejteni az utólsó perczig. Eerdi- 
nánddal szemben pedig útasítja a választásra küldött követeit, 
hogy ha sem Ernőnek sem neki nem lennének kedvező kilá
tásai, de Eerdinándnak igen : akkor őt támogassák.

Az osztrák párt hármas jelöltségétől egyidőre búcsút 
veszünk. Találkozni fogunk Philippinél — a választási mezőn.

>) Miksa a podoliai vajda küldötteinek Dluski és Pon^towskinak; 
továbbá instruetioja st^zyci követei számára, Prága, 1575. máj. 7.

a) Miksa Dudithnak, 1575. máj. 1.
3) Pnditb Miksának, Krakkó, 1575. jun. 14.
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VIII.

A többi királyjelöltek. — Alfons ferraraí herczeg. — János svéd király. — 
Rettenetes Iván a moszkoviták czárja és fia. — Nemzeti (Piast) jelöltség. 
Előnyei, hátrányai. Tenczyriski, Kostka, Mieleoki nemzeti jelöltek. — 
A nemesség az osztrák jelöltség ellensége, — Rosenberg Vilmos cseh ftíúr 

jelöltsége. — A királyjelöltek tevékenysége.

A legelsők egyike, ki mindjárt Henrik futása után so
rompóba lépett a lengyel királyságért —- a ferrarai herczeg, 
II. Alfons, az Este házból.

Lengyelek és olaszok közt élénk összeköttetés állott fenn 
a XVI-ik század folyamán. Az olasz nyelvnek nagy kelete volt 
az országban, mert a lengyel ifjak sűrűn látogatták az olasz 
egyetemeket s mert a nápolyi Bona királyné, az öreg Zsigmond 
király neje, olaszokkal árasztotta el a  lengyel udvart. Maga 
Zsigmond Ágost is többet volt olaszok, mint lengyelek társasá
gában. x)

A ferrarai herczeg krakkai residense (Bottone), Henrik 
futása után sietett érintkezésbe lépni a befolyásosabb lengyel 
urakkal Alfons érdekében. Agitatioját azzal a hangzatos Ígé
rettel kezdi, hogy ura nemcsak ki fogja fizetni az ország adós
ságait, de a kincstárt is megtölti pénzzel.* 2 3 * *) Merész ígéret, 
mert az államadósság maga egy millióra rúgo tt; de kellemes 
a lengyel füleknek.

A ferrarai herczeget a legszebb ékesszólásnál nyomaté
kosabban ajánlotta mesés gazdagságának híre. »Begye teli 
van aranynyal; egy milliót szánt a lengyel királyságért!«8) 
Teheti, mert milliókkal rendelkezik. Rokonságban áll a legelső 
uralkodó családokkal. Személyes tulajdonaival felülmúlta a

J) Zakrzewski id. m. 219.
a) Ismeretlen Webernek, 1574. jul.
3) A plocki püspök Dudithnak. Pultovia 1574. sept. 25. (Pol.)

Madruzzi bíbornok a császárnak, 1575. jan. 8. A ferrarai lig. egy millió
aranyat szánt a 1. koronáért (b. á. ltr. Romana.)



királyjelöltek legtöbbjét. A művészet és irodalom barátja, a 
tudomány bőkezű Maecenasa, kormányzati ügyességével elisme
rést vívott ki. Ambitioját képezte a harczi babér is, már mint 17 
éves ifjú hadakozott II. Henrik franczia király mellett V. K á
roly ellen s részt vett a török elleni harczokban, a vitézség 
emez igazi iskolájában.x) Felvilágosodott ember volt. Sokak 
előtt előnyére szolgált, hogy szított a protestantismus felé» 
Kálvin tanait pártolta, jó viszonyban volt a prot. püspökökkel 
és barátságban Szász Ágosttal. A mellett férfi korának javát 
élte, 4J éves volt; munkás és kitartó, dicsvágyó és katonás; 
szép ismeretekkel és tapasztalással bírt, megtanulta a német 
nyelvet is, melyet azon időben az olaszok barbárnak tartot
tak. Épen úgy megtanúlni ígérte mihamar a lengyelt. Nem 
hiányzott nála az olaszoknál hagyományos politikai ügyesség 
sem. S volt még egy nagy előnye, t. i. nehány év óta özvegy 
lévén, elvehette volna a Jagellók utólsó sarját, Annát, a kinek 
tett is házassági ajánlatot.

Midőn Henrik Olaszországon átútazott, úgy látszik neki 
is előhozta a lengyel koronára vágyakozását s késznek nyilat
kozott az ő helytartójakép fellépni. De ajánlatát Henrik nem 
jó szívvel fogadta. 2)

Alfons azonban nem késett ügynököket küldeni Lengyel- 
országba tetemes összeg pénzzel és arczképével, a mely őt tel
jes fegyverzetben, puskával kezében ábrázolja. Arczképét a 
Zborowskiak titokban köröztették; 3) de még inkább megtette 
hatását a pénz, melyből 1575. elejéig 200,000 frtot küldött az 
országba párthívek szerzésére.4)
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') Zakrzewski azt mondja, hogy az olasz "békés viszonyok nem 
elégítették ki harczias vágyait s azért Magyarországba ment, hogy a tö
rök ellen harczolhasson (id. m. 219. 1.) s ekkor sok lengyellel is megis
merkedett, a kik szintén a magyar csatatéreken harezoltak. Alfons kö
vete orati ójában csak általánosságban említi a török elleni harczot.

2) A pápa úgy nyilatkozott, hogy a ferrarai herczeg e hiú kívánsá
gával nagyon maga ellen ingerelte a franczia királyt, nem is adott aztán 
e miatt Henriknek csak Lyonig kíséretet. Babbi jelentése Rómából. 1574. 
sept. 24. (Vaticani ltr.)

3) Leszczyúski Stentzl emlékirata a császárnak. Bécs, 1574. de- 
ezember 11.

4) Leszczyúski a császárnak, 1575. febr. 12.
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Az agitatio megindűlt még 1574. őszén. Követe ott volt 
a septemberi varsói convocation, hogy szélylyel nézzen és tájé
kozza magát s ha lehetséges megnyerje az infánsnő kezét ura 
számára. Híven támogatta törekvéseiben a velenczei követ. 
A követ az olasz diplomaták hírnevéhez méltóan ügyesen és 
nagy titokban egyezkedett a főbbekkel; az osztrák pártiak 
szemmel tartották, de sokáig nem tudták »miben sántikál.« *) 
1575. elején egy »ügyes, ékesszóló, serény és emberismerő, 
dics- és pénzvágyó« megbízottja (Niemstan) útazgat érdekéken 
a kislengyelországi vajdák- és várnagyokhoz. Az osztrák hívek 
sanda szemmel féltékenyen követik ú tjait,2) s nem késnek a 
császárt tudosítgatni, mennyire dolgozik pénzzel a ferrarai; 
»oly fényes ígéreteket tesz, hogy bámúlatos!«8)

Az ígéretek s a pénz fogékony talajra találtak. A Zbo- 
rowskiak, Wolski az alcancellár és többen ígérték támogatá
sukat, sőt maga Laski is rokonszenvezett a herczeg ügyével.

Alfons Lengyelországon kívül is keresett támogatást. 
Megkerestette a pápát és kérte, hogy küldene új nuntiust az 
országba, a ki az ő érdekében működjék közre, mert nincs, 
a ki jobban előmozdítaná az apostoli szék érdekét Lengyel- 
országban, mint ő, ki a kath. hitet ott megerősítené. De a pápa 
nyíltan kijelentette, hogy azt nem teszi, mert a császárnak 
megígérte, hogy fiát segíti a trónra.* 4 * * *)

A mit Krisztus helytartója megtagadott, a támogatást, 
remélte, hogy megnyerheti Mohamed utódától. Küldött Kon
stantinápoly ba, hogy a fényes porta pártfogásába ajánlja ma
gát ; jól tudván, hogy a török bárkit akar inkább a lengyel 
trónon látni, csak félszázados ellenségét nem, a Habsburg dy- 
nastiát. Ámde a szultánnak is meg volt már a maga válasz
tottja a lengyel trónra, kit a ferrarai herczegért elejteni nem

') A plocki püspök Dudithnak. Pultovia, 1574. sept. 26.
2) Diuski Dudithot 1575. jan. figyelmezteti, hogy Niemstan a

sandomiri kapitányhoz és a voinici castellánhoz utazik, ellensúlyozni
kellene. Kérette magához, de a bieci castellán lebeszélte, nehogy vele
találkozzék.

8) A plocki püspök Dudithnak, 1575. apr. 8.
*) Babbi jelentése Rómából, 1574. sept. 24. Az aragoniai cardinaí- 

nak beszélte ezt a pápa. (Vaticani ltr.)
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volt hajlandó. A híre meg volt ugyan, hogy a szultán és a 
nagyvezér megígérték segítségüket; J) de a valóságban semmi 
nyomát nem látjuk.

így a nagyratörő herczegnek meg kellett elégednie len
gyelországi pártjával s azzal a dicsőséggel, hogy Olaszország
ban már úgy tartották, mint lengyel királyt,2 * * * * *) hogy vesztege
téseinek híre Párisig szárnyalt, s hogy Bécsben veszélyes 
ellenfélnek tekintették.

Reményét azért nem adta fel az utolsó perczig. 1575 
őszén még erősen fújdogál az »olasz szél« s megrázza a litván 
őserdők lombjait is. Szítói kereskedők, kik pénzzel kezökben 
próbálgatják megjavítani a litván közvéleményt, javára a fer- 
rarainak. A litván marsai jónak látja figyelmeztetni a császárt: 
ne engedje az olaszokat földjére jönni, nehogy a szélkakast 
megfordítsa a »gonosz olasz szél.« 8)

Bona királyné uralkodása s olaszai emlékét kár volt 
emlegetnie a nagyratörő nemes herczegnek: azt az időt ko
rántsem sóhajtozták vissza a lengyelek. Többet nyomott a 
latba, hogy tartománya jövedelme felét, 200,000 koronás tal
lért ígért évenként Lengyelországba vinni, megválasztása után 
pedig mindjárt 300,000 frtot s késznek nyilatkozott Annát, 
ezt a királyi antiquitast, kire a jelöltek egymás ellen licitál
nak, koronájába foglalni. á)

Követének oratioját a varsói választáson tisztelettel 
hallgatták a nagyságos senatorok és a vitézlő lovagrend; 
megtudhatta abból az is, ki még nem hallotta volna, mily ki

') Madruzzi tábornok írja a császárnak, Eóma, 1575. jun. 8., hogy
a ferrarai hg. csauszt vár a töröktől, a kinél nagy becsületben van. Ezt a
lengyel királyságra magyarázzák, mert a hg. 500,000 scudit ajánlott a
fényes porta pártfogásáért s egy millió aranyat szánt a koronáért (bécsi
á. ltr. Romana).

a) A plocki püspök Dudithnak, 1574. decz. 15.
8) A litván marsai titkárja Miksának, 1575. október 11. Tudatja, 

»dass hier in der Littaw der luft sich noch nicht verendert.. .Es kommt 
uns der gestanck und böser lufft nur aus Welschland durch die, so den 
Wechsel mit gelde in henden haben.« Kereskedők vesztegetnek a ferrarai 
hg. nevében. Ke engedje őket földjére jönni, »dass der Wellsche lufft 
nicht weiter zu uns einreisse.«

4) A ferrarai herczeg újabb ajánlatai, 1575. őszén (b. á. ltr.)
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váló testi és lelki tulajdonokkal tündöklik a lengyel nemzetért 
rajongó nemes herczeg; értesülhetett magas rokonsági össze
köttetéseiről ; szívére vehette fényes ajánlatait.x) S majdnem, 
hogy szívére is vette. Kicsibe múlt, hogy Báthory helyett nem 
ő választatott királyi férjéül a dicső emlékezetű Jagelló ház 
meghagyatott árvájának, Anna infánsnőnek.

II.
A lengyel korona fénye messzire tündökölt. Vonzereje 

elhatott nyugatra úgy, mint keletre; délre úgy, mint északra. 
A  mikép messze délről Európa virágos kertjének egyik gazdag 
fejedelmét — épúgy kecsegteti északról a tavak és fjordók 
Országának uralkodóját: a svéd királyt. I II . János rokonság
ban volt a Jagellókkal s érdekközösség fűzte össze a lengye
lekkel. Neje, Katalin: az utolsó Jagelló nővére; a hódító mosz- 
kovita czár: a lengyelekkel közös ellensége, ki a Keleti tenger
parti svéd birtokokat épúgy fenyegette, mint a lengyel és litván 
végeket, főkép Livoniát. A politikai érdekközösség hozta létre 
a rokoni köteléket s a kettő együtt a két ország szövetségét, 
melyet Zsigmond Ágost kiváló előszeretettel ápolt.

A  svéd király erre építette reményét. S valóban az első 
királyválasztás alkalmával tekintélyes pártja van. Henrik elle
nesei, főkép a dissidensek, köréje csoportosúlnak, hitsorsosukat 
óhajtván a trónra juttatni a protestáns királyban.

A második királyválság idején kevésbé kedvező a han
gúlat a svéd király iránt. A főpapság és a katholikusok álta
lában idegenkedtek tő le ; de a dissidensek sem lobogtatják 
többé zászlaját, most nemzeti királyért esengenek. Hatalma
sabb versenytársak szorították le a küzdtérről.

Hátrányára szolgált szegénysége; nem szórhatta a pénzt, 
mint némely vetélytársa. Hatalma sem volt valami nagy, így 
a moszkoviták elleni védelem és segítség reménye nem volt 
nagyon kecsegtető. Svédországból sem távozhatott volna köny- 
ny§n s így Lengyelországban nem lakhatnék. Fiáról Zsigmond- 
ról pedig (a ki Báthory után a lengyel trónra jutott) most még 
fiatalsága miatt szó sem lehetett. *)

*) L. IX. Alfons követének oratioját, 1575. nov, 14. a királyválasztó 
országgyűlésen.
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A mellett a svéd király nem a legtetszetősebb oldaláról 
mutatta be magát a lengyeleknél. A míg más jelöltek folyto
nosan pénzt küldözgetnek az országba, addig ő mindegyre 
pénzt követel: felesége hozományát, melyet kölcsönképen a len
gyeleknél hagyott volt. — Szándékosan sem tudta volna a len
gyeleket jobban elidegeníteni. Nem is annyira királyjelöltnek, 
mint türelmetlen hitelezőnek nézték s az emberek ezen faját 
a lengyelek szerették legkevésbé.

Követe Lorichs András fellépett már a varsói convoca
tion. Áradozó szavakban ecsetelte ura jóindúlatát, a ki szük
ség esetén hajlandó volna egész hadsereget küldeni a lengye
leknek segítségül s ajánlotta a közös háborút Iván ellen. — 
A hangulatot elrontotta a hozomány és adósság (120,000 tal
lér és 50,000 arany) sürgetése.x)

A muszka háborúra, annyi belviszály és zavar közepette, 
senki sem gondolt; még kevésbé arra, hogy a pénzszomjas 
rendek az üres államkincstárból adósságot fizessenek — s a 
legkevésbé, hogy ilyen maga ajánlása után a nyugtalankodó 
hitelezőt királylyá válaszszák. A jó kívánságok özönével fize
tik k i.2) Hiába ajánlotta a szultán és nagyvezér is, mind nem 
használt semmit.

Híre volt, hogy a stezyci országgyűlésre maga is készül 
a k irály ;8) de helyette ismét csak előbbi követe jelent meg a 
régi kívánságokkal.

Maga sem vette tán komolyan jelöltségét, vagy látta, 
hogy a lengyeleknél nem jő komoly számba. Követe ugyan 
hosszabb ideig időz Lengyelországban, de még a haraszt sem 
zörög utána, pártszervezésről érdekében szó sincs. Ellátogat 
Dudithhoz is, de csak azért, hogy általa a spanyol király segít
ségét kikérje a Bari örökösödésben (Bona királyné után), 
melynek egy része a svéd királynét illette. Mikor ez ügyben 
svéd követség megy Olaszországba, állítólag a pápához is já 
ratta, hogy az ő jelöltségét támogassa. A mi ha megtörtént is, *)

*) A svéd király oratioja, 1574. sept. 8.
a) A lengyel rendek válasza a svéd követ számára, 1574. sept. 18. 

(krakkai egyetemi kvtár Karnkowski cod. 160. k. 71. 1.)
8) Dudith a császárnak, 1575. jan. 27,
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természetes, hogy Rómában hallani sem akartak róla, mint 
evangélikusról. x)

így a svéd király elvesztette azt a talajt is, a melyet az 
első választás alatt meghódított. Követe 1575. nyarán újabb 
utasításért vitorláz át a Balti tengeren,* 2 *) de már sept. közepén 
ismét Lengyelországban köt k i.8)

A varsói választásnál ismét Lorichs szónokol mellette, 
igaz békét ajánl a vallás dolgában, örök szövetséget és segélyt 
a muszka ellen, és 14 év óta sürgetett adósságai elengedését. 
De mintha már maga is feladta volna a reményt: azon esetre, 
ha őt nem akarják, ajánlja Annát s helyetteséül fiát Zsigmon- 
dot. Ez lenne, úgy mond, a legszebb harmonia, a fény és hata
lom kora Lengyelországra.4 5 * *)

De az északi fény nem hatja meg a lengyeleket; erősebb 
érdekek, eszközök és szenvedélyek harczoltak a varsói mezőn, 
mint a minőn a svéd király jelöltsége épült.

I II .

Több kilátása volt a királyságra a másik északi ural
kodónak — a moszkoviták czárjának.

Bármily különösen hangzik is : Rettenetes Ivánnak nagy 
pártja volt a lengyelek között; akkora, a milyennel rajta kívül 
csak a piast- és az osztrák párt dicsekedhetett.

E három főpárt között így oszlott meg a közvélemény. 
A  kisnemesség, a legszegényebb rész, vagy a czárt vagy fiát 
akarta. A tehetős közép nemesség, a lovagrend színe java 
alkotta az u. n. »nemzeti« pártot. A hatalmasok és a papság 
kevés kivétellel a Habsburg ház zászlaját lengetik. Dicsekedtek 
is vele az osztrák pártiak, hogy mindenki, a ki tehetségre, szü
letésre s családja fényére vagy gazdagságra nézve kiváló, az 
mind velők ta r t .B) .

’) Zakrzewski id. m. 226. 1.
s) Ismeretlen Proskowski Gy. cs. tanácsosnak 1575. jul. 16.
s) »Welchen sie kennen« aláíráaú Proskowskinak, 1575. sept. 21. 

tudósít, hogy a svéd követ sept. 16-án érkezett meg.
4) Lorichius András svéd követ oratioja, 1875. nov. 14.
5) A lublini castellan tanácsa a császárnak 1574. okt. Qui ingenio,

nobilitate vel splendore familiae, vel etiam spe melioris fortunae valent..
Communis populus nobilium, hi vel Moschum ei hi plures, ceteri Erne-
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A Henrik futását követő tartományi gyűléseken már 
erősen emlegetik a czárt. Litvániában, Samogitiában, Wolhiniá- 
ban, Masoviában, tehát főképen az oroszszal határos tarto
mányokban számosán kívánják az ő királylyá választását. 
S Konstantinápolyban már híre járt, hogy királylyá is 
választották.

Nem valami különös sympatkiából történik ez, mert 
Iván természete, jelleme és hírneve akármire inkább, mint 
rokonszenv ébresztésére volt alkalmas; de egyszerűen ön
érdekből, politikából. A ki százakat és ezreket mészároltatott 
le, városokat borított lángba s pusztított és öletett ki kegyet
lenül, a ki kegyvesztett ministereit, bojárjait, papjait vadálla
tokkal tépette szét, feleségét s fiát megölte és sokszorosan ér
demessé tette magát a »Rettenetes« névre: az rokonszenvre nem 
számíthatott. — De arra igen, hogy féljék és rettegjék s ha
ragja elől kitérni igyekezzenek.

Ez indította a vele határos lengyel és litván tartományok 
kisnemességét, a kik a hódító szörnyetegnek mintegy torkában 
feküdtek, arra, hogy a lengyel korona árán igyekezzenek biz
tonságukról gondoskodni, s a hódítót lefegyverezni. Annyit 
minden esetre elérni véltek, hogy így legalább az interregnum 
zavarait nem fogja felhasználni, hogy beüssön a védtelen 
országba.

Esze'ágában sem volt ezzel a moszkovita pártnak, hogy 
mintegy meghódoljanak s térdet-fejet hajtva kenyeret és sót 
vigyenek a czár elé. Szabadságukat, alkotmányos jogaikat és 
függetlenségüket épúgy tiszteletben kívánták tartatni általa 
is, mint bárki más á lta l; s azt megkívánták, hogy ő keresse a 
királyságot, ajánlatokat tegyen, — és a mi fő, bent lakjék az 
országban.

Nagy várakozással néztek követei elibe, a kik által jogos 
kívánalmaikra nézve biztosítást reméltek. — A varsói convo
cation meg is jelent a czár egy követe (Jelczaninow Fedor), 
leveleket hozott Henrik és mások számára, de a rendekhez 
nem volt semmi megbízatása.

BÁTHORY ISTVÁN TjEN G Y EIj KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA.

stum volunt. Magna pars et ut ita nobilior popularium Piastum sibi 
eligendum putat. (V. ö. Zakrzewski id. m. 227. 1.)



A gyűlés végeztével nem hogy visszatért volna hazájába, 
de Litvániába ment s ott maradt. Azt adta okúi, hogy a czár 
meghagyta, várja be Henriket; de tulajdonképeni czélja az 
volt, hogy kikémlelje az ország hangűlatát. A litván urak kö
zött aggodalmat keltett jelenléte, a köznemesség igyekezett 
kedviben járni s a czár jelöltségét emlegetni, mert hisz Litvá
niát fenyegette legközvetlenebbül a keleti vész.

Mióta Livónia Lengyelországhoz s még közvetlenebbül 
Litvániához csatoltatott, a czár hadai mindig fegyegették a 
köztársaság békéjét, Livóniában egymásután hódoltatta a vá
rosokat, a nélkül, hogy a lengyelek megakadályozhatták volna. 
1575. telén hadai a tengerparti érődített várost Parnawát 
vették ostrom alá. A  város védi magát, a meddig bírja, se
gélyt kér a litvánoktól, a kurlandi herczegtől a poroszoktól, 
majd a dán k i r á ly tó l .S  a litvánok tényleges segélyt nem 
adhatván, a lengyel koronával való kecsegtetéssel igyekeznek 
Ivánt visszatartani Livoniától s különösen (midőn Parnawa 
már elesett) Litvániától. Uchanski a prímás és Chodkiewicz 
pedig informálják a czár követét, hogy micsoda ajánlatokkal 
kérje a lengyel koronát, megígérvén támogatásukat, csak tegye 
meg a szükséges lépéseket.

De ép ezen fordúlt meg a dolog. A büszke czár, »észak 
és kelet ura«, azt kívánta, hogy a lengyelek kérjék őt a király
ság elfogadására s ne ő tegyen azért lépéseket; a lengyelek 
viszont erről, nagyon természetes, hallani sem akartak.

Pártja, tagadhatatlan, hogy volt a czárnak és pedig a 
nemesség tekintélyes része, a mi elég nyugtalanságot okoz az 
osztrák pártnak.2) A Danczka, Torn és Elbingen vidéki po
rosz köznemesség is mellette nyilatkozik.8) A  stezyci gyűlé
sen a lengyel nemesség nagy része.4) De a litvánok egy része

J) Albert Frigyes porosz lig. Kettler Gothard kurlandi hgnek Kö
nigsberg, 1575. febr. 19., márcz. 12. — Chodkiewicz J. Kettler Gothárd- 
nak Tacliewitz, 1575. apr. 15. — Parnawa városa a livón rendeknek 
apr. 29. — A livón rendek Kettler Gothárdnak máj. 3. —.Kettler János, 
Kettler' Gothárdnak, Essladen, aug. 9. (A krakkai hg. Czartoryski lvtr. 
Téka Karuszewicza 90. k.)

a) A nuntius levele, 1575. febr. 20.
3) Fentzl Lőrincz »német-lengyel« Proskowekinak, 1575. apr. 25.
4) Dudith a csász, oratoroknak Stezyca, 1575. máj. 21. Dudith
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ha óhajtotta is a czárt, a más rész s főkép a litván főurak ép 
oly elkeseredett gyűlölettel viseltettek iránta. Annyira, hogy 
azon való féltőkben, nehogy a stezyci országgyűlésen a lengyel 
nemességgel megegyezzen, követeit minden áron meg akarván 
akadályozni, azon tanácskoztak, hogy láb alól eltegyék, meg
mérgezzék.1) — Ennyire ugyan nem került a dolog, de a követ 
küldését mégis igyekeztek megakadályozni, s midőn a czár egy 
litván nemest (Graiewskit) vesztegetett meg e czélból, elfogták 
s a nála levő s a lengyel nagyokhoz szóló leveleket feltörték.2)

Miként a litván főurak, úgy vélekedtek Iván felől a len
gyel urak s a nemesség kiválóbb része. Yégre saját pártjának 
is be kellett látnia, hogy a czár felfogása egész más a lengyel 
királyságról, mint az övék, s hogy a ki egyik országban zsar
nok kényúr, nem lehet az a másikban alkotmányos uralkodó. 8) 
S hogy nem is nagyon akar az lenni, látszott abból, hogy leg
kisebb méltányos ajánlatot sem tett a koronáért; ellenkező 
esetben nagyon valószínű, hogy megválasztották volna. Hiába 
várta (pedig várta) a nemesség mind a májusi, mind a novem
beri választó gyűlésein ajánlatait: semmi örvendetes hír nem 
érkezett a Volga partjáról.

A czárnak nem volt kedve alkotmányosdi királyválasz
tást játszani a lengyelekkel, talált ő magához illőbb kedvtöl
tést. Fii metropolitáját medvére köttette és más medvékkel tépette 
szét! 4) Az épületes hír épen jókor, a választás előtt két hóval 
érkezett Lengyelországba.

0  azért csak várta, várta, hogy majd hozzák eléje, 
— kérve-kérve, hogy fogadja el — a Piastok koronáját; de 
hiába várta !

BÁTHORY ISTVÁN LÉNGYfiL KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 1 4 Í

Mont’Agudo grófnak, a spanyol király Bécsi követének jun. 25. — Dudith 
a császárnak jun. 29.

>) Radziwill marsai levele a vilnai vajdához, V. ö. Zakrzewski 
id. m. 2S1. 1.

a) Gr. Rosdrasowski János a boroszlói püspöknek, 1575. aug. 18.
3) Logau a csász. követ ezzel az érvvel korteskedik ellene. A csá

szárnak, 1575. sept. 10.
*) »Der Moschkoviter seinen iahst metropolis uff ein behrn gebunden 

und mit andern wilden behrn zu reisten hab lassen.« »Welchen sie ken
nen« aláíráséi Proskowskinak, 1575. sept. 10. (b. á. ltr. Pol.)
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IY.
Venio nunc ad fortissimum.
A nemzeti párt, mely az első választásnál is tekintélyes 

számmal rendelkezett, a második királyválság idején újúlt 
erővel lép sorompóba, hogy honfitársat emeljen a Jagellók 
trónjára Az első nemzeti dynastia kegyeletes emlékére Piast- 
nak nevezik a belföldi király-jelölteket, s Piast-pártnak a 
hazaiért lelkesülő nemzeti pártot.

Nem kell idegen, nem kell a német! hangzik e párt 
jelszava, mint választási csatakiáltás, a nemesség sűrű. soraiban.

Zamojski János, a lovagrend nagy befolyású vezére, az 
első választásnál a Piast-jelöltség megbuktatója: x) most maga 
is Piastért lelkesül. »Csalódtam, nálamnál okosabbakkal, idő
sebbekkel együtt, férfihoz illőbb jobb meggyőződésre térni, 
mint a hazát veszélybe dönteni!* 2)« Szavaival a nemzet zöme 
közérzűletének adott kifejezést.

A varsói gyűlésen (1574. sept.) már a Piast-párt domi
nál. »A legtöbb nemes kijelenté, hogy nekik idegen nyelvű 
király többé nem kell, készek életöket áldozni a hazaiért.3)« 
Csak belföldi képes boldoggá tenni s felvirágoztatni az orszá
got, csak az ismerheti a nemzet szellemét, törvényeit, intézmé
nyeit, szokásait. Csak az tudja a nép nyelvét, az érti meg 
alattvalóit.

A  nyelvismeret kívánása hangzik mindenfelől. Ez nyug
talanítja leginkább az osztrák pártot, és sürgetik a főhercze- 
get, hogy legalább csehül tanuljon meg. Úgy hogy Ernő jónak 
látta a nyelvtanúlást tényleg meg is kezdeni. De a nyelvismeret 
a Piast-pártnál csak jelkép, mely alatt a nemzetiséget értik. 
Nem arra fektették a fősulyt, hogy a király lengyelül tudjon, de 
hogy lengyel legyen. A nemesség a lengyel nemzeti eszméket 
írja zászlajára. S ez eszme megtestesítését. csak honfitárstól 
reméli.

’) Az első választásnál Zamojski némította el a Piast-pártot, mi
dőn azt indítványozta, hogy a Piast-jelöltek épúgy mint a külföldiek 
hagyják el a választást. L. Eeimann : Die poln. Königswahl von 1574, 
(Sybel: Hist. Zeitschrift 1864. 121. 1.)

*) Heidenstein E. históriája (Prankfui't, 1672. kiadás) 86. ].
3) Jelentés a varsói gyűlés hangúlatáról (b. á. ltr.)
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A Piast-választástól sokféle előnyt várt vala a nemesség 
az idegennel szemben.

Külföldi király idegen szellemet hozna magával; idegen 
összeköttetések szálait fűzné a lengyel trónhoz. Idegen fejede
lemtől nem remélhető, hogy teljesen beleélje magát a lengyel 
viszonyokba s inkább azon befolyás alatt állana, ama politikai 
vezérelveket követné, melyek azelőtt mérvadók voltak életében. 
Pedig a Piast-pártiak főkép azt hangoztatták, hogy a lengyel 
királynak nem szabad előre feltett szándékainak lenni, egyéni 
és idegen érdekeket követnie, csakis lengyel nemzeti politikát 
űzhet. Ezt pedig csak hazaitól várhatják.

Midőn az ellenpártiak ellenveték, hogy a honi király 
érdemesebbek mellőzésével saját rokonait fogná előtérbe tolni, 
azt felelték: jobb ha Piast-király saját lengyel rokonaival 
veszi magát körűi, mintha idegen király külföldiekkel árasztja 
el udvarát, azok tanácsával él s idegeneket halmoz el gazdag 
jövedelmekkel. *)

Külügyi kérdésekben is csak jót remélt pártja a nemzeti 
királytól. »Piast biztosítja a békét a törökkel és a moszkovi- 
tákkal« — mondta az egyik. »Piast győzelmesen mérkőzhetik 
meg a czárral« — hitte a másik.2)

Erős fegyvere volt a Piast-pártnak a királyválasztás 
tisztaságának ápolása és védelme is. A külföldi pártok vesz
tegetése ellen élő tiltakozás a Piast-párt. A főurak corruptiója 
ellen a lovagrend kebelében támadt visszahatás tetemesen 
növeli e pártot. Mert általános a hit, hogy Piast választása 
útját vágná az idegen fondorlatoknak és vesztegetésnek s ide
gen udvarok beavatkozásának, a választási visszaéléseknek, a 
korona felett való licitationak, a mely a nemzet erkölcseit 
aláássa. Mert míg a külföldiek közűi annak van legtöbb 
kilátása a királyságra, a ki legtöbbet ád és ígér a koronáért; 
addig a nemzeti király megtanítaná önmagában bízni, saját 
erejére támaszkodni a nemzetet. A Piast-párt a nemzeti becsü
letre hivatkozott és önérzetesen hirdette, hogy ők nem fizetik 
a párthíveket, hogy egyedül a Piast-párt ment a megveszte-

’) Zakrzewaki id. m. 235. 1. 
‘) U. ott.
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getéstől. *) Büszkék a becsületes szegénységre s nem félnek 
attól az ellenvetéstől, hogy a Piast király szegény lenne, mit 
azok hirdetnek oly fennen, kik államjavakban dúslakodva, sem
miféle választott királynak adót fizetni nem akarnak.2)

Lett volna még egy megbecsülhetetlen előnye a P iast 
választásnak, melyet akkor ugyan senki sem emlegetett, de a 
mely tanúságot a későbbi választások és események rendjéből 
bátran levonhatjuk. Piast választása által uralkodó dynastia 
képződött volna, a mi csak előnyös leendett a nemzetre, mert 
egyszerre végét vetette volna a választási visszaéléseknek. 
Nincs kétség benne, hogy nemzeti király után fiát választották 
volna meg. Báthorynak is, ha fia leendett, bizonyára nem válasz
tottak volna m ást; mint ahogy még az annyira népszerűtlen 
I II . Zsigmondot is maradékai követték mindaddig, mig ki nem 
haltak. Csodálatos, hogy ezzel a dynasticus traditióval épen a 
népszerű Sobjeski halála után szakítanak, midőn fiait mellőzik.

De ezzel az érvvel most legkevésbé sem hozakodtak elő 
a Piast pártiak, mert a kivályválasztás határtalan szabadsága 
az, mire legféltékenyebb a nemzet.

A  nemzeti királyok érdekében példákat idéznek a törté
nelemből. Bármerre tekintsünk, így szól Zamojski, a hazai ki
rályt ritkán, az idegent vajmi gyakran megkeserűlték a nem
zetek. Cseh királya után alig udott 40 év múlva is magához 
jönni ez ország. Lajos király alatt milyen volt az ország álla
pota, mindenki jól tudja. Henrik választásáért isten büntetése 
nem maradt el; gyors és váratlan eltávozása az egész világ 
csúfjára juttatta a nemzetet; intő példa, hogy többé idegent 
ne válasszunk. Ott van Cseh- és Magyarország példája, 
hova jutott az idegen uralom alatt! Alkotmányából kiforgatva, 
idegeneknek, zsoldos hadak rakonczátlanságának s a török 
dúlásának zsákmányúl oda dobva. Mennyivel szebb képet tár 
föl ennél a nemzeti királyok uralma. Ott van Corvin Mátyás 
példája, ki alatt boldog és virágzó volt Magyarország.8)

Ilyen érvekkel szemben az ellenpártiak a királyi tekin
télyre hivatkoztak. Hogy lehessen király az, ki velők egyenlő

‘) Solus Piastus a corrumpendis hominibus alienus. Orzelski id. m.
s) Orzelski id. m.
a) Heidenstein id. m. 89.



BÁTHORY ISTVÁN LENGYEL KIRÁLYÉVÁ VÁLASZTÁSA. 1 4 5

rangú s méltóságú, kinek nincsen uralkodói nymbusa, ki nem 
hivatkozhat!k családi traditiokra. Ma még együtt eszünk, 
iszunk, pajtáskodunk vele, holnap már felséges királyúl ural
juk? Piastnak barátai uralkodnának, kevés tekintélye volna 
itthon és kint. Ok is hivatkoznak a szomszéd magyarokra a 
nemzeti király választása ellen. Az erdélyi zavarokat (Békés 
lázadását) abból magyarázzák, hogy Báthorynak nincs tekin
télye, mert ő sem más, mint magyar Piast. Úgy beszélnek 
róla — szerintük — a magyarok: ő nem János Zsigmond 
vajda, ki királyi törzsből és vérből származott, hanem ez a mi 
szomszédunk, ak i urunkká l e t t ! x) félő, nehogy Lengyelország 
is Békés-féle lázadások színterévé váljék!

A Piast pártiak ezekre az ellenvetésekre azzal válaszol
tak, hogy a leghíresebb dynastiáknak is egyszer csak válasz- 
tatniok kellett a királyságra, mikor pedig azok is nélkülözték 
a királyi vér és traditió nimbusát.

A Piast')k szervezkedésének és agitatiojának éle az oszt
rák párt ellen irányúit, mint a melylyel szemben a legélesebb 
elvi ellentétben állott, s mely legerősebb volt az ellenpártok 
között. Heves agitatio folyt a párt részéről az osztrák ház 
ellen. Tartományi és országgyűléseken szónoklatok tartattak 
s röpíratok keringtek az országban, melyek éles szavakban 
fejtegették az osztrák választás veszélyeit.

Az a híre, hogy titkos szerződések az osztrák háznak 
eladták a lengyel koronára való jogot. Ha a császár válasz- 
tatik, a szabad választás jó hírnevének vége, s a szabadság 
sírja meg van ásva! Ez egyik ellenérv az osztrákok ellen. Az 
1491-iki pozsonyi és az 1515-iki bécsi, Ulászló és Miksa között 
kötött szerződés rémlátomása ez, a mely Magyar- és Csehorszá
got az osztrák ház uralma alá juttatá. Nem új dolog, hogy 
azok emléke feljár kísérteni. Már Zsigmond Ágost utolsó évei
ben az a hír kapott szárnyra, hogy a király (Zs. A.) a német 
császárral örökösödési szerződést kötött. Interpellálták is a

3)  Báthoryról, »also sagen die Ungern: er ist nit Jánusch waida, 
als der vom königl. Stamme und Geblüt geboren, sondern dieser unser Nach
bar, :,n unserm Herrn worden. So ist auch zu besorgen, dass nit de sub
dito regni Poloniae ein Bogdan werden möchte. (Névtelen röplrat, 1575. 
b. á. ltr.)

SZÁDECZKY : BÁTHORY IST. LENG1TEL KIRALYLYÁ VÁLASZTÁSA. 10
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királyt a péterkowi országgyűlésen: igaz-é ez ? A király azt vá
laszolja : nemcsak hogy nem igaz, de az nem is volna egyéb, 
mint a köztársaság e lá rú lá sa .D a c z á ra  ennek, a hír tartja 
magát, protestálnak választási szabadságuk netáni kijátszása 
ellen. Nagyobb biztonság okáért felkutatják a krónikákat, levél
tári actákat, iratokat, privilégiumokat s constatálják, hogy 
egyéb nem található bennök, mint a pozsonyi szerződés 
1491-ben Ulászló és Miksa között, de ez csak Magyar-és Cseh
országot illeti, Lengyelországra nem vonatkozbatik.* 2)

Más elrettentő érv az osztrák ház ellen: Cseh- és Magyar- 
ország uralmának eredménye. Csehországra kell csak nézni, 
mondogatták, mint igázta meg ott az osztrák ház a nemességet, 
annyi ennek a becsülete, mint a kereskedőké. Hát Magyaror
szágon ? Honfit hivatalokra nem alkalmaznak, mindenütt német, 
és német vans ha valaki a szabadság mellett szót emel, tömlöczbe

*) Bin solches nichts anders war, als rempublicam verrathen.
2) »So haben wir doch gleichwol und mehrer Sicherheit willen 

alle unsere Oroniken, Acta, Schriften und Privilegia . ,  . mit fleiss über
sehen, und was nothwendig gewesen, ausgeschrieben, ob etwa darinnen 
zu finden war, woher und aus welchem grundt diese heutige rumores 
entsprossen. Dies haben wir wol in gemeldten actis gefunden, dass zwi
schen dem hungrischen kunigreich und dem Hause zu Österreich anno 
1491 zu Pressburg aufgericht und beschlossen, mit dem khuuig Ladislao 
E. Ku. Mt. vettern und Maximiliano römischem kunig, damit er oder seine 
legitimi nepotes, da der kiinig Vladislaus ohne erben abginge, küuig in 
Hungarn würde ; welchs also fest gemacht und nit allein nit heimlich 
gehalten worden, sondern man hats öffentlichen auf gemeinen reichsta- 
gen allen hohen und niedrigen stenden vorgehalten, die es mit ihrem 
eid inviolabiliter zu halten bestätiget; zu dem so haben auch diejenigen, 
so die cron zu ihrer bewahruug gehabt, dieselbige keinem andern da 
Vladislaus ohne erben abginge, als Maximiliano oder seinen erben 
welche die von Hungern vor ihren künig erwälen würden, zu überant
worten, schwören müssen. Und ist damals dem künig Vladislao diese 
condition auch auferlegt, sich zu bearbeiten, dass er zu solchen gemach
ten Verträgen auch die Cron zu Beham bringen sollt, damit die auch auf 
solche succession des österi'eichischen Hauses willigen wollte. Aus diesem 
allem ist leichtlieh zu merken, dass solche und dergleichen pacta auf die 
Cron zu Pohlen wegen der succession nit können gezogen werden; wie dann 
auch der kunig Vladislaus solche nit gestattet; dann nit vermutlich, dass 
er einem fremden disfalls dann den seinen mehr gefüget. Sonst wären die 
pacta diesesfalls etwas anders getroffen.« (b. á. ltr. Pol.)
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vetik, ott hal meg: a bécsi és más várbeli börtönök sokat tudná
nak beszélni erről. Az osztrák ház irtózatos adóztatással sújtja 
országait. A jelszó ott: a császár parancsolja és akarja, úgy 
kell hogy legyen. Elmondhatnák majd a lengyelek is : szaba
dok voltunk és rabszolgákká lettünk. ’) A választó királyságból 
örökös lesz, szolgaságba sülyed, mint Cseh- és Magyarország. 
Nem hiába intenek a magyar urak, hogy példát vegyünk róluk.2) 
Az osztrákok minden országban esküszegők. H a a lengyelek 
aztán megpróbálnák a szabadság elnyomása miatt a császár
nak ellenállani, összefogna ellenök a spanyol királyijai, leti- 
portatnának s azt mondanák majd nekik is, mint a német- 
alföldieknek: lázadók vagytok, eljátszodtátok jogaitokat! A kül- 
ügyekben is veszélyt hozna az osztrák ház, mert törököt ta tárt 
a lengyelek nyakára zúdítana s aztán Magyarországon is min
dig a török ellen kellene harczolni, s így elfogyna a lengyel 
nemzet. Hát még a büszke németek ! velők született felfuvalko- 
dott gőgjükkel mennyi vérontásnak volnának okozói, mert régi 
tapasztalás mutatja, hogy a német a hová befévközik, ott meg
fészkeli magát, s a történet bizonyítja, hogy a ley elkeseredettebb 
pogány sincs oly ellensége a lengyelnek, mint a német! 8)

így mennydörög a nemzeti párt az osztrák ellen. Szembe 
állítja az ellentéteket az osztrák uralom s a lengyel királyság 
között. Ott az öröklés elve uralkodik, itt a szabad választásé. 
Ott az uralkodó absolut hatalommal bír, élet és halál u ra ; itt 
senkit sem szabad elítélés nélkül büntetnie; ott az a törvény, 
a mi az uralkodónak tetszik, ott a király a törvény ura, itt 
csupán a törvény őre. *)

Mindezek hatalmas érvek az osztrák párt ellen, s a Piast 
m ellett: s mind meg annyi érv a Piast választás meghiúsulása 
után a németellenesnek ismert Báthory mellett is.

') Da legt man das thema vor : der kaiser bietet und wills entlieh 
also haben. . . Fuimus liberi Poloni, nunc sumus undique oppressi servi
tute clientes. (Egy osztrák-ellenes röpírat, 1575. b*. á. Hr. Pol.)

a) » f l e s ermahnen die ung. Herrn, damit wir an ihnen ein Exempt 
nehmen.« (u. o.)

s) Die stollze deutsche Nation werden in ihrem angebornen aufge
blasenen Hochmuth offter Kriege und Blutvergiessen den Polaken zu Qe- 
müth füren etc., hogy legnagyobb ellensége a lengyeleknek, (u. ο.)

*) Zamojski oratioja »pro indigena.« Heidenstein id. m. 87—88. 1.
10 *
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Ha tekintetbe Tesszük a lengyel nemesség reform eszméit 
a XYI. század folyamán: a Piast párt törekvéseit azok termé
szetes logikai kifolyásának kell tekintenünk. A politikai refor
mokkal karöltve já r ta  vallásos reform, aprotestantismus terje
dése s törekvése. S valóban a lengyel protestánsokat a máso
dik királyválasztás alkalmával a Piast párt zászlaja alatt lát
juk tömörülni. Ok képezik a nemzeti párt zömét és erejét s e 
miatt retteg annyira a főpapság a Piast párttól, melynek 
mindenféle állam felforgató szándékot tulajdonít. Azt hiszik, 
hogy az egyházi rendet elnyomni, a választásból kizárni akar
ják s az egyházi javakat elfoglalni s felosztani szándékoznak.1)

Tagadhatatlan, hogy nemzeti király mellett a Jagellók 
kihaltával hatalmas érvek küzdöttek. De ellene is nyomatékos 
érvek harczoltak, melyek meghiúsították.

A Piast választásnak legnagyobb bökkenője a személyes 
kérdés. Elvben a főurak java része is osztozott a Piast párt 
nézeteiben; de midőn arra került a so r: ki legyen tehát az a 
nemzet kebeléből, kit a trónra emeljenek? az elvek szeretetét 
háttérbe szorította a személyes irigység és vetélkedés. Ha a 
népszerű Tenczyiiski, Kostka vagy Mielecki lehetne, miért ne 
lehetnének a Zborowskiak, kaski, Ostrorog és a többi gazdag 
és hatalmas főurak ? és ha ők, a lengyelek; miért ne a litvánok, 
Ckodkiewicz s a  Radzivillek valamelyike? Ha titkos szava
zásra bocsátják a kérdést, könnyen megeshetett volna, hogy 
mindenik egy-egy szavazatot kap ; mert magánál méltóbbat a 
királyságra alig ismert egy is.

Olyan kimagasló alakja nem volt ez időtájban Len
gyelországnak, kinek fölénye elnémította volna a vetélkedés 
szavát. »Kern volt Corvin Mátyásunk, Váza Gusztávunk, sem 
Orániai Vilmosunk« — jegyzi meg egy elsőrangú lengyel 
történetíró.2)

Az első választásnál boldog-boldogtalant emlegetnek 
nemzeti királyjelöltűl. Az ellenpárt, hogy nevetségessé tegye 
a Piast jelöltséget, ráadásúl olyan neveket hoz forgalomba,

') Bogusz Dudithnak, 1575. fetu·. 11. és ápr. 3. A nuntius fein·. 20. 
levele. A piocki püspök Bogusznak, márcz. 31.

s) Zakrzewski id. m. 239. 1. »Nie wyrósl wívód nas zaden Maciéi 
Korwin, Grustaw Waza, ani Wilhelm Oraiiski.«
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melyek alkalmasak voltak compromittálni az ügyet.1) A máso
dik királyválság idején a Piast jelöltek száma rendkívül meg
fogyott s végűi csak kettő forgott szóban: Tenczyóski András 
a belzi és Kostka János a sandomiri vajda. Eleinte élénken 
emlegették Mieleckit, a podoliai vajdát é s — »quel terribile« — 
a bieci várnagyot: Szafraniecet. 2) E  két utóbbit az evangelicu- 
sok vezéreiül tekintették,3) forgott szóban eleinte más is s néba 
olyan »került ki a prés alól,« kinek nevét még tollára venni 
sem méltatja a plocki püspök. 4)

A varsói mezőn a választásnál, mint mondók, Tenczyúskit 
és Kostkát emlegették. Az első mellett családjának régi 
előkelősége szólt, és az, hogy a nemesség előtt közkedvelt
ségnek örvendett. A másik, Kostka János, származásával nem 
igen imponálhatott, de annálinkább népszerűségével. Nyíltszívű, 
barátságos és közügyekre termett s a nemesség szemében az 
emelte nagyra, hogy Poroszországban mindig a lengyel nem
zeti ügyet támogatta s a reális unió mellett kitartással küz
dött. De financziái nem állottak oly jól, mint a Tenczyúskiéi 
mert a múlt király válság idején eladósodott, s most fő tekin
tete arra irányúit, hogy pénzzavarából kivergődjön. Ausztria 
felé fordítá azért figyelmét s kész volt a jelöltségtől elállani, 
ha a császár kárpótolja veszteségeiért.B)

Ilyen Piast választásától nem lehetett várni mindazon 
előnyöket, melyek a lengyelek szemei előtt lebegtek s az 
ilyen jelölt nem imponálhatott sem Litvániában, sem Porosz- 
országban, hol a legnagyobb idegenkedést tanúsították a nem
zeti király iránt. Litvánia az unió megváltoztatásáról ábrán
dozva, azt legkevésbé várhatta Piasttól. Arról pedig, hogy lit
vánt emeljenek a trónra, szó sem lehetett. A  poroszok is épen 
úgy gondolkoztak. 8 bár az egyik Piast-j elölt, Kostka, maga 
is porosz származású, a poroszok korántsem lelkesültek érte.

J) L. Beimann id. m.
a) A plocki püspök Fogelvedernek Yarsó, 1574. sept. 6.
“) U. ő. »Berillus«-nak, 1574. aug. 4.
4) Duditlmak 1575. okt. 6. Egy új Piast került ki a prés a ló l; ez 

oly nevetségesnek tűnik föl a püspök előtt, hogy meg sem írja, ki az.
4) Henrikért mintegy 50.000 írtig állott jól a hitelezőknél s ennek 

a kárpótlása képezi az osztrák házzal való alkudozása alapját. L. Bo- 
gusz Duditlmak, 1575. felír. 11. A plocki püspök Duditlmak febr. 21.
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A papság sem rokonszenvezett a Piast párttal, melyben 
a protestánsok vitték a főszerepet. Piastnak a vallási confoe- 
deratiot kellett volna legelőbb is megerősítenie s uralkodása 
alatt a papságnak fel kellett volna adnia reményét, hogy a 
protestantismust kiirtja, vagy legalább korlátozza. Pőkép a 
prímás és a plocki püspök féltek e párttól, melynek a kath. 
egyházat felforgató czélzatokat tulajdonítottak. Végül, a meny
nyiben a nemesség a megvesztegetés, a szavazatok megvásár
lása ellen annyira kikelt: kihívta maga ellen a főurak ama 
részét, mely ez által akarta gazdaságát rendbe hozni. így a 
Piast jelöltség egész tartományok, és rendek érdekeit sértette 
s hívta ki maga ellen.

De nemcsak magán-érdekek, országos tekintetek is szól
tak ellene. Sokan a királyi tekintély lesülyedését féltették, a 
külföldi monarchák le fogják nézni miatta a lengyel királysá
got. A nemzeti párt democraticus elvei és törekvései aggoda
lommal töltötték el a hatalmasokat és conservativeket. Az 
anarchicus eszközök, melyeket a párt megengedett magának, 
visszahatást szült. Mert a nemesség túlsúlya érzetében nagyon 
eláradt s a társadalmi rend felforgatásával fenyegetőzött.

Az országban a dissolutio előjelei mutatkoztak. Attól 
lehetett félni, hogy belháború fog kitörni, az unió fel fog bom
lani s a külellenség megragadja az alkalmat, hogy a köztár
saságra üssön. Péltek az orosztól, töröktől, tatártól. Piastnak 
a szultán által történt ajánlása méginkább gyanút ébresztett, 
mintha a török szándékosan meggyengíteni akarná az orszá
got, hogy Piastnak uralkodása ugyanolyan sorsra juttassa, a 
milyenre Magyarország jutott félszázad előtt.

Az osztrák pártnak érdekében .állott azt a hitet kelteni 
és terjeszteni, hogy a Piast pártot önérdek vezeti csak, s 
hogy a meddig lehet, a király nélküli fejetlenség fentartását 
akarják, vagy ha már választaniok kell, »valami magokhoz 
hasonló gonosztevőt« fognak választani, ki az egyházak javait 
elfoglalja, nekik fogja osztogatni s mások vagyonával őket fogja 
töltöztetni. S hogy később is ők uralkodjanak, »inkább az ördö
göt akarják, mint erélyes k irá ly t!')« Az ilyen vádaknak sokan 3

3) Bogusz Dudithnak 1575. apr. 3. Erős kifakadások a Piast párt
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hitelt adtak s a senatus egészen elfordult a "Piast jelöltségtől, 
a mely mellett a nemesség nagy tömege buzgólködott.

A varsói convocation feltűnő nagy erővel lépett fel e 
párt s a rögtöni választást követelte. A  választás elhalasztása 
azonban veszélyessé vált reá nézve, mert időt engedett az ellen
pártiak szervezkedésére s ők többé nem léphettek fel akkora 
túlnyomó erővel.

A Piast párt az, melylyel az osztrákot folytonosan ret- 
tegtetik, hogy mily nagy népszerűsége van az országban, meny
nyire szervezkedik, sereget fogad: magyar hajdúkat s német, 
oláh, tatár csapatokat.x) Méltán mondhatták, hogy »ez a 
párt tartja markában Lengyelországot.«2) — Erejével együtt 
já r vakmerősége: az egyháziakat s a litvánokat a választásból 
ki akarják zárni8) — azt rebesgette az osztrák párt. S a sikert 
erélylyel és gyorsasággal készülnek biztosítani a stenzyci or
szággyűlésen, a hol 5 nappal a rendes idő előtt megjelenni 
készülnek, hogy a kitűzött napon nagyhirtelen megejtsék a 
választást s a protestáns sandomiri, lublini s krakkai vajdasá
gon át Krakkóba menjenek, megkoronázni a nemzeti királyt.4)

Az osztrák párt ' a Piasttal szemben tehetetlennek 
érezte magát s csak abban bízott, hogy nem fognak tudni a 
személy kérdésében megegyezni, mert tizenkét Piastot is kel
lene választaniok.B)

Valóban a személy kérdése ellensúlyozta leginkább a 
hazai jelöltség előnyeit, mert a főurak versengése és vetél
kedése nem engedte, hogy valamelyik a többiek fölé emel
tessék'. Úgy, hogy némelyek akkép kívánták megoldani e ne
hézséget, hogy a valódi Piastot fél Piasttal helyettesítsék, s 
rokon nemzet kebeléből emeljenek valakit a lengyel trónra.

ellen, hogy tettre serkentse az osztrák pártot és pénzt sürgessen a csá
szártól.

J) Bogusz apr. 3. jelentése.
s) A plocki püspök, 1575. fehr. 3. Dudithnak szóló levelében, a 

czechowi cestellán szájába adja e mondást,
s) A plocki püspök Dudithnak márcz. 31.
4) A nuntius 1575. febr. 20. jelentése.
'·) Bogusz Dudithnak febr. 11.
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Y.

Ilyen fél Piastnak tekintették Bosenberg Vilmost, a 
gazdag és előkelő cseh főurat, Krumlow és Trzebon urát, a 
cseh korona első grófját, kihez foghatót a lengyelek között ez 
idő szerint hiába kerestek. Gazdagságára nézve felülmúlta 
mindeniket; származására, hírnevére s tekintélyére nézve meg
mérkőzhetett bármelyikkel a lengyel urak közűi. — Barátság
ban volt a legelső német herczegekkel, és a mit fő ajánlatúl 
tekintettek: sógorságban a Jagellókkal, mert Brandenburgi 
Zsófiát, II. Joachim választó fejedelem leányát, az öreg Zsig- 
mond király unokáját vette nőül. Ez képezte az összekötő kap
csot a lengyelekkel s ez volt az ok, a miért az első választás
nál Miksa császár őt küldötte oda követéül. Hogy milyen jól 
képviselte a császár ügyét, láthatjuk abból, hogy poharazás 
közben el-elpanaszolta a csehek elnyomatását, szabadságaikból 
való kiforgattatását. A lengyel is azt tartván: in vino veritas, 
inkább hittek annak, a mit borozgatás közben — mint a mit 
hivatalos oratioiban hangoztatott. S annyira szívökre vették a 
tán nem is czélzat nélküli szavakat, hogy most őt is jelöltül 
emlegetik.

A Piast-jelöltség előnyeit feltalálni vélték benne, annak 
hátrányai nélkül. Tudott nyelvükön, ismerte a lengyel nemze
tet, szokásait, institutioit, melyek nem sokban különböztek a 
csehektől. Nagy gazdagságot hozott volna magával, könnyít- 
hetett volna az államadósságon, fizethette volna a katonákat.

A főurak közül azok vonzódtak hozzá, kik a Piast jelölt
séget elvben jónak látták, de mégsem akartak belföldit a trónra 
emelni. A Zborowskiak, mint a belföldi Piast-jelöltek sze
mélyes ellenfelei, ltosenberget akarták a trónra segíteni, hogy 
alatta is ők uralkodjanak, mint Henrik alatt, a ki elismerte, 
hogy nekik köszöni a királyságot.*) A  krakkai vajda már 
1574. őszén járat követet nála .* 2) 1575. elején Zborowski J á 
nos maga utazik hozzá, a királyság felől tárgyalandó.

!) »Ut iterum scribatur illis : vobis authoribus (mint a hogy Hen
rik írta, elismerve, hogy ők tették meg királylyá). Dluski Dudithnak 
1575. januárban.

2) A plocki püspök Uogelvedernek 1574, sopt. 6.
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Erős agitatió folyt mellette, a mely kiterjedt Litvá
niára is. *) Titkos tárgyalásokról is rebesgettek, melyek a szász 
választó s egyéb német fejedelmek és a lengyel urak között 
történtek érdekében. A florenczi herczeg, a brandenburgi őr
gróf s több birodalmi fejedelem közbenjár mellette, segítvén 
őt pénzzel is.2) Nem hiába nyugtalankodnak azért az osztrák 
hívek s jelentgetik Bécsbe, »hogy az árulás a császár országá
ból — Csehországból jő« s hogy Rosenberg királysága esetére 
a szász választó s egyéb német fejedelmek Sziléziára aspirálná
nak.8) Tekintélyes pártja volt Kis-Lengyelországban: jelölt
sége inneD, Szafraniectől, a bieci várnagytól indúlt k i ; a san- 
domiri és lublini vajdaság több előkelő nemese is felajánlja 
neki a királyi széket; 4) Nagy-Lengyelországban is erősen mű
ködik pártja.B) Kortesei bámúlatos Ígéreteket tesznek.6)

Hogy mennyire veszedelmes ellenfélnek tartották az 
osztrák hívek, mutatják képtelen tanácsaik. E l kell őt távolí
tani, valami távoli követséggel bízva meg — ajánlotta az 
egyik; halála vagy nehéz betegsége hírét kell költeni, de úgy 
hogy mérgezésre ne gondolhassanak — tanácsolta a másik.7)

A sttjzyci országgyűlésen erős pártja van Rosenberg- 
nek.8) A nemesség nagy része Rosenberg és a muszka (»milyen 
két mameluk!«) személyében látszott megoszlani;9) de abban 
mindkét rész egyet értett, hogy ne osztrák legyen a király.

A nyugtalanító hírek egymást követik a bécsi udvarba, 
úgy hogy a császár indíttatva érzi magát, kérdőre vonni alatt-

0 Myszkowski Fogelvedernek 1574. sept. 6.
*) Chodkiewicz a császárnak St^zyca máj. 15. A boroszlói püs

pök 1575. jun.
8) Leszczyüski Szaniszló a császárnak 1575. febr. 12.
*) Hírek Lengyelországból 1574. sept. 2. Ruszeckit. küldik hozzá 

követségbe).
6) Fogelveder Dudithuak 1575. apr. 6.
e) A plocki püspök Dudithnak apr. 8. Olyakat ígérnek, »ohe sia 

uno stupore.«
’) Kogelveder Myszkowskinak 1574. Krakkó okt. 6.
8) A ki »cum magno nostro dedecore« működik — írja Dudith a 

csász. oratoroknak, Stfjzyc 1575. máj. 14.
°) »O qualche altro inamalucco« Dudith Mont’Agudo grófnak, a 

spanyol király bécsi követének 1574. jun. 25. és a császárnak jun. 29.
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valóját. De Rosenberg oly meggyőző hangon tagadja, mintha 
neki a lengyel üzelmekben része volna, s állítja, hogy őt mél
tatlanul rágalmazzák; hogy hűségében s szavai igazságában a 
császár nem akart kételkedni, midőn oly »constantissime« ta
gad mindent.x)

De a lengyelországi osztrák pártvezérek nem hisznek 
neki, mert szemök előtt látják pártja szervezkedését, »pedig 
egy királyságot nem lehet senkinek akaratja ellenére nyakába 
varrni.« l 2 *) A tények megingatják végre a császár előtt is a cseh 
gróf szavai hitelét, de mert újra is »konokul tagad mindent«, 
azt az útasítást adja Dudithnak, hogy igyekezzék egy levelét 
elfogni.8)

Rosenberg ügyesen és titokban tudta vinni dolgát; levele 
nem került kézre; de fülökbe jutottak az osztrák híveknek 
amaz ígéretei, melyekkel a lengyel és a litván rendeket édes
gette. Evenként ' 200,000 frtot viszen Lengyelországba saját 
jövedelmeiből, egyszerre pedig készpénzben két milliót. Miksa 
halála után Csehországot megszerzi a lengyel koronának. 
A szász választó 2 milliót ígért neki kölcsön, egyet a muszka, 
egyet a török elleni hadra. Dicsekedett azzal is, hogy Rudolf 
főherczeg és a szász választó leánya közti házasság elrontója 
ő volt, mert ő fogja a herczegnőt elvenni 140 ezer frt hozo
mánynyal. Másrészt midőn a fennebbi föltételekkel megbízott
ját (Kunewiczet) küldötte Lengyelországba, azt is utasításul 
adta, hogy Annát házasság ígérettel az ő részére csábítsa4) 
(mert régebb idő óta özvegy volt).

Kétségtelen, hogy Rosenbergnek számba vehető pártja 
vala; de ettől még sok hiányzott a győzelemre; főkép midőn ö, 
mint a császár alattvalója, nyíltan nem léphetett fel a császár 
fia ellen. A Piast pártot nem sikerűit egészen a maga részére 
nyernie s a választásnál Rosenberg a belföldi Piastok mellett 
háttérbe szőrűit.

l) A császár Cliodkiewicznek máj. 24. —· Dudithnak jun. 6.
a) Chodkiewicz János, Miksának 1575. máj. 15.
8) Miksa Dudithnak 1575. jul. 10.
4) A Hannowskinak adott utasításhói a császárhoz 1576. julius.
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Magyar és lengyel összeköttetés. — Az Árpádok és Piastok rokonsága. — 
Nagy Lajos, Hedvig. — A két Ulászló. — A Zápolyák és Jagellók ro
konsága. — Zápolyáné, a lengyel Izabella. - -  János Zsigmond a Jagel
lók kiszemelt örököse a lengyel trónra. — Bátliory István s az erdélyi 
udvar összeköttetése a lengyelekkel s Henrikkel. — Báthory nehéz állása 
Erdélyben az első lengyel választás idején. — Erdélyi zavarok, Békés 
rezgelődése. — Báthory magatartása a második interregnum elején. — 
Zborowski Sámuel. — Báthory csekély kilátásai. — A szentpáli győze
lem Békés felett. — Diadala s vitézségének híre népszerűvé teszi nevét a 
lengyeleknél. — Blandrata követsége és tevékenysége. — Báthory jelölt

sége a lengyel királyságra.

Midőn a lengyel nemzet királyt választani készül s mint
egy szemlét tart Európa összes hatalmasai felett s midőn min
den felől jelentkeznek a trónra vágyók, német és olasz, svéd és 
orosz, cseh és lengyel versenyeznek a koronáért: nem feledkez
tek meg a lengyelek arról a szomszéd nemzetről sem, a mely 
hosszú évszázadok folyamán leginkább osztozott velők jó sze
rencsében és balsorsban.

Mióta a lengyel Etelka Gréza fejedelmünk nejévé lön s 
olyan dicső királyt nevelt országunknak, mint Szent István: 
a magyar és lengyel nemzet büszkén vallotta egymást 
rokonnak. Árpádházi királyaink egyik uralkodó család
dal sem tartottak fenn oly közeli viszonyt, mint a Piastokkal. 
Kilencz ízben házasodtak össze egymással. A magyar nem
zet, mely vérrokonok nélkül, egymagában elszigetelve állott 
Európában: a lengyelekben találta fel természetes szövet
séges társát.

Az Árpádok szövetsége még szorosabbá forr az Anjouk 
alatt. Nagy Lajos királyunk örökli a Piastok koronáját s per
sonalis unio alapján egyesíti a két birodalmat. — Leánya 
Hedvig (a lengyelek kegyeletes emlékű Jadwig-ája) megszerzi 
Lengyelországnak Litvániát, nőül menvén a pogányságról ke
resztyén hitre tért litván fejedelemhez, Jagelló Ulászlóhoz.
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Lengyel nő nevelte nekünk Szent Istvánt; magyar nő fűzte a 
lengyelekhez a dicső emlékű Jagelló dynastiat.

Egy emberöltő múltán ismét egyesült a magyar és len
gyel korona I. (III.) Ulászló fején s együtt hullott le arról 
mindkettő a várnai mezőn. — Szomorú emlékeink fűződnek a 
két utolsó magyar Jagellóhoz (II. Ulászló és II. Lajoshoz) is ; 
de a mohácsi sír nem temette el a két nemzet barátságát. 
A hosszas és gyakori érintkezés mélyebb nyomokat hagyott 
maga után, a két nemzet szokásai, intézményei, államszervezete 
egymásra hatása s a továbbra is fennálló érdekközösség által.

A magyar királyok összeköttetését a lengyel udvarral 
a Zápolyák folytatták. Zápolya János édes anyja: Tescheni 
Hedwig lengyel herczegnő volt; Zápolya nővérét Borbálát 
Zsigmond lengyel király vette nőül. — Még szorosabbá fűzte 
a viszonyt maga Zápolya János, midőn a lengyel Izabellát nőül 
vévé. Alatta s még inkább özvegye s fia alatt a hagyományos 
magyar-lengyel szövetség súlypontja Erdélybe megy át. Iza
bella királyné, s fia János Zsigmond a »választott magyar 
király« s tényleges erdélyi fejedelem a legszorosabb összeköt
tetést tartják fenn a lengyel udvarral. Midőn pedig Eerdi- 
nánddal kiegyezve, Erdélyt oda hagyják, Lengyelország nyújt 
a bujdosó magyar királynénak és királyfinak hat éven át 
(1550—1556.) menhelyet és hazát. — Erdélybe visszatérve, 
ismét a lengyel király a közvetítő nővére alkudozásaiban a ma
gyar királylyal, s Izabella halála után ő a tutora, gyámolítója 
s tanácsadója unokaöcscsének: az ifjú János Zsigmondnak, a 
ki mindig számíthatott nagybátyjára s az ő közbenjárására a 
bécsi udvarnál.])

Számos lengyel fordúlt meg és élt ez időben az erdélyi 
udvarban, nem egy közűlök nevezetesebb szerepet játszott; vi
szont János Zsigmondot nemcsak általánosan ismerték Len
gyelországban, de úgy tekintették, főkép a protestánsok, mint 
Zsigmond Ágost trónjának természetes örökösét.a) Ki is örö
kölhetné méltóbban a Jagellók koronáját, mint a ki, habár *)

*) Zsigmond Ágost levelezése János Zsigmonddal, s az ö érdeké
ben a császárral: össze van gyűjtve a lembergi Ossoliüski könyvtár Cro- 
mer-codexében.

2) Zakrzewski id, m. 400. 1.
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anyai ágon, maga is Jagelló vérből származik? S midőn a nem
zeti párt oly erős volt az országban, hogy fél-Piast (egy cseh 
főúr) választására is gondoltak, mennyivel több rokonszenvre 
számíthatott a fél-Jagelló, az utolsó Jagelló testvérének gyer
meke, egy szomszéd szövetséges ország fejedelme.J)

De János Zsigmond nem érhette el a neki szánt lengyel 
koronát, egy évvel nagybátyja halála előtt, férfikora tavaszán, 
32 éves korában (1571. márcz. 14-én) sírba szállott.

Utódja, Báthory István, ha a vérrokonságot nem is, de 
a lengyelek rokonszenvét örökölte. A lengyeles erdélyi udvar 
képe Bátor Opos vére fejedelemsége alatt magyarossá, nemze
tivé változott; de a vendégszeretetet ő sem tagadta meg a 
lengyelektől.

A  hagyományos összeköttetés a lengyelek és erdélyiek 
között, a lengyelek rokonszenve, melyet János Zsigmondnak, 
a lengyel királyjelöltnek utóda nemcsak örökölt, de ki is érde
melt, továbbá a két ország érdekközössége azt eredményezi, 
hogy már az első királyválasztásnál némelyek az új erdélyi feje
delemre, Báthory Istvánra vetik tekintetöket. De határozott 
jelöltségre ekkor még nem kerül a dolog, mert Báthory maga 
nem gondolt a lengyel koronára. Sokkal több gondot okozott 
neki ekkor saját fejedelemségének biztosítása az ellenséges csel- 
szövényekkel szemben, hogy sem a lengyel királyságra töreked
hetett volna. Mindamellett aggódva és nyugtalansággal szem
lélte a lengyel ügyek fejlődését, mert az osztrák jelöltségben 
a legnagyobb veszélyt látta magára nézve. Ellenben a franczia 
törekvéseket örömmel üdvözölte, mert a francziák I. Ferencz 
ideje óta összeköttetésben állottak a Zápolyákkal és Erdélylyel.

A  mint Henrik lengyel királysága valószínűvé vált, 
Báthory szorosabb köteléket óhajtván létesíteni a franczia ud-

') Del re di Polonia cio e diseorso sopra la nuova elettione, anno 
1573. »Quei ehe concorrono alia eletta elettione per raggione di sangve 
sono i nepoti, e congionti de Re morto, il quale hebbe anche sorelle. La 
prima fu maritata a Giovane re, o vaivoda di Transilvania, il figliuolo 
del la quale detto pure Giovanni vaivoda di Transilvania, morte poeo fa, 
et se f  üsse vivő, secondo l’opinione de molti sarebhc senza contrasto ottenuto 
in quest'elettione. il primo luogo. (A bécsi cs. és k. udv. kvtár. 873. cod. 
137—449. 11.)
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Tarral: onnan kíván nősülni. IX . Károly a franczia király, 
egyik rokonát, a 22 éves Chateauneuf-i herczegnőt ajánlja 
neki 100 ezer franc hozománynyal. Kevéssel Henrik megvá
lasztatása után franczia követ (Normand Tamás) érkezik 
Erdélybe a házasság közvetítésére. Viszont a franczia király
hoz küldendő erdélyi követek is ki voltak már jelölve, Bánffy 
György és Berzeviczy Márton személyében.') De az erdélyi 
zavarok megakaszták e házasság véghez vitelét.

Báthory azonban nem mulasztja el, hogy a Lengyelor
szágba érkező Henrikkel összeköttetésbe ne lépjen. 1574. ele
jén a koronázásra Krakkóba küldi követül Forgách Ferencz 
püspököt, kanczellárját.* 2) A fejedelem követének megbízatása 
nem csupán a szokásos szerencse-kívánatra terjedt. Báthory 
merész és nagyszerű eszmét pendített meg általa Krakkóban, 
hogy Lengyel- és Francziaországgal törökellenes szövetséget 
létesítsenek s e czélból békűljenek ki a lengyelek a czárral 
és egyesült erővel vessék magokat a pogányra. Maga részéről 
teljes erejével hozzá járúlását ígérte a szövetséghez.3)

Báthory nagyszabású tervének megvalósítására Henrik 
kevésnek bizonyult. »Igen ifjú legény« volt ő ahoz; a lengyel 
senatus fejével gondolkozott, a melynek pedig »igen kévés 
módját és akaratját látta Forgách a hadakozáshoz.4) Aztán 
meg a lengyelek veszélyesebb ellenfelüket ismerték Rettenetes 
Iván czárban, vele szerettek volna inkább végezni, mintsem 
a törököt megbolygatni, a mely őket nem háborgatta. — Bá- 
thorynak meg kellett tehát nyugodnia, látván »hogy az’ török
kel ez a király az frigyet meg nem bontja, hanem moszkvára 
vagyon nagyon igyekezeti, kire az lengyelek is inkább pro- 
pendeálnak.« 5)

Henrik tétlenül élte le rövid lengyel királysága napjait:
') Dudith a császárnak Krakkó, 1573. jul. 22.
*) A császár Dudithnak, 1574. jan. 25. és febr. 14. meghagyja, 

hogy éber szemmel kísérje Forgách lépteit.
3) Lippomano a velenczei követ jelentése 1574. febr. 14. a ve- 

lenczei levéltárban (1. Zakrzewski m. 402. 1. Fraknói Vilmos közlése 
nyomán.)

4) Forgách F. levele Forgách Simonhoz, Krakkó, 1574. márcz. 1. 
Forgách históriája függelékében 550. 1.

i··) F o rgách  u. o.



nem ment biz ő se muszkára, se törökre, Báthorynak tartotta 
fenn a végzet, bogy a lengyelek számadását a moszkovitákkal 
rendbe hozza. — S 6 lehetett volna az, ki aztán a törökkel is 
megmérkőzik, a pápa és a keresztyén fejedelmek segélyével, 
ha halála ebben meg nem gátolja. *)

Midőn Henrik pünkösdi királysága, pár hónapi uralma 
után véget ért, Báthory nem nézhette közönyösen, hogy ki lesz 
az új lengyel király. Legerősebb reménynyel most már igazán 
a Habsburg ház kecsegtette magát. Báthorynak pedig bárki 
más állott inkább érdekeben, csak nem az osztrák ház, a mely- 
lyel ő erdélyi fejedelemsége miatt éles ellentétbe keveredett. 
A lengyel királyválasztásnál tehát legéletbevágóbb érdekeit 
látta koc.zkára téve és fenyegetve, hogy ha az osztrák párt 
nyeri el a lengyel koronát. Ezt lehetőleg meggátolni, egyaránt 
követelte tőle a politikai eszélyesség és saját jól felfogott 
létérdeke.

Báthorynak nehéz állása volt Erdélyben, fejedelmi szé
két még mindig fenyegette vetélytársa, ki az osztrák politi
kának volt eszköze.

Az erdélyi zavaroknak mélyebb politikai háttere volt: az 
osztrák és a török befolyás küzdelme Erdély bírásáért. Mióta 
a török hódítás beékelte magát Magyarország szívébe s mint
egy ketté vágta az országot: történelmi és földrajzi tényezők 
Erdélynek az anyaországtól különállását teremtik meg. Ma
gyarország nyugati és északi része a Habsburgokat uralja; 
Erdély kénytelen elismerni csekély évi adó fizetése mellett a 
szultán fenhatóságát, de megtartja önkormányzatát s nemzeti 
fejedelme alatt politikai önállóságát. — Az osztrák ház nem 
szívesen látja Erdély különválását s egy perczig sem adja fel 
a reményt, hogy saját kormánypálczája alatt egyesítse az 
anyaországgal. Viszont Erdélyben is két párt küzd egymással 
állandóan: a német és a török, vagy nemzeti párt. Az első 
szakítani óhajt a törökkel s a Habsburgok védszárnyai alá kí
vánja bocsátani az országot. A  másik párt semmi biztosítékot 
nem lát a császár-király fenhatóságában, a ki Magyarországot 
sem tudja megvédeni a töröktől, nemhogy a távoli s a török
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') Szamosközy történeti m aradványai IV. k. 17. 1.
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torkában fekvő Erdélyt oltalmazhatná, sőt épen alkotmányát 
s nemzeti önállóságát félti tőle. Epen ezért fenn akarja tartani 
a békés viszonyt a szultánnal, a ki az ország politikai önkor
mányzatát s vallásszabadságát biztosítja.

Ezt a politikát követte Zápolya János, ezt János Zsig- 
mond. Hosszas harcz és küzdelem után az utóbbi észszerűnek 
látta ugyan, engedményeket tenni az osztrák háznak, s titok
ban elismerte a császárnak is mint magyar királynak fenható- 
ságát Erdély felett, biztosítva önkormányzatát s fentartva a 
törökkel is a jó viszonyt. Ezen egyezség létrehozásában nagy 
része volt János Zsigmond tehetséges és nagyravágyó taná
csosának Békés Gáspárnak, a ki épen a császárnál já rt az 
egyezség (a speieri pontok) ratificatioja végett, midőn a feje
delem meghalt. Utódául a császár-király Békést szemelte ki. 
De távollétében a Habsburg-ellenes párt jutott túlsúlyra E r
délyben s az 1571. május 25-én tartott országgyűlésen Somlyai 
Báthory István »főúr öreg nemzetet« választók fejedelemmé.

A bécsi udvar nem titkolta elégedetlenségét a szultán 
ajánlottjának választatása felett, a kinek nemcsak politikai, 
de személyes oka is volt idegenkedni az osztrák háztól. Báthory 
ugyanis ifjú korában Eerdinánd király udvarában élt, mint 
nemes apród, s miután János Zsigmond udvarába került, több
ször megfordúlt követségben Bécsben. Egy ilyen követség 
alkalmával Eerdinánd utódja Miksa haragra gerjedt ellene 
nyakassága s fejedelme utasításához való merev ragaszkodása 
miatt letartóztatta s két éven keresztül fogságban tartotta, bár 
méltóságához illő tisztességes őrizet alatt.

A császár tehát Báthory alatt erdélyi befolyása elvesz
tését féltette ; jól tudta, hogy Báthory nem az ő vajdája lesz, 
mint Békés leendett, de önálló fejedelem kíván lenni. Hiába 
fogadta el Báthory titokban a speieri egyezséget, hiába tette 
le a hűségesküt neki mint magyar királynak: a császár bizal
matlanságát nem sikerűit megtörnie. Miksa a Békés pártfogo- 
lását nem ejtette el s csak az alkalmat várta, hogy Báthory 
helyett Békést tegye erdélyi vajdává.

Békés elbízta magát a császár kegyeiben. A hűségesküt 
többszöri felszólításra sem tette le a fejedelemnek s várait; 
Husztot és Bogarast, kivonta a fejedelemtől való függés alól.
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Hiába voltak Báthory intelmei, hiába az országgyűlés végzése, 
Békés úgy viselte magát Erdélyben, mint a fejedelemtől füg
getlen császári alattvaló, szőve cselszövénye szálait az ország
ban úgy, mint azon kivűl, Báthory megbuktatására.

»Két éles kard nem fér meg egy hüvelyben!« Báthory 
belátván a veszélyt, a mely a császár által pártfogolt Békés 
részéről fenyegeti, igyekezett, hogy őt megelőzze. Midőn Miksa 
figyelmét az első lengyel királyválasztás lekötve tartá, hirtelen 
megtámadta Békést s egy csapással elfoglalta vára it: Alvin- 
czet, Enyinget és a fontos végvárat Fogarast. Békés maga is 
csak csellel menekült s erdőn-berken át járatlan útakon bo
lyongva bujdosott ki Magyarországra, a császár kassai kapi
tányához, majd Bécsbe magához a császárhoz.

Az első lengyel választás ezalatt eldőlt és pedig a csá
szári ház ellenére. Miksa császár rá ért ismét az erdélyi ügyek
kel törődni s Békésnek Báthory ellen irányúló terveit s előké
születét támogatni. Sőt midőn a második lengyel királyválság 
beköszöntött s Báthoryt ellenjelöltül kezdették emlegetni a 
lengyelek: kétszeres érdekét látta abban a császár, hogy Bá
thoryt lekösse s Békés által megbuktassa.

Báthory jól tudta, mi készül ellene Bócsben, s mily erő
feszítéseket tesz megbuktatására Békés a portán is a császár 
tudtával és beleegyezésével. Természetes azért, hogy kapva 
kapott az alkalmon, midőn a lengyelek felszólították, hogy 
fogadja el a királyjelöltséget. Az eléje dobott keztyűt felvette 
s az Erdélyben ellene indított harczot áttette a lengyel válasz
tási campagne-ra is. Ha Erdélyben elbukik: kétségtelen, hogy 
vesztett ügye leend Lengyelországban is. Ha Erdélyben győz: 
szerencsét próbálhat amott is az osztrák párt megbuktatására, 
— fortuna fortes adiuvat — mert győzelme csak úgy lehet 
teljes, ha nem Habsburg leend a szomszéd lengyel király. E l
lenkező esetben jövőre sem érezhetné magát biztonságban er
délyi fejedelemségében.

É lt ez idő tájban a gyulafehérvári udvarban egy előkelő 
lengyel főúr, Zborowski Sámuel, a hatalmas krakkai vajdának, 
a lengyel kir. udvari marsainak s a többi befolyásos Zborow- 
skiaknak testvére. Mint száműzött, mint politikai menekült 
jött az erdélyi udvarba, a hol Báthory vendégszeretettel fo-
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gadta s kitüntetéssel bánt vele. Bűne, mely világgá üldözte, az 
volt, bogy a Henrik koronázása alkalmával tartott torna-játé
kon összetűzött Wapowskival, a przemysli várnagygyal, s őt fel
indulása hevében a krakkai vár udvarán halálosan összevag
dalta. A király törvényt látott felette. Kitűnő családjára való 
tekintettel (a melynek megválasztását köszönhette) életének 
megkegyelmezett s számkivetésre ítélte. A  »bannita« x) E r
délybe menekült, s ott tölté száműzetése napjait Báthory véd- 
szárnyai alatt, az ő szolgálatában. A  fejedelem vendégszere
tete hálára kötelezte; személyes tulajdonai s uralkodói jeles 
tehetsége, igazságossága, türelmessége, vitézsége a tisztelet és 
nagyrabecsülés érzelmeit költé fel benne. Bárcsak ilyen ki
rálya volna Lengyelországnak, gondolta nem egyszer, midőn 
a Henrikkel való elégedetlenség híreit hallotta hazájából.

Henrik futása csakhamar alkalmat nyújtott neki, hogy 
érzelmeit tettekkel bizonyítsa s a hála adóját leróvja nagyra,- 
becsült védura iránt. ítélő bírája eltávozását s a király-szünet 
szabadságát felhasználva, sietett vissza Lengyelországba (157 5. 
febr.) * 2), a hol magas rokonsága s befolyásos barátai körében 
az égig emelte s lelkesedéssel magasztalta Báthory fejedelmi 
erényeit, a kinél méltóbbat keresve sem találhatnának a len
gyel királyságra.3) Még Hudithot is meg próbálta Báthory ré
szére nyerni.4) Az áradozó szavak, a magasztaló dicséretek 
megtették hatásukat. Báthory neve szájról-szájra szállt s csak
hamar a királyjelöltek között kezdték emlegetni.

Annyi bizonyos, hogy Báthory jelöltsége magoktól a len-

’) Kraszewski »A bannita« czímű szép történeti regényben örökí
tette meg Zborowski Sámuel esetét.

2) Buéber a császárnak, Kassa 1575. febr. 26. Zborowski Sámuel 
jött Erdélyből és elmondá, hogy megbízatása van Báthorytól 150 lovas 
szerzésére Lengyelországban s hogy szolgálataiért B. előre donátiót Ígért 
neki. B. egy nagyon megbízható emberétől tudja, hogy ez csak egyik ok, 
a miért Erdélyben volt, a másik a lengyel királyság ügye. S a mint B,. 
ismeri Zb-t, ő valóban híven és szorgalmassan fogja B-t szolgálni. (Hung.)

3) Bethlen Farkas : Historia de rebus Transylvanicis VI. k. 388. 1.
4) Zborowski Sámuel Erdélyből visszatérvén »Transylvanum in 

coelum tollit laudibus ut persuadet suis nemimem regno aptiorem fore. 
Meam quoque fidem et constantiam tentavit, sed dignum responsum 
retulit. Budith a császárnak, Krakkó, 1575. roárez. 12.



gyelektől indúlt ki. Még mielőtt Zborowski Sámuel Lengyel- 
országban járt volna (1575. elején), a krakkai vajda, Henrik 
futása után alig pár héttel, követet küldött Báthoryhoz, * *) és 
felszólítá őt, hogy fogadja el a királyjelöltséget. És Báthory 
nem habozott elfogadni, bár eleinte kevés reményt táplálhatott. 
Tüstént lépéseket tett a portán, — jelentve jelöltségét, — 
hogy a szultán ajánlja a lengyeleknek. Kérését teljesítették. 
Daczára, hogy a Lengyelországba küldött követ, Achmed 
csausz, már ekkor elindúlt (1574. aug. 1-én) Konstantinápoly
ból, tüstént egy másik causzt küldöttek utána, hogy Báthory 
ügyét támogassa.2) Láttuk, hogy a varsói convocation (1574. 
sept.) az ajánlás megtörtént. — S a következő év tavaszán, 
midőn a lengyelek Tarnowski Andrást küldötték a portára, 
azon föltétel alatt újítja meg a szultán velők a békét, hogy ha 
a svéd királyt, vagy magok közül valakit, vagy Bátkorvt vá
lasztják. 3) Ellenben a császárt intik, nehogy Lengyelország 
vagy Erdély ellen készüljön, mert a beglerbégeknek, a budai 
és temesvári basáknak ki van adva parancs, hogy azon eset
ben ellene támadjanak.4)

Báthory ezzel nem elégedett meg. Összeköttetésbe lépett 
Henrikkel, követeket küldött hozzá Erancziaországba, hogy 
jogát a lengyel trónra adja fel s őt támogassa.6) Felújította 
régebbi házassági terveit a franczia herczegnővel, hogy annál 
nagyobb nyomatéka legyen majd a lengyelek előtt.e) De midőn 
látta, hogy a lengyelek szívesebben vennék Jagelló Annával

>) A plocki püspök Pogelvedernek, Varsó, 1574. sept. 6.
s) Bym és Ungnad portai követ a császárnak, Konstantinápoly, 

1574. aug. 29. Jó helyről értesültek, hogy Báthory ágense Bácz Péter 
fölhozta Mehemet pasa előtt, hogy a lengyelek őt, a császár fiát s a musz
kát candidálják s kérte, hogy adjon ajánlatot ura részére. A hasa nem 
hitte s kinevette (?) az ágenst, de kérését teljesíté stb. (bécsi á. ltr. 
Turcica).

а) A török szultán a lengyeleknek 1575. apr. 1. Mehemet basa 
Báthoryt nem említi, de hangsúlyozza : »si contra caesarem poteqtissi- 
mum aliquem eligeritis : finis quo tendat, scitis.« (b. á. ltr. P.)

*) Ungnad portai követ jelentése a febr. 7-iki audientiáról a ve
zérbasánál.

б) Ismeretlen (tán Prancziaországban tartózkodó német) a csá
szárnak 1575. eleje.

") Bueber a császárnak 1575. máj. 12. (b. á. ltr. Hung.)
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való házasságát: nem késett ígéretet tenni, hogy megválasztása 
esetén hajlandó volna őt venni nőül.])

Az osztrák párt kicsinylőleg vette Báthory fellépését. 
» Nevetséges az δ igyekezete, és bizonyára hiába való lesz ; hacsak 
az úristen csodát nem akar tenni s ezt a nemzetet végképen el
veszteni,,« * 2 3 * * * *) — Dudith erősen bízott abban, hogy az erdélyi 
vajdának elég gondot adnak otthon, hogy elfelejtse a lengyel 
királyságot.

Valóban Báthory eleinte keveset gondolhatott a király- 
választással, sokkal inkább igénybe vette saját fejedelemsége 
biztosítása Békés fondorlatai ellen. Tornyosulni látta  feje felett 
a vész felhőit s azok elhárítására kellett összpontosítania min
den figyelmét, teljes erejét. A száműzött Békés nem nyugodott, 
szívós kitartással és nemesebb ügyhöz méltó erélyes buzgalom
mal készítette elő erdélyi támadását. A  császár meg volt nyerve 
terveinek, s a portán is akadtak biztatói a fényes' ígéretek 
(az adó megkétszerezése s gazdag ajándékok) fejében.

Báthory jól látta az aknamunkát, a melyet Békés Bécs- 
ben és Konstantinápolyban fejedelemsége felrobbantására 
folytat; nem csekély fáradságába és pénzébe került annak 
legalább a portán ellensúlyozása. Bécsben meg sem kísérletté, 
mert tudta, hogy ott Békést a legjobb eszköznek tartják arra, 
hogy őt sakkban tartsa a lengyel választás előkészületei idejére. 
A helyett a magyarországi legjobb vitézeket magához édesgeti 
Erdélybe 8) s Lengyelországban is toborz katonákat Zborowski

’) Dudith a császárnak 1575. márcz. 12.
2) Dudith a császárnak 1575. aug. 15. (h. á. ltr. H.)
3) Bueber a császárnak, Kassa, 1575. apr. 3. Borbély Györgyöt, 

Báthory egyik legbizalmasabb emberét Káliéhoz közel Pongrácz Frigyes
által elfogatta s titkon Sárosba viteté. Borbély sokat járogat ide s tova, 
s most is Egerbe volt indúlandó, azon ürügy alatt, hogy török fogságban 
levő testvére ügyében lesz ott dolga : holott czélja a magyar lovasok és 
kapitányok Báthory szolgálatába csábítása. Borbély a legnagyobb gyalá-
zója a császárnak. Gondja lesz, Lengyel György, Szemere Sebestyén és
Kornis Gáspár elfogatására is. Feltűnő az is, hogy Báthory Miklós és Ist
ván (ifj.) száz-száz jó lovassal szaporíták csapataikat, holott birtokaik e 
luxust nem engedik ; Mágócsy szintén, pedig ez még háborús időben sem
tévé ezt soha. Ennek következtében Káliéból is ő felsége legügyesebb
lovasai »abreitten wollen.« E részeken alig lehet nyolcz tekintélyes em-
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Sámuel által, ellátván Őt bőven zsolddal, sneki ígérvén jó szol
gálatai fejében Grörgény várá t.x)

Zborowski Sámuel tehát, míg egyrészt korteskedik Bá
thory mellett, másrészt katonákat toborz számára a közel- 
gető erdélyi harczra. Tanúja az időnek, hogy előbb Erdélyért 
kell megharczolni s csak aztán lehet a lengyel királyságra 
gondolni, ha még nem lesz késő.

Báthorynak így az interregnum elején jóformán fel kel
lett adni a reményt a lengyel királyságra. S a stozyci ország- 
gyűlés előtt mindössze egyszerű ügynököt küldött Lengyel- 
országba, egy Erdélyben lakó Eilippowski nevű lengyel nemest, 
a ki által állítólag arra kérte barátait (?), hogy a czárt válasz
szák királyúl ? 2)

Biztosra vehetjük, hogy ha a st§zyci gyűlésen — az er
délyi harcz eldőlte előtt — királyválasztásra kerül a sor, nem 
Báthory neve került volna ki a választási urnából. Az ő jelölt
sége akkor még nagyon ingoványos talajon nyugodott. Hisz a 
Zborowskiak, a kik őt jelöltül fölléptetik, magok is ingadoztak 
s hol a ferrarai herczeg, hol Rosenberg után futkosnak.3)

bérré számítani, az egész vidék Báthoryra hallgat. Jó lenne gondoskodni 
s nehány száz lovast fogadni ; nem tudván mi lesz a dologból. Borbélytól 
reméli fogságában a Borgách-féle dologról is vallomást nyerni (titkos 
egyetértés Báthoryval. L. Eueber febr. 12. jel. b. á. Itr. Hung, er.) Az elfo- 
gatások kölcsönbe mentek : Báthory viszont Eueber egyik emberét tar
tóztatta le Bogaras mellett. (Eueber a császárnak 1575. máj. 5. Hung.)

Pernyeszi Pál (Eorgách Simon dunáninneni orsz. főkapitány he
lyettese) lévai kapitány is Báthoryhoz szökött. Kiadatását kéri a csá
szár tőle 1575. apr. 6. (Hung.) stb. stb. Báthory válasza (Torda, 1575. 
máj. 8.), hogy már szolgálatába fogadta stb. »Erdélynek is szüksége van 
a derék emberekre. Itt is a hazának szolgál«. (Hung.)

]) Eueber kassai főkapitány Dudithnak 1575. febr. 26. Levelet 
küld Zborowski Sámuel számára s kéri Dudithot, intse őt, mint sógorát, 
ne szolgáljon Báthorynak »denn es ist ihm mer verklinerlich als rüm- 
lie li; zu dem waisz der Herr, wie er (Báthory) mit Irer Maiestät steet, 
und dass Icünfftig villeicht nicht gut nachparschafft halten mochten.« E le
velet Dudith a császárnak elküldvén, megjegyzi : »Ad 100 equites, quos 
hinc educere parat (Zborowski) amplum stipendium habet a Transytvano, 
cum promissis amplissimis et Gergen arcem ei donavi,« (b. á. ltr. E.)

'-) Zakrzewski id. m. 404. 1.
e) Dudith a császárnak. Stt;zyca, máj. 14,
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Báthory jelöltsége addigelé talán leggyengébben állott vala
mennyié között. S ba az osztrák-pártiak jelentéseikben itt-ott 
említik is, bogy Báthory »kegyetlenül működik,« »fényes ígé
reteket tesz, hogy szinte bámulat« χ) : inkább a császár ser- 
kentgetésére s pénzsürgetéseik nyomatékosabb érvelésére szol
gál, mint a viszonyok és a helyzet hű ecsetelésére.

A mikor a lengyelek a stezyci országgyűlésre összejön
nek, ugyanakkor indúl Békés Prágából Erdély felé. 2) Fegy
verre szólítja erdélyi pártosait s Kassa mellett megállapodván, 
sergeket gyűjt Felső-Magyarországról, sőt Lengyelországból is. 
A császári kapitányok, segédcsapataival is megerősítve, hirte
len Erdélyben terem, hogy gyors fellépéssel biztosítsa a győ
zelmet. Jun. 28-án a Keresztes-mezőn áll táborával s onnan 
irányt változtatva Maros-szék felé veszi útját, a hol 2000 szé
kely csatlakozik hozzá. Báthory nyomában van seregével, liad- 
nóthnál találkoznak s Kerellő-Szentpálnál jul. 10-én vívják a 
véres ütközetet, a mely dönt Báthory és Erdély sorsa, sőt 
nagyrészt a lengyel királyválasztás eredménye felett is. A  hadi 
szerencse s Báthory badvezéri fölénye az ő javára döntik el az 
ütközetet. Békés elveszti a csatát, serge szétveretik, sokan fog- 
lyúl esnek, ő maga elmenekül s Felső-Magyarország felé szá
guld. Az elfogott pártosok főbbjeit Báthory szigorúan bünteti, 
több főúrnak feje porba húll. Békés ügyefogyottan bolyong 
Kassán, Eperjesen. A  császár megtagadja balvégzetű hívét s 
kiüldözteti Lengyelországba. Ott várja-lesi Békés a választás 
eredményét, míg onnan is ki nem zavarják s azután a K ár
pátok alatt húzza meg magát nyomorral és betegséggel küzdve.

A  szentpáli csata eldöntötte az erdélyi fejedelemség 
sorsát s nagy befolyással volt a lengyel királyválasztásra. 
Báthory szerencsecsillaga fényesen tűndöklött Erdély s Len
gyelország egén, a császáré homályosúlni kezdett. A  szentpáli 
ágyúk tüze, melyet a tüzérség tudományában kiválóan jártas 
fejedelem személyesen irányzott az ellenséges hadakra, nem
csak Békés légvárait robbantotta szét, de felgyújtó a lengyel 
nemesek lelkesedését is Báthory iránt, ki a gyűlölt osztrák

')■ A plocki püspök Duditlmak, 1575. ápr. 8. Duditli máj. 14. 
a) Békés Badák Lászlónak, Prága, 1575. máj. 14.



párt felett oly fényes győzelmet aratott. A  szentpáli diadal híre 
rohamosan meghódította a lengyel nemesség szívét. Nemcsak 
Erdély fejedelmét s Zápolya utódját látták most már henne, 
de fíáthoryt magát, a vitéz fejedelmet, a győzelmes hadvezért, 
a németek diadalmas ellenségét.

Báthory pedig igyekezett kizsákmányolni a győzelem 
előnyeit. Midőn tudatja a lengyelekkel a szentpáli diadalt, ki
fakad a császár ellen, mint a ki nyílt erőszakkal nem boldo
gulván, alattomos utakon kísérletté meg az ő elvesztését, pedig 
gyakran ígérte és esküdözött, hogy sem nyilvánosan, sem titkon 
nem tesz ellene. S íme Békést fellovalta s Erdélyre küldte, 
hogy bosszút álljon rajta, a miért a lengyel királyság után tö
rekedik. ítéljék meg a lengyelek, méltó cselekedet volt-é a csá
szárhoz, őt azért haddal támadnia meg ? ! x)

És a lengyelek Báthory javára ítéltek. Yitézségének ma- 
gasztalásától visszhangzott az ország, a győzelem híre szájról- 
szájra járt, s a nemesség lelkesedéssel emlegette őt, a vitéz 
fejedelmet, a szentpáli hőst, a tüzes ágyúgolyók felfedezőjét. 
A Zborowskiak, Szafraniec és párthívei politikai tőkét csi
náltak belőle, segítettek ebben nekik a határ felé lakó ma

>) Báthory a lengyeleknek 1575. jul. 13-án a nyulasi táborból. 
»Vulgo sane circumfertur, ejus Maiestatem, quae fortasse suas rationes 
lxabet, ideo nobis vehementer indignari, quod amplissimum regni Poloniae 
ordinem atque statum summa nos benevolentia et humanitate prosequi sen
tiat. Quae res an justa causa belli movendi fuerit? boni censores judicent.« 
(1). á. ltr. Hung.)

Dudith Miksának 1575. aug. 19-én azt írja, hogy Báthory a podoliai 
vajdának rágalmazóan írt a császárról. A vajda a levelet Dudithnak Fir- 
lej kazimiri kapitány által mutattatá meg, de lemásolni nem engedte. 
Emlékezet után írva, ez áll benne a többi közt: »Nunquam existimassem 
imperatorem tam inique nobiscum acturum fuisse, qui blandis promissis 
et jurejurando saepe nobis confirmatis, neque aperto neque clam se contra 
nos ulla consilia initurum esse. Cum publica vi non posset, clandestinis 
et insidiosis machinationibus ex improviso Casparum Bekesium in nos ar
mavit. . .  .Deum autem testem appellamus, nos nullam imperatori aut ulli 
liuius belli causam dedisse. Yulgo autem affirmatur, propterea imperato
rem nobis infensum esse, quod audiverit senatores et populum ipsius regni 
nobis bene affectos esse. Quae an satis justa tantae tragoediae causa sit ? 
vobis iudicaudum relinquo.« A levél mindjárt a szentpáli győzelem után 
jul. 12-én lielt. Ilyeténképen írt Báthory a krakkai vajdának és püspök
nek is (b. á. ltr. Föl.)
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gyarok, magasztalván Báthoryt s panaszkodván a császárra 
a magyarországi siralmas állapotok miatt. *) — Az osztrák 
párt ellenségei kapva-kaptak mind eme híreken s kizsák
mányolták azokat a gyűlölet terjesztésére és a császár gyalá- 
zására. »Váljon jóravaló uralkodó-é az — hirdette a krakkai 
vajda — a ki szomszédját (ki neki esküvel lekötelezettje) 
alattomos eszközökkel akarja uralmából kiforgatni s ez által 
egyszersmind a'törököt is oktalanul provocálja?« 8) Ilyen be
szédek (jegyzi meg Dudith) csak növelik a Báthory pártját, 
a ki mellett most már az egyháziak is buzgólkodnak, köztük a 
krakkai püspök, s olyan hatalmas vajdák, mint a krakkai és 
lembergi (?) * 2)

Méltán sóhajthatott fel azért D udith: »mily nagy sebet 
ütött ügyünkön Békés veresége! Jó  isten, ez a gonosztett 
mennyi beszédre ad alkalmat roszakaróinknak s mennyi anya
got nyújt megtámadtatásunkra! Vajha a világra se jött volna 
ez a szerencsétlen ember!« 3) Heteken át tépelődik azon, miért 
nem értesítette őt a császár hamarabb az erdélyi ügyekről, 
hogy kedvezőtlen kimenetel esetére előkészítette volna a kedé
lyeket. Mily nagy tőkét kerekít belőle a nemesség, melynek 
gyűlölete új tápot nyert ebből az osztrák ház ellen.4)

Dudith mindent elkövetett, hogy Békés erdélyi vállalata 
ódiumát a lengyeleknél ellensúlyozza. De az a legnagyobb 
erőfeszítés mellett sem sikerült. Kapva-kapott a kassai kapi
tánytól hallott híren, hogy a császár Békést elfogatni rendelte,

’) Dudith Miksának, 1575. aug. 19.
8) »Transylvanus nunc oh stragem Békésii, quae mirifice amplifi

catur, auget opinionem virtutis suae et non leve sui desiderium in multo
rum animis excitat, praesertim apud ecclesiasticos, cui et Oracoviensis 
episcopus et palatinus Oracoviensis et . palatinus Podoliae non obscure 
favere dicuntur. Passim autem Békésii haec causa malevolis nostris ma
teriam praestet majore nos odio onerandi et calumniandi.« Dudith a csá
szárnak 1575. jul. 28. (b. á. ltr. P.)

3) »Magnum causae nostrae vulnus impositum est Békésii caede. 
Detis bone, quos hoc facinus sermones nostris malevolis dedit, quantam ad 
nos oppugnandos materiam subministravit ! Utinam lucem nunquam aspe
xerit homo calamitosus !« Dudith a boroszlói püspöknek 1575. aug. 4. 
(b. á. ltr. P.)

4) Dudith Miksának, 1575. aug. 11.



de kisíklott kezéből: s terjesztette mindenfelé, czáfolatáúl 
annak, mintha a császár segítette és küldte volna Báthory 
ellen. Sőt egyenesen felveti a kérdést a császárnál: ne fogassa-e 
el Lengyelországban ? hadd győződnék abból a nemesség, hogy 
a császár elítéli és meg akarja büntetni.x)

A császár meghallgatta internuntiusa tanácsát. Azt 
hitte, hogy Békés megtagadása s az ellene való tüntetés által 
elejét veendi a rágalmaknak s alaptalanná teszi Báthory vád
jait. Felszólítást intézett azért a lengyel senatushoz s külön a 
krakkai vajdához, hogy Békést, a ki súlyosan vétkezett ellene, 
lázadást szítván Erdélyben, s a kit ő Magyarországon elfogatni 
rendelt, de Lengyelországba futott: adják ki, hogy érdeme 
szerint megbüntesse.8)

De Békés jó kézben volt: Báthory legfőbb párthívei, a 
Zborowskiak hatalmában, a kik igyekeztek őt pártczéljaikra 
kihasználni. Az osztrák pártiak mentegetőzése hiábavaló volt, 
mert Békés maga bevallá a Zborowskiak előtt, hogy őt a csá
szár segíté Báthory ellen.3) Kiadatásáról sem lehetett tehát 
szó. Az osztrák pártiak inkább attól tartottak, hogy vagy egy
szerűen fejét veszik a szerencsétlennek4), vagy Báthorynak 
fogják kiszolgáltatni.B) De Báthory még ellenségével szemben 
is tisztelvén a lengyel nemzet által nyújtott menedékjogot, 
kiadatását nüm kívánta, megnyugodott abban, hogy tisztességes 
őrizet alatt tartják párthívei.e) Sőt a krakkai vajda közben- * 5

') Dudith Miksának 1575. aug. 23. (Pol.)
s) Miksa a I. senatoroknak és a krakkai vajdának, 1575. aug. 2a. 

és Dudithnak, 1575. aug. 29. Meghagyta, hogy a leveleket esak úgy adja 
át, ha látja, hogy kérésével fel nem sül, nehogy új rágalmaknak és csúf
ságnak nyújtson tápot. Erősítette előtte is, hogy Békéssel semmiféle ösz- 
szeköttetésben nem állott, s hogy Békés a török basák csalfa Ígéreteiben 
bízva ütött be Erdélybe. —· S minthogy ő az oka a budai basa által indí
tott háborúnak, szeretné megfenyíteni, ha a lengyelek kiadnák.

s) Dudith Miksának, 1575. sept. 29.
*) Dudith Miksának, 1575. aug. 11.
5) U. ő. a császárnak, 1575. aug. 7.
δ) Békés 15-öd magával volt a krakkai vajdánál, ott volt öcscse 

Gábor is. Spitkowicz várában tartotta (Krakkóhoz 4 mrf.) bőven el
látva mindennel. Állítólag éjjel békóban tartották (de ez ellentmond 
egyéb adatoknak). Dudith a császárnak, 1575. aug. 19. Aug. 23-án azt 
írja, hogy nem tudni mi okból, kivették a fogságból.
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járására, — ki titkárát küldte Báthoryhoz,J) hogy Békés iránt 
kiengesztelje,* 2 *) — megígérte, hogy megbocsát neki, ha bemegy 
hozzá, engedelmet kér és hűséget esküszik.8)

Az osztrák párt Békés üldözésével éppen az ellenkezőt 
érte el, mint a mit remélt. A helyett, hogy gátat vetett volna 
Báthory törekvéseinek, éppen az ő malmára hajtá a Vizet. — 
Mióta a nemesség megtudta, hogy Békést a császár elfogatni 
rendelte, a szidalmak a császár ellen még fokozódtak: »Nem 
kell nekik olyan uralkodó, k i azt az alattvalóját, ki érte veszté 
el mindenét s állhatatos volt mellette a legvégsőig, így jutalmazza 
meg!«. Az üldözés a vértanúság nimbusával kezdte övezni Békést 
a lengyelek szemében s »roppant sokan látogatták a nemesek 
közűi« ; úgy, hogy attól kezdtek tartani az osztrák hívek, hogy 
»egyszerre csak átcsap a császár ellenségeihez, s akkor okoz csak 
igazán k á r t!« Szívesebben látnák meghalva, vagy szabad lábon, 
mintsem azoknak a kezei között, mert ő a császári udvart na
gyon is jól ismeri.4 * 6) Mennyire örül, ezt látva Dudith, hogy el 
nem fogatta; sőt most már ő jár közben érdekében a császár
nál, hogy tisztességes ellátást nyerjen Magyarországon; ez 
volna »a legnemesebb bosszú a dühös ellenségen Báthoryn,« B) 
Békést pedig meginteti, hogy a császár érdekében működjék.0) 
S valóban Békés agitált is később az osztrák ügy mellett; 
Lubomirski megnyerését pl. egyenesen neki tulajdonítják, 
a kinél az őszön (a krakkai vajdaságban) tartózkodott.7)

Az osztrák ház politikája Báthoryval szemben, a mint 
láttuk, épen ellenkező eredményre -vezetett, mint a mire irá-

J) Dudith. a császárnak, 1575. aug. 18-án.
2) Dudith aug. 23-án azt írja, hogy az udvari marsai (Zb. András) 

is azon működik, hogy Békést Báthoryval kibékítse.
s) Dudith Miksának, 1575. okt. 9.
4) Titkos tanácsosi vélemény Békés ügyében, 1575, okt. »Ich 

meines theils, wolte ihn lieber todt oder auf freyen füssen sehen, dann 
dass er den leuten in die hände käme ; denn er ist misers hofs gar zu
wul erfahren.« (Pol. er.)

6) Dudith a kassai kapitánynak, 1575. sept. 29. Ugyanő a császár
nak, sept. 29. Kéri, hadd lakhassék Békés Bártfán vagy Kézsmárkon.

6) Dudith Miksának 1575. aug. 25. Békéshez a krakkai succame- 
rariust küldé persvadeálni, hogy a császár ügyét mozdítsa elő s inkább 
bízza magát Kueberre, mint a lengyel pártosokra.

7) Dudith Miksának, 1575. okt. 24,



nyúlt. Békés támadása által a helyett, hogy elvágták volna 
Báthory útját a lengyel királyságra, hatalmas lendületet adtak 
chanceainak. Míg a császár egyrészt török támadást vont ma
gára Magyarországon, mert a budai basa a bókebontásért 
hadat indított és kiostromolta Balassa János várait, Dévént 
és Kékkőt; másrészt Lengyelországban erős hullámokat vert 
fel és gyűlöletet ébresztett a nemesség előtt úgy is nagyon 
népszerűtlen osztrák jelöltséggel szemben. Ép annyira hát
rányára szolgált az a császárnak, mint a menynyire előnyére 
Báthorynak. Egyaránt károsnak bizonyúlt Békés támo
gatása, mint későbbi üldöztetése. Midőn Dudith Bécsből 
visszatér, a hová tájékozás végett útazott, hogy mikép bonta
kozzék ki ez útvesztőből: Krakkóban az osztrák párt ügyét 
(1575. sept. végén) még jobban összezavarodva találja. Báthory 
»izgatásai« még erősbűitek. Szíve fájdalmával látja, hogy a 
»közös ellenség, a ki inkább a török, mint a császár és keresz- 
tyénség barátja — a mint ő hitte — mindenféle fondorlattal, 
költött gyalázó iratokkal és beszéddel a császár ügyét annyira 
akadályozza, hogy hozzá fogható ellenségük ebben a dologban 
nem létezik!« r)

íme az eleinte lenézett vetélytárs, a kinek törekvését ne
vetségesnek találták, a kit számba venni sem tartottak érde
mesnek, ha csak isten különös csodát nem tesz: mennyire 
veszélyessé, mily rettegetté vált egyszerre, a kihez fogható 
félelmes ellensége most már nincs az osztrák háznak a számos 
vetélytárs között. S ebben, a Báthory érdemei mellett, nagy 
része van az osztrák politika erdélyi kudarczainak.

A nemesség szemében már magában az nagy előny volt, 
hogy Báthoryban az osztrák jelöltség hatalmas ellenfelét látta. *)

*) Dudith Ruebernek, Krakkó, 1575. sept. 29. Pár nappal elöb jött 
a császár udvarából vissza Krakkóba, a hol mindent felfordulva ta lá lt: 
»Sonderlich hab ich mit schmerzen erfahren, wie unser gemeiner Feind 
(Báthory) der mehr dem Turcken, denn unserem allergnedigsten Herren 
u. gemeiner Christenheit nutz u. gedeyen anhengig ist, mit allerlei/ prac- 
tilcen, erdichten schmach-schriften u. reden ihrer Mai. suchen allhie in 
Polen dermassen hindert, u. sich unterstehet dieselbe nichtig zu machen, 
ide er zuvor in anderen Sachen auch tjethan, dass wir dergleichen feind- 
schaft in diesem, handel nicht erfahren haben.« Különösen a mi Békést 
illeti, miatta van ez a nagy felfordulás. (Pol. eredeti).
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De e nemleges mellett positiv előnyök is szóltak mellette. 
Ismerték kiváló személyes tulajdonait, fényes tehetségeit) 
jellemszilárdságát, melyet a Békés elleni viszály és harcz kö
zepette tanúsított; erélyét, melylyel az erdélyi lázadókkal 
szemben fellépett; tisztelték hadvezéri képességeit, melynek 
annyi jelét adta János Zsigmond idejében az erdélyi végeken 
folytatott barczokban a német kapitányok ellen s újabban a 
szentpáli csatában. Igaz ugyan, bogy Báthory nem tudott 
lengyelül, a mire a lovagrend oly nagy súlyt fektetett; de né
mileg ellensúlyozta ezt az, hogy oly országnak a fejedelme, 
melynek alkotmánya, szokásai, szelleme sokban hasonlít a len
gyeléhez. Könnyű leendett tehát magát a lengyel viszonyokba 
beleélni. Egyházpolitikai tekintetben is előnyösnek ígérkezett 
az ő egyénisége. A katholikus hit követője, mely még mindig 
uralkodó vallás volt Lengyelországban; de ismeretes türelmes- 
sége megnyugtatta a dissidenseket is. Mert Erdélyben a val
lás tekintetében még nagyobb volt a szakadás, mint Lengyel- 
országban s Báthory mégis fenn tudta tartani a békét a vallás
felekezetek között, — maga menvén elől jó példával a türel- 
mességben.*) Ámbár a katholicismus visszaállítására töreke
dett, saját vallásosságával nem hivalkodott, sőt ellenkező vallású 
alattvalóinak meggyőződését annyira kíméli, hogy a gyónást 
az erdők leple alatt végzi.

Továbbá képesnek hitték erdélyi jövedelmeiből, főkép 
most, Békés és lázadók birtokai lefoglalása után, a lengyel 
államadósságok kifizetésére. Módjában állott tanúit katonákat, 
a harczmezőn iskolázott vitézeket hozni be Magyarországból, 
a hol főkép a gyalogság, a hajdúk, híresek valának s Lengyel- 
ország épen gyalogságban szűkölködött leginkább. Nőül ve- 
heté a herczegnőt, a kinek férjhez adása a jövendőbeli király
hoz élénk gondját képezi a nemességnek. — Végűi biztonsá
got nyújthatott a török ellen, a mely előnyt főkép a határ- 
tartományok szintén fontolóra vettek. Igaz ugyan, hogy mások 
szemében meg szálka volt a szultánnal való viszonya s az

') »Dixit bio laudatissimus heros, dum a pontificiis ad persequen
dum Lutheranos urgeretur : Deum tria sibi imprimis reservasse : 1. crea
re a nihilo, 2. nosse et praedicere futura,„3. dominari conscientiis.« (Ko
lozsvári egyet. kvt. Kemény : Adversaria bist. t. II. 1576.)



osztrák hívek »török szolgádnak nevezgetik, — s c miatt a 
lengyel főurak s a litvánok nem tartják a trónra méltónak; 
de erre nyugodtan felelhette Báthory, hogy az adófizetést 
Erdélytől épen a lengyel Izabella kezdte s a császár még töb
bet fizet Magyarország részeiért, — s váljon a lengyelek ma
gok is nem kötelezték-ó magukat a tatároknak évi ajándékot 
adni a beütések megváltására ?! Különben ő a szultánnak nem 
alárendeltje, hanem független, szabad uralkodó.3)

Báthory sietett felhasználni a kedvező bangúlatot. Egy
szerű ágensek helyett most már főkövetet küld az országba; 
és pedig az ott előnyösen ismert Blandratát. A  híres aria- 
nus, az olasz Blandrata György, hajdan Bona királynénak 
udvari orvosa, sokáig lakott Lengyelországban, jól ismerte ott 
a viszonyokat és sok személyes jó baráttal dicsekedhetett, 
főkép a protestánsok között. Később Izabellának s János 
Zsigmondnak volt orvosa s tőlük örökölte Báthory, a kinek 
udvarában szintén nevezetes szerepet játszott.

A  szentpáli csata után kevés idő múlva indítja Báthory 
Erdélyből Blandratát terjedelmes utasítással, felhatalmazással 
és pénzzel ellátva. Dudith aug. közepén már jelzi az erdélyi 
követ Lengyelországba jövetelét, s gondoskodni kíván ellen
őrzéséről. A bendzini kapitányt (Provan Prospert) szemeli ki 
e czélra, a ki Bona királyné emberei maradéka, savoyai nemes, 
jelenleg az ország titkára s — a mi fő — Blandrata jó ba
rátja. Tanácsolja azért, írjon neki a császár kegyteljes levelet.2)

Blandrata a nyár végén csakugyan megérkezett és 
Krakkóban ütötte fel főhadiszállását. Ott élt a császár inter- 
nuntiusais, ott összpontosúltak a pártszervezések titkos szálai. 
Ott tanácskozott az erdélyi követ a Zborowskiakkal, ott sú- 
gott-búgott a hírhedt Laskival, a ki váltig állította ugyan 
Dudithnak, hogy ő »osztrák«, de mert az erdélyi követtel 
sűrűn érintkezett, már-már gyanúba vették (a császári követ 
is valószínűnek tartotta), hogy Bátboryhoz hajol.

Blandrata meglátogatta Dudithot is, a mint ez a csá
szári udvarból visszatért. Kégi ismerősök, s régen jó barátok
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voltak. Sok esztendő óta látta viszont egymást a két régi barát, 
most mint két ellenséges párt fő képviselői. A találkozáson, 
mint versenytársak állottak egymással szemben. Duditli sze
mére veté Blandratának Báthory eljárását, áskálódásait, rá
galmait s versengését. Blandrata mentegette urát, hogy esze- 
ágában sem volt a lengyel korona, de annyiszor küldtek hozzá 
lengyelek, litvánok, s midőn tagadó választ adott, még inkább 
nógatták, azzal érvelvén, hogy az osztrák háznak úgy sem lehet 
semmi reménye, más elől pedig helytelenül tenné, ha kitérne, — 
hogy végre elvállalta a jelöltséget; de ha látni fogja, hogy az 
osztrák pártnak reménye lehet, vissza fog lépni. A szemrehá
nyásokra különben hasonlóval válaszolt, hogy Békést a csá
szár támogatta, fel is mutatott ennek bizonyságára két levelet. 
Egyik a császár levele Békéshez, melyben szorgalmazza és 
sietteti az Erdélybe csapást.x) A  másik ugyancsak a császár 
parancsa Telegdi Mihályhoz Békés segítése czéljából. Ezeket 
azért hozta magával, hogy a krakkai és podoliai vajdáknak 
megmutassa, a kik, midőn Dudith előttük a császár ártatlan
ságát vitatta, ezeket a leveleket hányták szemére. Blandrata 
hivatkozott arra is, hogy Békés maga bevallá ezt, bár Békés 
Dudithhoz írt leveleiben megtagadta, mintha ilyesmit valaha 
mondott volna.2)

Szép jellemvonása Báthorynak, hogy még ilyen előzmé
nyek után is tiszteletben tartja  és elismeri a császár elsőségét, 
s nem akar vetélytársának látszani. Hogy Blandrata szavai, 
midőn ezt kinyilatkoztatja Dudith előtt, nem puszta szóvirág 
s egyszerű diplomata fogás, mutatja az, hogy a választó ország- 
gyűlésen tartott oratiojában i s . nyilvánosan hangoztatja és 
kifejezi, hogy az elsőség méltán a császárt illeti, s távolról sem 
akarja Báthory őt s a felséges osztrák házat törekvéseiben 
akadályozni, sőt kész maga is teljes erejéből támogatni és 
előmozdítani ügyöket. *) S ezzel mintegy ünnepélyesen óvást

') »Cupio quam primum scire (így szól a császár levele), quid 
bassa Budensis, quid etiam Mehemet responsi dederit. Sollicite igitur 
rem istam diligenter, nec differ.« Dudith jelentésében, 1575. sept. 29.

z) Dudith jelentése a Blandratával való találkozásról a császár
nak, 1575. sept. 29. (Pol.)

8) »Primum locum dignitatemque omnem Caesareae et celeberri-



tesz, mintha δ a császárral akarna versenyezni s jelöltségét 
csak az esetben óhajtja fentartani, ha a lengyelek az osztrák 
házat egyáltalában mellőzni akarnák. H a ez a kijelentés nem 
is jött egészen szívből, mégis, hogy megtörtént és pedig ott és 
olyan formában, a hol nyomatékkai hírt és esetleg a császár
nak használhatott: ha egyébről nem is, de Báthory nemes sze
rénységéről minden esetre tanúságot tesz. — Nem érhette 
tehát őt vád a császár részéről; jelöltségét kimentette és 
igazolta az, hogy a lengyelek az osztrák törekvéseket remény
telennek festették előtte s biztosították, hogy ha ő nem, más 
fog megválasztatni az osztrák házzal szemben. A  nemesség 
hangúlata s a választás lefolyása igazolta e felfogás jogosult
ságát s neki adott igazat.

II.
De Báthorynak be kellett látnia azt is, hogy a győzelemre 

csak úgy lehet kilátása, ha hasonló fegyverekkel küzd, mint 
vetélytársai. Nem elég alap az osztrák párt gyűlölete a len
gyel nemesség részéről s az a tudat, hogy ő benne látják a 
németek leghatalmasabb ellenségét. Ott van a népszerű 
Piast párt, a melylyel versenyre kelni vajmi nehéz feladat 
volt; ott van a gazdag és bőkezű ferrarai, a pénzzel és Ígére
tekkel szintén nem fukarkodó Rosenberg; a kiket ellensú
lyozni a kapzsi főuraknál csak is hasonló fegyverrel, pénzzel 
és ígéretekkel lehet. És ezt annyival inkább megvárták, mert 
nagy híre volt, hogy az erdélyi fejedelmi kincstárt Békés és a 
lázadók javainak s kincseinek lefoglalása bőségesen megtöltötte.

Blandratának tehát nemcsak szóval, de pénzzel is kel
lett működnie. Láttuk, hogy Zborowski Sámuelnek Grörgényt 
ígérte a fejedelem, s hogy őt tetemes összeggel ellátva küldte 
Lengyelországba. Nem egészen megbízható forrásokból (osz
trákpárti jelentésekből) értesülünk, hogy a krakkai vajda
20,000 frtot kapott és teljes felhatalmazást, hogy belátása

mae Austriae familiae, cui sese plurimum detere et non parum tribuere, 
amplissimi regni ordines tribuant et concedant. Tantum enim abest, ut 
princeps meus cursum desideriumque Caesaris remorari, aut impedire in 
animo habeat, ut etiam magnis suis conatibus promovere, amplificare, 
illustrareque paratus sit.« Blandrata oratiója Varsóban, 1575. nov. 14. 
(L. okmánytár).

feÁTHOKY ISTVÁN TiWftöYÉT, ΚΤΚΛΓΛ'ΤΛ'Λ VÁLASZTÁSA. 1 7 fi
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szerint tegyen ígéreteket. Zborowski János 8000 irtot s And
rás 35,000-et kapott a litvánok megnyerésére.1) A podoliai vajda 
azzal dicsekedett, hogy Blandrata 25,000 aranyat kozott aján
dékul neje számára, de ő nem fogadta e l.2) A litvánok azzal 
kérkedtek, hogy őket Báthory küldöttei kérve-kérték fogadják 
el a »kínált pénzt, fogadják el roppant ajánlataikat« s Dudith 
azzal serkentgeti bőkezűségre a császárt, hogy Báthory s a 
ferrarai »kész, olvasott pénzzel dolgoznak.3)« A  legbiztosabh 
hévmérő különben a finom tapintatú haski. A kivel ő érdemes
nek tartotta »súgni-búgni«, annak pénzének kellett lennie. így 
csak a miről tudunk, megközelíti a százezer forintot. S ez akkori 
időben, ha a mainak csak tízszeres értékét vesszük is, tekin
télyes összeget képviselt.

Ez összegek különben nem pusztán személyes megvesz
tegetésre voltak szánva, hanem pártköltségre. A Zborowskiak 
Litvániára vetették szemöket, hogy Báthory pártjára vonzzák. 
Számítottak sógorukra, Chodkievvicz nagymarsaira, a ki eddig 
osztrák-párti volt. Hogy sikerűit is megtántorítani, látszik 
abból, hogy a trocki castellánt felszólítja, lépjenek összeköt
tetésbe a krakkai vajdával Báthory érdekében. Annyira, hogy 
Radziwill Kristóf a litván udv. marsai szükségesnek látja őt 
a császár iránti hűségesküjére figyelmeztetni.4)

A litvánok megpuhítását Zborowski András vállalta 
magára. A rra való volt a kapott 35,000 frt. Személyesen átá
zott e czélból Litvániába. Menetelét előre tudatja barátaival, 
többek közt a vilnai vajdával, kérvén őt, ne kösse le addig 
magát az osztrák pártnak, mert oly dolgokat mondand el, am ik 
rá fogják bírni, hogy fölhagy »a szerecsennek fehérre mosásá
val.« Badziwillt nem tántorította el, de annál inkább féltette ez 
litván senátor-társait, ha Zborowski megjő Báthory aranyaival.5) * *)

*) Dudith a császárnak, 1575. okt. 12. Zb. P. egyelőre 20,000 irtot 
kapott, a mit titkolni akart, de biz azt olyanok is tudják, kik titkot tar
tani nem tudnak. Zb. Kristóf maga monda, hogy János bátyja 8000 frtot 
kapott Dudithtól.

s) Dudith jul. 20. jelentése.
s) U. 8. Varsóból nov. 7-én.
*) Eadziwill levele a császárhoz, Vilna, 1575. okt. 11.
6) Zborowski And. levele a vilnai palatínushoz, Badziwiil Mik

lóshoz.
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Semmisem jellemezheti jobban e főurak kapzsiságát, 
mint az az eset, hogy Zborowski Kristóf ajánlatot tett Dudith- 
nak, hogy bátyját visszatéríti litvániai kortes-útjáról; — de 
ennek fejében András számára a krakkai várnagyságot (az 
első világi senátori méltóságot) kérte, magának 22,000 frtot s 
azon felül két starostaságot; az esetre pedig, ha Miksa válasz
tása nem sikerülne, 100 lóra való fizetéssel alkalmazást a csá
szár szolgálatában a magyar végeken. Jellemzi a pártok licita- 
tióját is, hogy Dudith mindezeket megígérte; 10,000 frtot 
tüstént ad, ha az udvari marsait visszatéríti Litvániából (4000 
frtot ki is fizetett), a többit karácsonyra leszámlálja. »Mindezek 
roppant dolgok — jelenti a császárnak — de az ellenpárt 
erősen működik s még többet ígér!« 1)

A Blandrata által jól felpénzelt Zborowski Andrásnak 
nem volt alkalma kísérteibe jönni, mert fivére Kristóf nem 
érte utói útjában.2 3 *) De azért, hogy valami nagy eredménynyel 
járt volna Litvániában, a választásnál nem tapasztaljuk. Nem 
tudta megnyerni a litvánokat, sem Báthorynak, sem a ferra- 
rainak.8) Nem lehetetlen, hogy az útiköltség felemésztette 
az aranyakat, mert máskülönben Litvánia sem igen czáfolta 
volna meg Fülöp macedón király ama híres mondását, hogy 
nincsen olyan erős vár, a hová egy aranynyal terhelt szamár 
be ne jusson.

A pártok versengése találékony a fortélyokban is. Dudith 
pl. csalékony leveleket írogat Blandratának, Forgách Ferencz- 
nek, hogy egyet-mást megtudjon tőlök. Bavaszkodik, hogy a 
császár bizony nem sokat törődik a lengyel koronával; ha meg
választják jó, — ha nem, az se baj, senkinek nem akarja útját 
vágni, nem bántja, hogy mindenki saját malmára hajtsa a vizet. 
Még gúnyolódik is, hogy hiszen az ő nagyravágyásukat csak 
nevetik a lengyelek. Aztán a jó hívek kifecsegik titkaikat, és 
leveleiket oly helyeken olvassák fel, a hol gyanítni se mernék 
s csak gúnyolódnak felettök. (Pedig bizony a császár leveleit is 
olvasták oly helyeken, a hová nem voltak szánva, s azokon ne
vettek többet.) Jól utána lássanak, hogy pénzen vásároljanak

’) Dudith Miksának, 1575. okt. 12.
a) Dudith a császárnak, 1575. okt. 30.
3) Dudith a császárnak, 1575. Varsó nov. 7.
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reménységet s legyenek óvatosabbak, ne higyjenek mindenki
nek.1) Eszökbe juthatott erre a róka savanyú szőlejének meséje 
s a gúnyolódásra ama közmondás, hogy az nevet legjobban, a 
ki utoljára nevet.

Minden jel arra mutat, hogy Báthory győzte érvekkel 
és pénzzel is. Az osztrák párt felett előnybe jutott a szentpáli 
győzelemmel, a Eerrarait és Bosenberget legyőzte saját fegy
verükkel. Egy párt volt csak, a Piast, a melylyel a mérkőzés 
bajosabb volt. Ez a nagy nemesi párt nem tagadta meg 
rokonszenvét Báthorytól, de elébe helyezte a nemzeti királyt. 
Zborowski Péter, a Báthory-párt feje, arra számított, hogy 
majd ha az osztrák és a Piast-párt összetűz s nem fognak tudni 
megegyezni, akkor fog ütni a Báthory órája s — inter duos 
litigantes tertius gaudet.

Báthory pártja eleinte tényleg csak a Zborowskiakra 
szorítkozott s ezek sem föltétien hívei. A  krakkai vajda pl. azt 
mondogatja, hogy ő és barátai első sorban Bosenbergre, azután 
Báthoryra s végűi a ferrarai herczegre gondolnak. 2 * *) A válasz
tásig Báthory túlszárnyalja legalább eme vetélytársait. 1575 
őszén Kis-Lengyelországban a krakkai vajda, a nagylengyelek 
közt Zborowski János és Niemsta, majd a varsói gyűlésen 
maga Blajidrata agitál mellette, ki oct. 20-án Erdélybe indítja 
Eilipowskit a párthívek kívánalmaival.8) A  Zborowskiak ma
gok is sürgetik, hogy a választó orsszággyűlésre teljhatalmú 
követet küldjön, mert Blandrata eddigelé nem volt az.

Báthory tehát újabb követet indít teljhatalommal Blan- 
drata mellé: eszes és kipróbált diplomatáját Berzeviczy Már
ton alkanczellárt, sok szép ígérettel.

0 Oudith Blandratánák, 1575. d. m. (oct.?) »Haec scripsi ad 
Blandratam et in eadem fere sententiam ad Forgach (t. i. Ferencz), ut ex 
responso illorum aliquid eliciam, quod ex usu sit.« Többek közt, hogy 
Miksa nem sokat törődik a 1. koronával: »laseia scorrere l’aqua senza 
tirarla al suo molino.« stb. (Pol.)

2) Dudith jelentése sept. 29.
s) Blandrata Báthorynak. Yarsé, 1575. oct. 20. (Kiadta Fray:

Epistolae procerum III. k. 195. 1.)



X.

A st^zyci országgyűlés. — Poroszok és litvánok tiltakozása az ország- 
gyűlés és királyválasztás ellen. — A pártok határozatlansága. — A kül
földi követek kihallgatása. — A litvánok elszakadása. — A nemesség 
ingerültsége az osztrák párt ellen. »Nem kell a német I« — A csász. 
követek megérkezése. — A nemesség külön-szakadása (secessio) és pro
testánsa a választás ellen. — Összehívó országgyűlés oct. 3-án Varsón. — 

A tatárok beütése.

Az interregnum közel egy évig tartott már, midőn a 
pártok összemérhették erejüket.

' Elérkezett a Henrik visszatérésére kitűzött határidő, az 
országgyűlés napja: 1575.máj. 12-ike. — Stezycfolv. Sztenzsicz) 
a Visztula jobb partján, a Wieprz torkolatánál fekvő mező
város, az országgyűlés helye, szokatlanul megélénkült. A sena- 
torok, a lovagrend, az ország minden részéből érkező követek 
nemcsak a várost és a közeli falvakat özönlötték el, de sátorok 
alatt is sokan tanyáztak a szabad mezőn. Maga az országgyű
lés hivatalos tanácsterme, két nagy faépűlet, a mező közepén a 
város alatt volt felállítva.

Az országgyűlés helye a protestánsoknak kedvezett, mert 
Kis-Lengyelország túlnyomó része s főkép a sandomiri vajda
ság, melynek területén St§zyc feküdt, csaknem kizárólag pro
testáns volt. S tagadhatatlan, hogy a vidék, melyen a válasz
tás történik, a közel lakó nemesség pártállása, befolyással 
szokott lenni a választás eredményére.

A helyzet tehát Stezycben a dissidensekre volt kedvező 
s ezek túlnyomó része piast-párti volt. Az előnyös helyzetet 
szándékoztak is kizsákmányolni. Az volt tervök, hogy a pro
testáns sandomiri területen hirtelen megválasztják a Piast 
királyt s az ugyancsak hitsorsos krakkai vajdaság földjén ke
resztül sietnek a székvárosba megkoronázni.

De a terv nem volt oly könnyen keresztül vihető. A vá-
12*
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lasztás elé akadályok és nehézségek gördültek. — Első sorban 
a poroszok és litvánok részéről.

A  poroszok, a kik nem vettek részt a varsói gyűlésen, 
nem ismerték el az ott alkotott confoederatio határozatait. 
A rra az álláspontra helyezkedtek, hogy nekik törvényes kirá
lyuk van Henrik személyében, s ők nem akarnak újat válasz
tani. A laszyni (1575. márcz.) és marienburgi (apr.) tarto
mánygyűlésen elhatározták, hogy Poroszországból senki sem 
megy a stezyci gyűlésre, csupán az új választás ellen tiltakozó 
levelet küldenek.x)

A  litvánok sem ismerték el a varsói confoederatiót, mint 
a melynek megalkotásában nem vettek részt, s így nem tekin
tették törvényesnek s választásra illetékesnek az általa hirde
tett országgyűlést. Kifogásuk volt a hely ellen is, mert tőlök 
távol esett. Tömegesen azért sem jöhettek volna, mert a Livo- 
niát pusztító és Litvániát fenyegető czár beütésétől félve, nem 
merték védtelenül hagyni tűzhelyeiket. — így Litvániát mind
össze öt senator s csekély számú nemesség képviselte.* 2).

A lengyel nemesség sem érkezett nagy számmal (4—5000); 
mintegy tizedrésze, mint a mennyi a két év előtti varsói válasz
táson szerepelt. A  senator ok sem jelentek meg teljes számmal. 
A püspökök közűi feltűnt a kujawi távolléte. De a legnagyobb 
baj volt az általános határozatlanság s a pártok kiforratlansága.

Henrik nem jelent meg, tehát új választásnak kellett 
volna lennie; de követei útban voltak, egyik (Bellegarde Ro
ger marsai) Olaszországon, a másik (Pibrac Vid Eabricius) 
Németországon keresztül. Az első Yelenczében késlekedett, a 
másikat a würtenbergi herczegség területén rablók támadták 
meg (franczia hugenották), elvették pénzét, 17 lovát, kifosz
tották kíséretét, kettőt közűlök megöltek, ő maga is csak az 
erdők védszárnya alatt sok bolyongás után menekült, de a 
gyűlésről megkésett.3) Bár mentségei is csak későn érkeztek

0 Omnia acta conventus Stenzicensis (bécsi á. lt.)
2) Zakrzewski id. m. 320. 1.
3) Yidus Fabricius Pibracius a lengyel rendeknek 1575. máj. 24. 

Soloturm (Svájcz). Leírja a rabló támadást, s kéri a 1. rendeket várják 
be őt, mert olyat hoz hírűi, a mi őket megnyugtatja, s egyszersmind 
tudatni fogja a napot, melyen ura Lengyelországba fog jönni.



a würtenbergi tanácsosok bizonyítványával a rabló támadás 
felőlJ), de volt azért a ki Henriknek pártját fogja. Ott volt 
Henrik régebbi nuntiusa D’Espesses Jakab, s maga a prímás, 
a kit támogatott az udvari hivatalnokok s a katonaság pártja, 
főkép mert az volt a hír, hogy a franczia követek sok pénzt 
hoznak az udvar és katonaság hátralékos zsoldja kifizetésére.* 2)

Henrik barátain kívül a többiek az új választást kíván
ták, úgy a lovagrend a Piast-, mint a senatorok nagy része az 
osztrák jelöltség érdekében.

A Habsburg-párt magáénak tekintette a litvánokat egé
szen, s a senatorok legnagyobb részét. De egyetértést, egyön
tetűséget hiába keresnénk közöttük. A  litvánok Ernő főher- 
czeg mellett foglaltak állást. Mielecki az ilyvói vajda és barátai 
a császárt akarták. Myszkovski püspök, Laski és híveik bár
kit a Habsburg házból.

Az osztrák párt törekvéseit fegyveres erő támogatta, 
mert a pártvezérek ellátták magokat nemcsak feles számú fegy
veres szolgákkal, de német landsknechtekkel s magyar haj
dúkkal is, a mi erősen szemet szúrt a piast-párti nemességnél.

A lovagrend kolo-ja (így nevezték a nemesek házát), ha 
másban nem is, de abban megegyezett, hogy Habsburgot nem 
akar királyúl. — De ezzel jóformán ki volt merítve programm- 
jok. Azt mindenki tudta köztök, hogy kit nem akar; de hogy 
tulajdonképen kit akar ? azzal a legnagyobb rész nem volt 
tisztában. Voltak, kik a czárt, a ferrarai herczeget, kevesen 
a kik Báthoryt akarták; legnagyobb népszerűsége volt a Piast- 
jelöltségnek. De ki legyen az a Piast ? abban nem tudtak meg
egyezni. — így a stezyci mezőn táborozó nemességnek jófor
mán csak negativ álláspontja volt. Nem kell a német! le az 
urakkal, a kik erőszakot akarnak elkövetni a nemesség szabad 
választási jogán! ez volt a jelszó, a melyben mindannyian 
megegyeztek. De határozott egységes programmjok, király je 
löltjük nem volt.

*) A würtenbergi tanácsosok bizonyítványa (b. á. ltr. Pol.)
2) Solikowski azt írja 30.1., hogy Pibrac »cum non vulgari pecu

niae summa« jö tt; de Thuanus hist. II. k. 130. 1. azt mondja, hogy a rab
lók elvették tőle »pecuniam in viaticum sepositam, nam alia non sup
petebat.«

BÁTHORY ISTVÁN LEN G YEL KIHALYLYÁ VÁLASZTÁSA. 1 8 1
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Ez az általános képe a stfzyci országgyűlésnek. Ily vi
szonyok között nem lehetett tudni: mi lesz s lesz-e egyáltalá
ban az országgyűlésnek eredménye ? fognak-e Stezycén királyt 
választani? Nagy volt az egyenetlenkedés poroszok, litvánok 
és lengyelek; senátori és lovagrend; katholikusok és protestán
sok között. Békés királyválasztásra kevés kilátás nyílt.

*

Az országgyűlést ősi szokás szerint isteni tisztelettel 
kezdették s azután megalakulván a senatus és a követek háza, 
megkezdődtek a tanácskozások. Az első ülést közösen tartotta 
a senatus a követek-háza választottaival, itt adta elő a nagy
marsai a gyűlés tárgyát. Mindenekelőtt constatálták, hogy 
Henrik a kitűzött határidőre nem jelent meg, tehát trónvesz- 
tettnek declaráltassék. Heves vita után Henrik letétele mind
já r t az első napon (máj. 13-án) elhatároztatott, de a decretum 
nem lön megszerkesztve. *) Az élőszóval trónvesztettnek nyil
vánítás és a decretum megszerkesztése között több napi élénk 
vita folyt. Mindenekelőtt a poroszok tiltakoztak az országgyű
lés ellen. A litvánok szintén sérelmekkel állottak elő, hogy a 
varsói confoederatiót, a mely ez országgyűlést összehívta, nem 
ismerik el törvényesnek, mert az ő beleegyezésük és jelenlétük 
nélkül alkottatott s így a választásról tudni sem akarnak.

A lengyelek magok is két pártra szakadtak az új válasz
tás kérdésében. Az egyik párt azt kívánta, hogy be kell várni 
a királynak, vagy legalább követeinek megérkezését. A másik 
párt ellenben (a nemesség zöme) azt akarta, hogy tüstént új 
választáshoz kell látni.

E  két párton kívül állottak a protestáló poroszok s a 
varsói confoederatiót ellenző litvánok, — a kik azt hangoztat
ták, hogy a királyválasztásba belé nem egyezhetnek. Hiába 
zúdult fel erre a nemesség, kiabálván és követelvén a válasz
tást, 2) a litvánok sokáig nem engedtek.

') Dudith a császári orátoroknak, Stenzica máj. 14.
®) Za tem poselstwem panow Litewskich byl fremitus i acclamatio 

od Bycerstwa y pospolstwa, iz warunek uczy ze ma bydz elekcyj. elekcyg.. 
Diariusz ziazdu Sfejzyckiego od 12. Maja 1575. (Téka Narusz. 90.)
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Több napi meddő vita után a külföldi követek kihallga
tásához láttak. Mindenekelőtt a portáról érkező Tarnowski 
Andrást hallgatták ki (máj. 19-én), a kit a múlt évi varsói 
gyűlésből küldöttek Konstantinápolyba. A  követ előadta a 
szultán izenetét s idézte a nagyvezér mondását, hogy a portá
nak nem tetsző választás esetén a török előbb lakomához ül 
nálok, mintsem gyanítanák! ]) A török fenyegetés annál nyo
matékosabb volt, mert míg az minden pillahatban kész a táma
dásra, a lengyel végházak a legszánandóbb állapotban voltak. 
Kamienec pl., egyik fontos végvár, egy nap sem volna képes 
tartani m agát; így van a többi is : úgy hogy a parancsnokok a 
keresztül utazó Tarnowski által az országgyűlés előtt protes
táltak, hogy nem ők lesznek okai, ha szükség idején nem 
képesek a végvárakat megoltalmazni. — Az oláh vajda is 
»könyes szemmel« kérte őt, nehogy a választás által a törö
köt felingereljék, mert neki már parancsa van a portától, hogy 
legyen készen hadaival a Lengyelországba ütésre.

Mindez, a mennyire ártott az osztrák pártnak, annyira 
hasznára vált Báthorynak.

Még ugyanaznap kihallgatták a svéd követet is, a ki 
királya nevében a következő ajánlatokat tette a lengyel koro
náért: 1. Svédországot Lengyelországhoz csatolja, 2. Egy len
gyel urat kormányzóvá fogna tenni. 2) 3. Minden előkelő hiva
ta lt és kapitányságot betölt és pedig belföldiekkel. 4. A len
gyel korona adósságát és felesége hozományát elengedi. 5. A 
svéd királyság jövedelmét évenként Lengyelországba impor
tálja (?). 6. Állandóan nálok fog tartózkodni. 7. A tengeri ke
reskedést felvirágoztatja.* * * * 8)

Ferdinánd főherczegnek és a ferrarai herczegnek is 
voltak ott követei, de nyilvánosan nem léptek fel, mindössze

’) »Mann würde eher bei ihnen zur Mahlzeit sitzen, als sie sich es
vorsehen würden.« (Omnia acta conventus Stenziciensis, a. 1573. a die
12. m. Maii usque ad d. 4. m. Junii (b. á. Itr.)

2) Einen Herren aus Polen zu einem Gubernator darin zu machen,
8) A svéd király conditioi a bécsi udv. kvtári 8£68 cod. 71. 1. ol

vashatók. A codex egykorú s mind lengyel választási actákat tartalmaz. 
De ehhez azért szó férhet, mert alig hihető ígéret pl. az 5. s ellenmondás 
van a 2. és 6. pont között. A bécsi udvar számára készült emez értesítés 
nem látszik nagyon correctnek,
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a nagymarsainál jelentették magokat, hogy a királyválasztásra 
nézve ők is tárgyalásba óhajtanak lépni, de azon kijelentéssel, 
hogy a császárt korántsem akarják akadályozni.

A  császár az országgyűlésre Dudith mellé előkelő követ
séget küldött, u. m. Gerstmann Márton boroszlói püspököt és 
Berchtold von der Leipe cseh udvarmesterét, de azon hatá
rozott meghagyással, hogy az országgyűlés elé csak azután 
járúljanak, ha Henrik trónvesztése befejezett dologgá válik. 
Addig a sziléziai határszélen Plessben kellett várniok. *) 
A bent levő Dudithnak meghagyja a császár: legyen óvatos a 
főkövetek behívásában, nehogy a franczia király megsértessék, 
vagy a császár csúfot valljon.2)

Megjelent az országgyűlésen a czár követe is, a kire a 
nemesség egy része nagy várakozással tekintett, azt remélvén, 
hogy a czár erősen fog a koronáért versenyezni és hatalmas 
ajánlatokat fog tenni. E  remény fejében nagy kitüntetéssel 
fogadták, ajándékokkal, arany lánczczal tisztelték meg.8) 
Annál kellemetlenebb volt a meglepetés, midőn a követ előadta 
a czár levelét, a melyben nem állott egyéb, mint panasz a litvá
nok ellen, a kik követeit feltartóztatták, sajnálkozás királyuk 
eltávozása felett s az új választásra nézve az a kegyes biztatás 
(s elburkolt intés), hogy ha valamit akarnának tőle, — írják 
m eg! Ez bizony édes kevés volt s a nagy várakozás után erő
sen lehűtötte a muszka pártot. Hiába nógatták a követet, hogy 
intézzen egy pár biztató szót a rendekhez, a nagyon megtisz
telt »barbarus« nem hagyta magát rábeszélni: »neki meg van 
hagyva, hogy mit tegyen, t. i. hogy a rendeket megintse és á t
adja ura levelét, azonkívül ő nem tehet semmit.«

Ez kiábrándította a muszka pártot, a melyet hosszú 
orral sietett odahagyni jobbára mindenki. A czár a nagy büsz
keséggel egymagára m aradt.4)

Báthorynak nem voltak hivatalos követei ez országgyű-

>) Miksa a Poroszlói püspöknek 1575. ápr. 20. (1). á. 1. Pol.)
2) Miksa Dudithnak, 1575. máj. 13.
3) »Ruhákat és forintokat is adtak neki,« mondja a bécsi udv. kvt. 

8668. cod. jelentése. 67. és köv. 1.
4) »Haben also (a muszka párt) die Pfeiffen einziehen müssen ; der 

Moscoviter also beiseits verblieben« (bécsi u. k. 8668. sz. cod.)
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lésen; Erdély felett vészfelhők tornyosultak s azoknak elhárí
tása vette igénybe minden gondját. De ott voltak barátai, a 
Zborowskiak s egyik-másik Erdélyben lakó lengyel híve (mint 
Filipowski),1) a kik mindenről híven tudósították. Az ő je
löltsége Stczycén komoly számba alig jött, s mint kifejtettük, 
csakis a szentpáli győzelem után vetették szemüket a lengye
lek az erdélyi fejedelemre.

A külföldi követek kihallgatása után (máj. 20.) a ne
messég nyugtalanúl sürgetni kezdé a választást. Firlej András 
volt szónokuk. A prímás azt felelte most is : meg kellene várni 
Henrik követei megérkezését. Mindamellett a gyűlés elhatá
rozta a választás módozatai megvitatását. A következő nap 
(máj. 21.) megállapították a választás rendjét,2) azután meg
szerkesztették a Henrik kizáratását tartalmazó decretumot, 
23-ára tűzték kihirdetését s 24-ére a választás megkezdését.3)

Kellemes meglepetésül szolgált, hogy Dulski János kulmi 
várnagy, a porosz senatorok egyike, az új királyválasztás mel
lett nyilatkozott, habár egyúttal menté a porosz rendeket, s 
kérte a senatörokat: illő módon tudatnák a poroszokkal, hogy 
választás lesz. A senatus hajlandó lett volna erre, de a nemes
ség ellene volt: szükségtelen az új tudósítás, az ő hibájok, 
hogy nem jelentek meg; meg kell a királyt választani s a meg- 

Jertént választást velők tudatni. — Háromszáz év előtt a len
gyelek beszéltek így a poroszokkal, most ők érzik az egykori 
alattvalók vaskezét. Akkor ők dictálták a törvényt, most ta
pasztalják, hogy: jaj a legyőzötteknek!

A választásnak tehát május 24-én kellett volna kez
dődnie. De mikor a kitűzött napon a rendek egybe gyűltek, 
a franczia nuntius (Faius d’Espesses), — a ki félév óta Len
gyelországban és Litvániában barangolt — megjelent a gyű
lésben s bejelenté Henrik követei késedelmének az okát s 
kérte a rendeket, várjanak legalább nyolcz napig, a mikorra

’) Hogy Filipowski Jeromos járt követségben Bátliorytól a Zbo- 
rowskiaklioz, említi Heidenstein is : Kerum Polonicarum 1. XII. (1672. 
kiadás) 73. 1.

2) Articuli ad modum et ordinem electionis pertinens. (Omnia 
acta conventus Stenzicensis.)

3) Dudith a császári orátoroknak, 1575. máj. 21. Stencicza.
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azok meg fognak érkezni. Az érsek megragadván az alkalmat: 
ünnepélyesen protestált az elhamarkodás ellen, követelvén a 
franczia követek bevárását.

A  zűrzavart nevelte a litvánok által a varsói confoede
ratio felett megújított vita, melynek a nagy tekintélyű podoliai 
vajda kelt védelmére, s éles szavakkal adta tudtára a litvánok
nak, hogy a lengyel rendek közös végzésébe ők is belenyugodni 
tartoznának. A litvánokat érzékenyen találták a szemrehányó 
szavak s fölingerűlve odahagyták a gyűlést. Ez lön az első sza
kadás előidézője, mert ettől-fogva a litvánok külön kezdettek 
tanácskozni.

Az általános ingerültséget még fokozták a török és tatár 
készülődésekről érkező hírek. *) Ezek még inkább sarkalták a 
nemességet, hogy siettesse a választást. Végre máj. 26-án egy 
hírnök által a gyűlésterem mind a négy sarkán kihirdettették 
Henrik trónvesztését, s hogy a választás meg fog történni; 
azért a ki jogot formál a választáshoz, jelenjék meg, mert ké
sőbbi kifogásnak nem fognak helyt adni. A lengyel rendek tüs
tént hozzá is akartak látni a választáshoz, de a litvánok halasz
tást kértek, hogy ők véleményöket írásban terjeszthessék elő.

A  sok húza-vona* 2 3) kimerítette a nemesség türelmét. 
S mikor május 28-án a gyűlés megnyílt, hevesen kívánták a 
nominatiót (a királyjelöltek kihirdetését) s nagy zajjal kiabál»·, 
ták, hogy: »Nie chcemy Niemca!« nem akarunk németet! it&m 
kell német király ! 8) Hiába csitította őket az elnöklő marsai;

’) így május 26-án a buczaczi kapitány levelét olvasták fel a gyű
lésen, a mely jelenté, hogy a Fekete tengerről 15 török gálya a Dniesterbe 
hajózott hadi néppel, a melynek czélja a határon (de már lengyel földön) 
egy várkastélyt építeni.

2) Hogy mi minden előkerült ez országgyűlésen, mutatja az az 
episod is, hogy a máj. 27-iki ülésen a marsai jelentést tett nyílt ülésben, a 
mely szerint egy sttszyci csizmadia sírva panaszolta neki, hogy a múlt éj
jel a lublini zászlótartó erővel elhurczolta nejét s most is magánál tartja 
erőszak végett, s midőn a marsai oda izent a zászlótartónak, hogy tüstént 
bocsássa vissza az asszonyt, ez visszaizent, hogy neki nem parancsol. 
Soká vitáztak ez eset felett, »de mert effélék Lengyelországban napi
renden vannak«, — a dolog abban maradt. (Acta conv. St.)

3) »Wir wollen keinen Deutschen, wir wollen keinen Deutschen !
(U. o.)
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liogy az éktelen ordítozás nem jó kezdet, s hogy a litvánok 
véleményét be kell várni. A  litvánok (kik különválva tanács
koztak) hallván a nemesség felzúdúlását az ő jelöltjök ellen, 
annál kevésbbé hajlottak a kérésre, hogy átmenjenek a lengye
lekhez, hanem két követet küldöttek át, a kik által újabban 
is protestáltak a varsói confoederatio ellen, s egyszersmind 
tudatták, hogy ők a jövő hétfőn urat fognak magoknak válasz
tani. Ezzel a szakadás még élesebbé vált.

Voltak, a kik közbeléptek (így a krakkai vajda), hogy a 
szakadást a lengyelek és litvánok között elhárítsák, de a felin- 
gerűlt szenvedély hullámait nehéz volt medrébe visszaszorítani. 
A nemesség jól ismervén a litvánok hajlamát az osztrák ház
hoz, Zbórowski békéltető szavaira újra féktelen rivalgásban 
tört ki, hogy: nem kell német, ha életünkbe kerül is ! J) Majd 
felfordíták a gyűléstermet (jegyzi meg a bécsi udvar számára 
készült jelentés).

Már két hete, hogy az országgyűlés megnyílt s a válasz
tástól épp oly távol állottak, mint azelőtt. A szakadás lengye
lek és litvánok, senatorok és nemesség, Habsburg- és Piast-párt 
között áthidalhatlannak látszott. Eőkép a német párt ellen 
volt nagy az elkeseredés. A  nemesség mindent elkövetett, a 
mivel az osztrák ház ellen gyűlöletet kelthete. Gúnydalokat

«keltek az osztrák ház gyalázására. A  zajos vitákat követő 
lk éjjel a választási terem ajtajára nagy, papírból kivágott 
jjgresztet függesztettek ki gúnyos epigrammákkal s verses fe

nyegetéssel a császárpártiak ellen,2) s magasztalással a Piast- 
jelöltségre. A plocki püspök maga tépte le e gúny verset. 
Minden fegyvert megkísérlettek a pártok egymás ellen; de 
ez csak az ingerültséget fokozta, a czélhoz egy lépéssel sem 
vitt közelebb.

Duditk, a Habsburg ház internuntiusa, midőn a hírnökök 
kikiálták Henrik trónvesztését, sietve küldött a két császári 
követért, hogy siessenek Stfzycre, mert meglesz a választás.

’) »Wir wollen keinen Deutschen, sollte es uns auch allen unser 
leib und leben kosten« (u. o.)

s) Kto cesarza mianuje =  Ki a császár mellett lészen 
Ten smieré sobie gotuje A halálra legyen készen ! 

(Zakrzewski id. m. 338.) — Dudith Miksának 1575. jun. 14. Krakkó. (Pol.)
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A császári követek meg is érkeztek s egy mértföldnyire 
az országgyűléstől, Barowa faluban szállottak meg egy nemes 
házában; St^zycre nem akartak bemenni, daczára hogy ott 
kényelmes szállást készítettek számukra. Megérkezésük hírére 
a két marsai személyesen lovagolt ki hozzájok, hogy órát tűz
zenek ki a kihallgatásra. De a követek hallván, hogy a trón
vesztés még nincs decretálva s hírét vevén az időközben beál
lott szakadásnak, nem akartak az országgyűlésen fellépni, csu
pán magán úton közölték a senatorokkal és lovagokkal meg
bízatásukat. x).

A  császári követek megjelenése még inkább felingerelte 
a nemességet. Duditbot (kinek a császárral is kellemetlensége 
volt a követek idő előtti behívása miatt) 2), nyílt gyűlésben is 
nem egyszer fenyegették. Jún. 3-án Jalkuski nevű öreg nemes 
kelt ki ellene, hogy minden bajnak Duditb az oka, darabokra 
kellene vagdalni ? 3) Olyan is akadt, ki meg az egész osztrák 
pártot fenyegette kivont karddal.4) Úgy, hogy a podoliai vajda 
jónak látta nyíltan feltárni a német követség előtt a nemesség 
gyűlöletét és Dudithot különösen figyelmeztette, hogy élete 
veszélyben forog, jó lesz családjával vagy az ő vajdasága terü
letére, vagy Olmützbe menekülnie!B)

’) Acta conventus Stenzicensis.
a) Dudith mentegető levele 1575. jun. 14. (b. á. Itr. Pol.)
“) A boroszlói püspök 1575. ju n . 4. »Im  ra t  gestern  lie tt ein aljp? 

vom adel Ja lk u sk i genennt, dass der ka iser eineu in  reicli liielt, liiesse, 
der D udit, der alles dis Unglück anrich te . M an sollte ih n  zu  stücken 
bau en  u. ein jed e r red licher m ann  sollte dazu  h e l f e n . . .  dam it die ty^ 
ran n ey  vom  V aterland gebrächet werde.«

4) Joannes Lascius structor Belzensis, stricto publice in comitio 
gladio Austriacae factioni minatur. Heidenstein 68. 1.

s) A két cs. orator jelentése a st<|zyci gyűlésről 1575. jun. 17. Du
dith, üldöztetéséről rokonai a Zborowskiak részéről, Obernburger, cs. ta
nácsosnak jul. 20-án írván, kérvi őt, küldje el a nemességéről szóló privi
légiumot, mert nem-nemes voltát vetik szemére. Festesse le szépen czíme- 
rét s »ne omittatur titulus avi mei materni Andr. de Sbardellath, qui 
fuit eques auratus et comes palatinus.« Elmélkedik a lélek nemességéről 
»Deus bone ! quae ista est insana humani generis ambitio et huius gentis 
odiosa et insolens superbia, ut nobiles tantum cognatione sua et amicitia 
dignos putent.. .  non virtutem, non veram nobilitatem spectant.« Kéri 
egyszermind a megürülendő kassai kamarai praefectusságot.«
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A zűrzavar s a. kölcsönös ingerültség döntő lépésre sar
kalta az osztrák-ellenes nemesi pártot. A  krakkai, sandomiri, 
poseni, kisoroszföldi, volhiniai, lublini és belzi vajdaság nemes
sége, néhány senator u. m. a krakkai, belzi, lublini vajda, 
Szaffraniec, G-orka Szaniszló és Eirlej András vezetése alatt 
elhagyta az országgyűlés helyét (jún. 1.) s a többiektől külön 
szakadva, távol a Visztula partján a szabad ég alatt gyűltek 
össze tanácskozni, egy régi vár (Sieciech) romjai mellett. 
A helyet táborrá alakították, fegyveres erővel, ágyúkkal erősí
tették meg s 3—4 napon át folyton lövöldöztek, hogy az ellen
pártnál rémületet keltsenek.

A senatorok legnagyobb része (mintegy százan), a krak
kai, plocki és kulmi püspökök, a sandomiri, siradi, podoliai és 
rawai vajdák s a várnagyok kevés kivétellel a nemesség egy ré
sze a gyűlés helyén maradtak s (jún. 1-én) a krakkai püspököt 
s a podoliai vajdát a szakadárok visszahívására küldötték ki. 
De eredmény nélkül.

A következő nap (jún. 2.) a szakadárok küldöttek köve
teket az urakhoz feltételeikkel, a melyek mellett hajlandók 
lettek volna visszatérni. Azt kívánták, hogy az osztrák házat 
ejtsék el.* 2) De mert a litvánok nagyon soká nem jelentek meg 
s nélkülük az urak nem akartak határozni, a szakadárok kö- 
vdÉL válasz nélkül hagyták el a tanácstermet.

A gordiusi csomót, a confoederatio ügyét, másnap (jún. 
3 A tt) is bontogatták a senatusban. S ekkor a Parlamentarismus 
történetében ritka jelenet játszódott le, a mely jellemző a lengyel 
alkotmányos felfogásra, a többség és kisebbség viszonyára. 
A sandomiri vajda Kostka János könyörgött a litvánoknak, 
hogy a confoederatiót, a melyet nem önérdekből, hanem a köz
jóért alkottak: ismerjék el ők is szabadon, szeretetből, a haza 
javáért! Erre valamennyi lengyel úr felállott s levett fövegyel 
kérte a litvánokut: ismerjék el! És a mit sok napi heves vita

’) Dudith Mont’Agudo grófnak, a spanyol király bécsi követének, 
1575. jun. 25. Heidenstein id. m. 69. Zakrzewski 340—41. Acta oonv. St. 
és »Warhafl'ter Bericht, 1575. máj. 12—jun. 7. (bécsi udv. k. 8668. cod. 
67. és k. 11.)

2) A »Warhaffler Bericht« szerint.
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nem. oldott meg, megnyerték szép szóval. A litvánok meglá- 
gyűltak s tanácskozásra vonultak vissza. A  válasz az lön, hogy 
hozzáállanak a confoederatióhoz, de azon kikötéssel, hogy a 
választás egy hét alatt megtörténjék.

A  megegyezés későn jött. Míg az országgyűlés sánczain 
belül az új választás talaját egyengették: a várromok alatt a 
szakadárok elhatározták, hogy a választást más gyűlésre ha
lasztják. Határozatukat küldöttség által tudatták. Firlej 
András volt szónokuk, a ki előadta a 11 pontba foglalt hatá
rozati czikkeket, melyek szerint a varsói confoederatio marad
jon érvényben s a választásra más idő tűzessék. Ők elvonúlván 
a hátramaradók ne választhassanak királyt. A választást meg
előzőleg vajdasági gyűlések tartassanak. A választás ideje min
denkinek korán tudtára adassék, stb. A szakadárok azzal indo
kolták eljárásukat, hogy látván a német zsoldosokat, l\ajdúkat 
s ágyúkat, melyekkel az országgyűlés el van árasztva: sértve 
és veszélyeztetve érzik szabad választási jogukat, s mert nem 
akarják engedni, hogy urat erőltessenek rájok: a mily erősen 
követelték a gyűlés elején a választást (látván, hogy a kés
leltetés előre kigondolt czélból történt, hogy őket kifárasz- 
szák és szétoszlassák, és azután tetszés szerint - választhas
sanak), most épp oly erősen elhatározták, hngy máskorra ha 
lasztják a királyválasztást. Ha ebbe beleegyeznek, szívesei 
visszatérnek a választási terminus megállapítására; ha n«H, 
úgy protestálnak minden hozandó határozat "s a netán m eg töe  
ténendő választás ellen. Azt a vádat pedig, hogy ők a senatori 
tekintélyt megsértették volna, visszaútasítják, mert a válasz
tásnál minden nemesnek egyforma joga van, senatori tekintélyt 
ők most nem ismernek el.

Ezeket a jún. 4-iki gyűlésben ismételve előterjesztették 
a hozzájok küldött két várnagy és saját, minden vajdaságból 
külön választott küldötteik által. S midőn látták, hogy a békés 
megegyezésre semmi kilátás nincs, ünnepélyes Vprotestatiót 
szerkesztettek, a melyben a fennebbi indokolás mellett kimond
ják, hogy, ha a senatorok az ő eltávozásuk után királyt inerné- 
nek választani, azt királyuknak el nem ismerik, engedelmes
kedni neki nem fognak, hanem ellentállnak s a választók 
ellen, mint a haza ellenségei s a közszabadság és törvények



nyilvános elnyomói ellen, felkelnek, s életök és javaik koczkáz- 
tatásával üldözni fogják őket.x)

A protestatiót mintegy 300-an aláírták, megpecsételték 
s minden vajdaság levéltára actái közé beiktatni rendelték. 
S ezzel az országgyűlés helyét odahagyva, eloszlottak, mind
össze néhány megbízottat hagyván hátra, kik a senatorokkal 
az új választási idő kitűzéséről tárgyaljanak.

Ά  senatorok gondolkodóba estek, mitévők" legyenek? 
Ellenállásra alig mertek gondolni, mert a protestálókhoz tar
tozott a nemesség színe-java, míg a senatorokkal tartó nemes
ség mind számra, mind tekintélyre nézve jelentéktelen vala. 
Háromféle vélemény nyilvánúlt. Némelyek a választást végre 
akarták hajtani, mások későbbi választási idő kitűzését javasol
ták, a harmadik párt azt indítványozta, hogy oszoljanak el ki
rályválasztás és új választási terminus kitűzése nélkül. E mel
lett nyilatkozott levélben a prímás is, a ki a gyűlésen többé nem 
jelent meg, bár a ^városban tartózkodott.2) S ez a vélemény 
győzött. A litvánok megragadták az utolsó alkalmat, hogy fel
panaszolják a méltatlanságokat, melyekkel a királyság részéről 
illettelek, s szintén pro testálván, hogy több lengyel választásra 
nem jöttnek el, hanem magok fognak gondoskodni valakiről, 
a kitől 'védelmet és igazságot nyerjenek: elbúcsúztak.3)

így oszlott el jún. 7-én »a szerencsétlen országgyűlés, 
melyen a visszavonás szelleme lebegett.« 4) A'z ország pedig 
ffM idt, mint volt, »király és törvény nélkül nyomorúságos 
írftapotban.« B)

A ztf'zyci országgyűlés tehát a nélkül oszlott el, hogy 
a királyválasztást kitűzte volna. E  felett a vajdasági gyűlések 
még egyszer országszerte vitáztak.6) Az osztrák párt siettette,

>) A protestatio, melynek eredetije bizonyára lengyelül volt szer
kesztve, német fordításban megvan a bécsi udv. kvtár 8668. sz. cod. 72. 1.

a) Duditú a császárnak jun. 14. Zakrzewski id. m. 253. 1.
s )  W ah A affte r B erich t ici. h.
4) Dudifh a császárnak jul. 7-én. Infelicia comitia, quibus prae

fuit. spiritus vertiginis.
°) Sine rege et lege in miserrimo statu (»Warhaffter Bericht« 

bécsi cs. k. cod. m. 8668.)
“) Dudith jelentései a császárnak, Krakkó, 1575. jul. 11., 20., 28., 

sept. 29. A lencici pocillator a császárnak jul. 17. Jaroslawbol; Gr. Bős-
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hogy a Piast-pártnak ne legyen ideje jelöltet találni. Az 
osztrák-pártiak még október havában minden előzetes gyűlés 
nélkül kívánták megtartani a választást, a piast-pártiak (a 
szakadárok) későbbre akarták halasztani. Döntött az érsek,, 
a ki mint interrex, jogával élve, okt. 3-ára convocatiót hirdetett 
Varsóba, a mely kitűzendő volt a választási országgyűlést.

Az okt. gyűlésre a vajdaságok csupán követeket küldöt
tek, s a senatorok sem nagy számmal érkeztek Varsóba. 
A gyűlés mindössze egy napig tartott, mialatt a királyválasztó 
országgyűlési nov. 7-éve tűzték ki Varsóba. A  terminus rövid
ségét (főkép a távoli litvánokkal szemben) azzal indokolják, 
hogy az élelmezés nehézsége s a szabad mezőn táborozás miatt 
téli időre nem halaszthatják, Kimondják, hogy mindenki ide
gen hadi nép — továbbá ágyúk és puskák s általában minden 
»szokatlan« fegyver nélkül jelenjen meg. r)

Hogy mennyire szüksége volt immár másfél évi fejetlen
ség után királyra az országnak, egy szomorú leczke tanította 
meg rá a lengyeleket. Az ország keleti részét (okt. elején)
40,000 tatár beütése borította lángba. Wolhiniát, Podoliát, 
Bussiát egész Lembergig feldúlták, kifosztották, felégették, a 
védtelen lakosokat kard élire hányták, vagy rabságba hurczol- 
ták. A nemesség egy része a várakba menekült, a nép égése 
Krakkóig özönlött kétségbeesetten. * 2) A  tartományok vajdái 
készületlenül meglepetve, csak későn mehettek a szorongatott 
tartományok védelmére, a mikor a tatár oly gyorsan a mint jötff 
ismét visszahúzódott a steppék mögé, rabszíjra fűzve sok ezer 
embert, kiket aztán Báthory váltott ki.

A leczke hatott, a nov.—decz. országgyűlésen megtörtént 
a királyválasztás.

drasowski János a boroszlói püspöknek aug. 18., oct. 7. »Welchen Sie 
kennen« Proskowskinek sept. 21., oct. 3. (Pol.)

*) A varsói convocatio határozata, 1575. oct. 4. (Pol.)
2) Dudith a császárnak, Krakkó, oct. 9., 12. Poley Mátyás a csá

szárnak, oct. 27. Tarló Miklós, Krakkóból 1576. ápr. 24. valószínűleg 
túlozva : 120,000 tatár beütéséről ír, kik 100,000 foglyot ejtettek, s ezek 
közűi 20,000-et a Dniesterbe fojtottak (suffocaverunt), 400,000 barmot és 
200,000 lovat hajtottak el. (B. á. ltr. Pol.)



XI.

A lengyel királyválasztás módja. — Egyhangú választás vagy sorshúzás 
kívánása. — Az 1575. nov.—decz. varsói választó országgyűlés. — A pár
tok. — Külföldi követek. A császár, Ferdinánd főherczeg, a német biro
dalom, svéd király, Ferrarai herczeg, Báthory, a czár és szultán követ
sége. — A követek kihallgatása, oratioik, ajánlataik. —· Szavazás. — 
A senatus osztrák-házit, a nemesség nemzeti királyt akar. — A senatus 

a császárt, a nemesség Báthoryt és Annát választja.

Miként történjék a királyválasztás? megfelelt erre az 
első interregnum alatt a varsói confoederatio, a mely megha
tározta a választás rendjét és módját.

Mindenek előtt az általános és egyenes szavazás elvét 
mondá ki. Minden nemes, a ki szavazati jogával élni s a vá
lasztásra menni akar, megjelenik saját vajdasága területén az 
eíőrc kijelölt gyülekező helyen. Innen indúlnak a választás 
helyére. Vezetőik (a mezei tisztviselők) gondoskodnak, hogy 
az: úton semmiféle jogtalanságot vagy rendzavarást el ne kö- 
■«■senek. Szigorúan eltiltá a szokatlan fegyvereket, puskát, 
lándzsát és ágyút; de megengedte a fokost és a kardot, a mitől 
a lengyel nemes nem vált meg soha, s a mely az öltözet kiegé
szítő részéül tekintetett. Meghatározták, kinek-kinek mennyi 
szolgát szabad magával vinnie. Senator 50, várnagy vagy ka
pitány (starosta) 30, közönséges nemes 20 szolgát vihetett. 
Ezeken kívül a két marsainak 100—100, a vajdáknak 10, a 
várnagynak és kapitánynak 6, a nemes uraknak 4 emberből 
álló fegyveres kísérete lehetett.

Midőn a választás helyére értek, minden vajdaság ne
messége elfoglalta a számára kijelölt helyet. A marsalok ren
dezték el őket. Ok tartották fenn a rendet és büntették a ki
hágókat : a királyság marsalja a lengyelek, a nagyherczegségé 
a litvánok között. — A czivódásra és verekedésre szigorú
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büntetés volt szabva. A ki mást megöl, vagy csak megsebesít: 
balállal lakói; a ki kardot rá n t: keze vágatik le.x)

Ezt a szigorú törvényt nem ok nélkül hozták. — A mi
lyen lobbanékony és heves természetű volt a lengyel nemesség, 
könnyen megtörténhetett volna, hogy az ellenpártok összevag
dalják egymást. Még így is történt elég kardrántás (láttuk a 
st^zyci gyűlésen) s nem egy véres verekedés.

A választási mező sánczczal volt körülvéve, csak azt 
tekintették törvényes végzésnek, a mit a sánczon belül hatá
roztak. — A mező közepén állott egy nagy faépűlet, a melyet 
királyi sátornak neveztek. Kerek alakú, közepén nagy árbocz 
emelkedett. Öt-hatezer embert képes befogadni. Ebben tartot
ták az országgyűlés közös üléseit, itt hallgatták ki a külföldi 
követeket, a királyj elöltek orátorai beszédeit, ebben kellett 
történnie a királyjelölésnek (nominatio) és kihirdetésnek (pub
licatio). A  nagy sátor körül állott rendesen négy kisebb, a négy 
tartomány számára. Fakorlát és széles árok vette őket körül. 
Ezeken kívül minden vajdaságnak meg volt a maga sátora, a 
hol külön gyűléseiket tartották. Ezeket aztán ezernyi apró sá
tor raja környezé, melyek alatt a nemesség tanyázott.

A senatoroknak jogukban állott a városban nemesi há
zaknál szállni meg. Ezek aztán innen jártak ki reggelenként 
a nemesség táborhelyére, hogy őket az országgyűlésre vezessék. 
Szép látvány volt — írja egy szemtanú — a mint regge le 
ként a sok ezer lovas a választási mezőn sorakozott, mintha 
csatába indúlnának. * 2)

A választás programmját így határozta meg a varsói 
confoederatio: A  mint a nemesség a választás helyére érkezett, 
a következő vasárnap mindnyájan istenitiszteletre gyűlnek 
össze s az úristenhez fohászkodnak, hogy áldja meg a választás 
magasztos munkáját. Hétfőn gyűlést tartanak, hogy meghall
gassák a külföldi követeket, a kik írásban is tartoztak beadni 
megbízatásukat, hogy azokat a vajdasági gyűléseken is felol
vashassák. Midőn kihallgatásuk véget ért, vissza kellett vonúl-

’) L’ordre, qu’on tiendra pour aller a l’eslection. H enri de Valois 
par le m. de Noailles, tome III. 247. V. ö. II. k. 200.1.

2) Ohoisnin II. k. 262. 1.
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niok a választás mezejéről a kitűzött helyre, vagy a városba 
vagy pedig valamelyik' közelebbi faluba, hogy ott várják meg 
a választást.

Méltányosnak tartották, hogy mindenki hallja a külföldi 
követeket. De a mennyiben ez a választók nagy száma miatt 
lehetetlen vala, minden vajdaságból képviselőket küldöttek, 
a kik a senatorokkal együtt a kihallgatásnál jelen legyenek 
és jelentést tehessenek a vajdasági gyűléseken, felolvasván ott 
e követek oratióját s ajánlatait. — Ok hozzák hírűi a gyűlés
ből, hogy kik versenyeznek a királyságra, s micsoda ajánlato
kat tesznek a koronáért. r)

Minden vajdaságnak jogában, állott a maga részéről is 
királyjelöltet állítani. — De igyekezniük kellett, hogy számu
kat mennél kevesebbre szállítsák le. Azok nevével, a kiket je
löltekül meghagytak, a főpapok, vajdák, várnagyok és vajda
sági képviselők visszatérnek e tanácsba s ott magok között 
megvitatják: kinek a választása szolgálna leginkább a köztár
saság előnyére? s igyekeznek a lehető legkevesebb számra 
leszállítani.

A  megrostált szükebb jelöltséget aztán ismét a vajdasá
gok ítéletére bízzák, hogy az válaszszon közűlök ? Előbb azon
ban mindnyájan isten segélyéért imádkoznak s két újjokat az 
ég felé emelik, mintegy esküvésre, hogy nem engedik magokat 
am  gyűlölet, sem rokonszenv, sem magán érdek által vezérel
tetni, hanem tiszta szívből kérik az istent, hogy legyen segít
ségükre a választás művénél s vezesse azt jó végre. 2)

H a még most sem tudnának egy személyben megegyezni, 
néhány nagytekintélyű ’ férfiút választanak a senatorok és ne
mesek közül, a kikről leginkább felteszik, hogy nem saját

») L’ordre, qu’on tiendra a l’eslection du roy, L. Henri de Valois, 
m. de Noailles III. k. 248. 1.

a) A quoy affin que on puisse p a rv en ir plus facillem ent, tous 
au ro n t recours k Dieu, dressans deux do itz  vers le oiel p o u r tesm oigner 
qu’ilz ne fo n t rien  pa r haine , ou faveur, ou oppin iastre té , ny  pour leu r 
profit p a rticu lier, mais p rian t D ieu de bon cueur, q u ’ä  l ’honneur de son 
sainct nom  e au  profit de la  H epublique, i l  vauille  assister a  cet acte 
d ’eslection, e t p a r  sa grace la  conduyse Á bonne e h eu reux  yssue. (U. o. 
De la forme, q u ’on tien d ra  a l ’eslection du  roy).

13*
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érdeküket, de a haza javát fogják tekinteni s azokra bízzák a 
kijelölést. De előbb ünnepélyes esküt tétetnek velők, hogy nem 
lesznek magán érdekre tekintettel, s nem részrehajlás, vagy 
ellenszenv, de hazaszeretet által vezettetve — a köztársaság 
hasznára fognak véleményt adni. Ezek a bizalmi férfiak aztán 
megfontolják a jelöltek mellett szóló okokat, érveket, hogy miért 
lenne egyik vagy másik alkalmasabb és méltóbb a királyságra ? 
s előadván véleményöket élőszóval, beadják írásban is, hogy 
minden vajdaságnál előterjeszthető legyen.

Ha minden vajdaságban visszhangra talál az ajánlott: 
nevét az összes rendek elé terjesztik. Ha a rendek mindnyá
jan beleegyeznek, akkor aztán királylyá kiáltják az illetőt.

Ha azonban nem tudnának megegyezni abban az egy
ben, akkor az egész ügyet áhitatos könyörgéssel az úristenre 
bízzák, hogy ő rendeljen szent akarata szerint, ő adjon saját 
kezéből királyt és hűséges pásztort az országnak. Azaz — kö
vetve az apostolok példáját — a sorsra hízzák a választást. x)

íme a lengyel királyválasztások képe és kerete — elvben, 
papíroson. Vezéreszméje a szabadság, a választási jog korlát
lan gyakorlása — egész a végletekig. Senkinek meggyőződé
sén nem szabad erőszakot tenni; miudenki jelölhet, kiki arra 
szavaz, a kire tetszik: király csak az lehet, a kiben mindnyá
jan megegyeznek. Tehát egyhangúnak kell lennie a válasz
tásnak. Ha általános megegyezés nem jöhet létre, akker 
döntsön a sors.

A  vezéreszmék, az általános irányelvek ugyanezek voltak 
a magyar királyválasztásnál is. — Kétszeresen érdekes eme 
lengyel országgyűlések képe azért is, mert párhuzamot vonha
tunk belőle a magyar királyválasztásokkal, a Rákos mezején 
tartott országgyűlésekkel. A  varsói mező sokban hasonlít a 
Rákos mezejéhez. Magyarok és lengyelek rendi szereplésében a 
választásoknál nem egy rokon vonást találunk. Ott a senatus 
Varsóra támaszkodik, a nemesség a mezőt uralja; nálunk a *)

*) Mais si tous . . .  ne peuvent consentire en ung, allors il faudra 
avec (lévotes priéres recomander toute ceste affaire ä Dieu, affin que de 
sa main, sellon son cueur e sa saincte volonté, ii nous en ont donné ung 
roy e pasteur fidelle : e par ainsi, suyvant l ’exemple, que- nous en ont 
donné les apportres, il faudra jetter le sort. (U. o. 250. 1.)
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főrendek többnyire Budavárában tanácskoznak, míg a nemesi 
tábor a Rákoson hullámzik, sátor alatt tanyáz, sátorban tartja 
gyűléseit. — Mátyás választásánál itt, s a Báthoryénál amott, 
hasonló jelenetek játszódnak le. A magyar főrendek Budavá
rába zárkózva tanakodnak idegen király trónra emeléséről, a 
nemesség a pesti oldalon s a Duna jegén zsong-bong s királylyá 
kiáltja Corvin Mátyást. A lengyel senatorok Varsó falai mögé 
vonulnak, hogy proclamálják Miksa császárt; a nemesség ha
talmában tartja a választási mezőt, mint a felzavart méhraj 
zúg a Visztula partján s Varsó falai visszhangzanak Báthory 
éltetésétől, a mely túlzengi az ellenpárt halk moraját.

A választás szabadsága s a nemesség domináló szerepe 
megvan tehát nálunk is, éppúgy, mint a lengyeleknél. — De 
nincs meg egy, a mit a lengyelek utolsó menedékül felállítot
tak : az esetleges sors-húzás. Alkalmazása ugyan képtelenség 
leendett, de arra nem is került a sor. Ha odáig jutott a dolog: 
a lengyel nemes kardjára bízta a választás sorsát, s nem a sors 
szeszélyére a választást.

Nem érdektelen látnunk, hogy képzelték a lengyelek ezt 
a királyválasztó sorsjátékot.

Azon esetben (mondja egy egykorú emlékirat), ha a sza
vazatok 2, 3 vagy 4 személy között oszolnának meg, minden 
vajdaság keretén belül még egy tanácskozást tartanak a jelöl
tek felett, a czélból, hogy egyben állapodjanak meg. H a ez 
tem  volna lehetséges s a választás eldöntetlen maradna, akkor 
sorsot kell húzni a jelöltek között. 12 ötéves gyermeket állíta
nak elő, egyet közűlök kisorsolnak s a választási urnához 
állítják, de teljesen elkülönítve, hogy senki se beszélhessen 
vele. Azután egyenlő nagyságú papírszeletek egyikére ezt 
írják : téged illet a választásnál az első hely, s a többire hogy: 
tied a második (harmadik, negyedik) hely! —- a  szerint, a 
hány jelölt maradt. A sorshúzó gyermek aztán a jelöltek mind
egyike számára húz egyet, s kiki hányadik számot kapta, a sze
rint kell elhelyezkedniök. Azután ismét egyenlő papírlapokat 
vesznek elő s egy és ugyanaz a kéz ezt írja pl. három ra: légy 
elégedett mostani sorsoddal! a negyedikre pedig ezt: téged az 
úristen Lemgyelország királyává választott! Ezeket a szerencse 
apró képviselője az egész gyűlés jelenlétében a sorskerékbe



teszi. Aztán kivesz egyet s átadja az első számú jelöltnek, a 
másodszorra húzottat a másodiknak s így tovább. — Midőn 
már mindeúik kezében tartja a sors ítéletét, az első felnyitja 
és felolvassa a magáét, utána a többi egymásután. A kién a 
boldogító varázsigék állanak, azt, mint isten választottját, ki- 
rálylyá kiáltják!

Milyen békés és regényes megoldási módja a lengyel ki
rályválasztásnak, így, a mint azt valamelyik költői kedélyű po
litikus képzelme megalkotta! De az. élet rideg valósága nem 
szokta, követni a költői ábrándokat; a felizgatott pártszenve
dély nem ismeri a kedélyeskedést. Ha kenyértörésre került a 
sors, a lengyel nemesség kardját dobta a sors mérlegébe s nem 
a szerencsekeréktől várta üdvét, diadalát. A  végső esetben nem 
az urna körűi állottak szorongó kebellel; de táborbelylyé vál
toztatták át a választási mezőt, ágyúikat szögezték egymás 
ellen s fegyver döntötte el, ki legyen Lengyelország királya.

II.

Más volt a választás papíroson, más a valóságban.
A választó országgyűlés kitűzött napjára 1575. nov. 

7-ére, aránylag kevesen érkeztek meg Varsó alá a senatorok 
és lovagok közűi, mert rövid idő telt el a választás kihirdetése 
óta. Ebben bizakodott az osztrák párt, azért is szabták oly 
rövidre a határidőt, hogy az ellenséges hangúlatú kisnemes- 
ségnek ne legyen ideje a fejenként való megjelenésre.2) De az 
úrom nem sokáig tartott, mert a következő napokon minden
felől özönlött a nemesség. A  vajdasági gyűlések gondoskodtak 
arról, hogy a korai terminussal ki ne játszassanak. Már nov. 
7-én, úgy számít Dudith, hogy legalább 5000 szavazat kellene 
a győzelemre,3) s mikor választásra került a sor, közel 10,000 
szavazó volt az országgyűlésen jelen.

A  nemesség a Varsóval határos Wola falu alatt táboro
zott; ott volt az árokkal kijelölt választási hely. — Festői lát-

9 Petit memoire sur la maniere dönt dóit se faire l’eleotion. 
(A bécsi udv. kvtár ms. Coll.. Colbert 338. közölve Noailles m. Henri de 
Valois II. k. 200. és III. k. 276. 1.) *

!) Poley Mátyás a császárnak, 1575. okt. 27.
s) Dudith a császárnak, Varsó, 1575. nov. 7.
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ványt nyújtott a dúsgazdag főurak elvonúlása egy-egy század 
huszár kíséretében. Ok magok színgazdag, aranynyal s ezüsttel 
áttört drága ruhákban, oldalukon drágaköves karddal. Sokan 
magyar szabású ruhában, némelyek olaszosan vagy kozák 
módra öltözködve. Kíséretük többnyire magyaros öltözetű és 
fegyverzetű vala. Mert a választásra mindenki nagy kísé
rettel és felfegyverkezve jött, daczára a tilalomnak. A főne
messég kísérete hiába volt korlátozva, mindenki olyan gárdá
val és annyi szolgával jött, a mennyi épen uraságától telt. — 
Nem hiányoztak a puskák és ágyúk sem.

A köznemesség csoportja még tarkább képet mutatott. 
I t t  a nemzeti öltözet volt túlnyomó; de a hány ember, annyi
féle változatban. A nemesi tábor, mint tenger hullámzott fel s 
alá. I tt  lovas csapatok, amott nyüzsgő gyalog sereg, hosszú 
karddal oldalukon. Némelyik elvonúló csapat hosszú dsidával, 
puskával vagy dárdával van fegyverezve, mások mindjárt ágyút 
is hoznak s elsánczolják magokat táborhelyükön. Azt hihette 
volna inkább az ember, hogy háborúba mennek, nem hogy ország- 
gyűlésre. Inkább hadseregnek, mint országrendeinek látszott.1)

Ebben a csillogó tömegben az egyedüli ellentétet a közel 
vidéki mazowi kisnemesség képezte, a mely fogyatékosán öl
tözködve s kard helyett ólmos botokkal fegyverkezve, mint
egy az árnyoldalát mutatta a fényes képnek. Nem is a magok 
költségén voltak ott, a főurak és püspökök konyháján éltek, 
a? ő bőkezűségökből. Természetesen úgy is szavaztak, a mint 
a Maecenas diktálta.

Harmadnapra a kitűzött idő után kezdődött az ország- 
gyűlés, mint rendesen szokásban volt: isteni tisztelettel, a 
szentlélek segélyül hívásával. A  halasztás okáúl a csillagjóslást 
hozták fel »melyre ez a nemzet nagyon sokat ad«,2) m erta  
hamarabb kezdésből szerencsétlenséget olvastak a csillagokból; 
de Dudith azt hitte, hogy »más valakinek a kedvéért történt, 
a kinek még nem voltak készen nyilai«, melyeket az osztrák 
pártra szórjon.3) 9

9 Gratiani II. k. 243.1., mint szemtanú az első választásnál.
B) Cui haec gens dedita est. Dudith, nov. 7.
s) Credo in gratiam alicuius haec fieri, qui nondum parata habet 

sua tela, quae in nos dirigat. U. ott.

BÁTHORY ISTVÁN LENGYEL KIRÁLYLYÁ V Á LA SZTÁ SA . 1 9 9



200 SZÁDECZKY LAJOS

Dudithéknak első dolguk volt tájékozódást szerezni párt
juk erejéről. Az előjelek oda mutattak, hogy erős küzdelem 
lesz, s ha tüstént' 150,000 tallért nem küld a császár, a vere
ség bizonyos. Mert az előbbi ígéretek alapján, megrohanták 
minden oldalról Duditbot, s mert pénz mennél kevesebb volt: 
»ügy efogy ott szerencsétlen kereskedőnek« nevezgették és töb
ben elpártoltak. Megpróbálta kereskedőktől kérni kölcsön pénzt, 
de nem kapott. »Örömest lekötné zálogba saját és gyermekei 
fejét, de nincs, a ki kölcsönözzön.« Pedig a választók nem is 
állanak szóba a nélkül, hogy ne dicsekednének, hogy az ellen
párt mennyit ígért, s hogy mennyiért adják a szavazatot. *) 
»Bizony gyalázatára fog válni a császárnak — sóhajt fel --  
hogyha Báthory vagy a Ferrarai herczeg fog győzni a pénz
hiány miatt.« Báthory és a Ferrarai pártja már is fönhordja 
fejét (teszi hozzá), mert nem ígért, hanem kész, olvasott pénz
zel dolgoztak. E  két ellenséges párton kívül a muszka czár 
pártját tűnteti fel félelmetesnek. Ferdinánd főherczeg is szám- 
havehető párttal dicsekedhetett.

A  clerus, a pápai nuntiussal együtt, a senatus többsége, 
a litvánok és poroszok azok, kikre az osztrák párt számítha
to tt A litvánok ugyan késtek, a mit Dudith gyanús szemmel 
nézett s hajlandó volt Báthory pénzének (a Blandrata által 
jól felpénzeltZborowski András befolyásának) tulajdonítani;* 2) 
de pár nap múlva megérkeztek, bár nem nagy számmal. Fél- 
mértföldnyire táboroztak a várostól, együtt külön s naponként 
nagyobb számú választottakat küldöttek a gyűlésbe. Ok termé
szetesen Ernő s másodsorban a császár mellett állottak.3)

Éppúgy a poroszok is, a kik Laszynán tartott gyűlésük
ből képviselőket küldtek a választásra.4) Hangsúlyozzák, hogy

') Dudith a császárnak, Varsó, 1575. nov. 7. »Et sunt aliqui tam 
impudentes et aperte dicant: nisi tantum dem, aut etiam plus statim 
numerem, a plus offerente se accepturum esse, ac quod acerbum et grave 
mihi accidit, his ipsis gratiae mihi agendae sunt et pro ingenio tractandi, 
quod nos aliis praeferant.« Annyi bizonyos, hogy bárki lesz király: az első 
évben semmi, a későbbiekben csak csekély jövedelme lesz ; elviszi az adós
ság, az Ígéretek törlesztése.

2) Dudith Miksának, 1575. okt. 30.
s) A császári követek Miksának, 1575; nov. 17.
*) Dziaiin János kulmi vajdát, Dulski Jánosk ulmi várnagyot, stb.



ők Henrik mellett volnának ugyan, de, ha az ország egyéb 
rendei új királyt választanának: akkor Ernőt látják legalkal
masabbnak; a muszka, »hallatlan zsarnoksága miatt« nem 
kell nekik semmikép!*)

Ezekkel szemben állott, mint az osztrák párt ellensége, 
a lengyel nemesség nagy tömege, nehány főnemessel együtt.* 2) 
A köznemesség közűi csak azokra számíthat az osztrák párt, 
kiket »arany horoggal fogtak«.3) Hiába minden kísértés, 
»ösztön ellen nehéz rugdalózni.« — Mint megvíhatlan bástya 
áll a kislengyelországi nemesség. A választást megelőző vaj
dasági gyűléseiken határozottan állást foglaltak az osztrák 
párt ellen. A krakkai vajdaság gyűlésén (Proszowicé-n) okt. 
25-én elhatározták, hogy a nemessség fejenként menjen a vá
lasztásra. »Mert a nemesség életét is hajlandó koczkára tenni 
osztrák gyűlöletében.« 4) — A sandomiri vajdaság gyűlésén 
súlyos birság terhe alatt mondották ki, hogy minden nemes 
vagy a választásra, vagy a végek védelmére menjen.5)

Legerősebb óvóintézkedéseket tett az osztrák ellen Russia 
nemessége.6) Wiániá-n okt. 26-án tartott gyűlésükön fegyve reá 
confoederatiot alkottak. A kis-orosz földi nemesség (ilyvói és 
belzi vajdaság) kimondotta, hogy fegyverben maradnak mind
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Danczkát Ferber polgármester képviselte, Thorn t több városi polgár· 
Seliaclmiann és dr. Heugel os. követek a boroszlói püspöknek, 1575. 
nov. 1. Tkomból.

‘) A porosz rendek utasítása képviselőik számára. Lassúm, 1575. 
okt. 30. Hallják, liogy sokan a muszkát akarják : dicent nos assensum 
nostrum propter, multiplices causas et incredibilem tyrannidem ei nulla
tenus praebere posse.« (Bécsi á. Hr. Pol. és krakkai hg. Czartoryski Itr. 
T. Nar. nr. 90.)

2) Dudith a császárnak, 1575, okt. 24. Poley Mátyás a császár
nak, 1575. okt. 27.

3) Dudith okt. 30-án, A litvánokban s a papságban lehet csak 
bízni s a nemesség közűi egyedül azokban »quos aureo hamo cepimus.«

*) »TTt-ut sit, in nomine domini iaeiemus iterum aleam, in quam
cunque partem cadat. Difficile quidem contra stimulum calcitrare.« Du
dith Miksának, oct. 30.

5) Dudith jelentése nov. 7-éről a császárnak,
“) Dudith okt. 24-iki jelentése. Félni lehet, hogy a tatár zavarok 

miatt elhalasztódik a választás, vagy hogy a podoliai, volhiniai, russiai, 
belzi s lublini nemesség a varsói gyűlést Lembergbe téteti át.
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addig, míg a választás meg nem történik. x) »Lármás képvi
selőiket pedig azzal az útasítással küldték Varsóba, hogy 
osztrák ne választassék, ellenkező esetben protestálva, sza
kadjanak el.« * 2)

A többi vajdaság hangúlata sem kedvező az osztrák 
pártra. Podolia, Volhinia s a lublini vajdaság nemessége is 
azt kiabálja, hogy inkább a török, mint osztrák ! És ez a ne
messég Varsó alá mind fegyveresen gyülekezett. így ők ural
ták eleitől fogva a választási mezőt.

Az országgyűlést a külföldi követek megjelenése egé
szítette ki.

A  császár követeiül Gterstmann Márton boroszlói püspö
köt, Berchtold von der Leipe cseh marsait, Dudithot és Logau 
Máté győri és svidniczi kapitányt jelölte ki. 3)

A császári követek utasításának lényege az,4) hogy Ernő 
főherczeg mellett mindent elkövessenek; csak ha az ő ügye elve
szett, működhetnek a császár mellett; ha egyiköknek sem lehet 
reménye, akkor Eerdinánd főherczeget támogassák. Hangsu- 
lyozniok kell, hogy Ernő főhg. nem sokkal fiatalabb, mint Hen
rik volt, s hogy már négy év óta forog kormányzási ügyekben. 
Csehül ugyan keveset ért, de tud latinul és olaszúl, mely nyel
vek Lengyelországban közkeletűek. Azon ellenvetésre, hogy 
Spanyolországban nevekedett, magán beszélgetés között nyug
tassák meg a lengyeleket, hogy ez csak tapasztalat- s ismeretek 
szerzése végett tö rtén t; de már 4 év óta itthon van s tanács
adói, belső emberei németek és csehek, úgy, hogy a spanyol 
nevelés miatt nincs mitől tartaniok. Ez a kijelentés a dissiden-

>) Konfederacya Wisneríska przed elekcyj, Warszawskiego seymu. 
1575. oct. 16. (Krakkai hg. Cyartoryski ltr. Téka Naruszewicza 90.)

s) Dudith a császárnak, 1572. oct. 27-én és nov. 7-én.
3) Miksa cs. Dudithhoz Logaut 1575. okt. 14-én indítja. Okt. 

15-én Regensburgból két megbízó levelet küld Dudith és Logau számára, 
Ernő főherczeget és önmagát illetőleg. — Miksa Dudithnak, 1575. okt. 
15. A boroszlói püspök a császárnak. Neisse, 1575. nov. 1. Miksa Dudith
nak, Regensburg, 1575. nov. 4. Leipa beteg, nem mehet Varsóba; tehát 
csak hárman lesznek. Pénzt most nem küldhet, ott vannak a fehér lapok.

*) Miksa instructiója a stezyci 3 követ számára kelt Prágában, 
1575. máj. 7. A varsói négy követ számára (hasonló) kelt Regensburg- 
ban, 1575. October 26.
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sek megnyugtatására czélozott. — Aztán a boroszlói püspök
nek vázolnia kell Ernő fejedelmi erényeit, szelíd, de bátor, 
vallásos és főkép igazságszerető jellemét. Hangsúlyozandó 
főkép a Lengyel- és Csehország közti régi érintkezés, a segély, 
melyre veszély idején számíthatnak; és hogy vallási ügyekben 
éppúgy, mint világiakban egyenlően igazságot fog szolgáltatni;1) 
kiváltságaikat meg fogja tartani. A  Jagelló házzal való több
szörös rokonságra hivatkozzanak, de ebből jogot ne formálja
nak, hanem az ország szabad választó jogának elismerését 
hangsúlyozzák. Ha lehet, a herczegnővel való házasság nélkül 
szerezzék meg a koronát Ernőnek, végső esetben egyezzenek 
bele a házasságba.2) De ha a választás a császárra magára 
esnék: akkor e házasságról szó se legyen. — Litvánok és a 
lengyelek közt a szakadást minden áron meg kell akadályozni. 
De ha a litvánok egészen s a lengyelek nagy része Ernő főhg., 
vagy a császár mellett nyilatkoznék s a szakadás így állana 
be, akkor ne állják útját, hanem a kínált koronát fogadják el. 
Ha az osztrák házból egyiköknek sem lenne kilátása a győze
lemre s a litvánok híven kitartanak, ők idézzenek elő szaka
dást, hogy ez által a választás elhalasztassék.3)

A követek támogatására fontos szerepvivőül küldötte a 
császár Varsóba Magnus Constantin sziléziai kamarai titkárt. 
0  lett volna a követség bankárja; de mi haszna, midőn »oly 
kevés volt nála a pénz, hogy számba sem lehet venni.« Csak
40,000 frtot tudott összegyűjteni, holott legalább is másfélszáz 
ezer frt kellett volna — az ígéretek teljesítésére.4)

') »Wie dann in unsern kunigreichen u. landen beschelie, allda 
ain yeder mit dem andern in gutter ainigkait, lieb u. friden lebte.«

2) »Mandatum procuratorium ad contrahendum inter serm™ ar- 
cliiducem Ernestum et ser™™ infantem Poloniae matrimonium« a négy 
követnek, kelt 1575. okt. 26.

3) »Sollen unsere oratorn .... sehen, wie solche wähl durch eine 
secession zuruck getrieben und also die sach zu einem fernem aufschub 
möge gerichtet werden.« A császár instruetioja a varsói választásra kül
dött követeknek, 1575. oct. 26. Regensburg. Miksa Dudithnak már oct. 
15-én (Regensburgból) szívére köti a szakadás előidézését az esetre, ha 
ügyük roszúl állna. Decz. 2-án újra figyelmezteti követeit az utasításul 
adott szakadásra.

0  Dudith jelentése nov, 7.
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Ferdinand föherczeg gr. Thurn Ferencz vezetése alatt 
négytagú követséget küldött.x) A császár nem szívesen egye
zett belé, hogy külön követeket küldjön, kiket a császári köve
tek sem a legjobb szemmel néztek. »Bár ne jöttek volna — írja 
Dudith — mert csakis a császár rovására fognak működ
hetni. Azt érjük el vele, hogy saját kardunkkal aprítnak föl 
bennünket!« 2)

A két osztrák követség mindvégig gyanús szemmel kiséri 
egymást, a mi a Habsburg ház ügyének csak ártalmára szol
gált. Az egymás elleni korteskedéssel csak gyöngítették az oszt
rák párt erejét. Feltűnő, hogy Ferdinánd nevében házassági 
ajánlatot is tettek a herczegnőnek, pedig a lengyelek jól tud
ták morganaticus házasságát Welser Filippinával. Sőt éppeu 
ez volt az, a mi leginkább ártott a különben (főkép Nagy- 
Lengyelországban) népszerű föherczeg ügyének. Elüttök állott 
intő példa gyanánt Zsigmond Ágost esete a szép özvegygyei, 
Badziwill Borbálával, a kit ő a tanács ellenzése s tiltakozása 
daczára nőül vett s megkoronáztatok. Ennek az emléke riasz
tott vissza őket Ferdinándtól.8)

Még harmadolt német követség is jelent meg Varsóban, a 
római sz. birodalom részéről: Isenburg Farkas büdingeni gróf 
és Kronberg Hartmuth 4) személyében, a hat választó fejedelem 
utasításával ellátva. — Feladatuk az volt, hogy ajánlják s di
csérjék az osztrák házat, Ernő főherczeget, s a német biroda
lom barátságát.B)

A spanyol király most nem küldött követet, mint a múlt 
választáskor. Henrik, a franczia király is, levette kezét cserben
hagyott lengyeléiről. Ott volt a helyett a svéd király, a fer-

') Kivonat egy levélből 1575. oct. 5., a mely előszámlálja, hogy 
kiket fog Ferdinánd főhg. Lengyelországba küldeni. (Pol.)

s) Dudith a császárnak, Krakkó, 1575. ókt. 30.
s) A borossiói püspök a császárnak 1575. nov. 16. Ser™ archidu- 

cis Ferdinand] causae nocere aiunt Sigismundi Augusti regis exemplum, 
qui disvadente senatu, Barbaram duxit uxorem, eamque corona regia in
vitis fere omnibus condecoravit. (Hung.)

‘) Az Utasítás Kronburg Hartmannt ír. A mainzi érsek a boroszlói 
püspöknek, Kronbei'g Hardtmuthot. Kéri a püspököt, tájékoztassa a két, 
a lengyel viszonyokkal ismeretlen követet. 1575. oct. 27. Regensburg.

5) Instructio a mainzi érsek cancelláriájából Regensburg, 1575.oot.28.
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rarai herczeg s az erdélyi fejedelem követsége. De mintha va
lami végzetszerűség üldözné őket, valamennyien betegesked
nek. — A császári követek egyike (Leipe, a cseh marsai) még 
elindulása előtt megbetegedett s elmaradt. A svéd követnek a 
tengeri út ártott meg, titkára helyettesíti. A ferrarai követ
ség feje, Gruarini, gyengélkedése miatt, Bécsben m arad tx) s bár 
később megérkezett Varsóba, de már akkor követtársai az or
szággyűlés elé léptek volt. Végűi Berzeviczy Márton erdélyi 
alkanczellár, a kit Báthory Blandrata mellé követtársúl kül
dött, szintén megbetegedett útközben; de azért, ha az ország- 
gyűlés elejére nem is, a választásra megérkezett Varsóba s a 
magival vitt utasítás és teljhatalmú megbízás alapján képvi
selhette fejedelmét a korona felett való tanácskozásokban a 
lengyel rendek előtt A szultán követe is késlekedett s a vá
lasztás vége felé érkezett csak; de mindenki tudta, hogy ismé
telni fogja óvását az osztrák és moszkvai választás ellen s aján
lani fogja a kiket előbb : a svéd királyt, belföldit és Báthoryt. 
A moszkvai követ is betegséggel mentegeti késését. De ő 
(Clloskow Simon) különben is csak egyszerű levelet hozott 
Ivántól, melyben útlevelet kér küldendő követsége számára. 
A főkövetség a határon várt, de a senatus (a nemesség boszú- 
ságára) feltartóztatta a futárt, hogy a követek a választásra 
későn érkezzenek.* 2)

A külföldi követek kihallgatása nov. 13-án kezdődött. 
Először a császár követeit, vezették a rendek elé, a hol nagy 
tisztelettel fogadták s az első helyre a prímás mellé ültették 
őket. A bor oszlói püspök, ékesszólásának teljes erejével, magasz
talta az osztrák házat s főkép Ernő főberczegnek lelki jóságát, 
hadi erényeit, a természettől nyert kiváló tehetségeit, gondos 
neveltetését, széleskörű nyelvismeretét, hangsúlyozván, hogy a 
cseh nyelvben annyira haladt, hogy nehézség nélkül megérti — 
és így a lengyel nyelvet is könnyen el fogja sajátítani. Kor
mányzási ügyekben jártas, igazságos, a hit dolgában türelmes, 
méltányos és mérsékelt. Méltóbb és alkalmasabb fejedelmet a 
lengyelek nem találhatnának; több előnyt sehonnan sem vár

*) Orzelski: Historia Polonica ab a. 1572—1576. lembergi kéz- 
írati példány 128.1.

2) Orzelski id. m. 129—Ί30. lev.
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hatnak, Miksa császár segélye, a német birodalom és Spanyol- 
ország szövetsége, a Csehországgal való összeköttetés, az európai 
hatalmak barátsága, a czárral való szövetség, Rudolf megko
ronázott magyar királylyal való testvériség: mind meg annyi 
hathatós érv Ernő főherczeg mellett. Ezeken kívül pénzbeli 
segélyt is ajánl a császár a katonák zsoldja, az állami adóssá
gok fizetésére s az üres kincstár ellátására. Yégűl jogaik és 
kiváltságaik szentül megtartását ígéri. *)

A szép szónoklatnál nem kevesebb hatással volt az oszt
rák párt híveire a 20 pontba foglalt ígéretek felolvasása. 
Előjogaikat, a törvényeket és szokásaikat megtartja és növeli. 
Adományokat, hivatalokat csak honfiaknak osztogat. Porosz- 
ország és Livonia felett a német birodalommal fennálló 
versengést megszűnteti s Masovia feletti jogigényeiről az 
osztrák ház önkényt lemond. A tengeri hajózást Dániával sza
bályozza s a 70 német város (a Hanza) szövetségét vissza
állítja. A bari örökség s nápolyi javak ügyét Lengyelország 
javára elintézi. Szövetséget létesít Spanyol-, Magyar- és Cseh
országgal, s a császár egyéb országaival, főkép pedig a német 
birodalommal; confoederatiót az ellenség ellen a dán, svéd és 
moszkvai fejedelemmel. A külföldi kereskedést előmozdítja. 
Békét köt a törökkel. H a Magyarországon folyna a háború, len
gyel és litván nem alkalmaztatnék, legfölebb mint önkénytesek 
zsoldért. A  végek oltalmára négy várat építtetne. A krakkai 
egyetemet s tanárait új stipendiumokkal gazdagítaná. Len
gyeleket s litvánokat a czász. udvarban s más tartományokban! 
is alkalmazna. H a a múlt választásnál tett ajánlat, száz len
gyel és litván ifjú külföldön neveltetése s a bornak Magyar- 
országból vámmentes behozatala helyett inkább tetszik meg
felelő költség zsoldosok fizetésére: első évben ad 300,000 
forintot (és pedig a választás után két hó alatt 100 ezeret, a 
többi 200 ezret az év folyamán), a második évben 100 ezeret, 
azután megegyezés szerint. Az állam függő adósságait és

0 Legatio nomine S. O. Maestatis ab suis oratoribus in comitiis 
electionis -Varsoviae recitata per rev. et ill. principem Martinum, episco
pum Vratislaviensem. (Krakkai egyet, kvtár: cod. Karnkovius v. 160. f. 
191. és a Szalay Ágoston gyűjteményében lévő egykorú (1576.) Perstein· 
codex 1. 1.)
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a katonáik zsoldját kifizeti. Végűi ezeken kivűl ígéri mind
azt, a mit más jelöltek felajánlanak.J)

A császár követei után Ferdinand föherczeg részéről a 
követség elnöke, gr. Thurn Ferencz, beszélt. A  »grandaevus 
senex« 2) ifjúi hévvel s a fantasia csapongó szárnyalásával 
magasztalja urát. Dicshymnusa a byzantinismus kitűnően 
sikerűit remekének mondható. Attól kezdve, hogy szemének 
tekintete olyan, mint a sasé, ajkairól a kegyesség méze foly s 
valami kimagyarázhatatlan bűvös varázs vonzza azt, a ki köze
lébe jut — egész addig, a hol páratlan lelki tulajdonságait 
magasztalja s hadi, polgári erényeit apró részletekig sorolja 
elő: nem egyéb az oratio, mint egy égigemelő dicsőítés. A fö
herczeg bőkezűségéről szólván, azt mondja, hogy ő erről csa
ládjában a leghíresebb, pedig ismeretes családja határtalan 
liberalitása, mit egy anecdotával jellemez. Mikor az öreg (I.) 
Miksa császárt egyik bizalmas embere bőkezűségéért gán
csolta, azt felelte a császár: Szó se legyen erről többet, tudd 
meg, hogy én osztrák házi és nem más fejedelem vagyok.8) 
Nem kevésbé merész állítás, hogy Miksa császár (a II.) a leg
nehezebb ügyekben Ferdinánd szavára, mint oraculumra hall
gat, a főherczeget nagy becsben tartja  és az osztrák ház oszlo
pának nevezgeti. *)

Természetes, hogy e szerfölöttti magasztalás a Ferdi
nánd felé hajlókat elragadta. H atott az, mikor a föherczeg 
nyájasságát példákkal illustrálta; annyira leereszkedő, hogy 
legigénytelenebb alattvalója is bátran közeledhetik hozzá; tör
vényhozói működéséről tényeket — a tiroli statútumokat — 
említhető. Vitézsége jellemzésére a török-magyar, szász és 
helvét háborúk hőseként tünteté fel. De még inkább tetszett

J) Declaratio conditionum ab oratoribus S. C. Maiestatis in priori 
interregno, tum in his comitiis electionis tam in genere, quam in specie 
propositarum et certo promissarum. (Krakkai egyet, kvtár. Cod. Karn- 
kovius V. 160. f. 189.)

s) Orzelski id. m. 124. 1.
“) »Neque posthac de his mecum conferas, meminisse enim te 

oportet, me Austriae, non alterius familiae esse principem.«
*) A császár »Serenitatem suam in summo precio habet et colum

nam domus Austriae appellare non veretur.«
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az, hogy a cseh nyelvet, mint anyanyelvét beszélvén, lengyelül 
érintkezhetnék alattvalóival. A császárt s Ernő főherczeget 
nem akarja akadályozni, mondja az oratio; de mégis biztatja 
a lengyeleket, hogy Ferdinándot, mint a család legjelesebb 
tagját válaszszák.

ígéretei a következők: 150,000 tallért ajánl a végek 
őrzésére s az ország belső véderejére; 50,000 tallért a végvárak 
építésére. Az elzálogosított királyi javakat kiváltja, az adós
ságot letörleszti. Tartományai (Tirol stb.) jövedelmeiből Len
gyelország javára fog sokat fordítani. Az ellenséggel szemben, 
ha a rendek jónak látják, saját tartományaiból edzett német 
katonaságot is fog alkalmazni.0

Ferdinánd főherczegé után a svéd király követségét hall
gatták ki. I II . János szövetséget ajánl a czár ellen, a hadi 
költség egy harmadát mindig hajlandó viselni. — Ajánlatot 
tesz a lengyel és svéd fenhatóság alatt levő livoniai részek 
egyesítésére, úgy, hogy a svéd királyfi bírná azt lengyel hübér 
gyanánt. Ez esetben visszaszerezné a czár által elfoglalt részt 
i s ; — azonkívül elengedné 14 év óta sürgetett tartozásaikat. 
Ha pedig őt (a svéd királyt) a lengyel trónra meghívnák: egye
sítené Svéd- és Lengyelországot, biztosítaná a vallásbékét.* 2 3 *) 
Ha őt nem akarnák: azt tanácsolja, hogy válaszszák meg 
Jagelló Annát (ne féljenek az asszonykirálytól, ott van Anglia 
példája, mily jólétnek örvend Erzsébet uralma alatt) — és 
tegyék helyettesévé a svéd királyfit, a ki fiágon az egyedül élő 
Jagelló.8)

A lengyelek azonban Livonia átengedéséről hallani sem 
akartak. A  mi kevés rokonszenvet még megőriztek a svéd 
király iránt, az is szerte foszlott, midőn Lorichs tapintatlanul 
fenyegetéssel akarta érvényre juttatni követségét.

>) Ferdinánd főkerczeg követeinek oratioja és a feltételek, 1575. 
nov. 14. (a bécsi á. ltr. Pol. és a Szalay Ágoston gyűjteményében levő 
Perstein codexben).

a) De religione nec disputatio, nec mutatio ulla unquam timenda ; 
quae etiam citra hoc certis legibus et juramento praecaveri et stabiliri 
possunt.

3) Lorichius 'András, a svéd követ oratioja a b. A. ltr. s a Pern-
stein cod. Szalay Ágoston gyűjt. — Orzelski 125. lev.



II . A lf uns fé r  r arai herczeg követe (Baranovius Sándor), 
ki a svéd után következett, fejedelme magasztalásában nem 
sokat enged Ferdinand főherczegének. Elmondja a család ős
római eredetét, magas rokonságát, hadi, polgári és tudomá
nyos érdemeit. Atyja, II. Hercules ferrarai herczeg, anyja Re
nata X II. Lajos franczia király leánya, ő maga férfi kora tel
jében (41 éves). Már mint 17 éves ifjú harczolt Y. Károly — 
s később a török ellen. Hízelkedik a lengyelek hiúságának, 
hogy a herczeg a lengyel nemzetet már előre megszerette az 
Olaszországban tanúló, testben és lélekben egyaránt szép és 
kitűnő lengyel ifjakban. Ajánlatai (melyeket 16 pontban sorol 
elő) a következők: Szabadságaikban megtartja őket. Mit se 
tesz a rendek nélkül. Méltóságot csak honfiaknak ad. A békét 
a rendek és különböző vallásfelekezetek között megőrzi.1) 
A krakkai egyetemet reformálja, tudósokkal, művészekkel el
látja, s a magáéból fizeti őket. A muszka ellen saját költségén 
4000 olasz lövészt tart 6 hóig, s pénzbeli segélyt nyújt olasz 
birtokaiból. Az államadósságot kifizeti. Olasz birtokai jövedel
mét Lengyelországba viszi. A  francziaországi Carnutum her- 
czegséget, melyet örökségi jogon bír, Lengyelországnak aján
dékozza ; ha a franczia királyok kiváltják, akkor a váltságdíjat. 
Ötven lengyel ifjat fog tanítatni olasz egyetemeken. Választása 
után két hó alatt az ország védelmére 300,000 frtot tesz ló. 2)

Xov. 15-én a német birodalmi fejedelmek követei járúltak 
a rendek elé, utalván a német birodalommal fentartandó jó 
viszonyra és érdekközösségre, magasztalták a osztrák házat és 
Ernő főherczeget ajánlották.8)

Csak ezután került a sor Báthory követsége meghallga
tására (nov. 15.). Blandrata György üdvözli a rendeket ura 
nevében s utal azon barátságos viszonyra, mely a lengyel és
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>) Pacem inter ordines tuebitur, etiam inter dissidentes de reli
gione. A vallásbékét csak ö, és a svéd hangsúlyozza, a többiek kikerülik 
ez ügy bolygatását.

2) A ferrarai követ oratioja megvan a b. á. Itr., az udv. kvtár 
8668. cod. és a Pernstein cod. Szalay Ágost gyűjt. — Orzelski 126. 1. 
Heidenstein 75. 1.

s) Oratiojuk a b. á. ltr.-ban és a Pernstein cod. — Orzelski 128. 1. 
Jelentésük a mainzi érseknek nov. 15-ről (b. á. 1.)
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magyar nemzetet összeköti. De utal főkép arra, hogy a dicső, 
győzhetetlen Sarmatia nemcsak a szomszéd országoknak, ha
nem az egész Európának védfala; oly ház, melynek égésétől 
méltán félhet a szomszéd, mert lángbaborúlással fenyeget
heti az egész keresztyénséget. Azért, mikor az erdélyi fejede
lem arra gondolt, hogy követét ide küldje, nemcsak buzgó von
zalom, hanem mintegy szent félelem érzete vezérlé. Kéri a ren
deket, hogy magán érdekeiket félretéve, egyedül a közjót, a 
haza javát tartsák szem előtt. Jól tudják a rendek, hogy őt, 
sorsával meg lévén elégedve, nem vezeti hiú uralomvágy, tisz
tában van azzal is, hogy nemcsak dicső dolog Lengyelország 
koronáját viselni, de egyszersmind súlyos teher. 0 , mint szom
széd országnak barátságos fejedelme, a köztársaság ügyét sze
retettel, hévvel fogja felkarolni, karját, vérét, életét, minden 
vagyonát örömest ajánlja föl. De ugyanezt ajánlja habozás nél
kül bárkinek, kit a lengyelek királyul választanak. Nem ta
gadja, hogy az osztrák háznak sokkal tartozik, korántsem 
akarja a császárt akadályozni, sőt kész a maga részéről is tel
jes erejéből elősegíteni törekvéseiben, a miért is kéri, hogy az 
első helyet a császárnak engedjék át. Rajta kívül a többiekkel 
elfogadja a versenyt.

Ezután hirtelen áttér Blandrata a fejedelem ajánlására. 
Érveit két csoportra osztja. Egyikben a két ország rokon vo
násait állítja párhuzamba, másikban Báthory egyéniségét jel
lemzi találóan, nemes egyszerűséggel s alig pár sorban, nehány 
ecsetvonással, a fejedelem valóban jól talált arczképét nyújtja.

Mindkét nemzet szokásai, törvényei, viseletmódja hason
lók — úgymond — fegyverzete, hadszervezete, vallása, szabad
sága, társadalmi életük egyenlő, összeköttetésük régi. Ezért 
voltak eddig is közös királyaik; ezért lehetnek a legkönnyeb
ben szövetségben s egymásnak segélyére.

A  fejedelem királyi tulajdonságai: jámbor kegyesség, 
cath. hitében állhatatosság, jó nevelés, kiváló képzettség, jó 
erkölcsök, nemes szerénység és humanitás, bőkezűség, szép 
élettapasztalat, hadi erények, jártasság a had és béke ügyeiben, 
igazságosság, serénység, türelem, munka és fáradtságbírás, ko
moly megfontolás, mély judicium, kitűnő emlékezőtehetség; 
szép testalkat, bámúlatos vitézség és jó egészség; mind az, a



mi egy királyban leginkább kívánatos. Némelyek a lengyel 
nyelvben való járatlanságát kifogásolják, pedig nincs miért, 
mert latinál (a hogy az előkelők s a nemesség legnagyobb 
része ért s az államügyek intézteinek) a fejedelem nagyon szé
pen beszél (elegantissimus), sőt lengyelül is ért annyira, hogy 
egy év alatt könnyen megtanúlhat. Hogy a szultán adófizetője 
volna, az nem igaz, mert ő szabad, eddigelé senki által le nem 
győzött fejedelem; az ország az (Erdély), mely a békeért adót 
fizet; ez sem ő alatta, hanem épen Izabella királyné alatt kezdő
dött. Ügy hiszem (teszi hozzá Blandrata), hogy a lengyel ren
dek is örömest fizetnének adót, ha a szultán Moldovát nekik 
adná. 0, mint lengyel király teljesen szabad és független lenne. 
Hogy a török igától félnek, a miért a szultán őt ajánlotta: 
arra könnyű megfelelni, mert szultán csak két kérlelhetlen 
ellenségét (az osztrákot és muszkát) nem ajánlá s a mi taná
csot adott, azt barátságosan, jó indúlatból, az ország követei
nek felelve tette s esze ágában sincs ártani a lengyeleknek.

Ajánlatai: 1. Szabadságaikat, törvényeiket, vallásukat 
tiszteletben fogja tartani. 2. Minden államadósságot kifizet. 
3. Mindent visszaszerez, a mit a muszka elfoglalt s e czélra, 
ha kell, saját harczedzett sergeit is segítségül adja. 4. Török
kel, tatárral állandó békét tart fenn. 5. Az ország határait 
megerősíti. 6. Bejövetele előtt 200,000 frtot küld az ország 
szükségleteire, ellenséges betöréstől való oltalomra. S a mint 
bejő, személyesen, nem hadvezérek által, fog hadat vezérelni, 
kész lévén életét is feláldozni a köztársaság üdvéért. 7. A nem 
rég tatár fogságba került russiai nemeseket közbenjárásával 
és saját költségén kiszabadítandja. Egyebekről, különösen az 
adókról és minden szükségletről akkor, ha a rendek a feje
delem felől valamit határoztak. Kéri végre Blandrata, »a feje
delem titkos tanácsosa és ez alkalommal oratora«, hogy ha új 
követeket küldene a fejedelem, azokat meghallgassák. *)

Mert a fejedelem újabb követe, Berzeviczy Márton erdélyi 
alkanczellár útban volt újabb útasítással és teljhatalommal 
a lengyel rendekkel való tárgyalásra. A felhatalmazás hiányá
ban Blandrata nem is lépett maga személyesen a rendek elé,
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>) Az erdélyi követek oratioját lásd az okiratok között.
14 *
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csupán írásban adta be fentebbi követségét, a mi felolvasta
tott. x) Néhány nap múlva megérkezvén a betegeskedés miatt 
késlekedő Berzeviczy, most már teljhatalommal léptek mind
ketten a senatus és a lovag rend elé (nov. 25-én), élőszóval 
ismételték az előbbi követséget, az ígéreteket s előterjesztették 
egyszersmind a fejedelem életrajzát, melyet Berzeviczy szintén 
magával hozott. * 2 *)

Az erdélyi első követség után (nov. 17-én) hallgatták ki 
a csupán levelet hozó muszka követet s a második követség 
Után a későn érkező török csauszt, ki által a szultán levelet 
küldve, ismételte régebbi hármas ajánlását, köztük Báthoryt.8)

A királyjelöltek ígéretei közül legnagyobb hatással vol
tak a nemességre Báthory ajánlatai, melyek »óriási mozgal
mat idéztek elő, és sokakat elhajlítának az osztrák pártról.« 4 * * *) 
Ellensúlyozására az osztrák követek mindent elkövetnek, a 
császár ajánlatait írásban is benyújtják; a pápai nuntius buz
gón működik éjjel nappal a császár mellett, titkára (Josephus 
monachus) »életét is veszélyezteti fegyverek és ágyúk beszer
zésével.« B) A császáriak gyötrő bizonytalanságban lesik az ese-

J) Orzelski 128. 1. »Lecta Georgii Blandratae legatio . .  ., quae lit
teris fidei, quibus confirmanda legatio esset, caruit.

2) Orzelski id. m. 137. lev. »A senatu nuntius missus (a nemesség
hez), qui denuo Transylvaniae principis oratores advenisse deferebat, ad
monens, ut si equites legationem nosse vellent, certas personas audien
dae eidem mitterent. Missi ex palatinatibus denuo singuli, oratores porro
G. Blandrata et M. Berszevicius Transylvaniae procancellarius priorem 
legationem repetierunt, literis fidei, quibus antea caruerant, tum vero a
principe suo curriculo allatis, senatui atque ordinibus redditis et perlec
tis.« — Bethlen Farkas úgy magyarázza Berzeviczy küldetését (II. k. 392. 
1.), hogy Blandrata által a lengyelek sürgették, hogy a császár ellen is 
versenyezzen a fejedelem s azért küldte volna Berzeviczyt. De a nyilvá
nos oratio, melyet először Blandrata benyújtott, majd élőszóval ismétel
ték, erről nem szól; Berzeviczy titkos utasításában azonban benne lehe
tett. Bethlen szerint (401. 1.) Berzeviczy hozta volna a 7 pontból álló Ígé
reteket is, de már előbb is benyújtotta azokat Blandrata. Berzeviczy a 
teljhatalmú felhatalmazást hozta a fejedelem nevében való tárgyalásra.

a) A szultán levelét közli Bethlen Parkas II. k. 402. 1.
*) A császári követek nov. 16-iki jelentése.
δ) A boroszlói püspök a császárnak 1575. decz. 5-én alig győzi 

dicsérni a nuntius és titkára buzgalmát.
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menyek folyamát, előre látják, bogy a választás sikere a nagy
számú köznemességtől függ, »ezeket pedig mind megnyerni a 
borzasztó összeg miatt lehetetlen.« Még deczember elején is 
pénzt sürgetnek a császártól, mert naponként szakadoznak el 
a párthívek. x)

I II .

November 18-án kezdődött a szavazás és pedig először 
a senatus házában, s azután a vajdaságok sátraiban. Lassan 
haladt, mert az előbbkelőek hosszabb szónoklatban indokolták 
szavazatukat. Az első napon mindössze öten szavaztak. A  prí
más az osztrák ház érdemeit magasztalván, a császárra szava
zott. Báthory ellen azt hozza fel, hogy a török adófizetője.2) 
A krakkai püspök rokonszevvel szólott Báthoryról. Nehéz 
helyzetben vagyok — úgymond — régi és kedves viszony köt 
össze vele. Erényei által régen kivívta szeretetemet. El kell 
ismernem kiváló tehetségét, nagy tudományát, nemes erköl
cseit, hadászati ismereteit, vitézségét a veszélyben, igazságos
ságát, közkedveltségét övéi között, jelességét a közügyekben; 
annyi szép tulajdonság van ö benne magában, a mennyi alig 
volt az összes erdélyi fejedelmekben.3) S hogy még sem ö rá, 
de a császárra szavaz, azzal indokolja, hogy Báthory a török 
adófizetője és ajánlottja s nem hiszi, hogy szabadon uralkod
hatnék, aztán meg a belviszályt is alig volna képes legyőzni.

A plocki püspök Ernő főherczegre, s az esetre, ha ő fia
talsága miatt nem választatnék, a császárra adja szavazatát. 
A chelmi pöspök szintén Ernő főherczegre szavazott.

A világi senatorok között (a krakkai várnagyság ürese
désben lévén) első volt a krakkai vajda, ki az osztrák ház el-

')  A  os. követek  1575. decz. 5-iki jelentése.
2) H eidenste in  id. m. 78.1.
3) A k rak k ai püspök B á thory ró l »Difficili in  loco versor, veteri 

et iucunda necessitudine cum illo coniunctus sum. Virtus, quae vel in  h o 
ste am ahilis est, me iam pridem etiam amore illius incendit. Do itaque  
illi summum ingenium, concedo multas et expositas literas, trib u o  specta
tam fidem, non adim o scientiam rei militaris, su av ita tem  suorum , fortitu
dinem in  periculis, iustitiam dom i, charitatem in te r  suos, summam glo
riam foris, quae tanta omnia sunt in hoc uno, quanta vix in omnibus Trans- 
sylvaniae principibus fuerunt.« (b. á. l tr .  Pol.)
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len nyilatkozott, de szavazatát későbbre akarta fentartani, s 
midőn a prímás és nagymarsai által felbívatott, hogy szavaza
tát ne tartogassa utoljára, mint a király szokta: Rosenberget 
nevezte meg.x) Báthory érdekében kártyáit kijátszani még 
nem látta időszerűnek.

Másnap nov. 19-én a sandomiri vajdának adta először a 
szót a marsai. Kostka, ki maga is a nemzeti párt egyik jelöltje, 
Piast mellett szónokolt, de, mert látta, hogy a többi senatorok 
ellene vannak, a császárra adta szavazatát.2) Utána még he
ten szavaztak 19-én.

így folyt a szavazás nov. 20-án és 21-én is, mígnem az 
összes jelenlévő senatorok (mintegy 50-en) leszavaztak. Az 
eredmény a senatusban a következő: kizárólag a császárra sza
vaztak =15-en, Ernő főherczegre magára =  7-en, Ernőre vagy 
Miksára, vagy az osztrák házra általánosságban — 8-an, kizá
rólag Piastra =  8-an, Piastra vagy a svéd királyra — 2-en, a 
Eerrarai herczegre =  5-en, a svéd királyra magára =  2-en, 
(feltételesen a Piasttal szintén 2-en s Annával együtt: 1; te
hát a svédre összesen 5-en), Rosenbergre =  2-eu.3) *)

*) Yota polonica pro novo rege eligendo. 1575 nov. 18—21. b. á. ltr. 
és udv. kvt. 8668 meg 8736 cod. A varsói szavazás más leírása a 8668 cod. 
152. 1. — Heidenstein 81.1. Orzelski 132. 1. Zborowski az idegen király 
ellen beszélve, felhozza Nagy Lajos példáját, a ki azt mondta volna a 
királyságra hívó lengyel követségnek : nem jó Icét népnek egy király, ép
ágy, mint két nyájnak egy pásztor. S midőn a követek unszolására mégis 
elfogadta a királyságot, Lengyelországban soli’ sem időzött »Podoliát a 
magyarok elfoglalták, a törvényszékekről Budára kellett felebbezni, 
gubernátorok triumvirátusa kormányozta az országot, végre Zsigmond 
német királyt adta a lengyeleknek, a kit arrogans uralkodása miatt a 
lengyelek elűztek.«

a) Palatinus Sandomiriensis nominavit Pyastum, in quern quia 
reliquos aegre assentiri animadvertit, nominavit caesarem. (Vota po
lonica, stb.)

3) A császárra szavaztak: a prímás, a krakkai, plocki püspökök, a 
sandomiri, vilnai, rawai vajdák, siradi, przemysli, sanoki, polaneci, nakli, 
brzesti, sochaczowi, serpci várnagyok és a vicekanczellár = 1 5 .  Ernőre : 
a chelmi püspök, a siradi, trocki, podlaclii, kulmi vajdák, lencici, medi- 
reci várnagyok, (köztük a lencici Ernőre és Annára együtt) =  7. A csá
szárra vagy Ernőre: a trocki, lembergi, litván-brzesti, kulmi várna
gyok =  4. Ernőre vagy osztrák házra a vilnai várnagy =  1. »Ex domo 
Austriaca« : a sremski, lubaczowi várnagy és a nagymarsai — 3 (határo-
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Legtöbb szavazatott kapott tehát a császár s utána sem 
fia következik, ha a kizárólag Ernő főherczegre adott szavaza
tokat veszszük, — de a Piast jelöltség. Azonban az osztrák házra 
esett szavazatok együttvéve ( =  30) a senatus nagy többségét 
képviselték. — Ferdinánd főherczeg a senatusban külön sza
vazatot nem kapott, még kevésbé a muszka czár. Báthoryra is 
csak egyetlen szavazat esett s ahhoz is csak másodsorban ju t
tatja őt Zborowski András udv. marsai, a ki első sorban afer- 
rarai hepczeget ajánlgatta.

A senatus után a nemesség kezdett szavazni. A  lovagok 
nagy serege összegyűlt a nemesi sátorban s mindenekelőtt el
nököt választottak (Sienieckit) s elhatározták, hogy vajdasá
gok s azok kebelében pártok szerint fognak szavazni, s hogy a 
szavazás a végtelenbe ne nyúljon, a pártok szónokokat válasz
tanak, a kik jelöltjeik mellett, pártfeleik nevében, beszéljenek.

A nemesség soraiban mindenik jelöltnek voltak párt
hívei, még a czárnak is, de két fö  pártot lehetett megkülönböz
tetni már a szenátus szavazása a la tt: a Habsburg pártot, s az 
ennél sokkal erősebb nemzeti pártot, a mely türelmetlenségének 
és nemtetszésének zajos közbekiáltásokkal adta jelét, midőn a 
senatusban a Habsburgokat magasztalták.

Nov. 22-én kezdődött a nemesség szavazása s eltartott 
egész nov. 30-áig. Az első szónoklatot Czarnkowski tartá az

zatlan összesen =  8.) Osztrákpárti együttvéve --- 30. Piastre,: a lublini, 
brzesti, belzi vajdák és a kaliszi, zarnovi, malogosti, dobrzini, przemeti 
várnagyok =  8. »Palatinus Lenciciensis: Piastum, vel quia difficilis con
cordia : Svedum. — Oastellanus Gostinensis est in sententia pal. L. pro 
Piasto, vei Svedo.« Összesen tehát Piástra =  10. A Ferraraira: a poseni, 
inowloci, »raciazensis«, ciechanowi várnagyok és az udvari marsai =  5. 
A svéd királyra : a kaliszi, lencici vajda és samogitiai várnagy, a podlachi 
az infánsnővel, a gostini Piasttal föltételesen; összesen = 5 .  Bosenbergre : 
a krakkai vajda és a »castellanus Czechoviensis Tarnowski: caesarem, 
Perrariansem commendat, perstringit Rosenbergium« =  2. Anna infáns
nőre : a lencici várnagy Ernővel együtt, a podlachi a svéddel feltételesen 
=  2. Báthoryra csupán Zborowski András szavazott, de ő is a Eerrarai 
után csak =  1. (Összeállítva a »Yota polonica pro novo rege eligendo« 
alapján b. á. ltr. és udv. kvt. —■ L. Okmánytár. — Y. ö. Orzelski id. m. a 
szavazatokat, Báthoryról 135. 1. Zborowski A. »Eerrariensem principem 
probavit, secundum hunc Batliorum, Transylv. principem commendavit.«)
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osztrák ház érdekében,x) utána Orzelski, a történetíró szóno
kolt Piast mellett, mindketten Nagy-Lengyelország részéről. 
A nemzeti király legékesebben szóló védelmezője volt Zamojski, 
kit az egész kisorosz föld szónokává választa. — Hatalmasan 
érvel az osztrák uralom ellen, példákat idéz Magyar- és Cseh
ország történetéből, gyűlölettel festi a németek zsarnokságát, 
kevélységét, int a törökkel való béke fentartására, s hazai ki
rályra szavaz.* 2) A nagy hatást, melyet Zamojski szónoklata 
előidézett, Zborowski Kristóf kísérletté meg ellensúlyozni a 
császár érdekében. 0  is magasztalta a Piast j elöltség eszméjét, 
de az osztráktól több előnyt vár. Ha nős Piastot választunk, 
— úgymond — felesége, rokonai s barátai is mind uralkodni 
akarnának ; ha nőtlent: vájjon melyik uralkodó fogja leányát 
egy lengyel nemeshez adni ? — A ki ma még barátom s együtt 
eszem, iszom vele (mint brat-tal), holnap már fejedelmem lenne, 
bajlonganom kellene előtte s felséges uramnak nevezni; de 
mert nekem nem tetszenék magamhoz hasonló előtt térdet- 
fejet hajtanom: baj származnék belőle, felbomlana a rend az 
országban. A sok berczeg, ki az országban a nemzeti király 
családjából keletkeznék: elfoglalná a vajdaságokat, püspök
ségeket, minden országos hatalom annak az egy családnak 
kezébe jutna. — Nagyon jellemző az is, midőn nyíltan bevallja, 
önmagukról, hogy biz ők legkevésbé szeretik a rendet, a justi- 
t iá t : Piastnak szemet kellene hunynia minden rendetlenségre, 
látva nem látna, hallva nem hallana, s a közrend és igaz
ságszolgáltatás szenvedne alatta. Csak a császár elég hatalmas 
rendet tartani, más valaki, ha egy angyal jönne is le királynak 
közzénk, a mi mostani életmódunk mellett, — nem szeretvén, de 
gyűlölvén a rendet, — nem boldogulhatna velünk!3)

Zborowski Kristóf s a többi császár-pártiak érvei nem 
tántorították meg a nemzeti pártot. A  mint nov. 30-án befe
jezték a szavazást, a roppant többség P iast párti volt. A lit
vánok s poroszok csekély számán kívül csak a mazurok egy 
kis töredéke nyilatkozott az osztrák mellett. Decz. 1-én híva-

') Czarnkovii oratio pro Austriaco. Heidenstein 84. 1.
2) Zamoiscii pro indigena oratio. Heidenstein 86. 1. Orzelski 138.
8) A varsói szavazásról egykorú tudósítás a b. udv. kvt. 8668 

cod. 125. 1.



talosan kinyilatkoztatta a lovagrend marsalja, hogy a nemes
ség Piastot kíván, csupán csekély töredék szít a császárhoz.

Kezdődött az izenetváltás a senatussal. A nemesség a se- 
natuskoz küldendő követül megválasztá egy »ékesbeszédű« tag
ját, Zamojskit, a ki Piastot ajánljon, s az osztrák párti töredék 
Czarnkowskit, hogy a császárt védelmezze. A senatusnak ter
mészetesen az utóbbi beszéde tetszett jobban,x) s a nemesség 
meggyőződött arról, hogy a senatus nagy többsége hallani sem 
akar nemzeti királyról. — De minthogy király nem létében a 
senatus mondja ki az országgyűlés határozatait, a nemesség 
méltán tarthatott attól, hogy a senatus vagy megvárja szétosz- 
lásukat, vagy nem törődve tiltakozásukkal, kikiáltják a csá
szárt királylyá, s így, ha a nemesség a senatus körében meg
maradna, ez által szentesítené határozatukat.

A Piast párti nemesség tehát decz. 2-án a senatustól 
külön vált, de a törvényes választási mezőn belől gyűlt össze. 
A senatus »szopa«-jában mindössze egy maroknyi lovag (a 
csekély osztrákpárti töredék) maradt hátra. Kész volt tehát 
ismét a szakadás (secessio), mint Stfjzycén. A mit a császár 
utasításul adott végső esetre követeinek, végre hajtotta az 
ellenpárt a maga érdekében. — De így egyik sem volt jogos 
választó forum: sem a senatus magában, sem a nemesség. Ez 
utóbbiak a törvényesség látszatának megnyerésére, hogy mind
két rend képviselve legyen náluk: azt a kérelmet intézték a 
senatushoz (decz. 2-án), hogy a Piast párti senatorokat meg
egyezés végett hozzájuk menni engedje. A senatus tiltakozása 
daczára a krakkai, lencici, lublini, belzi vajdák, lencici, és zar- 
nowi várnagyok átmentek a nemesség táborába. Később a san- 
domiri vajda is követte őket. S most a fölbátorodott nemesség 
küldöttei által azt kívánta a senatustól, hogy a császártól 
elállva (repudiato caesare) Piastot fogadjon el. A senatus 
ellenben azt sürgette, hogy nevezzék meg valahára névszerint 
királyjelöltjüket. Tüstént megteszik — válaszoltak a lovagok — 
mihelyt látják, hogy ők a császárról lemondanak.2) Csak akkor 
térhetnek el a császártól — izenték vissza — ha nála érdeme-
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’) A csász. követek jelentése 1575. nov. 28—decz. 2. 
2) Si Caesarem amotum viderent.
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sebb jelöltet állítanak. A vitát az éj szakítá meg. Decz. 3-án 
újra kezdődött s egész nap tartott a vita, végre a nemesség 
engedett, ígérvén, hogy legközelebb megnevezi jelöltjeit.*)

De előbb elejét akarván venni a Piast jelölt elleni kifo
gásoknak, bizottságot küldöttek ki, mely a nemzeti király 
hatáskörét körülírja. Meghatározták, hogy a választandó 
király fiai és vérrokonai magas hivatalokat ne viselhessenek, 
fiainak és rokonainak százezer írtnál többet érő jószágot ne 
vehessen, a mit az ellenségtől meghódít, az legyen az övék, a ki
rályi jogok gyakorlása pedig a rendek ellenőrzésére bízatott s a 
király mellé minden vajdaságból néhány nemes rendeltetett.* 3)

E föltételeket azon kéréssel küldték át a külön ülésező 
lovagok (decz. 7-én) a senatusnak, hogy ne halogassa tovább 
a választást s mert látni való, hogy minden vajdaság piastit 
akar, álljon el a császártól. Nagyobb megnyugtatásúl, daczára, 
hogy a piastiak nagy része protestáns volt, kimondották, hogy 
megelégesznek kath. királylyal is, jelöljön ki nekik bárkit a 
senatus, csak Piast legyen.8) Feleletül azt nyerték, hogy a csá
szár-párt nem állhat el a maga votumától, mert ö képezi a jó 
zanabb részt (sanior pars), hajoljon meg a Piast-párt. A san- 
domiri, podoliai és rawai vajdák s többen a nemesek közül 
küldettek a lovagrendhez az egyezség létesítésére. Az ékesen- 
szóló ilyvói vajda (Mielecki), a ki csak nem régen is Piast 
mellett s az osztrák ház ellen 3 óráig szónokolt,4 * * *) s bár nyíl
tan kimondá a senatusban később is, hogy ő szíve szerint 
piasti, de látva az ország állapotját a császárra szavaz: B) most 
egy óráig tartó beszédben inté a nemességet, hogy a közbéke

p A császár párti senatorok abban bíztak, hogy akár egy, akár 
több jelöltet nevez meg a Piast-párt, »eos odio omnibus fore, non tan
tum propter genus, mores, verum etiam propter fortunarum tenuitatem.« 
A boroszlói püspök a császárnak. Yarsó, 1575. decz. 3,

s) A csász. követek jelentése, Yarsó, 1575. decz. 7—12.
3) Da man vermeint, dass man gedechte ein Evangelium mit ein

zudringen, so theten sie anzeigen, dass sie mit einem Papisten zufrieden 
sein wollten, A cs. követek 1575. decz. 7.

4) »damit sy viel verfüert und abwendig gemacht, w irdt der al-
meclitige Gott, alls böse falsche leuth ieren Verdiensten nach noch straf
fen.« A varsói szavazásról b. udv. kvt. 8668 c. 152. 1.

'-) A csász. követek jelentése 1575. decz. 5.
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kedvéért álljon el a nemzeti jelöltségtől. A lovagrend azt felelte, 
hogy ha a senatus eláll a császártól, ő is lemond a Piastról, 
különben (tették hozzá nyomatékosan) készek a legvégsőre is (ad 
extrema). Mit értenek a legvégső alatt, verekedés is értendö-e 
az alatt ? 1) kérdezték a senatorok. A verekedés nem szándé
kuk, de véleményük mellett mindvégig megmaradnak, s mivel 
a senatorok nem akarnak a Piast-jelöléshez fogni, ám jól van, 
majd jelölnek ők! felelte a nemesség küldöttsége. Hiszen ezt sür
getik régóta, válaszolták a senatorok nem minden'gúny nélkül.2)

Végre decz. 9-én a nemesség megnevezte jelöltjeit: Kostka 
János sandomiri s Tenczyiiski János belzi vajdát. Csak ez kellett 
a büszke senatoroknak, hogy tudják, kit akar föléjök emelni a 
nemesség; mindent elkövettek, hogy a jelöltség elfogadásától 
őket visszariaszszák. Kostka mentegette is mindjárt magát, 
hogy ő kicsi e méltóságra; Tenczyiiski egyelőre hallgatott. 
Minek következtében a prímás elérkezettnek látta az időt, hogy 
a császárt ünnepélyesen proklamálja s a keresztet kezébe vévén, 
elkezdé: In nomine patris. . . De a mérsékeltebbek az elhamar- 
kodás veszélyétől félve, elhalasztották a következő napra.8)

Másnapra (decz. 10-én) a választási mező táborhelylyé 
vátozott. Kora reggel mindkét párt teljes fegyverzetben, nagy
számú ágyúkkal, egész csatarendben foglalt állást a mezőn ; az 
urak felfegyverzett nagyszámú szolgáikkal, a nemesek teljes 
számmal, — mintha ütközetet akarnának vívni. Egy hajszálon 
függött a polgárháború kitörése. Még egy utolsó kísérlet történt 
a kiegyezésre. A krakkai püspököt a nemességhez küldötték, 
hogy egyezségre intse őket, a nagymarsai pedig a senatus vég
zéséből felszólító a sandomiri és belzi vajdákat: el akarják-e vál
lalni a királyságot s vagy meghajlanak a császár előtt ? Kostka 
szerényen visszautasító a jelöltséget, Tenczyiiski büszke lengyel
nemesi önérzettel azt felelte, hogy ö meg akar maradni nemes
ségében, melyben atyái is éltek haltak, neki nem kell a király sági 
A senatus, a mely így lemondatta őket a jelöltségről, a plocki

0 »Ob auch schiege darmit sollten verstanden werden.« Decz. 
7-iki jelentés,

2) A választás menete decz. 7-én.
3) A csász. követek jelentése. Varsó, decz. 12.
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püspök által köszönetét szavazott nekik s az eredményt a 
nemességgel közölni határozta.

E  közben a nemesség újból a senatushoz izent. A kül
döttség szónoka Zamojski szemrehányást tett a császári köve
teknek, hogy ha valóban oly kitűnő kegyes úr a császár, köve
tei miért alkudoznak egyetlen renddel, a miből nem származhatik 
más, mint az ország romlása s oly szakadás, a minő a hatalmas 
Magyarországon végbe ment. x) Ok nem akarnak a magyarok 
sorsára jutni, nekik nem kell idegen király ! — Maga a boroszlói 
püspök felelt, mentegetve a császárt, hogy Italiában és Dániá
ban is békét csinált. Magyarországról jobbnak látta hallgatni. 
A kiegyezés végett mindkét párt tagokat választott. Ez a közös 
bizottság mindent megkisérlett az ellentétek kiegyeztetésére; 
Secigniowski, Eerdinánd főherczeget is javaslatba hozta, de 
hiába: a másnap (decz. 11.) késő éjig tarto tt alkudozásnak nem 
lett eredménye.

Decz. 12-én a senatus, a mely biztonság okáért, félve a 
fegyveres nemességtől, Yarsó alá húzódott és szekérsánczczal 
vette magát körűi: a podoliai, sandomiri vajdákat s a nagy
marsait küldő utólsó kisérletkép a nemességhez, azon kikö
téssel, hogy ha este felé vissza nem jönnek, a prímás declarálni 
fogja Miksát. Úgy is lön. A  három küldött késett, a császári 
párt tovább várni nem akart, s a hanyatló nap sugarainál az 
ország prímása királylyá kiáltó Miksa császárt* 2 3 * * * *) »a szenthárom
ság, atya, fiú és szentlélek nevében, Lengyelország és Litvánia 
senatusa és lovagrendje akaratából.«8) A  leáldozó nap, mintha

’) »Ain welcher trennung das, was in dem mächtigen kunigreich 
Ungarn sich zugetragen, ervolgen mochte.«

2) A csász. követek  jelen tése  1575. decz- 1-étől,
3) Formula nominationis revmi d. archiepiseopi Gnesnensís Maxi-

miliani II. Bom. imp. in regem Poloniae 12 Dec. 1575. In nomine san
ctae.et individuae trinitatis, patris et filii spiritus sancti, cujus nutu et 
providentia omnia reguntur : ego Jacobus Dei gratia archiepiscopus Ones-
nensis, primas, utriusque senatus, simul atque equestris ordinis regni et
magni ducatus Lithvaniae consensu, ser“ '™ et not'num Maximilianum
Christianorum imperatorem in regem Poloniae et magnum ducem Lith
vaniae nomino, ea tamen lege, ut per sacram ejus Caes. Maitem, ejusdem- 
que oratores, certa atque inviolata fide omnes firmentur et serventur 
conditiones et articuli, qui utrique ordini et usu nostrae reipublicae esse
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előre jelezte volna Miksa napjának hanyatlását. A nominatio 
ugyan zavartalanul ment végbe, mert a nemesség a senatus 
követeivel lévén elfoglalva, nem tudta, hogy mi történik a sena- 
tusbau, mely a választási mezőn ugyan, de félreeső helyen a 
város alatt ülésezett. A nominatio így, mintegy alattomban, 
nagyobb félelem, mint lelkesedés közt megtörténvén, mindenki 
sietett a városba menekülni, a hol a főtemplomban te deumot 
tartottak.1) Többé el sem hagyták a várost, melyet ágyúkkal 
és fegyveres néppel erősítettek meg; a választási mezőre ki
menni többé nem volt bátorságuk.

A decz. 12-iki leáldozó nap Miksáé volt, a 13-án felkelő 
a Báthoryé, A nemesi tábor kora hajnaltól zúgott, zajongott a 
mezőn, elkeseredve a történtek felett, melyben nemesi szabad
ságuk ellen merényletet láttak az urak részéről. Kivont kard
dal, óriási lármával tiltakoztak Miksa választása ellen, s csak 
nehezen voltak visszatarthatok, hogy vérontást ne idézzenek 
elő. Velők volt a krakkai, sandomiri és be'zi vajda. Az utóbbi 
kettőt még egyszer felszólították a királyság elfogadására; de 
ezek újra (harmad ízben is) vissszautasították. Megjelent köztük 
a tisztes ősz krakkai püspök is, kérve, hogy nyugodjanak belé 
a megtörtént király-választásba; de válaszúi szemrehányó és 
sértő szavakkal illették. Azután két küldöttséget indítottak 
Varsóba: protestáltak a senatorok s a cs. követek előtt a tör
vénytelen választás ellen s hozzátették fenyegetőleg, hogy más
kor is megtörtént már, hogy a senátorok a nemesség nélkül és 
ellene határoztak, de a nemesség nemcsak fölűlkerekedett, 
hanem az afféle dölyfös urakat az országból kiűzte; ez most is 
megtörténhetik, mert a nemesség életét sem szánja szabad
ságáért. E  kemény izenetre, melyet a győzelem előérzete sugalt, 
Dudith felelt lengyelül; a prímást egyik követ puskát szegezve 
rá, hallgattatta el. 2)

videbuntur. Quod ipse Deus omnipotens ad nominis sui gloriam et rei- 
publicae nostrae commodum et ornamentum promovere, ac perficere dig
netur. (Krakkai fig. Czartoryski kvtár, Téka Naruszevicza 84. k. 78. sz.)

>) »Metuentes cuncti, ne equites resciscentes, vim sibi inferrent, 
sine ordine quisque potuit, fugitivi evadebant.« Orzelski 148. 1.

2) »Arcliiepiscopo quidpiam tum ad ea loqui volente, unus legato
rum Martinus Lvovius sclopetum, quod prae manu fuerat, in hunc diri
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A nemesség hallani sem akart a császárról, de nemzeti 
királyról is le kellett mondaniok. Most érkezett el az alkalmas 
pillanat arra, hogy a krakkai vajda Báthory mellett sorompóba 
lépjen. O, ki eddig kétes magatartást tanúsított s a senatusban 
Bosenbergre szavazott, s a ferrarai mellett is működött: most 
kiadta a jelszót Báthory mellett. Egy van csak a jelöltek között, 
ki a császárral megmérkőzhetik, egy harczias fejedelem, a ki 
Ausztriának ellensége, ki csak nem régen tűnt ki fényes hadi 
tette által s a ki a szultán védelmével is dicsekedhetik! Báthory 
neve, kit az előbbi szavazás alkalmával egyáltalában nem emle
gettek, most, mint varázsige hangzott fe l  a nemesség ajkain, feléje 
fordúlt minden szem, tőle remélvén immár egyedül, hogy a 
gyűlölt osztrák uralomtól megszabadítja őket. A mily hirtelen 
tűnt fel, ép oly gyorsan emelkedett szerencse csillaga. Mellette 
nyilatkoztak a nagylengyelországi vajdaságok, Przyiemski 
Szaniszló ezek nevében melegen ajánlotta, s a népszerű Gorka 
Szaniszló gróf lelkes szónoklatot tartott mellette s a vajdaságok 
nagy része kinyilatkoztatta, hogy az idegenek közűi egyedül 
Báthoryt kívánják. *)

A volt Piast-párt másik része új jelszót adott k i: meg 
kell választani A nnát; ha férfi Piastot nem találtak, legyen 
női Piast királyuk. Zamojski, a russiai, podoliai, belzi vajda
ságok élén, tűzte ki az ő zászlaját. Az eszme népszerű volt. De 
hogy uralkodjék női király? Adassék mellé kormányzóúl a 
sandomiri és belzi vajda, de Anna fogadja meg, hogy osztrák 
főherczeghez nőül sohasem megy. K i legyen tehát király: 
Báthory, vagy Anna? Könnyű volt a compromissum, hogy 
mind a kettő : Báthory vegye nőül Annát s együtt uralkodjanak. 
— Mindez nehány óra alatt történt.

Nagy volt az öröm a nemesség táborában, hogy ily hir
telen megtalálták a visszatorlás módját. Tüstént követeket kül
döttek a herczegnőhöz, hogy fogadja el a királyságot és királyi 
férjül Báthoryt. Anna hálás szavakkal köszönte meg a Jagelló 
családhoz való ragaszkodásukat, de magára nézve az a nehéz-

gere cupiens: comprime, inquit, scelerate senex vocem! neque enim 
tanti es, quantum periculi toti regno in sano scelere lieri contraxisti.« 
Orzelski 149. 1.

') Orzelski id. m. 149—150. 1.
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sége volt, hogy ő a senatus gyámsága alatt állván, egy magá
ban nem határozhat, forduljanak a senatushoz. Ez a gyönge 
vonakodás újabb lökést adott a Báthory jelöltségének. Előbb 
Anna mellé királyi férjü l emlegették, este azzal a jelszóval, 
hagyta oda a nemesség a mezőt, hogy másnap az erdélyi feje
delmet kirdlylyá k iáltják! x)

Ily hirtelen támadt Báthory király lyá választása.2) Egy 
nappal előbb még senki sem emlegeti, másnap estére az összes 
nemesség érte lelkesül s harmadnap reggel király lyá kiáltják.

A  császári követeket megrettenté a népszerű mozgalom. 
Sietve küldöttek a litvánokhoz, hogy az ingadozókat állhata
tosságra intsék. A sülyedező hajóban evezőktől a mindennap 
megújúló szemrehányást nyerték feleletül, hogy a császár őket 
pénzzel nem segíti. Chodkiewicz egyenesen Báthoryra hivat
kozik, a ki pénzzel gondoskodott az övéi védelméről, 16000 lo
vast és nehány ezer gyalogot (?) tart készen bevonulásra s a 
császár őket védelem nélkül hagyta.3) Ugyanakkor a cs. kö
vetek Báthory követeit (kiknek már előbb — decz. 1-én — 
megköszönték, hogy a császárról oly szépen nyilatkoztak) most 
írásban és szóval is felkérték, hogy ne tárgyaljanak a nemes
séggel, nehogy a dolog vérfürdőre vezessen. Ok nem vállalják 
el határozottan a koronát — felelték ezek — hanem tudósít
ják urokat, a ki azonban valószínűleg elfogadja. A senatus 
ugyanarra kérte az erdélyi követeket, s ígérték közbenjárásukat, 
hogy a császár Báthoryt kárpótolni fogja. A  podoliai vajda, 
a ki személyesen ismerte Báthoryt, mert János Zsigmond te
metésén ő képviselte a lengyel királyt, maga is írt a fejede
lemnek, hogy ne fogadja el a választást.4) De a császárpártiak 
erőlködése hiába való volt.

*) A os. követek jelentése, Yarsó, 1575. decz. 13-áról.
a) A cs. pártiak s követek nagyon kevéssé tartottak Báthorytól. 

A horoszlói püspök ezt írja nov. 16-án : » Transylvano, etsi is magnó vi 
pecuniae pugnat, turcicum tamen nocet imperium.«

8) A os. követek jelentése decz. 13-áról.
*) A podoliai vajdának (a Poroszlói püspök szerint) Báthory sokat 

köszönhet, hogy érd. fejedelemmé lön. A szerencsétlen püspök János 
Zsigmond helyett mindig Hunyadi Jánost ír ; nem sokat forgathatta a 
magyar históriát. (Cs. követek tudósítása decz. 23-án).
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A kitűzött napon (decz. 14-én) az öröm és lelkesedés 
zajától zúgott a választási mező, melyet egészen ellepett és 
hatalmában tartott a fegyveres nemesség; a császáriak ellen
ben a lovagok támadásától félve, a varsói várban húzták meg 
magokat. A nemesség röviden végzett. Követséget küldött 
Annához és a senatushoz, hogy egyezzenek bele a választásba 
s így a formalitásnak eleget téve, a krakkai vajda tanácsára s 
az összes vajdaságok kivánatára Sieniecki, az elnök, a nomina- 
tiohoz látott. Háromszor kérdezte harsány hangon: akarják-e 
Báthory Istvánt, az erdélyi vajdát királyul ? Háromszor zúgott 
rá visszhangúl ezerek ajakáról, hogy: akarjuk! Én tehát Bá
thory Istvánt Lengyelország királyául jelentem ki, azon kikö
téssel, hogy Anna kir. herczegnöt nőül vegye ! ') hirdeté a ne
messég elnöklő marsalja.

Tárogató harsogás, üdvlövés és ágyúdörgés hirdeté az 
ünnepélyes cselekvény megtörténtét. A tágas mező örömri- 
valgástól harsogott, s Varsó falai visszhangzottak Báthory, a 
király éltetésétől. A város falain belől mély csend uralkodott, 
a maroknyi császár-pártnak nem volt kedve Miksa éltetésével 
válaszolni.a)

Volt tehát immár királya Lengyelországnak kettő is. 
Mindkettő megválasztva saját pártja által. A pártok vitája és 
versengése most már a »választott király«-ok versenyévé vál
tozott át. Ki lesz a tényleges király ? legnagyobb részt attól 
függött, ki lép fel erélyesebben, gyorsabban: a nagyhatalmú 
senatorok választottja-e, avagy a nagyszámú s nemesi jogaiért 
élőhaló lovagrendé ?!

') »Tandem Sennicius ex mandato omnium ter quaesitis cunctis, 
num Stephanum Bathoreum Transylvaniae principem regem esse vel
lent ? terque cunctis consentientibus, inquit Stephanum, Bathoreum vo
bis regem Poloniae pronuntio, qui ea lege rex creatur, ut infantem An
nam conjugio jungat.« Orzelski 150. 1.

s) Hogy Báthory választói mennyivel többen voltak, kitűnik a 
császárpárti jelentésekből is. Rueber kassai kapitány írja a császárnak 
(1575. decz. 25.), hogy Varsóban a városban körülbelül 1200 úr volt, a 
mezőn mintegy 5 — 7000 nemes (b. á. ltr. Hung.)
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Nominatio, publicatio. — Választási feltételek (pacta conventa). —· 
Követség a császárhoz és Báthoryhoz. — Utasítás a követeknek. — 
Az ellenpártok tusája. — A császár Bátlioryt lemondásra szólítja 
fel. — Teuffenbach küldetése Erdélybe. Andientiák. Báthory és Berze- 

viczy nyilatkozatai.

A lengyel alkotmány a királyválasztás formaságait így 
állapítja meg. A. választók (a senatus és lovagrend) megegye
zése után a prímás a választottat megnevezi (nominatio), aztán 
az ország nagymarsalja kihirdeti (publicatio), erre megálla
pítják a választási föltételeket (pacta conventa), a mire a vá
lasztott király követei urok nevében megesküsznek, s végűi meg
szerkesztik a választási oklevelet (decretum electionis).

A nevezés és kihirdetés most egyik pártnál sem követte 
egymást közvetlenül, előbb mindkét részen a választási fölté
teleket állapították meg. A  senatus épen Báthory választása 
napján (decz. 14-én) kezdi meg a tárgyalást a császári köve
tekkel. 1) Mindenek előtt a császár Ígéreteit veszik fel és saját 
kívánalmaikkal együtt 30 pontba foglalják az országos fölté
teleket. Erősen megkötik általuk a császár kezét. Azt kíván
ják, hogy állandóan az országban lakjék, és pedig 2 éven át 
Lengyelországban, egy évig Litvániában; két év leforgása alatt 
egyáltalában el ne hagyja az országot, később is csak rövid 
időre távozhat a senatus megegyezésével, nagy szükség esetén. 
Lengyel ügyekben csakis a lengyel királyi czímet használhatja, 
a császárit nem, nehogy az ország a római birodalommal vagy 
más országokkal összekapcsoltnak látszassák s így tekintélye 
csorbúljon. Semmiféle földbirtokot, kastélyokat, várakat nem 
vehet, sem maga, sem hívei használatára. Lengyel ügyekben 
hazai tanácsosokra hallgasson, idegen ne avatkozzék az ország 
ügyeibe. Jagelló Annát vétesse el Ernő főherczeg által; d<) ez

") A cs. követek decz. 13-iki tudósítása. 
s z á d e c z k y  : Bá t h o r y  i s t . l e n g y e l  k ir á l y l y á  v á l a s z t á s a . 15
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ne praejudicáljon az ország jogainak; e házasság daczára fen- 
tartják szabad választási jogukat.x)

A herczegnőröl való gondoskodás sakkhúzás akart lenni 
Báthory és pártja ellen. De roszúl számítottak. Mert a her
czegnő, midőn a senatus szemrehányást tett neki, a miért a 
nemességgel tart a senátus ellen, melynek oltalma alatt áll és 
titkon Báthoryhoz nőül ígérkezett: azt felelte, hogy midőn 
annyi jeles fejedelem versenyzett a koronáért s a nemesség őt 
kínálta meg vele, nem érti, miért ne fogadná el ? inkább akar 
ö uralkodó királynő, mint a király fiának felesége lenni. Hiába 
intették ismételve is a senatus tutorságára, s hogy ne ámíttassa 
magát azzal, mintha uralkodó királynőjük lehetne; a herczegnő 
megmaradt Báthory mellett, pénzt adott zsoldosok fogadására 
s egyengette királyi jegyese útját Lengyelországba.2 3 *)

Báthory pártja is megállapította az erdélyi követekkel 
egyetértve a föltételeket. A választás előtt 7 pontban előterjesz
tett ajánlatokhoz mindössze nehány (4—5) föltételt csatolnak, 
nem zaklatják annyi sok apró-cseprő kívánalommal, mint a csá
szárt az övéi (pl. a narvai hajózás, Bar, Prussia, spanyol szövet
ség, czím stb. ügye). A legelső feltétel, hogy vegye el a herczegnöt, 
mint a kiről az ország rendei a Jagelló dynastia érdemeiért gon
doskodni akarnak. Ha a herczegnő meg találna halni, vagy a 
házasságtól idegenkednék, Báthory királyi méltósága épségben 
marad. Az ország törvényeit, szabadságait s Henrik törvény- 
czikkeit erősítse meg. Az ország hirtelen való oltalmára ezer 
lovasra és ötszáz gyalogra zsoldot küldjön. Külföldi segítséget 
az országba ne hozzon, csupán a senátus és rendek bele
egyezésével. Zsoldosokat az országból ne küldjön ki a rendek 
tudtán kívül.8)

E  föltételeket Blandrata és Berzeviczy aláírásukkal és

') Pacta conventa Maximilian! imp. electi regia Yarsó, 1575. decz. 
17. (A krakkai hg. Czartoryski ltr. T. N. 84·. k. 80. 1.; a bécsi udv. kvt. 
8668. cod. 91. I. latinúl és németül; b. á. Itr. Pol. és Szalay Ágoston 
gyűjt, lévő Pernstein cod. (L. Okmánytár).

”) A cs. követek decz. 23-iki tudósítása. »Mondják, hogy már 6000 
lovast fogadtak, részben a herczegnő, részben Báthory pénzén.«

3) Litterae pactorum et conventorum (decz. 14.) Báthory és Ber
zeviczy aláírásával megerősítve Meggyesen, 1576. febr. 8. (Okmánytár).



pecsétjükkel erősítették meg, épúgy mint a császár elé 
tűzött feltételeket a boroszlói püspök, Dudith, Logau Máté 
és a prímás.

Henrik czikkelyei (melyek megerősítését mind a császár, 
mind Báthory feltételei közé felveszik) nevezetes alkotmányos 
jogokat biztosítottak a lengyeleknek. Többek közt, hogy a király 
utódjáról semmikében nem gondoskodhatik, hogy a szabad vá
lasztás épségben maradjon. A  vallásszabadság érdekében alko
tott confoederatio határozatait megtartja. Az országgyűlés bele
egyezése nélkül lengyel hadakat még saját zsoldján sem vihet 
ki az országból. Háború esetén, csak két hétre köteleztetik a 
nemesség felkelni. Az ország határán kívül zsoldot fizet a király. 
Agyúkat s hozzá való tüzérséget maga költségén állít. Nevezetes 
határozata, hogy minden országgyűlés 16 ellenőrző (custos) ta
nácsost választ a király mellé, a kiknek tanácsával élni tarto
zik s a következő országgyűlésen ezek beszámolni tartoznak. 
Ebben mintegy a felelős ministerium eszméje van kifejezve. 
Országgyűlést minden két évben köteles összehívni (hathétre). 
Hivatalokat csak honfiaknak adományozhat.J)

Mindezen föltételeket azzal a záradékkal közölték Bátho- 
ryval, hogy a jan. 18-án tartandó országgyűlésen ezekre vagy 
személyesen vagy követei által megesküdjék. Mert a nemesség 
elhatározta, hogy Báthory választásának megerősítésére, nemesi 
jogaik és szabadságaik védelmére 1576. jan. 18-án Jeßrzejoio- 
ban, a krakkai vajdaság területén tábori országgyűlést tartanak, 
melyen az összes nemesség felfegyverkezve tartozik megjelenni. 
Az országgyűlést hirdető oklevélben bizonyítjákMiksa választá
sának törvénytelen voltát »mint a kit a csekély ellenpárt alat
tomosan, a törvényes helyen kivűl, szekértábor sánczai megett, 
külföldi csőcselék-csapatok védelme alatt, a nemesség felé irány
zott ágyúk között választott.« Ok ellenben a kitűzött helyen 
választották Annát és Báthoryt, a ki mint isten felkentje mel
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*) Henrik czikkelyei, melyeket Báthory Meggyesen, 1576. febr. 8. 
megerősít, megvannak lengyelül az ő átiratában (b. á. ltr. Pol.) Ugyanott 
1575. decz. 18-áról »Articuli, quos rex Stephanus iureiurando promisit.«: 
Megvan Szalay A. gyűjteményében is a Pernstein cod. »Articuli regi 
Henrico oblati« ez. a. (Kiadva Dogiel: Cod. Dipl, regni Pol. (Vilna 1758.) 
t. I. 460. 1. és Noailles m. Henri de Valois t. III.)

15*
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lett, életűkkel és javaikkal rendületlenül megmaradnak s méltó
ságát és biztonságát megvédelmezendik. *)

A feltételek megállapítását a választási decretumok meg
szerkesztése és az ünnepélyes kihirdetés (publicatio) követte. 
Miksa császár választási decretumában (1575. decz. 18-áról) 
meg van nevezve a prímás, három püspök, 25 senátor és előkelő 
nemes.* 2 3) Báthory diplomáját aláírta három vajda s számos 
nemes a vajdaságok nevében, rá függesztvén viaszba nyomott 
pecsétjeiket (mintegy 80-at).8)

A kihirdetést a császárpártiak nem nagyon siettették, 
sőt némelyek »addig míg pénz nincs« el akarták halasztani, 
hogy csak a nominationál maradjon a dolog, azt hozván fel 
okúi, hogy a publicatio által az ellenpárt tettre ingereltetnék. 
Mások azt akarták, hogy a publicatio csak titokban, kis körben 
történjék. De a császári követek ebbe nem egyezvén belé, a 
kihirdetés decz. 18-án az ország nagymarsalja által ünnepé
lyesen végrehajtatott a varsói várban. A  kérdésre: akarják-e 
Miksa császárt királyúl ? mindnyájok nevében a prímás felelt. 
A föltételekre azonban a követek nem akartak megesküdni, 
állítólag azért, hogy ne ingereljék az ellenpártot, tényleg 
azonban azért, hogy a császárnak a visszavonulási út nyitva 
maradjon.4 * * *)

Báthory választásának publicatioja sem maradt el. Két 
nappal a császáré után a varsói piaczon hirdette ki ünnepélye
sen Zborowski András, a királyság udvari marsalja. A király- 
választásról és a jedrzejowi országgyűlésről kiadott oklevelet

>1 A jedrzejowi országgyűlést hirdető oklevél 1575. decz. 15-éröl 
megvan a b. á. Itr. Pol., ugyanott német fordításban.

2) Miksa választási diplomája megvan a krakkai egy. kvtári cod. 
Karn. 160. 228. 1. és 158. cod. 391. 1. ; b. á. Itr. és Szalay Ágoston gyűjt. 
Pernstein cod.

3) Báthory választási diplomája (máig is 78 függő pecséttel) a vö
rösvári gr. Erdődy-féle levéltárban őriztetik, hová a Eákóczyak révén
került.

*) A csász. követek jelentése, Varsó, 1575. decz. 19. A lengyel
követség egy tagja Miksának, Lubnice, 1575. decz. 24. ». . . . Qunm 
juramento praestito non iám amplius regredi esset integrum praesertim
C. Mtis V.«
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pedig külön is kihirdették a krakkai várban a káptalan által, 
majd a város piaczán — s minden vajdaságban.*)

A választásról mindkét párt ünnepélyes követség által 
értesíté választottját.

A császárhoz 14 tagú követséget indított az osztrák párt, 
haski Albert siradi vajda vezetése a la tt.* 2 3) Utasításúl adták 
nekik, hogy 1576. jan. 8-án Olmüczben összejöjjenek s onnan 
sietve Bécsbe menjenek. Az audientián egyik közülök átnyújt
ván a választási diplomát, adja elő, hogy a miért olyan királyt 
óhajtottak, a ki a felzavart országot előbbi állapotába vissza
állítani képes,8) nem az ifjú Ernő főberczeget, hanem őt ma
gát választották. Azután kérjenek titkos audientiát s azon ad
ják elő, hogy »nem kevesen« találkoztak,4) kik választatása 
ellen tiltakoztak és Báthoryt az erdélyi vajdád választák ki- 
rálylyá Anna herczegnővel egyetemben; de vígasztalódhatik 
azon, hogy ő a nagyobb (?) és hatalmasabb p á r t5) választottja. 
Küldjön követet a jedrzejowi gyűlésre az ellenpárt megnye
rése végett — és Bátboryhoz, hogy ne engedje magát az egész 
keresztyénség vesztére törő tanács által félrevezettetni. — 
A határszélre pedig küldjön katonaságot tüntetés végett, de 
vérontás, idegen őrség behozatala s főkép török támadás ne 
következzék belőle.6 *) Egyáltalában az utasítás nagy óvatossá
got parancsol s a lengyel állapotoknak oly sötét rajzolását,

’) »Welches . . .  hat das Capittl des schlosses Krackhaw erstlich im 
schloss daselbst am öffentlichen platz, hernachér am Marckht zu Kra- 
khaw eröffnen, verrueffen zu jederman khundt machen lassen.« (Záradék 
a krakkai egy. kvtári péld. 158. c. 399.1.)

8) A követség névsora a választási decretum végén. Köztük vol
tak : Wolski Dumin Péter vicekanczellár, Czarnkowski Szaniszló udv. 
titkár, Piri ej Miklós kazimiri kapitány, stb. De a vicekanczellár harmad
magával elmaradt, így csak 11-en voltak a követek.

3) »Qui ipsorum, quasi turbatam et perplexam rempublicam in
pristinum statum et ad suam priorem perfectionem reduceret.« (In

structio.)
*) »Nit wenig leutt befunden wurden, di sich . . . .  opponirn. . . .  

u. St. Báthory Waivödén in Siebenbürgen zu einem khunig nominirt u. 
im alspaldt infantem Annam zugegeben.«

δ) »A maxima et potiori parte reipublicae erwöldt sein.«
*) »Sine effusione sanguinis et adductione extranei praesidii in re

gnum, praesertim autem a Turea — verhueten, «
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mintha csak szándékosan akarták volna visszariasztani a csá
szárt a választás elfogadásától. — Jöjjön he a császár tüstént, de 
gondoskodjék az ország biztonságáról, mert török tatár beütésre 
készen áll. Sok pénz kell a végházak, főkép Kamienec megerő
sítésére, őrséggel ellátására, belföldi csapatok szervezésére; 
rengeteg összeg kell az ország kül- és belellenségtől való biz
tosítására. Azért nem esküdtek meg a föltételekre sem a kö
vetek, hogy a császár lássa s ő maga mérlegelje meg, hogy a 
föltételesen ajánlott koronát elfogadja-e vagy nem.1) A követek 
aztán tűzzenek ki a koronázásra napot, s tudassák a prímással, 
hogy ő kihirdethesse Krakkóban, értesítsenek arról is, mikor 
és merre jön a császár, hogy ünnepélyesen fogadhassák.2)

Sokkal önérzetesebb hangon szól a, Báthoryhoz küldendő 
követeknek adott útasítás. Ez a követség, melynek vezetője 
Tarló János lublini vajda, szintén 14 tagból állott, m in ta  
bécsi, de jóval democratikusabb jellegű. Mert míg a Bécsbe 
küldött követségnek fele senator (egy vajda, 5 castellán s egy 
főméltóság) s a többi is starosta és főnemes: addig az erdélyiek 
között csak egy a senator (magnificus), a többi mind nemzetes 
úr (generosus). Látszik? hogy amaz a senatus — s ez a nemes
ség követsége.

Drohobycz határvárost, a máramarosi havasok északi 
lábánál, tűzték ki találkozási helyül, hogy ott a követek 1576. 
jan. 6-án összegyűlve, haladéktalanúl Erdélybe induljanak. 
Feladatuk volt, hogy ünnepélyesen meghívják Báthoryt a 
trónra, meggyőzzék őt választása törvényes voltáról, elfogad
tassák vele a föltételeket. Az utasításon, a mely kijelöli az 
üdvözlő beszéd alapeszméjét is, meglátszik a Zamojsirhjritűnő 
tolla s a lengyel nemesség erejébe vetett kevély önbizalom. 
»Büszke lehet Báthory, hogy a keresztyónség annyi jeles feje
delme közűi, oly sok szabadságban született férfi őt ítélte leg- 
méltóbnak a trónra. Siessen bejönni, mert ha némi csekély 
töredék nem mellette van is, beérkeztével az ellenpárt el fog

>) »Dieweil Un·. K. M. di6 erőn conditionaliter angetragen wirdt, 
nemblich, dass es hey Ihrer K. M. willen steel, dieselb anzunemen, oder 
zulassen.«

2) A császárhoz küldött követek utasítása Varsó, 1575. deczember 
19-éről (lengyelül és német fordításban Szalay Á. gyűjt. Pernstein eod.)



némúlni. Az ország, mely annyira bővölködik fegyverfogható 
nemesekben s mely oly nagy kiterjedésű: gazdag tere lesz hadi 
erényei érvényesítésére, dicsőség szerzésére. — Annának, a kit 
királynéjokúl választottak, legyen az ország kormányzásában 
oly derék társa, mint a minő dicső emlék fűződik a Jagelló 
család nevéhez.«

Nevezetes az az érvelés, melylyel az első titkos audien- 
tián a választás törvényességét kívánják bizonyítani. Az ellen
pártot mindössze három püspök, három lengyel, egy litván 
vajda s néhány várnagy és nemes képezi. De eltekintve e cse
kély számtól, a prímás nominatioja azért is jogtalan és semmis, 
mert a senatus nagy részének s csaknem az egész nemességnek 
szavazata nem lön tekintetbe véve. A  különben is tehetetlen 
agg s mindenre rávehető érsek a császárt nemcsak a nemesség 
ellenére, de a mi fő, tudtán kívül, csalárdul nominálta, mert 
épen akkor a senatus küldöttsége já rt a nemeseknél alku
dozni. Nem is azon a helyen történt a nominatio, melyet a 
törvény, mintegy szentséges jelleggel arra rendel. És mikor 
másnap a nemesség ott összegyűlt, hiába hívták oda az osztrák 
pártot, az a városból ki sem mozdult. Negyedízben történt 
most, hogy az érsek a nemesség ellenére nevezett királyt (többi 
közt Zsigmondot, a későbbi magyar királyt), de mindig a ne
messég választottja győzött. Azt hiszik, hogy a császár sem 
fogadja el a nemesség ellenére a koronát, ha látja Báthory 
hajlandóságát s nem fogja annak kitenni Lengyelországot, a 
minek atyja Ferdinánd Magyarországot kitevé. Ha Báthory 
nem fogadná e l : akkor sem választanák a császárt. Ezt azon
ban remélik, nem fogja tenni, mert így Erdélyt is elvesztené, 
minthogy a törökben azon hitet keltené, hogy a császárral 
titkos szövetségben áll. Kérik tehát, siessen Krakóba, de előbb 
esküdjék meg a templomban a követek előtt a föltételekre s az 
ország törvényeire s hívei közül küldjön egy előkelő urat a 
házasság megkötésére.1)

A két ellenpárt nemcsak saját választott királyához kül
dött követséget, de kölcsönösen az' ellenkirályhoz is, hogy óvást
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') A Báthoryhoz küldött követség útasítása 1576. decz. 16. (Lásd 
Okmánytár).
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emeljen választása ellen és lebeszélje a királyság elfogadásá
ról. így az osztrák párt Báthoryhoz Woroniecki Jakab loyiczi 
prépostot, a prímás unokaöcscsét küldé, a ki már egyszer járt 
Erdélyben, János Zsigmond halála után, mint a főkövet podo- 
liai vajda titkára. Viszont a nemesség a császárhoz Zamojski 
Jánost küldé, kit a császári követek különösen figyelmébe aján
lanak a császárnak, hogy ha csak lehet kenyerezze le .])

Egyik követ sem ment üres kézzel. Woroniecki a sena- 
tustól vitt levelet Báthorynak. Szívélyes és engesztelékeny 
hangon, de szépítve adják tudtára Miksa császár királylyá 
választását s azon reményüknek adnak kifejezést, hogy azt 
Báthory magára nézve is kedvesnek s az egész keresztyén- 
ségre leghasznosabbnak fogja ítélni. Igaz ugyan, hogy néme
lyek testvéreik közül ellenszegültek a rendek közmegegyezésé
nek — úgymond a levél ■—· s fenségedet királylyá kiálták, de 
azt úgy kell tekinteni, mint az atya szokta a fiák vétkeit. Ké
rik azért, nehogy úgy vegye, mintha az összes rendek válasz
tották volna. Emlékeztetik követei által tett ígéretére, hogy 
jelöltségét nem kívánja az osztrák ház ellenére érvényesíteni 
s hangsúlyozzák, hogy választott királyukat a császárt meg 
fogják védelmezni bárki ellen. Remélik, hogy nem fog olyanok 
tanácsára hallgatni, kik az ország és a keresztyénség békéjét 
felzavarnák.* 2)

Báthory hívei viszont a császár előtt tiltakoztak törvény
telen választása ellen. Az ő részükről a három rokonérzelmű 
vajda (a krakkai, lublini, belzi) és a nemesség marsalja emel
nek óvást. Milyen más színben tűnik fel a császár választása a 
nemesség előadása szerint. A  császáriak az összes rendek ne
vében beszélnek s csupán néhány megtévedett testvért conce- 
dálnak Báthorynak; a nemesség előadása szerint a császárt 
mindössze a gnesdai érsek választá néhány senatorral, meg

Ú »Welcher ein gelehrter, erfahrener, beredter und kühner Mann, 
auch eines grossen Vermögens, doch dabei geldgierig sei.« (Félreismer
ték, hogy lekenyerezhetönek tartották I) A cs. követek 1575. decz. 23. 
jelentése.

2) Az osztrák párti 1. rendek levele Báthoryhoz. Varsó, 1575. 
decz. 19. (Pray: Epistolae procerum r. Hung. III. k. 204. 1.)
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sem kérdezve a nemességet. Kérik és intik a császárt, hogy a 
törvénytelen választást el ne fogadja.x)

Mindez még a varsói országgyűlésből történt, a honnan 
a pártok addig nem távoztak, míg mindent meg nem tettek, 
a mit választásuk diadalra juttatására előnyösnek hittek. 
A Báthory-pártiak meglátogatták a Varsóban lévő csauszt, 
tudósították, hogy a szultán ajánlottját választák, tehát tart
son jó barátságot az országgal.* 2 *) A császári követek viszont 
a czárral tudatták a császár megválasztását és kérték, hogy 
írjon a lengyel és litván rendeknek, fejezze ki örömét és meg
elégedését a választás felett s ígérje meg, hogy hadi készüle
teivel fölhágy.8)

A nemesség ereje tudatában s mintegy a győzelem elő- 
érzetében nyugodtan folytatja intézkedéseit s előkészületeit; 
a császár-párt fejetlenül kapkod ide-oda. Némelyek gyors, ha
tározott és erőszakos fellépést ajánlanak, mások az ellenféllel 
s különösen az Annával való alkudozások (Ernő házassága) 
által remélik ügyök diadalát.4) A császári követek azt taná
csolják, hogy Miksa Olmützbe jővén, hadat gyűjtsön, hogy 
jan. 12-ére Krakkóban legyen, a Báthoryhoz menendő követ
séget fogassa el a kassai kapitány által s mindenek felett pénz
ről gondoskodjék: 70,000 frt kell seregre a ruthének felől, a 
honnan a legnagyobb veszély fenyeget Báthory részéről; ha
ladék nélkül ki kell fizetni a litvánoknak ígért összeget is .5) 
Legalább 100,000 frt volna szükséges, a minek egy hó alatt 
elküldését kénytelenek voltak megígérni.6 *)

Nem sokkal vigasztalóbbak a párthívek jelentései és 
szeroncsekívánatai sem. A plocki püspök »a választáshoz nem 
mer gratulálni a súlyos, csaknem elfogadhatatlan feltételek 
miatt« ; csak abban bízik, hogy az »erdélyi palatinus« sem fogja 
elfogadni az eléje szabott föltételeket, főkép az idős és ural

J) A Báthory-párti nemesség levele a császárhoz. Varsó, 1575.
decz. 15. (Lásd Okmánytár).

0 A cs. követek decz. 23. jelentése.
s) A cs. követek a czárnak 1575. decz. 16.
4) A cs. követek decz. 23. jelentése.
6) A cs. követek decz, 15.
e) Decz. 19. jelentés.
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kodó feleséggel.1) Mások abban látták a veszélyt, bogy az 
ellenpárt Báthoryt és Annát együtt s nem egyiket a másik 
nélkül választotta, mert a népnek ez tetszik, a senatorok s a 
papság sem tehetnek a királyi család ellen, a litvánok és ma- 
zűrök is kezdenek hajlani felé; pénzük van; ellensúlyozni csak 
úgy lehet, ha a császár tüstént az országba jő s addig is pénzt 
küld seregfogadásra.2) A leggyökeresebb hibáúl azt róvták 
fel magoknak a császárpártiak, hogy nem vették kellőleg 
számba az ellenfél erejét, Báthorytól kevéssé tartottak, azt 
hitték, komoly versenyre népi képes. Jó l láthatták ugyan, 
hogy ambitiója nem hiányzik, van hozzá aranya is, de bíztak 
abban, hogy 'saját óvatos természete mellett akadályozva lesz 
az erdélyi zavarok által. 3) A  mulasztások jóvátételét csupán 
a gyors és erélyes fellépéstől remélték. Hadat kell gyűjteni, 
segélyt kérni a szász-, brandenburgi- és pomerániai herczeg- 
től, vigyázni a törökre; ne menjen a császár a birodalmi gyű
lésre (a hová készült), hanem Lengyelországba, írjon levele
ket az ország nemeseihez s szólítson fel minden vajdaságot 
a hűségre. Ezek a császárhoz menendő lengyel követség 
tanácsai.4)

Laski a lengyel urak pevében benyújtott emlékiratában 
meg épen azt kívánja, hogy tüstént jőjön sereggel, előzze meg 
Báthoryt, foglalja el Krakkót, segítse a podoliai vajdát és Se- 
cigniowskit, kik Russia őrzését magokra vállalták; Kamienec,

’) »Ego de eo Mti Vrae gratulari non audeo, cum propter condi
tiones gravissimas et prope intolerabiles, tum vero propter tempora ita 
perversa, ut nusquam tuta fides esse videatur . . . .  Mihi rationes d. pala
tini Transylvaniensis non sunt cognitae, affirmant tamen quidam, quibus 
mores eius sunt perspecti, illum conditiones non esse accepturum, prae
sertim cum annosa et imperiosa uxore; et quod apud nos publice pro
fessus sit per suos oratores nolle illum petitione sua petitionem Mtis Vrae 
inficere.« A plocki püspök a császárnak. Varsó, 1575. decz. 19.

-) Zborowski Kristóf Kurzbachnak. Varsó, 1575. decz. 20.
3) Báthoryt azok kiáltották ki hirtelen, »quorum erat iám ante 

empta a Transylvano fides.« . . . »Non negabant ambitiosum (Báthoryt), 
quum id ipsum misere congesti auri cumulus (Békésé !) erogatus testare
tur, fatebantur tamen si non meticulosum, certe et cautum et ita impe
ditum, ut nec recenti suorum invidia perculsus, res domi probe firmatus 
haberet.« A 1. követség egy tagja a császárhoz. Lübnice, 1575. decz. 24.

4) Kurzbach jelenti a császárnak, 1575. decz. 20. után.
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Lemberg, Bar és Kiew, Posen és Kalisz nagyobb őrséggel 
látandó el; Erdélybe követet küldjön, a koronázásra napot 
tűzzön.J)

A jó tanácsok és vélemények árja nemcsak Lengyel- 
országból özönlött Bécsbe: az udvar, a német, magyar és cseh 
tanácsosok mindmegaunyiau a lengyel királysággal foglalkoz
tak. Megszólalt a kassai kapitány is (Bueber), a kinek Báthory 
és a magyar mozgalmak felől megfigyelő szerep jutott. És ő 
a legerélyesebb fellépést ajánlotta. Körülötte voltak Békés 
Gáspár vert hadának maradványai, az erdélyi menekültek és 
elégületlenek, a kik váltig ostromolták a kapitányt: küldené 
csak őket a császár Báthoryra, meglátnák, hogy elfelejtené a 
lengyel királyságot. Nemcsak ezeknek szócsöve, de saját meg
győződését követi Bueber, midőn erélyesen felemeli intő szavát, 
hogy ha a császár nyaltára nőni engedi Báthoryt, rövid időn 
elfogja vesztem Magyarország többi részét is. Mert a kassai ka
pitány jól látta, hogy a felsőmagyarországi urak között készül 
valami s mindnyájok szeme Báthoryn és a lengyel királyságon 
csügg; nem ok nélkül történt, hogy a hirdetett pozsonyi or
szággyűlésre senki sem igyekezett; tartott tőle, hogy az a titkos 
összeesküvés a német uralom ellen, melyről már előbb jelentést 
tett a császárnak, ki fog törni, mihelyt Báthory elnyerendette 
a királyságot.a) O tehát nem nyugszik, hogy ismételve harczra 
ne tüzelje a császárt: hol Békés érdekében emel szót, hol 
krakkai híreket közöl, hol Báthory hadi készületeiről s a ma
gyar katonák magához édesgetéséről tudósít, de száz szónak is *)

*) Baski a 1. urak nevében a császárnak benyújtott momorialéja. 
1575. végén.

s) »Da Ew. Mt. den waida über Haupt wachsen lassen, so wirdet 
solches E w er Mt. nicht allein bey allen Völkern verkleinerlich sein, 
sonder Ew. Mt. werden in kurzer Zeit umb das übrige Teil Hungern 
ganz und gar kommen. Ew. Mt haben sich gnedigist zu erinnern, was 
Ew. Mt. ich nun eins zeithero von heimlichen conspirationen geschrie
ben und sonderlich durch meinen Eeldsecretari neulicher Zeit mündtlicli 
entboten, dass würde nunmehr alles, do dem weida die Sach gelingen 
sollte, ins werk kommen. Es geschieht auch nicht vergebens, dass kein 
Herr auf den landtag hinauf kommt, sy warten und lauschen nur auf 
den polnischen ausgang.« Bueber a császárnak. Kassa, 1575. decz. 22. 
(b. á. 1. Hung.)
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egy a vége: »ha felséged a vajdának engedi a koronát, Magyar- 
ország kardhúzás nélkül elveszett !« *)

Hogy a császár nem követte e liarczra hívó szózatokat, 
abban része volt az ellenkező tanácsoknak is. Obersdorfer báró, 
a császár öreg bizalmas híve Prágából, nem helyesli a harczias 
tanácsokat. Ott van Magyarország példája, a mely hasonló 
pártvillongás között megtámadtatván, a török alá kerü lt; az 
történnék Lengyelországgal is. Báthory Krakkóban ünnepé
lyesen kihirdettetett, bírja a királyi várat s a koronát, a török 
áll a háta megett. A  szultán fiatal, dicsvágyó: kivonülása a 
keresztyénségre rettenetes lenne. Ne vállalja el tehát a pártos 
királyságot, míg egyezség nem jő létre. Közölje a dolgot a bi
rodalom és országa rendéivel s ezek tanácsán indúljon, tavaszra 
tetemes serget lehet előállítani, mely az ellenséget minden ad
dig elfoglalható positiójából kiszoríthatja. Tanácsát azzal 
végzi, hogy Báthoryhoz alkudozás végett jezsuitákat is kellene 
küldeni, mert azokhoz nagy bizodalma van a vajdának.2) * 23

*) »loh sag kurzumb, und wirdt eigentlich ervolgen, lassen Ew. Mt 
dem Waida die Cron, so ist das übrigteil Hungern on alles schwertziehen 
in -weniger Zeit auch sein.« Eueber a császárnak. Kassa, 1575. decz. 26.
23. és 2 8 . A kassai kapitány 1576. márcz. 22-én újabban tudósítja a csá
szárt a felsőmagyarországi »conspiratió«-ról, ά  melynek czélja »dass sich 
das land aus Ew. M. gehorsamb gentzlich entziehen möge.« Forgách Si
mon főkapitány is velők tart. Péchy Gáspár azt izente Báthorynak, hogy 
»Ferdinand császár volt az ö ura, de most felségedet nem, hanem a vaj
dát ismeri el urának s kész hűsége bebizonyítására »all sein vermögen 
heraussen verlassen (Pécs-Újfalun) u. sich mit weib u. kind zu ihme hin
nen begeben.« Erre Báthory azt felelte: »Es seie noch nicht zeit, er 
khäme Ime noch besser jeczo in diesem landt dienen, wann es aber zeit 
sein wurde, so wollte er es Inen wol wissen lassen.« — Az összeeskü
vésbe (Eueber máj. 28. jelentése szerint) bele voltak vonva az Erdélylyel 
határos megyék, fel egész Zemplén, Abaúj, Sáros megyéig. Az urak úgy, 
mint a nemesség, Ecsedi Báthory István és Miklós, Dobó (S.-Patakon) és 
jóbarátja Sulyok Perencz, Homonnai, Mágócsi Gáspár, a kinek 300 jó 
lovasa volt. Az egész nemesség »ist voller Unwillens« felséged iránt a ka
tonaság sarczolása miatt. Nyilvánosan beszélik, hogy majd Báthory 
fogja őket megszabadítani, a kinek annyi híve (anhang) van ott az urak 
és nemesség között, hogy ha az országot el akarja foglalni (umd das land 
annimbt) — a miről nem kételkedem, hogy meg fogja kísérlem — min
den nehézség nélkül az övé leend ! (b. titkos ltr. Hung.)

2)  Obersdorfer tanácsa a 1. koronára vonatkozólag, benyújtva Pern-
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A császár határozatlan, habozó természetének jobban 
megfeleltek a békés tanácsok. Inkább diplomatiai úton, mint 
karddal óhajtotta megoldani a kérdést. Ebben az irányban 
teszi intézkedéseit. Mihelyt megválasztatásáról értesült (decz. 
19-én), a követei által sürgetett százezer forint minélhama- 
rabb útnak indítását ígéri, de úgy, hogy ez ama kétszáz ezer 
írtba számíttassák, melyet két hó alatt letenni köteles. l) Kö
szönő leveleket küld a senátoroknak, hűségre inti az ellenpárti 
előkelőket, köztük (válaszkép) a krakkai, lublini, be.’zi vajdát, 
a nemesség m arsalját2) s az egész ellenpártot, tudatván, hogy 
ő nem tágíthat, mert választása híre betölté egész Európát, 
tisztessége csorbúlása nélkül jogát nem hagyhatja. Hogy sza
vainak nyomatékot adjon s »övéibe szívet öntsön, az ellenfélben 
félelmet gerjeszszen,« fegyveres tüntetésről és hadikészűlő- 
dés felől intézkedik. Cseh, morva és sléz földön lévő hadait 
hadi lábra á llítja ; a szász és brandenburgi választókat lovas 
segédcsapatokért keresi meg szükség esetére.8)

Míg az osztrák párt a szerencsekívánatok 4) és jó tanácsok 
terén mozgott, addig Báthory pártja mindent elkövetett, hogy 
hatalmába kerítse az egész országot. A  választási decretumot 
minden vajdaságban kihirdették, sereget toborzottak, az ellen
pártiakat hol szép szerivel, hol erőszakkal magokhoz vonták: 
a császáriakkal szemben nem ismertek kíméletet,5) az érsek

stein által a császárhoz. Kelt Prága, 1575. decz. 81. »Ich kann nit bergen 
dass ich bericht, dass der sibenbürgisch Waida ein gross vertrauen zu 
den Jesuiten hat. Ob nun nicht gut und rathsam, dass sie (jezsuiták) ne
ben andern zum Weyden abgefertigt treulich befurdern helfen, den wei
den zu bewegen, dass er sich diser zertrenten erwelung nit annembe ?«

*) A császár követeinek, decz. 19. Köszönő levelek ugyanakkor.
a) Bécsböl, 1575. decz. 29-én. Ugyanakkor Zborowski Andrásnak 

s az egész ellenpártnak. A porosz-lengyel városoknak decz. 31.
3) A császár a szász és brandenburgi választóhoz.
*) György slucki herczeg decz. 30. A pápai nuntius decz. 19. gra

tulál s örömét fejezi ki a kath. vallás győzelme felett. Madrutius cardi
nalis Kómából decz. 31-én gratulál s tudatja a pápa és a cardinalis col
legium örömét.

5) Generalis Poloniae maioris (a ki császárpárti volt) a nobilitate 
pene interfectus est, summus est furor ubique. Gorkanus St. 400 nobiles 
ex maiore Polonia adducit contra nos. Tudósítás titkos betűkkel 1575. 
végéről.



2 3 8 SZÁDECZKY LAJOS

és plocki püspök javait ostromzár alá fogták, a litván senátorok 
s a nemesség előkelőit is magokhoz édesgették.1) Nagy súlyt 
fektettek a koronázási város Krakkó megnyerésére. A  krakkai 
vajdaságot és püspökséget2) a Báthory-párt uralta. De a város 
polgársága Miksához szított. Zborcwski a vajda minden követ 
megmozdít, hogy Krakkó lakosait a császártól elidegenítse.3)

A  krakkai egyetem is részt vett a párttusában. Az ifjú
ság Báthory mellett tüntet, a császárpárti rector betiltja. A ta
núlók Báthory választására örömverseket csináltak s elmentek 
gratulálni a krakkai vajdához, a kitől jutalmúl 10 tallért kap
tak. Alig tudta meg ezt a rector, hevesen kikelt a mozgalom 
ellen s a vers íróját az egyetemről kitiltotta. Aztán összehívta 
a bursák és scholák seniorait, beszédet tartott előttök, hogy az 
ő példáját kövessék s Miksa mellett tartsanak, legyenek meg
győződve, hogy a bursák jövedelmeit növelni fogja. S ezzel, 
mint a ki dolgát jól végezte, jelentést tett a császári követek
nek, hogy elejét vette az egyetemről kiindúló, nagy mérvekkel 
fenyegető és tekintve Krakkó helyzetét — veszedelmes mozga
lomnak. 4) De azért Krakkó rövid időn, mint érett gyümölcs, 
hullott a Báthory-párt kezébe.

II.

A  bécsi burgban alig dördültek el az örömlövések a 
decz. 12-iki varsói választás hírére, a császár (még mielőtt 
Báthory megválasztatásáról hallott volna) gyors futárt indított 
Erdélybe a fejedelemhez. Jellemzi az udvar felfogását az a 
kegyelmesen leereszkedő hang, melyen a császár levelében 
Báthoryhoz, mint az ország egyszerű vajdájához, tegezve szól. 
Köszöni, hogy a varsói gyűlésen követei oly méltányosan nyi
latkoztak róla, ezt tőle eddig mutatott hajlandósága szerint 
várta is, miután őt decz. 12-én »a senátorok s a nemesség leg
nagyobb része« törvényes módon királylyá választá, némely 
szakadárok azonban más királyt akarnak s többen köztük

') A kaliszi castellán a császárnak 1575. decz.,-23. és 24.
a) Krasinski a boroszlói püspöknek decz. 20.
a) Ismeretlen előkelő a császárhoz. Krakkó, 1575. decz. 23.
4) G-orski Jakab a krakkai egyetem rectora Dndithnak, 1575. vége.



Báthoryra vetik tekintetüket: hiszi és reméli, hogy ezt nem fo
gadja el. Meg kell gondolnia a következményeket, főként azt, 
hogy ő szerzett jogát a lengyel trónra nem engedi.x)

A gyorsfutár decz, 27-én reggel ment á t Kassán, a hol 
a kapitány még egy embert adott mellé az erdélyi készülődések 
megfigyelése végett.2) De a hang, melyen megbízatása szólt, 
korántsem volt alkalmas, hogy arra a holló szájából a sajtot 
kiénekelje. Báthory a mint a császár levelét elolvasta, ezt 
jegyezte meg rá : »elég okosan és mesterkélten van írva, de 
rajta leszek, hogy én is úgy válaszolhassak /« — és sietett elkül
deni a krakkai vajdának.8) A  futárt pedig azon ürügy alatt, 
hogy lengyelországi követei visszaérkezését várja, jó sokáig 
visszatartotta Erdélyben,

Ezalatt megérkezett Bécsbe a »váratlan« és kellemetlen 
hír, hogy az ellenpárt »a herczegnőt királynévá választó, az
zal a föltétellel, hogy menjen nőül az erdélyi vajdához, a ki 
így szintén király legyen.« Erre a hírre szükségesnek látta a 
császár főkövetet küldeni Erdélybe. Teujfenbach Kristóf szath- 
márí kapitányt szemelte ki erre s azon megbízatással látta e l : 
kövessen el mindent, hogy a vajda ne fogadja el a királyságot, a 
miért a császár kárpótolni fogja. Figyelje meg hadra készen áll-e, 
van-e török, tatár, moldovai s oláh segítsége s mennyi idő alatt 
képes útra kelni ? 4) Báthoryt pedig »jóságosán és kegyelmesen 
inti, mutassa meg, hogy a közjót szívén viseli; cselekedjék becsü
letességéhez és erényéhez s a császár várakozásához méltóan.« B) 

Teuffenbach jan. 10-én indúl Szathmárról öt kocsival 
erdélyi ú tjára.6) Kolozsvár és Torda között találkozott a 
visszatérő bécsi futárral s a fejedelem választvivő emberével.

') Miksa Báthorynak. Bécs, 1575. decz. 22. 
a) Bueber a császárnak 1575. decz. 28. (Hung.) 
s) »Prudenter ac artificiose satis videntur scriptae, sed operam 

daturus sum, ut eadem arte possim respondere.« Dudith Bueberpek. 
Krakkó, 1576. jan. 18.

‘) A császár Teuffenbachnak 1576. jan. 1. Parancsoljuk »dich von 
stundan erheben, in aller eyl zu gedachten Weyda verfuegen, dass er sich 
bemalter khünigreichs Poln, der auf uns ordenlich beschehenen, auch 
solenniter publicirten wähl entgegen nit annneme.«

“) Miksa Báthorynak. Bécs, 1576. jan. 1. Buebernek jan. 2. 
e) Teuffenbach a császárnak jan. 9. (Hung.)
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Siger Jánossal, a kiket visszavitt magával, Gyulafehérvárra 
érkezvén, jan. 14-én volt az első audientia, melyen a fejedelem
nél egyedül bátyja Kristóf volt jelen. A kapitány átnyujtá meg
bízó levelét s átadta a császár köszöntését és izenetét. Báthory 
mindenekelőtt a futár késleltetéséért mentegeté magát, mert 
óránként várta lengyelországi követeit, Berzeviczy futár által 
izenvén jövetelüket. — A lengyel királyságra Báthory ezt felelte: 
ne tekintse őt a császár oly becsvágyónak és elbizakodottnak, 
hogj í) a királyságra törekedett volna, levelében írta, követei 
által izente, hogy a császárt válaszszák. És mégis a legelőbb
kelő lengyelek, reménységén felül felszólították, hogy ő is 
versenyezzen, a szultán is őt ajánlotta. így történt aztán isten 
különös végzéséből, hogy a rendek legnagyobb része őt válasz
totta. Hogy a császárt az érsek királylyá kiáltotta, az a törvény 
és jogszokások ellenére történt, a mi ellen a nemesség nemcsak 
óvást emelt, de az érseknek mayának is menekülnie kellett a vá
roshói a fenyegető veszély elöl. A  publicatio sem a rendes 
időben és helyen, hanem éjjel a városban történt. így e 
választás nem jogérvényes. Az sem áll, hogy a vendek legna
gyobb része választotta volna a császárt, mindössze négy 
vajda, ugyanannyi pap s egy maroknyi nemes; a litván 
nagymarsai, a ki leginkább buzgólkodott a császár mellett, 
most az ő pártján van. Ezek előre bocsátása után kereken 
kijelentette Báthory, hogy mivel ϋ a királyságra nem tolta 
fe l  magát, hanem egyedül isten rendelte s a szerencse adta azt 
neki: saját veszélyére, becsülete rovására, tekintélyes nemzetsége 
kisebbségére szolgálna, hogy kibocsásson kezéből egy oly király- 
ságot, a mely által országát és uralmát messze kiterjesztheti, 
hazájának hasznára lehet s tekintélyes házasság által nemzet
ségét, utódjait nagygyá és hatalmassá teheti. Es nemcsak árúló
nak (desertor), kislelkűnek és gyávának tartaná mindenki, de 
a török császár részéröl a legnagyobb veszélyt vonná mayára. 
Semmi sem bizonyosabb, mint az, hogy ha a császár a király
ságot elnyerné, a török haddal támadná meg az országot.

Teufíenbach, a mint látta, hogy a fejedelem szavazat- 
többséget (pluralitatem votorum) tulajdonít magának, előadta 
a választás lefolyását úgy, a mint arról a császártól értesült. 
Kifejtette, hogy nagy veszedelem (jammer und noth) fog kö
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vetkezni abból, ha a fejedelem nem enged a császárnak; gon
dolja meg, hogy magát, hazáját, Lengyelországot és az egész 
keresztyénséget veszélybe dönti, mert a császár választatását 
minden eszközzel meg fogja védéni.

Báthory nem hagyta magát megtántorítani. Jó l tudja ő, 
— úgymond — hogy a hol kardot vonnak, ritkán történik 
mind két fél vesztesége nélkül; de ő annak sem lenne oka, ha
nem magok a lengyelek, a miért ily fontos dologban szakadást 
idéznek elő. 0  nem elég arra, hogy egyezséget szerezzen: ám 
próbálja meg a császár, ha sikerül a maga részére egyezséget 
hoznia létre, ö szívesen melléje áll; máskülönben nem teheti, 
hogy a neki felajánlott koronáról lemondjon, mikor az ő párt
ján vannak azok is, kik az ország kincsét, a koronát s a királyi 
jelvényeket őrzik.

A császári követ újabb ellenvetésére kigyúladt a fejede
lem arcza s neki-hevülve (etwas erhitzter) szemrehányólag 
emlegette fel Békés pártfogoltatását a császár által. Látszott, 
hogy még élesen sajog a seb, a melyet a császár méltatlan 
bánásmódja szívén ütött. Békés fondorlatai arra vitték a csá
szárt, — úgymond — hogy az ő hűségében ne bízzék, mente
getőzéseit, kéréseit semmibe sem vette, elútasító választ adott 
mindenre, kegyvesztés és sanda gyanú kísérte minden lépését, 
kénytelen volt azért magáról gondoskodni; hogy hátát meg
vesse, hogy övéit megoltalmazza: a török császár védelme alá 
adta magát.

Teuffenbach nem nyelte el szó nélkül a szemrehányó 
szavakat, védelmére kelt a császárnak: hogy Békés dolgaiban 
nem volt része, s hogy azóta semmit sem akar Békésről 
tudni, sőt neki és társainak még csak szeme elé sem szabad 
kerülniük! *) Ne kételkedjék tehát a császár kegyeiben és vé
delmében, és álljon el a királyságtól; gondolja meg »János 
vajda« (Zápolya) és Ferdinánd példájából, hova vezet az ellen
királyok harcza.

Isten rendelése ellen mit sem tehet a jó keresztyén ! — 
felelte Báthory — a felajánlott koronát kára nélkül vissza 
nem útasíthatja, és hiába is tenné, a császár úgy sem nyerné el,

*) »Ja er und seine mitverwandten B. K. M. unter die Augen 
nicht khummen dürften.« Teuffenbach jan. 16. jelentése.
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mert a varsói országgyűlésen a rendek kimondották, hogy in
kább a töröknek vetik alá magokat. Ha a császár bemenne 
Lengyelországba: török és tatár nyakára zúdulna. Mi haszna 
volna belőle, hogy egy harmadik nyerje el a királyságot, ha ő 
lemondana ?!

A szathmári kapitány a török háborúval való fenyege
tésre a török nagy veszteségeit hozta elő Máltán, Sziget alatt, 
Cyprusban és Tunis előtt, úgy hogy a háborúba-szállásra szo
kásos 300,000 embert nem tudná összehozni, s aztán a császár 
békére is tud lépni velők, avagy szövetkezve a spanyol királylyal, 
a választó fejedelmekkel, mekkora erővel állhatnának ellent a 
töröknek ? — ily védelem mellett ő sem tarthatna a szultántól.

A  fejedelem a kegyes biztatásokra röviden, de határozottan 
felelt: Nem kívánom másnak a védelmét, mert a védett rendesen 
bőrével fizet a védőnek! A  lengyel királyság felől a j  an. 18-iki 
jcdrzejowi gyűlés fog végleg határozni, várjuk meg azt, hogy 
melyik választást erősíti m eg! Máskülönben kifejezte a feje
delem, hogy szeretné tudni: minő kárpótlást ígér neki a csá
szár P A  követ ellenben tőle várta kívánságai jelzését. A ki a 
lemondást kívánja, annak kell ajánlania a kárpótlást, — vála
szolta a fejedelem.

Ilyen sovány eredménynyel végződött a négy óráig tar
tott s késő éjbe nyúló *) audientia. Báthory eléggé kimutatta, 
hogy eszeágában sincs lemondani; a kárpótlási föltételek kí
vánása (melylyel legfölebb, ha időnyerésre számított) nem volt 
egyéb, mint a mit a császári követ később találóan »Spiegel- 
fechtung«-nak nevez.* 2 * * *) Ezekről tesz jelentést Teuffenbach, 
midőn jan. 18-án a futárt saját kimerítő tudósításával és 
Báthory rövid, kimért levelével Bécsbe indítja.8)

Báthory megkérdezte, hogy mennyi idő alatt jöhet vissza 
a futár a kárpótlási ajánlatokkal ? — Tizennyolcz nap alatt, 
ha nem tartóztatja fel semmi, felelte a kapitány. — Tehát 20 
napig várni fogunk! válaszolta Báthory.

')  »G ar in  die n ach t verlengt.«  Teuffenbach jelentése jan . Ifi.
2) Jan. 28-iki jelentésében Szathmárról.
s) Teuffenbach hosszú jelentése Gyulafejórvárrúl jan. Ifi. és 17.

megvan a b. á. ltr. és udv. kvt. 8668. c. 111. ]., kivonatosan Szalay Á.
gy. Fernstem cod. — Báthory levele a császárnak jan. 17. (b, á. 1. Hung.)



Teuffenbach Gyulafebérvártt maradt, mert a császár meg
hagyta neki, hogy határozott felelettel térjen vissza. De mert 
teljhatalma nem volt a fejedelemmel alkudozni, meg akarta 
várni a futár visszaérkezését. Jan. 19-én volt másodszor audien- 
fiája, abból az alkalomból, hogy Blandrata visszaérkezett Len
gyelországból (Berzeviczy Márton már előbb, jan. 11-én meg
érkezett) s egy török csausz is jött Erdélybe. Teuffenbach te
hát időszerűnek vélte megkérdezni, hogy mire határozta magát 
a fejedelem: hajlandó-e a császár kívánságához alkalmazkodva 
lemondani ?— Eléggé kifejtette a múltkor az okokat, hogy miért 
nem teheti, felelte Báthory, a lengyelek sem engednék, kiknek 
ünnepélyes követsége az ország határán van, a török meg, a 
mely legfőbb pártfogója ebben a dologban, ha a békét meg 
kellene is szegnie, még akkor sem engedné az ő választását 
megdönteni.

Teuffenbach ismételve elrecitálta múltkori érveit; Bá
thory viszont leczkét tartott neki a lengyel közjogból, választa
tása törvényessége bizonyítására. Midőn pedig a szultán pro- 
toctiója veszélyességét emlegette fel a kapitány, a fejedelem a 
muszkával vágott vissza. Ha ő a törökre, — úgymond — a 
császár meg a muszkára támaszkodik. Egyik olyan, mint a 
másik, csak vallásuk különböző. A mint ö tarthat a török se
gélytől, hogy elnyelni kívánja ö t: ugyanazt várhatja a császár 
a muszkától! Nem zúdíthatja fel a törököt, tette hozzá nyoma
tékosan, mert ha egyszer a török kardja ki van vonva, azt a 
keresztyénség s különösen Magyarország bánná meg. Végűi, 
hogy Teuffenbachot, a ki mindig csak a lengyel királyságra 
akarta terelni a beszédet, végkép elhallgattassa: ismét előhozta 
Békés dolgait s kijelentette, hogy ő kénytelen volt a töröknél 
keresni menedéket, mert a császár vesztére törekedett. Békés 
és Rueber most is fondorkodnak ellene a budai basánál, a ki
nek van annyi esze, hogy ajándékaikat eljogadja, de cselszö- 
vényeiket neki is megjelenti, mert most jó barátja, nem úgy, 
mint régen; Mellemet vezérbasa pedig »az ö meggyújtott gyer
tyájának« x) nevezi őt s a császár által a portára leleplezésül 
beküldött eredeti leveleit is visszaküldte neki.

l) »Ine ivaida seine angezündte Kertzen nendt,« Teuffenbach 
január 20-án.
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Teuffenbach újra védelmére kelt a császárnak: hogy Bé- /
kés dolgaiban ártatlan. Ámde legyen! fejezte be Báthory, ha 
mondja, el kell h inni; de én mégis jól láttam, hogy ő felsége 
engem ez országból ki akar űzni, és én fejem megvédésére ki- 
nyujtám karomat s magamnak biztosságot és védelmet kell 
szereznem!

Ilyen szemrehányásokkal végződött a jan. 19-iki audien
tia. Láthatta ebből a császári követ, hogy Báthoryt nemcsak 
a dicsvágy, de a bosszú is hevíti.

Hogy Báthorynak még csak gondolatában sem volt a 
lengyel királyság felett a császárral alkudozásba bocsátkozni, 
mutatják bizalmas hívei előtt tett nyilatkozatai. Azt hiszi a 
császár és a szathmári kapitány, hogy gyermekkel van dolguk 
(mondá egy alkalommal), hogy oly könnyen kibeszélhetik 
eszemből ezt a szép alkalmat magam és enyéim becsülete és 
méltósága emelésére. Akárcsak az éhezőnek, a k i egy jó falatot 
tart szájában, azt mondanák: ne nyeld le, mert meghalsz tőle. * 2 3 * *) 
Blandrata megérkezése még inkább megerősítette elhatáro
zásában. A  királyságról nem mondok le, hacsak három napig, 
vagy csak egy óráig bírnám is a koronát; elmondhatom én is, 
mint Julius Caesar, hogy: alea jacta est! Hiszen nemcsak 
Lengyelországot, de Erdélyt sem bírtam én azelőtt; megér
demli, hogy ezekért Somlyót koczkáztassam! Teuffenbachot 
ilyen s ennél még önérzetesebb nyilatkozatairól tudósították. 
Isten csodálatos dolgokra szemelt ki engem (mondotta volna), 
a min az egész keresztyénség el fog ámúlni! Sőt vérmes re
ményeiben annyira ragadtatta volna magát (a császári követ 
értesülése szerint), hogy jövendőbeli magyar királyságáról is 
ábrándozott. 8)

A  császári követ beláthatta volna ezek után, hogy nincs

') »Dieser mann ist sambt seinem onhang in der Each u. Ekrgeitz 
gar ersoffen.« Teuffenbach jan. 20.

3) »Es sey nicht anderst, dan man ein hungriger ain gueten pies- 
sen im Mundt, u. Ainer käme, sagundt: nicht schlicke ine hinab, du 
wirdest dran sterben.« Teuffenbach jan. 20.

3) »Und solle sich m it wordten also gekiitzledt halten, dass man
verstehen müssen, noch darzu klhinig in Hungern werden.« Teuffen
bach jan. 20. és 22.
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mit keresnie Erdélyben. Jelenléte kezdett terhére válni a feje
delemnek, a kinek udvarában szorgos felügyelet alatt tartották 
Woronieckit, az osztrákpárti lengyelek követét (a kihez Teuf- 
fenbach szeretett volna hozzá férkőzni) — s a hová a lengyel 
és török követséget várták. De Teuffenhach nem ment. Azon 
tanakodtak tehát, mikép rázzák le nyakokról.

A sept. 19-iki audientia után a fejedelem késő este hozzá 
küldötte alkanczellárját Berzeviczyt, azon izenettel, hogy Mus
tafa csausz nála volt andientián s kérdezte, mit keres itt a 
német követ ? A fejedelem azt felelte, hogy a végeken némi 
csatározások történtek s a követ a magyar és német foglyok 
kölcsönös kicserélése végett küldetett. A csausz gyanakodva 
fogadta a feleletet, s mert a fejedelem fél, hogy az igazi okot 
megtudja, s mert nem szeretné a török előtt magát gyanúba 
keverni, kérdezteti: megmondja-e küldetése valódi okát ?

Teuffenbach azt felelte: mondja meg, úgy is megtudja 
előbb-utóbb, mert a császár a portán is tárgyaltatni fogja a 
lemondást.

Az igaz, hogy megtudhatja, jegyzé meg Berzeviczy, de a 
törökkel nem jó tréfálni, mert a portától olyan parancsot kap
hatna a fejedelem, a mi rá nézve nem volna kellemes s a mitől 
őt megkímélni szeretnék.

Ha a porta kiadatásomat kívánná is, erősködék Teuffen
bach, jól tudom kitől és kihez küldettem, a vajdától függene, 
megtenné-e azt a követek személyét biztosító kiváltságok elle
nére. De mert látom, a vajda szeretné, hogy országából távoz
zam : jól van, elmegyek, csak adjon határozott választ a csá
szárnak, akar-e lemondani, vagy nem ? »Ja oder nein, auf oder 
ab?« s abban az órában útra kelek. Máskülönben kénytelen 
vagyok maradni s a császár akaratját teljesíteni életem kocz- 
káztatásával is.

Berzeviczy nem bírván elijeszteni: egy bizalmas embere 
által besúgatták neki, hogy másnap őrizet alá teszik. Jan. 
20-án reggel Blandrata látogatta meg s újságolta Kornis 
(xáspár, a máramarosi főispán tudósítása alapján, hogy Bereg
szász mellett 200 lovas portyázik. Ezzel is elugratására czéloz- 
tak. Teuffenbach végre megsokalta s jelentkezett a fejedelem
nél (jan. 20.) s megkérdezte: kap-e már végleges választ, vagy
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menjen ő is Meggyesre ? hová a fejedelem éppen útra készült 
az országgyűlésre.

Azt semmikép sem tanácsolná, válaszolta a fejedelem, 
mert egy csausz van itt s jön a m ásik: gyanúba keverné őt, 
hogy a némettel praktizál, aztán meg nagyszámú lengyel lesz 
ott (a követség, kíséretével) s akadhatna közöttük vagy egy 
könnyűvérű (leichtvertiges gesindl), a ki gúnyt űzne belőle. — 
S a vajda egyebet úgy sem felelhet, mint eddig, míg a császár
nak más elhatározása nem érkezik, s míg a lengyel követség
gel nem értekezik, mert a korona felöl való rendelkezés nem

/

öt, de a lengyel rendeket illeti. Utazzék csak nyugodtan haza, 
ha a császár elhatározása megérkezik, jelentse meg, ő a ha
tárra megy s egy óra alatt elvégzik a dolgot.*)

K ét óra múlva a fejedelem indúlt Meggyesre, Teuffen- 
bach pedig megkapta útlevelét, a mit nem kórt: s ebből lát
hatta, hogy nolle velle mennie kell. Ott hagyta maga helyett 
hű emberét Pesthy Ferenczet, hogy tudósítsa a Meggyesen 
történendőkről s maga útra készült. De elindúlása előtt még 
futárt küldött (Móré Jánost) Báthory után, írásbeli válaszért, 
hogy »ne látszassák kiűzetni az országból« és útlevélért Bécsbe 
küldendő futárja (Haller György) számára.* 2 *) S azzal fölszedte 
sátorfáját s ment »csaknem gyalázatosán kiűzve az országból.«8)

Báthoryt Monorán érte utói a futár. A  fejedelem újra 
csak azt ajánlotta neki, hogy »nagyobb biztossága s 6 felsége 
méltósága érdekében távozzék a teljhatalmú parancs megérke
zéséig, a mikor aztán a lemondás felől tárgyalhatnak. A ki tá
vozik, hogy jóiban felkészülve visszatérjen, kiüzöttnek nem 
mondható!«4·) — Teuffenbach Tordán várakozott e válaszra, 
a hol jan. 21-én a lengyel követség felett tartott szemlét sötét 
szemüvegén keresztül.5) Innen folytatva ú tjá t: jan. 27-én meg
érkezett Szathmárra, a honnan kesergő szívvel tett panaszos 
jelentést dicstelen erdélyi útjáról, kifejezvén, hogy Báthorytól

*) Teuffenbach 1576. jan. 20. jelentése a császárhoz.
2) Teuffenbach Báthorynak. Gyulafejérvár, 1576. jan. 20. (Hung.)
s) »Und also spöttlichen vast zum landt ausgestossen worden bin.« 

Teuffenbach jan. 28. jelentése, (bécsi titkos ltr. Hungária.)
4) Báthory Teuffenbachnak. Monora, 1576. jan. 21..(H.)
5) Teuffenbach a császárnak. Torda, 1576. jan. 22. (H.)
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rfincs mit várni, mert bosszúval van eltelve Békés pártfogo- 
lása miatt.

Azalatt a futár megérkezett Bécsbe az első audientiáról 
szóló jelentéssel, s a lemondási kárpótlás-kívánással. A császár 
válasza az volt, bogy mert az ő királylyá választása annyira 
törvényes, bogy azzal szemben Bátborynak semmi joga sincs 
a koronára: neki semmiféle kárpótlással nem tartozik; de 
mégis a közjóért nem ellenzi, hogy megkérdezze a vajdától, mit 
kíván ö kárpótlásul ? A mellett hosszasan előadja a varsói vá
lasztást, erősen lovagolván a nominatio, publicatio, lengyel, lit
ván, porosz együttes választás és szavazattöbbség érvein, badd 
tudja Teuffenbach védeni választása törvényességét; küldi egy
szersmind a választási diploma másolatát.x)

De Teuffenbacbnak nem volt többé alkalma vitatkozni 
Bátboryval, a kinek viszont nem volt már szüksége kárpótlási 
ajánlatokra. Mert a meggyesi országgyűlésen elfogadta a len
gyel királyságot. Febr. 8-án hajnalban (6 órakor) magához 
hívatta Pestbyt s azt mondá neki: azt hittem, 18 nap alatt 
válasz jő a császártól, de minthogy a futár 20 nap alatt sem 
érkezett vissza, a lengyeleknek leteszem az esküt. És a mitől 
Teuffenbach elesett: Pesthynek alkalma volt végig nézni az 
ünnepélyességeket. Délután 5 órakor újra magához hívatta 
Báthory Pesthyt s mielőtt útnak indítaná, előadta, miért fo
gadta el a királyságot. Magára vessen a császár, a ki Békést 
támogatta, hogy őt az országból kiűzze és életére törjön; * 2 3) 
azért kellett neki, »ö felségétől ellöketve,« máskép gondoskodni 
magáról. »Isten végezéséböl a szerencsét megtaláltam; most már 
felesküdtem a királyságra, s ha életembe kerül is, a megkezdett 
dolgot be akarom végezni !« 8) Ezzel a hírrel indúlt febr. 11-én 
Meggyesről s érkezett megbízójához Szathmárra (a rossz útak 
miatt csak febr. 18-án) a császári ügyvivő.

Teuffenbach követségének még egy rövid felvonása kö
vetkezett. 0  maga ugyan nem ment vissza Erdélybe, de titká
rát Badegk Mártont küldötte be (febr. 7-én) a császár újabb 
megbízásával, a varsói választási diplomával, s a császár (ja

’) Miksa Teuffenbachnak jan. 31., febr. 1. Báthorynak jan. 31.
“) »Nach meinem köpf griffen bat.«
3) Teuffenbach a császárnak, 1576. febr. 19. (Hung.)
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nuár 31.) levelével, a kárpótlási föltételek kívánása czéljából.1) 
A titkár kilencz napig mulatott Fej ér várt t, a míg választ ka
pott. Legtöbbet foglalkozott vele Berzeviczy, a ki a császár 
által küldött varsói edictumot költöttnek (fingirt) mondotta, 
mert a rendes törvényes választás, nevezés és kihirdetés, a sza
vazatok többsége és az ünnepélyes*királylyá-avatás az ő urát 
érte, nem a császárt. Berzeviczy is hivatkozott Békés dolgaira2) 
s végűi kijelenté, hogy ura már le tévén az esküt, útra készül 
Lengyelországba. Ha a császár megtagadja tőle a szabad át
kelést Magyarországon, majd megtalálja ő az útat másfelé. 
A  volt lengyelországi követ s a kijelölt lengyelországi kanczellár 
későbbi nyílt ellenségökröl a czárról is nyilatkozott. »Jól tudják 
ők, hogy a muszkától micsoda segítséget várhat a császár, hogy 
milyen állhatatlan barát s mily kevéssé lehet reá számítani! 
A császár meggondolhatná, hogy az ő ura nem török s nem 
pogány, hanem hasznos szolgája a keresztyénségnek !« s)

Báthory sokáig nem adott választ a küldöttnek, de a mit 
kanczellárja mondott, úgy vehette, mint a vajda szavát, mert 
a mint Teuffenbach is észrevette: Báthory »az ö titkárja Ber
zeviczy szájával is sokat beszél.« — A fejedelem, a mint a 
császár levelét elolvasta, csak annyit mondott: »Azt. hittem, 
hogy ö felsége jobban megindul és kegyelmesebb választ ad arra, 
a mit a múltkor kentem. Erre válasz sem kell, mert külön kö
vetet küldöttem Bécsbe.« Ugyanezt írja Teuffenbachuak is. 
Hiába várta — úgymond — a kitűzött ideig a császár vála
szát (a kárpótlási ajánlatokkal): tehát elfogadta a királysá
got, a mitől öt most már egyedül csak a halál, minden emberi 
törekvések eme véghatára, képes elvonni.*)

Ezzel végét szabta minden további alkudozásnak a lemon
dás felől Báthory, ki magát immár »választott király«-nakírta.

’) Teuffenbach Báthorynak, 1576. febr. 7. (Hung.) 
a) »Seines herrn Sachen, mit einführung des Bekesch verloffnen 

Handlungen, wie etwan zuvor vom Waida beschehen, besehenen wollen.«
3) Teuffenbach a császárnak »Sagmair« 1576. i'ebr. 28. (b. á. 1. H.)
4) »A cuius regni cura atque regimine, non nisi sola mors, extrema 

omnium actionum humanorum linea, nos abducere poterit.« Báthory 
(»Stephanus Electus Eex«) Teuffenbachnak. Gyulafejérvár, 1576. febr. 19. 
(Hung.)
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A királyválasztás hire Erdélyben. — A Báthory-párt lelkesedése. — 
Báthory első intézkedései, követségei. — A jedrzejowi országgyűlés 
Báthory választását erősíti meg. —· Krakkó megszállása. — A lengyel 
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királyságot (febr. 8-án). — Úti készülődések. — Elindulása.

Az 1575-ik év karácsonyát kétszeres örömmel ünnepelte 
Erdély és fejedelme. A  Megváltó születése ünnepére érkezett a 
hír, hogy Báthoryt a lengyelek királylyá választották. Villám
gyorsan terjedt s örömmel árasztá el a bérezés kis országot. 
Gyulafejérvártt iidvlövésre dördültek meg az ágyúk, a főváros 
példáját követték a többi városok, úgy az országban, mint a 
magyarországi részeken. Báthory Kristóf, a váradi főkapitány, 
sietve útazott Fejérvárra (decz. 28-án) királyi öcscse üdvözle
tére. Várad az újév napján »jubilált«, »nagy és kis ágyúkból 
örömlövéseket tettek«, a templomokban arról prédikáltak. 
A közeli kastélyokban, a Báthoryak ősi fészkén Somlyón, Ke- 
rekiben, Bajomban, Diószegen, s még több helyen szintén örömöt 
lőttének. A  fejedelem szép újévi ajándékkal tudatta azt a bu
dai basával, Gréczi János pedig a gyulai béget sietett értesí
teni Váradról.x)

S az erdélyiek öröme nem volt múló délibáb, mint a bé
csieké. Báthory pártja napról napra nőtt, mint az áradat, s 
elsöpörte a csekély császári pártot. Az országgyűlést követő 
vajdasági gyűlések mind Báthory mellett nyilatkoztak, osztrák
párti meg sem mert jelenni azokban. A  krakkai, sandomiri, 
lublini vajdaságban senki sem találkozott, ki ellenmondott 
volna.2) Az egész Russia a hozzá tartozó tartományokkal,

’) Teuffenbach a császárnak 1576. jan. 3. Rueber a császárnak, 
Kassa jan. 18. Báthory a budai hasának 12 aranyozott serleget, kettőt 
arannyal megtöltve, s ruhákat küldött, köztük egy »zobln pelcz«-et, a 
mely Békésé volt. (Sung.)

a) A krakkai püspök febr. 10., Zborowski Péter febr. 19-én a csá
szárnak.
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mint Podolia, Samogitia, Wolhinia, Pokucs, mind, kik a török
kel határosak, nyilvánosan fenyegetőztek, hogy ha az osztrák 
házból lesz valaki király, meghódolnak a töröknek. »Ha ez tör
ténnék, a török úgy bemehet Lengyelországba, mintha csak 
tánczolni menne.« x)

Hogy mennyire lelkesedett a nemesség Báthoryért, lát
juk a császáriak jelentéseiből is. A kassai főkapitány embere a 
Szepességen utazgat s azt tapasztalja, hogy ott mindegyre az er
délyi vajda egészségére isznak s választott királynak nevezge- 
tik .* 2 *) Lublóról áttutajoz a Dunajeczen Üj-Szandeczbe, a hol 
egy lakodalomban vesz részt. Mikor a szandeczi starosta meg
tudja, hogy ő Kueber szolgája: feláll, poharat emel Báthoryra 
a »választott királyra« és jegyesére Annára, háromszor említi 
nevét és élteti, pohárköszöntését azzal végezvén, hogy a ki po
harát ki nem üríti, szíve mélyéből szerencsét kívánva Báthory- 
nak, annak az ital akadjon a tőr k á n !8) A lakadalmas nép fel
állva hallgatja s azt kiáltja r á : amen, amen! Csak a kassai 
labancz hallgat s nem iszik. A starosta rátámad, hogy neki tán 
a császár éljen ? »Akinek kenyerét eszem, annak dalát da
lolom !« mentegetőzék németünk és jónak látta ödább állani.

A mikép a szandecziek, úgy lelkesült Báthoryért az egész 
ország nemessége, nemcsak a kislengyelországiak, legelszántabb 
hívei; de a nagylengyelek is, kiket a rawai vajda hiába akar a 
császár iránt kedvezően hangolni,4 S * *) s a kik elől az érsek lowi- 
czi várkastélyába zárkozott, mert »az ö egyházi javai, falvai, 
gonosz emberek, mint valami pogányok által pusztíttatnak, 
emberei üldöztetnek.B) Varsó is népes és zajos volt a vidékről 
beözönlő nemességtől, a mely szintén mind Báthoryt éltette.

1 ) »Möcht in Poln hinein ziehen, wie zum Tanzen«. Egy előkelő
lengyel, aláírás nélkül. 1576. jan. 26. (b. á. 1. Pol.)

-) Julius Rottenberg Ruebernek, Kézsmárk 1576. jan. 4. »AMa
trinkt man nur von des Wayda aus Siebenbürgen gesuntheit wegen und 
nennen den electus rex Poloniae.«

SJ »Welcher der obgemelt glas mit von grund seines herczen aus- 
triukeu wirt, ums ihrer wolfart willen, dem soll der trunk das herz ab-
stossen. U. o.

*) Gostomski Anselm Dudithnak 1576. jan. 31.
5) Uchanski érsek Dudithnak. Lowicz 1876. jan. la .
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Még a császárhoz leghívebb litvánok is kezdettek már meg- 
tántorodni.')

Mert Báthory pártja nem várta összetett kézzel a szent- 
leiket : értette a módját a helyzet urává küzdenie magát. A hol 
szép szerivel nem boldogűltak, a terrorismustól sem riadtak visz- 
sza. A szandeczi kapitányság gyűlésén erősen szidták a németet 
s legyilkolással és kifosztással fenyegették az osztrák pártot, 
főkép azokat, kik pénzt fogadtak el. Majd megtanítják ők azt a 
4—5 vajdát, a kik a császárt választották, elveszik érte meg
érdemelt jutalmokat. * 2)

Báthory sem tartotta bizonytalanságban párthíveit, mint 
a császár. Egymást érték levelei, emberei és pénzküldeményei 
az országban. Mihelyt teljes bizonyosságot nyert megválaszta
tásáról, siet köszönetét mondani (jan. 10.) párthíveinek, ünne
pélyes fogadást tévén, hogy sem fáradozásait, sem vagyonát, 
de sőt életét sem szánja feláldozni jólétokért és dicsöségökért. 
Csak a követeket várja és sietni fog az országba, hogy késedel- 
mezése miatt veszély ne érje Őket. Követül küldi hozzájok a j§- 
drzejowi gyűlésre a lengyel Füipowski Jeromost, udvari hívét.3)

Ekkor még sem az erdélyi, sem a lengyel követek nem 
érkeztek meg Eejérvárra, csupán előre küldött futárjaik; de 
Woroniecki, a császárpártiak követe már ott volt (jan. 11-éu 
érkezett) a protestatióval. Báthory őt az útban lévő lengyel 
követség kérésére visszatartotta emezek megérkezéséig, de a 
császárpártiaknak tüstént válaszolt (jan. 12.), intvén őket az 
egyetértésre, példáúl állítván eléjök a »pannon« nemzet rom
lását a visszavonás következtében.4) Még előbb követeket kül
dött a törökhöz, a moldovai vajdához és tatár kánhoz, ez utób
bit nyugalomra inté és tudósítá, hogy a lengyel foglyok kivál

') Karsevvski Dudithnak, Gliniancze 2576. jan. 18. Varsóba na
ponként gyűl a nép, »und alles Batorisch«. Drohojowski Szán. prze- 
ínysli — és Herbuth János sanoki várnagy Dudithnak, Premisliae 1576. 
jan. 12.

") Wieloglowski András a czehowi várnagynak, Draszkoiv 1576. 
jan. 10.

3) Báthory István a lengyel rendeknek a jedrzejowi gyűlésre. 
Gy.-Fejérvár 1576. jan. 10. Pray: Epistolae procerum. III. k. 209. 1.

*) Báthory a császárpárti lengyeleknek. Gy.-Fejérvár 1576.jan. 12. 
(I/. Okmánytár.)
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tása végett követet fog küldeni hozzá, tehát őrizze meg őket 
bántatlanúl, — seregét pedig tartsa készen az ő szükségletére, 
olyan helyen fogja foglalkoztatni, a hol gazdag zsákmány kí
nálkozik. *) (Bizonyára Moszkvát érti alatta.)

A szultán nem várta he Báthory követségét. Mihelyt hí
rét vette királylyá választásának, triumfálva hirdetteté ki azt 
Konstantinápolyban és sietett üdvözletére Báthorynak. Biz
tatja, hogy ne féljen a »bécsi király« kevélységétől, sem a 
muszka czár kegyetlenségétől, siessen Krakkóba, az δ segítsé
gére mindig számíthat, sergei rendelkezésére állanak.2)

Báthory nemcsak szép szóval, de pénzzel is segélyére volt 
párthíveinek. Már a hivatalos követ küldése előtt egymást ér
ték futárjai és megbízottjai Lengyelországban, s egyik sem 
ment üres kézzel. Jan. 11-én Przemyslen megy keresztül 
egyik »szolgája«, a ki szerény bevallása szerint 10,000 frtot 
vitt Krakkóba, hogy posztót vegyen a katonák számára. Bizo
nyos jelekből azt következtették, hogy több pénz volt nála. Pár 
nappal azelőtt is küldött pénzt;3) Rueber szerint jan. 8-áigkét 
ízben. Jan. 14-én egy lengyel érkezik Erdélyből Krakkóba a 
vajdához (Ugieski nevű), levéllel.4) Csakhamar utána Kál- 
mándy István, ama kellemes hírrel, hogy nagyobb pénzkülde
mény már útban van Moldován át s nem sokára jő a fejedelem 
maga is. Addig is megbízatása van, hogy ama 70 mázsa nyers- 
ezüstöt, mely egy lerakkai polgár házánál van letéve, eladassa 
és posztót vegyen az árán Báthory katonái számára. 6) Jan. 
végéig állítólag 200,000 frtot küldött Lengyelországba.

Báthory gondoskodása, a mennyire nevelte pártja önbi-

') Báthory a tatár kánnak. Gy.-Fejérvár 1575. decz. 22. (Ok
mánytár.)

2) A m urát szultán B áthorynak, K onstantinápoly 1575. decz. 28. 
P ray  : Epistolae procerum II I . k. 223. 1.

3) A przemysli és sanoki várnagy Dudithnak Premisliae 1576. 
jan. 12.

4) Frieser Stenczel Buehernek, Krakkó 1576. jan. 18.
5) E futár által küldött Bárán Péter levelet Friser uramnak, s őt 

Báthory nevében kéri, »ut argentum vivum, quod in aedibus Prosperi 
Oracoviae 7 0 centenarium est repositum, divendat, et pannum ad Bathori 
milites vestimendos eius precio comparet.« Jan. 16-án este indúlt vissza 
Krakkóból e futár, 17-én más cursor küldetett utána (Yiecki nevű), 
Pudith Euehernek, Krakkó 1576. jan. 18.
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zalmát és erejét, épp annyira lehangolta az ellenpártot. Az er
délyiek készülődéseiről és hadi erejéről mesés hírek keringtek. 
5000 lovasa és 5000 »janicsár« gyalogja van útra készen: be
szélték a kisorosz földön; 30,000 embere várja az indulási pa
rancsot s a moldovai hospodár Bogdán 40,000 főnyi segédsere
get tart készen számára: újságolták nagyítva Krakkóban.1)

A császár pártján ellenben síri csend uralkodott. A be
avatottak sem tudták, hogy Bécsben mit akarnak. Nem tudta 
talán maga a császár sem. »A mi pártunkon mély hallgatás 
honol mindenfelé, mintha egy mély kútba követ dobnak. A csá
szárról semmit sem hallunk, mintha már elhagyott volna min
ket és semmit sem akarna rólunk tudni. Nemcsak, hogy segély 
nem érkezik, de még csak írás sem jő vigasztalásunkra. Azok 
is elhagynak, kik velünk tartottak, mi meg vakmerőségünkben 
prédájává leszünk az ellenpártnak. Úgy élünk itt, mint a pász
tor nélkül bolyongó juhok!« így írnak a keleti végek császári 
hűségben megmaradt várnagyai; szavaik jellemzésül szolgál
nak az egész párt elhagyatottságára. Russiában és Podoliá- 
han mindössze négyen maradtak még a császár mellett: a lem- 
bergi vajda és várnagy, a przemysli és sanoki várnagyok. 
A többiek vagy mind Báthoryboz állottak, vagy azon tanakod
tak, hogy lehetne a követeket Bécsből és Erdélyből is vissza
hívni és új választással Piastot tenni királylyá P2) Maga a prí
más sem mert szembeszállni a Báthory-párttal. A  jcdrzc- 
jowi gyűlés ellen azért nem akart protestálni, nehogy még in
kább felizgassa a kedélyeket.* * * * * 8)

Egyedül Duditb volt, ki fejét nem vesztette s kinek 
erélye nem lankadt. Merész terven törte fejét, új életet ön
tendő a csüggedő pártba. Nem kevesebbet akart, mint Krak
kót erőszakkal elfoglalni s megakadályozni, hogy a berczegnő 
és Báthory oda bevonúlbasson. Még 1575. végén a császár

*) Prieser Stenczel Ruebernek, Krakkó 1576. jan. 18. (Hung.)
s) A przemysli és sanoki várnagy Dudithnak jan. 12. »Nonnullo

rum quoque est sententia ut hoc medium s it : relinquite vos imperatorem,
nos etiam Bathorium, faciamus autem novam electionem, in qua Piastum
eligamus, sive si id fieri non possit, ipsam sermam Infantem.«

8) Uchanski gnesdai érsek Dudithnak Lowicz 1576. jan. 19. Nem 
akarja »in isto furore hominum irritare crabrones«, azt hinnék, »Caesari
ani diffidunt causae suae.«
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elé terjeszti e tervet. De a császár nem tartja czélszeriínek az 
erőszakos fellépést, mielőtt a szelídebb eszközöket meg nem kí
sérletté. Elégnek tartotta leveleket íratni a krakkai káptalan
hoz, a városhoz, az egyetem rectorához és a tanulókhoz. Mi
korra a császár rászánta volna magát, (de úgy, hogy a fogadott 
zsoldosok a magok s ne az ő nevében tegyék), már késő volt.x)

A »szelídebb eszközök« alatt a császár a Báthoryval, a 
herczegnővel s a jedrzejowi gyűléssel való alkudozást értette. 
Annához tekintélyes követséget küldött a gnesdái érsek, plocki 
és chelmi püspök és Konarski János kaliszi várnagy személyé
ben, azon megbízatással, hogy beszéljék le a Báthoryval való 
házasságról, menjen férjhez inkább Ernő főherczeghez s ismerje 
el a császárt királyúl. Felszólítja a pápai nuntiust is e követ
ség támogatására s befolyása érvényesítésére a herczegnönél. * 2 * * * * *) 
De a követség épp oly keveset tudott kivinni Annánál, mint 
Teuffenbach Báthorynál.

Csak egy volt még hátra a szelídebb eszközökből: a jeL- 
drzejowi országgyűlés. Ebbe veti a császár utólsó reménységét. 
Merész reménység, gyönge kilátások! Hogy a szétzüllő pártba 
egy kis lelket öntsön (mint az orvos, midőn a haldokló végső 
életerejét izgató szerekkel rázza fel), elárasztja párthíveit, ap- 
raját-nagyját, kegyelmes császári levelekkel, hízelgő iratokkal, 
buzdítva őket a végső erőfeszítésre! 8) Felharsog még egyszer

>) Dudith Buebernek jan. 30. Miksa Dudithnak Bécs 1576. jun. 1., 
8. és 19-én. »Modo illud sut) proprio, non autem nostro nomine al) ipsis fiat.«

2) Miksa »infanti Poloniae« válaszkép decz. 19. levelére, Bécs
1576. jan. 8. A gnezdai érseknek, a plocki és chelmi püspököknek s a 
pápai nuntiusnak, jan. 13. 14.

s) Miksa a sandomiri, lencici vajdának és krakkai püspöknek 
Bécs 1576. jan. 11. Czím nélkül, kitöltetlenül, »spectabiles et magnifice«
megszólítással 8 db. »magnifice«, 8 db. »generose«, 16 db. levelet jun. 11. 
Zborowski Péternek és Jánosnak, Gorka Szaniszló grófnak, Szafraniec-
nek jan. 13., Gorka Andrásnak jan. 13. A nagymarsainak, a brzesti és 
inowioci vajdának és még 4 »magnifice«-nek, Litomirski Boldizsár siradi 
kapitánynak jan. 14., Palczowski Szaniszló, Olsovszki Szán., Podoski Lu
kács, a kanczellár, KomoroAVski testvérek, a kincstárnok,Krakkó városa
és a káptalan decanja, vicariusa és custosa, az egyetem rectora, a czebowi
várnagy számára jan. 19. Olelkiewski György slucki herczegnek vála
szúi decz. 30. — A podoliai vajdának, továbbá »suffraganeo, archi- 
diaconi, magno procuratori Cracoviensi, Goslicio, subcapitaneo Cracovi-



a tárogató, bár az annyit használ, mint vert hadnak a riadó. 
Különös súlyt fektet a kujawi püspökre, a krakkai, sandomiri 
vajdára és a krakkai püspökre, kiknek nagy népszerűségétől re
mélte leginkább, hogy javára fordíthatnák a közvéleményt. 
»Jól ismerik — úgymond — az erdélyi vajda viszonyait, tud
ják mily eredetű és állású ember és hogy kitől függ, a ki bizony 
(t. i. a török) csak annyiba veszi őt, mint a moldovai és az oláh 
vajdát. — Megítélhetik, érdemes-é arra, hogy a Jagelló család 
utolsó sarja, a legelső királyi családok rokona, az »erdélyihez« 
adassék nőül! Azt is meggondolhatnák, hogy nincs kire tá
maszkodnia, hisz Erdélyt is csak hűbérként bírja, s ellensége a 
muszka czár is !« x) — De ez a kicsinyes fegyver, az ellenfél 
lenézése és ócsárlása, nem segített a császár veszendő ügyén egy 
szemernyit sem.

A császár követeiül a jcdrzejowi gyűlésre Rosenberg 
Vilmos grófot (a kit nehezen tudott rávenni, hogy elvállalja * 2 *) 
és Logau Mátét jelölte ki, meghagyván Dudithnak is, hogy 
Krakkóból segítségükre legyen.8)

Az országgyűlésre (jan. 18.) nagy számmal jött össze a 
nemesség minden vajdaságból. A pártvezérek rajta voltak, 
hogy mennél többen legyenek. A  krakkai vajda, a meddig 
keze ért, »királyi hatalmat gyakorolva«, fej- és jószágvesztés 
terhe alatt parancsolta meg mindenkinek a megjelenést.4) Be
folyása annál nagyobb volt, mert Jcglrzcjov az ő vajdasága 
területén fekszik, mintegy 10 mfnyire Krakkótól, a Visztula 
mellett. A podoliai és russiai nemesség 2 —3000-nyi lovas csa
patban vonúlt be Báthory éltetésével.5 * *) A  többi vajdaság

ensi, episcopo Chelmensi, cast. Calisiensi, pro nuncio ducis Slucensis»
jan. 31., a czehowi várnagynak jan. 27. levelére és »duci Ostrog« febr. 1.
(Fogalmazványok, bécsi á. ltr. Pol.)

0 Miksa a sandomiri vajdának éŝ a krakkai püspöknek, 1576. jan.
5. a kujawi püspöknek jan. 19., A krakkai vajda válasza febr. 19.

s) Giovanni Delfino vescovo di Torcello, bécsi nuntius, di Como 
cardinálhoz Bómába. Bécs 1576. jun. 8. »Con dinari et amplissima auto- 
rita di promettere cib ebe giudicherá a proposito.« (Bómai vaticani le
véltár Nunc, di Vienna vol. 72.) Miksa Eosenbergnek jan. 12.

a) Miksa Logaunak jan. 6., a megbízó levél kelt jan. 10. Dudithnak 
jan. 12. 25. A követeknek jan. 16., 18., 24., 25., febr. 1.

4) Wieloglovski András a czehowi várnagynak. Draszkow jan. 10.
·) »Dzisz przesMichalowa przijechalo slachty sPodgorza a s Bus-
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nemességével közel 10,000 főre rúgott a nagy tábori ország
gyűlés. x) A  krakkai vajda jan. 17-én indúlt Krakkóból nagy 
kísérettel, meghagyván, hogy a főváros kapuit távolléte alatt 
zárva tartsák. A krakkai püspök jobbnak látta otthon ma
radni, gyöngélkedéssel mentve magát a császár előtt. * 2) Meg
jelent azonban a kujawi püspök, a ki szívvel-lélekkel Báthory- 
hoz csatlakozott, a sandomiri, belzi vajda, a kanczellár, az 
udv. marsai és több várnagy. Báthory követét, Filipowskit 
nagy lelkesedéssel fogadták, a császári követeket azonban a 
felállított katonaság sorfala között vezették a gyűlésbe.3) 
A császári párt jobbnak látta egészen távol maradni.

A  gyűlés végeredménye egy perczig sem lehetett kétsé
ges. Egy szívvel-lélekkel Bátkoryt kívánták, s a császárról 
tudni sem akartak, »mint a kit az övéi árúló módon, minden 
jog ellenére, egyedül ajándékaiért (»allein umb Geschenk«) 
választottak meg.« Annyira el vannak keseredve, hogy készek 
becsületöket, vagyonukat, életüket, feleségüket, gyermekeiket 
koczkára tenni, mintsem a császárt királyul elfogadják ; s in
kább a törökhöz folyamodnak segítségért! 4 5)

Ilyen közhangúlat mellett gyorsan és simán folyt le a 
gyűlés. Mindenekelőtt az erdélyi követet, Filipowskit hallgat- 
gatták meg. Meleg hangon tolmácsolta Báthory üdvözletét és 
köszönetét megválasztásáért, a ki biztosítja híveit, hogy sem 
költségét, javait, sem vérét, életét nem fogja kímélni szabadsá
guk és dicsőségük növeléséért. Szívesen elhagyja a béke áldá
saiban, gazdagságban bővölködő, kies és kedves hazáját, felcse
réli a veszélyekkel, melyekkel nálok mint háborgó tenger hullá
mai között szembe kell szállania, hogy a béke, szabadság, jólét

kich krajow przes dwa albo trzy tysiancze koni do Jendrzeiowa tak pra- 
wie niko do potrzeby. Mowilem skilkiem dobrych ludzi w karczmie o 
chmielia alie zaden niechcze miecz Czessarza krolem acz i swego Bathora 
niechwalij i ozosz ku themu ich sila mowi aby obu opusczicz etc. Datum
2 Michalowa Vigilia s. Pryski, a. 76. S. Ostrowski.« (Pol.)

*) Czehowski Promnicz Károlynak, Krakkó 1576. jan. 81. Névtelen 
(Erieser?) Kuebernek Krakkóján. 30-án 5000-et ír.

2) Krasinski a császárnak febr. 10.
3) »Ziast pod Jedrzeiowem« (Lembergi gr. Ossoliiiski ltr. 113 cod.

347. 1.)
5) Egy előkelő lengyel tudósítása 1576. jan. 26.
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és dicsőség áldásaival áraszsza el az országot. Addig is, míg a 
követekkel végezve bejöhetne, igyekezzenek egyezségre bírni az 
ellenpártot. Erősítsék a végvárakat sfökép Krakkó megvédésére 
legyen gondjok, melyet az ellenpárt hatalmába szeretne keríteni. 
Hadi felszerelésre más követek által küld költséget s lovas és 
gyalog sereget annyit hoz, a mennyit ők szükségesnek ítélnek. *)

A császári követ Rosenberg oratiója nem ily tárgyilagos. 
0  rá nehezebb feladat várt, midőn a bukott ügy megmentésére 
vállalkozott. Feladatához híven magasztalja és ajánlja a csá
szárt, de nem tudja ezt a nélkül tenni, hogy Báthoryt ne ki
sebbítse, a mivel elrontotta azt a hatást is, a mire máskülön
ben talán számíthatott volna. A császár — úgymond — jó- 
akaratúlag inti őket, nehogy a választásnak, mely isten akara
tából 6 reá esett, ellenálljanak. Nem az uralomvágy vezérli, 
mert hisz a császári méltósághoz mit is kívánhatna még; ha
nem a közjó és keresztyénség szent ügye, hogy ezt az országot 
a keresztyénség védbástyájává tegye s barbár ellenségek beüté
sétől megvédje. Jó l meggondolják, hogy az, a kit némelyek ki- 
rályúl kívánnak, ha a háború veszélye bekövetkezik, honnan 
fog segélyt s kellő oltalmat szerezni?! Midőn »az« (t. i. Bá
thory) nagy és hatalmas fejedelmek rokonságával nem dicseked
hetik és segélyökre nem szám íthat: a czár által megtámadtat- 
ván, oly nagy veszélynek ellenállani, és a határtartományokat 
megvédelmezni hogyan lesz képes? Vagy talán a török se
gélyben bíznak általa? Jól tudhatják, mily veszélyes az mind
arra, a ki kéri, mind az egész keresztyénségre. - Ezeket meg
gondolva, bízik ő felsége, hogy szavazataikat a többiekéhez ad
ják s nem döntik a visszavonás veszélyébe a hazát.2)

A gyűlés kellő tisztelettel hallgatta ez intelmeket, de nem 
indúlt meg rajta. Válaszukban mély sajnálatuknak adnak ki
fejezést, hogy a császárt máskép értesítették a varsói ország-

’) Filipowski oratioja (L. Okmánytár.)
s) » L e g a tio  a  c a e s a re  a d  c o n s ilia r io s  P o lo n ia e  in  c o n v e n tu  A n d r e jo -  

v ie n s i  co n g reg a to s p r o  e lec tio n e  n o v i  re g is .«  »S. Ο. Μ. . . . etiam atque 
etiam vobis considerandum et longe autem prospiciendum existimat, si 
is, quem aliqui regem petunt, admittatur et belli terror aliunde ingruat, 
unde tandem subsidium praesidiumque necessarium ac opportunum 
expectare possetis. Cum enim ille magnorum principum et potentum 
consangvinitate, affinitate, clientela, subsidio, ope et auxilio niti minime
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gyűlés lefolyásáról, mint az valóban történt. A miért követeket 
küldenek a császárhoz a tényállás felderítésére.J)

Báthoryhoz is küldöttek követet, Orzechowski Pált, a ki 
által megköszönték gondoskodását, biztosították hűségükről és 
tudatták a gyűlés határozatait, melyeket febr. 1-én ünnepélyes 
formában megszerkesztettek.

Az országgyűlési végzésekben mindenekelőtt kijelentik, 
hogy a varsói gyűlés ama határozatát, hogy J^drzejowban gyű
lés tartassák, törvényesnek ismerik el. Anna és Báthory vá
lasztását megerősítik, a császárét ellenben, a mely nem a ne
messég akaratából történt s a kinek nominati ója nem a privi
legizált helyen ment végbe, nem ismerik el. Anna és Báthory 
házasságát helyeslik, de előbb Anna mondjon le a kincstár 
javára minden vagyonáról, ékszereiről. A ki e végzéseknek 
ellene szegül, ezek ellen szövetkezik, vagy pénzt fogad e l: a haza 
ellenségéül tekintendő s mint hazaárúló büntetendő. A koro
názás napjául márcz. 4-ét tűzik ki, de kimondják, hogy a ko
ronázás máskép meg nem történhetik, csak ha minden felté
telnek elég lesz téve. A koronázási országgyűlésre minden se
nator, az ország tisztviselői és a rendek megjelenni tartoznak. 
A koronázással egy időben történjék a királyi pár esküvője ; az 
eljegyzés (sponsalia de praesenti) történjék meg a királyt 
fogadó követség által a határon. A királyné Krakkóba kiséré
sére kijelölték a kanczellárt, az udv. marsait és két várnagyot, 
A királynak az ország határán való ünnepélyes fogadására bi
zottságot neveztek ki, melynek tagjai: a krakkai püspök (a ki 
csatlakozását fejezte ki követe által a nemességhez), a prze- 
rays’i püspök, a sandomiri és russiai vajda, Chodkiewicz litván

posset, facile eveniat, ut a Moscho, qui amicitiam S. 0. M. colet, bello la
cessitus, tantis periculorum oneribus sustinendis et propulsandis sufficere 
finitimisque provinciis tutandis per nullo modo esse queat.« (Krakkai 
egyt. kvt. 118. cod. 419. 1. bécsi udv. kvt. 8668. c. 117. 1. stb.)

‘) A jijdrzejowi gyűlés válasza a császárnak 1576. febr. 2-áról- 
Aláírta Karnkowski püspök, Zborowski P. krakkai, Tenczyiiski András 
belzi, Kostka sandomiri vajda, Dembinski fökanczellár, Zborowski And
rás udv. marsa,1, két Sieniawski és még tizenhatan a különféle vajdasá
gok képviselői. (L. P ray: Epistolae procerum III. k. 215. 1.) A császár
hoz küldött követek voltak : Starozebski Sobieski Albert, chelmi püs
pök, Landskoronski Kr. és Easki János (Heidenstein 93.1.)
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nagymarsai, a két Tenczynski, Gorka András gr., Sieniawski 
Miklós és Rafael, Zborowski András, Radziwilt Kristóf litván 
főparancsnok s a nemesség közül Míjziúski Márton. — Yégűl 
a sergek főkapitányává választották Nagy Lengyelország szá
mára Gorka Szaniszló grófot a poseni vajdát, Kis Lengyelor
szág számára pedig Czikowski Szaniszló krakkai alkamarást, 
Báthory bejöveteléig.])

Még egy nevezetes lépés történt. A  pápához fordulnak 
azon kéréssel, hogy tartsa vissza a császárt az ország megtá
madásától, a mely védbástyájaakeresztyénségnek a barbár be
ütések ellen. 2)

A gyűlés végeztével a fegyveres nemesség nem oszlott 
szét, hanem a krakkai vajda indítványára Krakkóba indúlt, 
hogy a fővárost megszállja. Mert a város polgársága az ellen
párthoz szított s a császáriak veszélyes terveket forraltak a fő
város elfoglalására. A nemesség egy csapással útját vágta a 
főváros elleni fondorlatoknak. Febr. 3-án Krakkó a Báthory- 
párt kezében volt. A vajda a királyi várat, a russiai palatin 
Kazimir elővárost, a belzi vajda a belvárost szállta meg : 4000 
főnyi nemesség lepte el a várost. A polgárságot javaik elkob
zásának terhe alatt kötelezték, hogy Báthorynak hűséget es
küdjenek, ezt követte a tanúló ifjúság felesketése (febr. 8-án) 
Dudithot fényes Ígérettel próbálták részökre nyerni, a mi nem 
sikerülvén, megintették (febr. 7-én), Tarnowski Szaniszló cze- 
howi várnagygyal együtt, hogy, ha élete kedves, három nap alatt 
hagyja el a várost, különben ki fogják űzni.3) Állítólag me
rényletet is követtek el ellene, hogy puskalövéssel megöljék.4)

- Ide jutott Dudith a császár iránti hűségben, hogy fele
ségével, négy gyermekével hontalanúl ki kellett bujdosnia

9 Az andrzejowi gyűlés végzései megvannak lengyelül a bécsi 
á. ltr. Pol.

s) A lengyel rendek a pápának Andrejoviae febr. 4. (Téka Nar.
86. 30.)

3) Frieser Ruebernek, Krakkó 1576. febr. 3.
*) Gorski János osviecimi podstarosta Promnicznak jan. 31. Czi

kowski Tarnowskinak febr. 3., felszólítja a meghódolásra. Dudith a csá
szárnak és Promnitz Károlynak, Krakkó 1576. febr. 7. Tarnowski Sz. a 
császárnak febr. 4. Jacobus Paleologus a császárnak, Krakkó febr. 6. 
»Heri conabantur occidere dominum Dudithiuni per bombardam.«

17*
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Krakkóból, a honnan a sléz határszélre Bielitzbe menekülve, 
sokáig ott ette a száműzetés keserű kenyerét. Méltán okozhatta 
a császár késedelmezését, a ki akkor készült gondoskodni 
rólok, — meghagyván Ruebernek, hogy 1000 embert küldjön 
segíségükre Krakkóba, — mikor már késő volt.x)

A ji.drzejowi gyűlés és Krakkó elfoglalása újabb len
dületet adott Báthory pártjának s nagy lehangoltságot keltett 
a császáriak között, a kik egymásután hagyogatták el a sülyedő 
hajót. Napról napra hiába várták, hogy a császár elindúl 
Bécsből; a helyett az a hír kezdett szárnyalni, hogy el sem 
fogadja a királyságot. »Ezt a késedelmet nem tudjuk érteni 
(fakad panaszra a podoliai vajda), még egy szent is megso- 
kalná eljárástokat. Nem bánom én, uralkodjék akár egy öreg 
vagy fiatal farkas, csak végre hagyjatok békében!« 2)

II.

Az Erdélybe küldött lengyel követségnek a varsói or
szággyűlés utasításul adta, hogy jan. 6-án az ország déli hatá
rán a Kárpátok alján összejőjenek s onnan késedelem nélkül 
Erdélybe siessenek. A követség nagyobb része jan. 5-én indúlt 
Krakkóból, nebányan pár napot késve jan. 8-án mennek ke
resztül Przemyslen Stry felé, a hol a többiek várakoztak 
reájok.3) Báthory a határszélre Goleczki Péter udvari hívét 
küldötte üdvözletökre,4) Huszt mellett pedig Bánffi György 
várta s vezette őket Erdélybe.

A követség tekintélyes kísérettel, mintegy 200 főnyi 
lovassággal útazott, a mire annálinkább szükség volt, mert a

') A császár Dudithnak febr. 15. Dudith pár napig még Krakkó
ban maradt, mert febr. 12-én még onnan ír Buebernek, hogy küldjön 
1000 lovast és 1000 hajdút segítségökre, a város kapui ugyan zárva van
nak, de a czehowi várnagynak van egy háza a város falánál, abba be 
lehet lopni a segédcsapatot s onnan kaput vághatnak a város falán át. 
(Hung.) Jan. 30-án is kérte már a segítséget.

*) Mielecki Dudithnak, Grodka febr. 22. Miskowski a gnezdai ér
seknek febr, 8., hogy mit tegyenek ? Gostomski rawai vajda Dudithnak, 
jan. 81.

3) Drohojowski San. przemysli várnagy Dudithnak 1576. jan. 8. 
Rueber a császárnak, Kassa jan. 8. (Hung.)

*) Báthory a lengyel követségnek, Gyulafejervár jan. 81.



kassai kapitány fel akarta őket tartóztatni s két száz lovassal 
lesetett rajok Lónyai Ferencz kapitány vezetése alatt a verecz- 
kei szoros alján. Úgy látszik, találkoztak is, de a lengyelek ki
kerülték az összeütközést.*)

Jan. 21-én vonúlt át Tordán a követség, lovon, kocsin és 
szánkán. A tordai magyarok ugyancsak megbámúlták a ko
zák-módra öltözött és fegyverzett lengyel lovasságot.2) Gyula- 
fejérvár kikerülésével egyenesen Meggyesre siettek, a hová a 
fejedelem, jan. 28-ára országgyűlést hirdetett.

Meggyesen a fejedelem már ott várta és fogadta őket. 
— Az audientián, jan. 25-én Ostrorog János üdvözölte a fe
jedelmet, előadta megbízatásukat és átnyujtá a választási 
diplomát. Báthory köszönetét és háláját fejezte ki megválasz
tatásáért és hajlandónak nyilatkozott a királyság elfogadására. 
Azután előterjesztették a választási föltételeket, Henrik tör- 
vényczikkeit s az esküformát, melyeket Báthory átnézés végett 
magához vett. Jan. 29-én kijelentette, hogy a föltételeket elfo
gadja s kész azokra megesküdni, de előbb az országgyűlés tár
gyalásait óhajtja hevégezni.

Az országgyűlés kedvező előjelek között nyílt meg. Éppen 
akkorra érkezett a krakkai vajda tudósítása, hogy a j^drze- 
jowi országgyűlésen a lengyel rendek egy szívvel-lélekkel meg
erősítették királylyá választását.8) Az örömhírre Koslowski 
Lőrinczet küldi vissza Lengyelországba levelekkel párthíveihez, 
a ki mint »szemtanúja tetteinek« tegyen jelentést s oszlasson 
el minden kétséget és álhíreket, miket az ellenpártiak terjeszt- 
getnek.4) S aztán nyugodt lélekkel léphetett az erdélyi rendek 
elé, hogy bejelentse (a mit már úgyis tudott mindenki) lengyel

’) Bueber a császárnak, Kassa jan. 8. és 24. Teuffenbach jan. 20. 
jelentésében : Blandrata újságolta, hogy Beregszásznál 200 lovas fekszik 

denen die polnische Gesanten hardt entrannen seyn«.
a) Teuffenbach jan. 22. jelentésében Tordáról azt írja : nem vol

tak többen 170 személynél s a legnagyobb része »Übel gerüst kosakisch, 
von den Hungern verlacht gesindl.«

a) A z erdélyi lengyel követek a j^drzejowi gyűlésnek Meggyes
ről 1576. jan. 30. Báthory annyi jóindulattal viseltetik az országiránt, 
hogy abból sok jó fog háramlani a köztársaságra, nemcsak fáradozásait 
és költségét, de vérét és életét is kész áldozni a haza javáért.

*) Báthory febr. 1. levelét 1. P ra y : Epistolae procerum III. k.
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királylyá választatását s ajánlja maga helyett vajdáúl »távol- 
létéhen« bátyját, Báthory Kristófot. A rendek egyrészt fájda
lommal, másrészt örömmel vették tudomásúl. Fájdalommal, 
hogy eltávozik körükből, a hol mindig kedvelt volt személye és 
jelenléte; örömmel, hogy isten akaratából oly magas méltó
ságra emeltetett, s miként Corvin Mátyás, Hunyady János er
délyi vajda fia, s később Zápolya János Erdély kormányáról 
királyi trónra ju to tt: úgy ő is — saját vérökből való vér — 
idegen ország trónjára hívatott meg. Isten rendelésének nem 
akarnak ellenállani: boldog és szerencsés legyen uralkodása. *)

De Báthory a fejedelemségről nem mondott l e : megtar
totta az erdélyi fejedelem czímet s bátyját helytartójáúl válasz
tatta. Ennek okát a császár hívei abban keresik, hogy Hagy- 
mási Kristóf vágyakozott volna a vajdaságra, s Báthory azért 
tartotta meg azt magának, kijelentvén, hogy a ki vajda akar 
lenni Erdélyien, az az ö élete ellen tör. 2)

Az országgyűlés, katonaság és portánkénti egy tallér adó 
megszavazásával, elvégezvén teendőit, miután febr. 3-án az 
oláh követség, 6-án pedig a budai basa csausza megérkezett: 
febr. 8-án Báthory letette az esküt a lengyel királyságra, Sem 
azelőtt, sem azóta nem volt oly magasztos ünnepély színtere a 
meggy esi főtemplom.

Délelőtt 11 órakor kezdődött a szertartás. A templom 
fényes közönséggel telt meg. Ott volt mindenekelőtt a lengyel 
követség, magok festői díszben, kíséretök kozákosan, ott volt a 
török csausz, az oláh s moldovai követség, a császár embere s 
az erdélyi három nemzet színe-virága. — A mint a fejedelem 
megérkezett s a főoltárral szemben helyet foglalt: előlépett a 
lublini vajda a követség élén s felolvasta a választási föltétele
ket, melyekre meg kellett esküdnie. A  fejedelem térdre eresz
kedett a főoltár előtt s a következő szent fogadást te tte :

*) Bethlen Barkas hist. II. köt. 420. 1.
a) Pesthy Ferencz, a Teuffenbach megbízottja Meggy esen, sokat tnd 

beszélni a Báthory Kristóf és Hagymási versengéséről. Azt hiszi, hogy 
kettőjükről még czifra híreket fognak hallani. Hagymási Pesthyvel is 
súgott-búgott: ő nem megy Lengyelországba, mert ő nem zsoldosa Bá- 
thorynak, nem akar tőle semmiféle parancsot, miért nem írt neki a csá
szár V hogy az elégületleneket sietve tudósítaná. Különben Hagymási 
»ein geiczig Fuchs ist«. Teuffenbach febr. 19. jelentésében.



En István, idén kegyelméből Lengyelország választott 
királya, Lithvánia, Russia, Masovia, Samogitia, Kiew, Vol- 
hinia, Podlachia és Livonia stb. nagyherczege s Erdélyország 
fejedelme fogadom és esküszöm a mindenható istenre, s Jézus 
szt. evangéliumára, hogy mindkét nemzet jogait, szabadságait, 
törvényeit, melyeket elődeim a lengyel királyok és litván nagy- 
herczegek, főkép pedig az öreg Kázmér, »Lois-nak nevezett 
Ludovicus« (Nagy Lajos), I. Ulászló, Vitold, I II . Ulászló, 
III . Kázmér, János Albert, Sándor, I. Zsigmond, II . Zsig- 
mond Ágost és Henrik az ország minden rendű és rangú lakói
nak adtak s melyeket az interregnum alatt a rendek megerő
sítettek, továbbá a követek által a rendek nevében előmbe 
adott feltételeket megtartom, a vallásfelekezetek között a békét 
megőrzőm s nem engedek senkit vallása miatt bántani. Az or
szágtól elidegenített részeket visszaszerzem, határait nem ki
sebbítem, hanem megvédem és kiterjesztem. Igazságot szol
gáltatok mindenkinek. És ha (a mi távol legyen tőlem), vala
miben eskümet megszegném, az ország lakói nekem engedelmes
séggel ne tartozzanak, sót azon esetre őket· minden hűségtől és 
engedelmességtől felmentem ; feloldást ezen én esküm alól senki
től sem fogok kérni, sőt azt önként felajánlva sem fognám elfo
gadni. Isten engem úgy segéljen !

Ez erős eskü után, melynek utolsó pontja az arany bulla 
31-ik pontjára emlékeztet, az eljegyzést hajtották végre Jagelló 
Annával. Azután a követek esküdtek az ország nevében hűsé
get választott királyuknak s a végén trombitaharsogás, dob
pergés és az összes ágyúk dörgése által kísérve lengyel király- 
lyá hirdették a fejedelmet. Hála-istenitisztelet s te deum fe
jezte be a templomi szertartást. Utána még két álló óráig 
riogtak a kürtök, harsogtak a trombiták, ropogott a puskák 
sortüze, dörögtek az ágyúk s szóltak a harangok a nagy nap 
tiszteletére, Az ünnepélyeket díszlakoma fejezte be. *)

Másnap újra megvendégelte a fejedelem a követséget s 
lakoma után mindenkinek egy-egy lovat ajándékozott teljes

') »Timpana efc tubas clangisse atque strepitus bombardarum per 
duas integras horas ei afflasse«. Pesthy Ferencz Teuffenbachnak, Meggyes 
febr. 8. Továbbá Teuffenbach febr. 19. jelentése és »Zeittung aus Sagg- 
mär« 22. Febr. 1576, (Bécsi u. kvt. 8736. c. B. 6. 1.) - .
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felszereléssel, s egy-egy ezüst ivó-serleget, a melyek 8000 
tallérra becsültettek. A főkövet Tarló azonkívül 2000 tal
lér, 1000 arany és 5 szép nagy serleg ajándékot kapott, 
Ostrorog felényit, a többiek kevesebbet. J) Azután a követség 
két tagját visszaküldte Lengyelországba, melléjük adván Sulyok 
Imrét a választási föltételek és eskü aláírt és megerősített pél
dányaival és levelekkel a lengyelekhez és litvánokhoz.2) Ugyan
akkor bocsátja el Woroniecki Jakabot a császári párt követét, 
intelmekkel az egyetértésre.8) Díszes kíséret, 300 ember 
megy a Máramaros felé visszatérő követekkel, a kik febr. 
18-án Deésen szállottak meg. A követség többi részét magá
val viszi a fejedelem (febr. 11-én) Gytilafejérvárra. 4) Néme
lyek Nagy-Szebenben szállásoltattak el. De szász uraiméknak, 
úgy látszik, nem nagyon tetszettek a jó-mulató lengyel brat-ok, 
a víg czimborákból álló kíséret, mert felpanaszolják a nagy 
költséget,a mibe kerülnek, a garázdálkodást, a mit űznek: a mi 
miatt a polgárok el vannak keseredve s lázonganak.5)

A lengyel követség arra várt, hogy Báthory befejezvén 
úti készülődéseit, együtt menjenek Lengyelországba. A szük
séges katonaságot az országgyűlés megszavazta nemcsak a be
menetelre, de az ország védelmére is a németek esetleges táma
dása ellen. A lengyelek azon voltak, hogy mennél kevesebb 
katonasággal, de sietve indúljanak. Fejérvárt és Tordán lázas 
sietséggel csinálták a kardokat, csákánt és egyéb fegyvereket, 
a mivel a fejedelem a hadfelkelést felfegyverezze. Bánffi Györ- *)

*) Teuffenbach febr. 19-iki és Bechler Konrád márcz. 3. jelentése 
szerint.

a) Báthory a litvánoknak, Meggyes fehr. 9. »Vos hortamur, ut 
omnes rationes concordiae ineatis, ne ob dissensionem civilem respublica 
ista fiorentissima, una vobiscum civilibus armis obruta, ad extrema quae
que redigatur hostibusque externis praedae exponatur.« (Teka Nar. 85. 
81.) -4 l e n g y e l  r e n d e k n e k  j e b r .  1 0 . »Stephanus electus rex« és »Martinus 
Berzeviceus procancellarius« aláírással.

a) Báthory a lengyel ellenpártosoknak a »nostra electione dissen
tientibus«, Meggyes febr. 9. Útlevél Woroniecki számára Lengyelor
szágban, Meggyes febr. 11. (Pol.)

*) Mintegy 100 személy, köztök hat (?) főkövet »Zeittung aus 
Zaggmär febr. 22.«

5) »Treiben grossen muthwillen«, úgy hogy miattok »auch etliche 
auflauf beschehen«. Teuffenbach febr. 28.



gyöt és Gyulaffi Lászlót nevezte ki az útra parancsnokul. 
A hadi népnek márcz. 26-ára kellett készen lennie, a mikor a 
fejedelem szemlét volt tartandó felettök.

A legfőbb kérdés volt, melyik úton menjen Lengyelor
szágba ? — Négy út állott előtte. A legkényelmesebb lett volna 
Munkács és Sambor felé, a vereczkei szoroson á t ; a másik ne
hezebb s csak lóháton járható : Huszton s a máramarosi ha
vasokon át Stry felé; a harmadik a leghosszabb (40 mfdel több 
mint amaz, 150 mf Krakkóig) s az útak rosszasága és vizeken 
való átkelés miatt a legnehezebb: Moldován át, Czernowicz és 
Lemberg felé ; a negyedik a legveszélyesebb: Kassán s eset
leg a Szepességen (Lőcsén) át egyenesen Krakkóba.

A kassai kapitány azt tanácsolta a császárnak, hogy Bá- 
thoryt, a ki valószínűleg Munkács felé fog menni, fel kell ta r
tóztatni. Huszt várát Békés, Bornemisza és bujdosó társaik 
könnyen elfoglalhatnák Kornis Gáspártól. Avagy ö maga 1000 
—1500 emberrel elállná a szorosokat, Kővár, Nagy-Bánya 
és Máramaros táján s ha a vajda kétannyival jönne, még akkor 
sem engedne neki egy tapodtat sem. De erre pénz kellene. 
A császár elfogadván a tervet, 20,000 tallért rendel katonaság 
(3—4000 huszár és drabant) fogadására, meghagyván, hogy 
vigyázzon a vajda útjára és tartóztassa fel.x)

Báthory jól ismerte készülődéseiket s túljárt az eszökön. 
Tudtára adatta a kassai kapitánynak, hogy, mert a szorost el 
akarja állani előtte, tehát most már nem Munkács, de egyene
sen Kassa felé veszi útját, úgy hogy szekerének kereke a város 
kőfalát fogja horzsolni. 2) Ezt ajánlotta a budai basa is, meg
ígérvén, hogy ő maga kíséri el, s ha feltartóztatnák: Erdély és 
Kassa között egy falu sem maradna felégetetlenűl. Ki van adva 
a parancs a temesvári és a többi basáknak is, hogy segélyére 
siessenek, a boszna basának pedig, hogy minden falut elpusz
títson Bécsig.3) Tényleg a csauszok egymást érték a fejedélem 
udvarában, Budáról, Temesvárról, Lippáról s a portáról, biz- *)
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nek, Bécs febr. 12.

*) Bueber febr. 13-án.
’) T euffenbach febr. 19-én.



2 6 6 SZADECZKY LAJOS

tosítván őt a török segítségről.J) — De Báthory jobb hazati 
volt, hogysem a magyar földet a török rablásainak tegye k i : 
Kassa felé menetele puszta fenyegetőzés volt. Berzeviczy így 
nyilatkozott errő l: Az ő ura inkább a kerülő utat választja 
Moldován át, mintsem a török segélylyel, a mely rablásra és 
pusztításra vágyik, ő felsége földjén keresztül menjen, habár 
jól tudja, hogy ő felsége a passust nem tagadná meg tőle.* 2 3) 
Tehát a Moldován át való utazásra határozta el magát s már 
febr. közepén a székely földön kiadta a parancsot, hogy kenyér, 
széna és minden szükséglet készen tartassék az út mentén. De 
a császáriakkal szemben jónak látta titkolni az úti tervet.

A fejedelem még a meggyesi országgyűlésről (febr. 8-án) 
a császárhoz küldi Sombori Lászlót, s útlevelet kér általa Ma
gyarországon keresztül. Nem remélte, hogy megkapja; de ér
dekében állott a császárt bizonytalanságban tartani. Portai kö
vetének nyíltan megírja, hogy futárt küldött salvus conduc- 
tusért, úgy adván elő, mintha Magyarországon át akarna Len
gyelországba menni: »jól tudtam, hogy szolgámat soká fogja a 
császár a válaszra várakoztatni, s én azon közben Moldova felé 
bemegyek; s így nem tudják, melyik útat választom«.8) Báthory 
jól sejtette. Sombori hiába vár a válaszra, ^  mi felett az ud
vari tanácsosok sokáig tanakodnak s végre is febr. 25-én »elin- 
díttatását sürgetve« csak annyi választ visz, hogy külön kö
vetet fog a császár küldeni, addig is inti és óvja Báthoryt, hogy 
ne gyújtson lángra olyan tüzet, melyet nehéz lesz megoltani.4 * *)

Báthory azonközben egyengette útját Lengyelország felé. 
Útja Podolián és liussián vezetett keresztül, hol az összes ne
messég vele tartott, élükön a stryi kapitánynyal, Sieniawski 
Miklóssal; de a lembergi vajda és várnagy, a przemysli és 
sanoki várnagy császár-pártiak voltak. Báthory gyakori kö

0 A budai csausz febr. 22-én utazott el Fejérvárról (írja Teuffen- 
baclufebr. 28.) 8 lovat ajándékozott a vajdának, a melyek közűi az egyik 
annyira tetszett, hogy másnap kocsila fogatta s vizet vitetett vele a török 
lakásába ('! ?)

2) Teuffenbach febr. 28.
3) Báthory Nagy Máténak a portára, Gy.-Fejérvár febr. 24.
*) Miksa Ruebernek febr. 18. Báthorynak febr. 25. »Te etiam be

nigne hortantes et monentes, ut consilia tua eo dirigas, ne tali incendio
causam praebeas, quod postmodum non ita facile restingui queat.« (Pol.)
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vetek és levelek által ostromolván őket, legalább a jóindúlatú 
semlegességet biztosítja ezeknél is. *)

A császár sem hagyja figyelmen kivűl a keleti végek 
urait. Midőn látja, hogy Báthory nem enged s Lengyelországba 
készül: egyrészről Rueber, másrészről Mielecki és a Herbur- 
thok által reméli őt feltartóztatni. A kassai kapitány által kö
vetül küldeti hozzájok és Ostrogski Konstantin herczeghez 
Bechler Konrádot levelekkel. Bechler febr. 22-én ér Prze- 
myslbe, de Herburth Jánost a kapitányt a császár hosszas ké- 
sedelmezése miatt egész elkedvetlenedve (gantz verzagt und 
kleinmütig) találja. Kereken kimondja ez, hogy, mert Báthory 
előhb be fog jőni, térdet fejet kell hajtaniok neki. Jőjön a csá
szár előbb Krakkóba s ő lesz a király! — Másnap Grodekbe 
ment a császári követ a lembergi vajdához s előadta, hogy 
a császár 33,000 frtot szánt nekik 1500 lovas fogadására, 
hogy Báthoryt Rueber segítségével feltartóztassák. A pénzt 
Kassán felveheti. De a vajda azt felelte: hogy itt többé a pénz 
nem segít, nem is tudna honnan hadi népet fogadni, mert a 
környékbeli mind »rebellis«, csupán a császár gyors bejövetele 
segíthet. Ok, ha a király személyében nem is, de abban meg
egyeznek, hogy az országot nem akarják vérfürdővé változtatni. 
Ha Báthory előhb bejő, akkor ők sem segíteni, sem tanácsolni 
nem tudnak többé. Azon fordúl meg minden, hogy a császár 
vagy személyesen, vagy Rueber által megelőzze Báthoryt. 
Febr. 26-án éjjel a két Herburth (János és Szaniszló) Gro
dekbe ment Mieleckihez s ott még egyszer tanácskoztak; de 
végválaszuk is csak az lett, hogy a császár ajánlatát el nem

*) Báthory »Mo. Herburth de Fulstin« lembergi kapitánynak, 
Meggyes febr. 1. Köszöni jóindulatát, intse fivéreit is, Jánost a sanoki 
várnagyot és przemysli kapitányt, és Szaniszlót a lembergi várnagyot. 
Mieleokinek Koslowski (febr. 1.), majd Woroniecki (febr. 11.) vitt levelet 
Báthorytól, intvén, hogy úgy viselkedjék, a mint »per dominum docto- 
rem« (Blandrata) által Ígérte s a mint régi barátságuk követeli. (Pol.) 
A podoliai vajda Báthorynak, Grodek 1576. febr. 24. inti, ne siettesse be
jövetelét, »ne, quam secum faoem praeter spem omnem et existimationem 
suam ad haec regni nostri tecta trahat.«

s) A császár Ruebernek, Mieleckinek, Herburth Szaniszlónak és 
Jánosnak, és Ostrogski hgnek 1576. febr. 12. (Pol.)
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fogadhatják, mert minden attól függ, ki érkezik előbb az or
szágba: azt fogja az ország királynak elismerni. x)

Báthory is jól tudta azt s igyekezett a császárt meg
előzni. Mihelyt úti készülődéseit befejezte s Erdély biztonsá
gáról gondoskodott, figyelő hadtesteket állítva fel Váradon 
(3000), Kolozsvárt (4000) és Maros-Vásárhelyen (2000 em
bert) : elindúlt Gyulafejérvárról Szebenbe és Fogarasra, innen 
(márcz. 12-én) Brassóba s márczius 15-én 500 lovassal és 1000 
gyalog hajdúval útra kelt Lengyelország felé. Kíséretében vol
tak alkanczellárja Berzeviczy, s az erdélyi főurak közül Bánffi 
György és Gyulaffi László hadparancsnokok, Bethlen Farkas 
(Gábor fejedelem atyja), Kemény Boldizsár (János, a későbbi 
fejedelem atyja), Bánffi Kristóf, Kornis Farkas, Perneszi Ist
ván, Lázár András, Mikó Miklós, Bécs Imre, Daczó Péter, 
Székely Mózes és többen. 2)

Ezek kíséretében hagyta el szülő hazája határait, s 
azt többé soha nem látta. Erdélyország színe-virágától és a len
gyel követségtől környezve — nem ugyan »postán«, mint né
melyek rebesgették, — de lehető gyors menetben sietett új 
hazája s királysága felé.

') Bechler Konrád hosszú jelentése a császárnak, Kassa 1576. 
márcz. 3. (Hung.) Mielecki és a két Herburth Ruebernek, Grodek febr. 
26., 27. és márcz. 1.

s) Bethlen Farkas II. k. 425. Bueber a császárnak Kassa 1576. 
márcz. 27., azt írja, hogy Erdélyből jövő embere jelenti, hogy a vajda 
15-én indúlt Brassóból, vele egy kocsiban csak apródját vitte »seinen Jun
gen und eben diesen, dessen er sich etwas mehr, als zum aufwarten ge
brauchet.« (b. á. Itr. Hung.) ,



XIV.

A lengyel követség Bécsben. — Fogadtatásuk. — A császár huza
vonája. — A királyság elfogadása s az eskü letétele (márcz. 23-án). — 
Báthory-párti lengyel és török követség Bécsben. — Krakkai, lowiczi 
és varsói országgyűlések. — Sulyok Imre követsége Krakkóban. — 
Q-orka András gróf elfogatása. — A császárpártiak lowiczi és varsói

gyűlése.

A császárhoz küldött lengyel követség egy héttel előbb 
érkezett Bécsbe, mint a másik Erdélybe; de másfél hónappal 
később ért czélt. A mily puritán egyszerűséggel fogadták őket 
Erdélyben, ép oly fényes volt a bécsi fogadtatás, f.aski a párt 
sürgetésére már jan. 5-ére Bécsbe sietett, a többiek tízen jan. 
14-én értek Bécs a lá ; hat kocsival a követek, 21 kocsin és lóhá
ton kíséretök. Három kocsi díszesebb volt a többinél; zászlót 
vivő nemes apródok lépdeltek mellette s ültek a bakon, selyem 
ruhában, arany lánczokkal ékesen. A követek magok is dísz
ruhát viseltek, megjelenésök előkelő és hősies vala (preciosus 
et heroicus). Díszes fogadtatásukról gondoskodva volt. Az ud
varból 50 kocsival mentek elibök x) a nagy Duna-ág hídjáig, 
Pernstein Wratisláw cseh kanczellár vezetése alatt s közeledé
sük hírére a kíváncsi bécsi nép tömegesen özönlött ki a kapu
kon. A bevonúló kocsisor (74) hosszát 1000 lépésre, 1j4 német 
mértföldre tették.

A  követséget (melynek 11-ik tagja másnap érkezett, 
2 betegség, a vicekanczellár költség hiánya m ia tt2) elmaradt), 
Károly főherczeg házában az udvar közelében szállásolták el. 
Lakosztályuk szőnyegekkel volt díszítve s ellátva minden ké
nyelmi eszközzel. Gazdag asztaluk volt, »úgy tartották őket, *)

*) Weber J. B. Rudolfnak. Béca, 1576. jan. 17. azt írja, hogy a 
követség 40 kocsival érkezett és az udvari nép 30 kocsival ment elé
jük. (Hung.)

s) »Wegen mangl der zehrung.« Mártod boroszlói püspök a csá
szárnak. Olmütz, 1576. jan. 10.



mintha birodalmi herczegek lettek volna.« A császár Poppel 
Lászlót, Kolowratot és Lobkowiczot rendelte melléjük társal
kodóul és vendéglátótól, azonkívül mindeniknek külön étekfogó 
inasa és pohárnoka volt bécsi polgár fiúkból. Az udvar leg
kitűnőbb borát itták s mindeniknek egy-egy aranyozott serle
get ajándékozott a császár. Szolgáikat és lovaikat vendéglők
ben szállásolták el az udvar költségén. A többi lengyel urak 
és nemesek, a kik magok jószántából jöttek Bécsbe, Nádasdi Ta
más házában laktak, melyet a császár ottlétök idejére elkért.2) 
Ezeket is gazdagon ellátták szolgáikkal és lovaikkal együtt 
s melléjük is udvari embert rendeltek társalkodóúl s felügye
lőül, hogy hiányt semmiben se szenvedjenek.

Ellátásuk naponként 5—600 írtba került s ez tizenegy 
hétig tartván így, közel 50,000 írtjában állott a császárnak a 
lengyel követség.3)

Jan. 17-én lett volna az első audientia, de a császár 
gyöngélkedése miatt (hajnalban erős láza támadván) más napra 
maradt. A nagy-termet (aulát) aranyozott függönyökkel és sző
nyegekkel díszítették fel, a császár számára selyem szövetű 
széket állítottak egy mennyezet (baldachin) alá. Jan. 18-án 9 és 
10 óra között összegyűlt a nagy teremben az egész udvar, min
den tanácsos és számos főnemes, valamint a bécsi polgármes
ter, a bírák és városi tanácsosok. A  követekért a császár pa
rancsából Pernstein, a két Salmgróf, Engelsdorf az udvarmes
ter, Beheimb, Preiner és más udvari méltóságok lovagoltak, 
hogy az audientiára vezessék őket. Midőn megérkeztek, ő fel
sége saját szobájából átvitette magát s a mennyezet alatt fog
lalt helyet. Kétfelől Mátyás és Miksa főherczeg állott mellette 
(Budolf és Ernő a magyar országgyűlésen Pozsonyban lévén), 
távolabb az udv. kamarások és tanácsosok. A mint a követek 
kísérőikkel elibe jöttek, ő felsége felállott és kalapját kezében 
tartva, a követeknek kezet nyújtott. Mindnyájan dísz-lengyelbe * 8
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0 »Als wenn sy reichsfürsten weren, getractirt worden.« (Bécsi 
udv. kvt. feljegyzés 8668. c. 101.1.)

a) Miksa Nadasdinak Bécs, jan. 7., hogy engedje át házát.
8) »Und hat also dis in die eileffte wochen gewerdt, also dass man 

vermeindt ein tag in 5 oder 600 fl. ausgangen sein.« (Bécsi udv. kvt. 
feljegyzés 8668. c.)
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voltak öltözve, Laski ezüsttel áttört zöld atillában, felette 
skárlát vörös mentében (kontusz) pompázott, »kinézése olyan 
volt, mint Marsé lehetett.« r)

A mint a császár ismét leült, Laski, mint a követség ve
zetője, átnyújtá megbízó levelűket s előadta követségük czélját, 
ékes lengyel oratióban kifejtvén, hogy miért választották a 
császárt, a tapasztalt uralkodót s nem Ernőt, az ifjú főher- 
czeget.2 *) Báthory választásáról egy szóval sem emlékezett. 
A császár levette kalapját és mosolyogva (lachende) mondá, 
hogy, mert lengyelül nem tud, a hasonló cseh nyelven kíván 
válaszolni. Megköszönte választatását és ígérte, hogy legjobb 
belátása szerint igazságosan fog uralkodni, reméli, hogy meg 
lesznek vele elégedve. »Ekesszólása elragadta a követeket,« 
kik örömmel hallották, hogy oly jól beszél csehül, mintha csak 
anyanyelve lenne.8) »0 felsége szép beszédére — mondja egy 
naiv feljegyzés — a körülötte állók ős lengyelek örömükben 
nevettek, mások örömkönyeket sírtak,«4 * * * 8) és siettek szeren
csét kívánni. Midőn így az audientia véget ért, a császár le
vevő kalapját, újra kezet fogott nemcsak a követekkel, de kísé
retükkel is, a kik csak nemesek voltak. Körülbelül mintegy 
70-en voltak összesen a lengyelek. A császár ilyetén leeresz
kedése »nagyon jó véleményt ébresztett humanitása iránt.« 
Az audientia végeztével az étterembe vezették a követeket, 
s ott reggeliztek a császárral együtt.

Másnap volt a titkos audientia, melyen egyik német ta
nácsos sem volt jelen. I t t  adta elő Laski a választás körülmé
nyeit s átnyújtotta a választási feltételeket. A  császár a fölté
telekre, »melyeknek teljesítése nemcsak nehéz, de egynéme-

J) Historica narratio de legatione Polonica ad Maximilianum
ablegata. Arczképök megvan a csász. könyvtárban. »Illustrium virorum
volumina.« (L. bécsi udv. kvt. 8668. c.)

s) Oratio nomine ordinum regni Poloniae coram 0. Mte per Syra-
diensem vernaculo sermone recitata, cum eam in regem Poloniae renun-
ciaret ac. 1576. (Latin más. b. á. Itr. Pol.)

8) »So zierlich und wol geredt, als wan Ier K. May. ein geborner 
Behemb weren.« (A bécsi követségről udv. kvt. 8668. c. 102. 1.)

*) »Vor freiden gelachet, andern vor freiden die äugen übergan
gen sein.« (U. ott.)
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lyiké lehetetlen is«, most még nem válaszolt, a helyett a kö
veteket vadászatra hívta meg.

Nem válaszolt napok múlva sem, mert a föltételeket oly 
súlyosaknak találta, hogy jónak látta országai rendei, taná
csosai, a választó fejedelmek és főherczegek véleményét ki
kérni. x) Úgy látta, hogy követei messzebb mentek az enged
ményekben, mint felhatalmazásuk terjedt. A feltételek egy 
részét merőben elfogadhatatlanoknak tartotta. Főkép azt, hogy 
Lengyelországban kellene laknia s utódjáról nem gondoskod
hatnék. Nyugtalanította a szakadás is, belátta, hogy az övéi őt 
»kissé elhamarkodva« (praecipitanter) kiáltották ki, a mi miatt 
az ellenpárt felíndúlva (irritirt), a végsőre kész. Nagy akadá
lyai vannak tehát a királyság elfogadásának; de másrészről 
nagy szégyenére válnék az osztrák háznak, ha a választást 
nem tudná érvényesíteni.* 2)

A lengyel követeknek várniok kellett, míg a vélemények 
beérkeztek. Külön-külön véleményt adtak: Albrecht bajor 
herczeg (febr. 3.), Ágost szász választó (febr. 9.), a branden
burgi választó (febr. 14.), Ferdinánd főherczeg a császár öcscse 
Insbruckból (febr. 5.), Károly főherczeg Gráczból (febr. 4.), 
a cseh orsz. főméltóságok (febr. 3., 12., 21.), az alsó-ausztriai 
rendek és tanácsosok (febr. 17.), a felső-ausztriai rendek 
(febr. 19.), a Bécsben lévő magyar tanácsosok (két ízben d. n.), 
végűi egyes tanácsosok, pl. Pernstein Wratislaw cseh főkan- 
czellár (apr. 14., 19., 29., 30-án). A vélemények nem hunynak 
szemet a nehézségek előtt. A csehek pl. nagyon meggondolandó
nak tartják, hogy ily zavaros viszonyok között a császár Len
gyelországba bemenjen, Krakkót elfoglalja; nagy sereg, leg
alább 100,000 ember kellene hozzá, s ha nem jól sikerülne, 
mily nagy gyalázat lenne belőle. Meg kell várni, míg a zavar 
csendesedik s békésen elfoglalható a trón. A választó fejedel
mek a birodalom tekintélyét, a főherczegek az osztrák ház 
nymbusát féltik, hogy ha a császár engedne a »vajdának« s 
nyakokra engedné nőni a törököt. A  magyar tanácsosok »nem 
ugyan a rendek nevében, de mint magán hívei ő felségének«

■ ') Miksa Dudithnak, jan. 24.
2) Miksa a Bajor választónak, Ferdinánd és Károly főherczegnek. 

Bécs, 1576. jan. 24.
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azt ajánlják, hogy fogadja el a felajánlott királyságot, de a 
teljesítethetlen föltételeket fentartással, hogy azok a koroná
záskor enyhíttessenek (!), siessen bemenni, de előbb Magyar- 
országot biztosítsa a török ellen jól felszerelt hadsereggel. 
A sietést a többiek is nagyobbára tanácsolják, mert »pericu
lum in mora« s mert Báthory Julius Caesar példájára gyorsan 
el akarja vetni a koczkát.1)

A követek nem szűntek meg sürgetni a császárt, hogy 
fogadja el a föltételeket, tegye le az esküt és siessen bemenni 
az országba. Ugyanezt sürgetik naponként Lengyelországból 
a párthívek és Duditb — nyugtalanúl, türelmetlenül. A  csá
szár kijelölte a föltételek pontjai közül a teljesítbetetleneket s 
kérte a követeket, hogy azokat változtassák meg.2) Nekik arra 
nincs felhatalmazásuk, felelték a követek. — Küldjenek tehát 
együtt követeket Lengyelországba a lowiczi országgyűlésre, 
hogy a rendek egyezzenek belé az elfogadhatatlan feltételek 
megváltoztatásába.3)

Mert az érsek a j^drzejowi gyűlés ellensúlyozására ország- 
gyűlést hívott össze Lowiczba.4) — De a lengyel követek több 
okból nem helyeselték a közös követség küldését. Nem hogy 
jót tenne, de a legnagyobb zavart és desperatiót idézné elő, 
ha megtudnák, hogy a császár (a kit személyesen várnak) vo
nakodik elfogadni a feltételeket, m ely e it követei Varsóban 
már elfogadtak az ő nevében. Minden reményűket elvesztenék, 
s látván az ellenpárt serénységét, Báthory közeledését: térdet- 
fejet hajtanának az ellenpártnak, vagy az országból kellene 
kibújdosniok. A helyett azt ajánlják, hogy a császár egyedül 
küldjön követet, a ki által mentse ki késedelmét s a feltételek

*) A választó fejedelmek, föherczegek, cseh, osztrák és magyar 
tanácsosok és Pernstein véleményei (gutbedunken) megvannak a Szalay 
Ágoston gyűjteményében, az itt is szereplő Pernsteintól származó codex- 
ben, melynek tábláján » ¥ . H. Z. P. (Wratislaw Herr Zu Pernstein) 
1576« látható.

2) A császár Saskinak és követtársainak. Bécs, febr. 20. (b. u. kvt. 
8736. c. 154. 1.)

s) A császár a követeknek febr. 24.
4) Az érsek pátense, melylyel az országgyűlést összehívta febr. 

8-án kelt Lowiczon. (Szalay Á. gyűjt. Pernstein cod.)
SZÁDECZKY : BÁTHORY IST. LENÖYEL KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. lfcj
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elfogadásáról, az eskü letételéről s a bemenetel napjáról tu
dósítsa híreit, hogy megakadályozzák a herczegnő megkoroná
zását s Báthory bemenetelét.1)

Dudith azt jósolta, hogy az érsek gyűléséből »nascitur 
ridiculus »IM S.« Sero sapiunt Phryges! Sem a levelek iroga
tása, sem a követek küldözgetése nem használ többé, egyébben 
nincs remény, mint a gyors bemenetelben!2)

De a császár nem indúlt meg sem a követség, sem párt
hívei sürgetésén. Más megoldási módon törte a fejét. És márcz. 
3-án kijelentette, hogy sem Németországot, sem az övéit nem 
hagyhatja el, gyönge egészsége miatt sem mehet. Ha vérontás 
nélkül a dolog nem megy, a mi töröknek, tatárnak s a pokol 
ördögeinek tetszenék inkább, mint neki: inkább sorsukra bízza 
őket! Eszközöljék ki, hogy Báthory kizáratván, fia Ernő vegye 
el Annát s ö legyen a király. A Henrik föltételeit fia számára 
elfogadja. Báthory elnyomására 100,000frto t ajánl fel. 8)

Ezzel az ajánlattal küldi márcz. 4-én a gnesdai érsekhez 
Kochticzkit követségbe, azon reményben, hogy még Lowiczban 
együtt találja a gyűlést.4 * * *)

De a lowiczi gyűlés márcz. 5-én eredménytelenül felosz
lott. Előbb azonban szemrehányást tett a császárnak, hogy 
követei megígérték egy hó lefolyása alatt bejövetelét, s íme, 
három hónap múlim sem mozog, a feltételek elfogadásáról 
sincs semmi hír. Király nélkül nem lehet az ország, jöjjön tüs
tént, ha király akar lenni! Azé lesz az ország, a ki előbb bejő, 
mert annak a másik párt engedni kénytelen. Meglátják a var-

') »Consilium oratorum Pol. de legatis a eaesare et ex medio
ipsorum Loviczium ad conventum ordinum non mittendis. Mittendos ta
men aliquos, qui morae causas adierant.« Bécs, 1578. fet>r. 28. (bécsi udv.
kvt. 8736. c. 176. 1. és b. á. 1. Pol.)

8) Eo loco res esse, ut iam neque litterarum scriptionibus, neque 
legationibus quicquam profici amplius possit, una reliqua spes est, in ce
leri Μ. V. S. adventu. Dudith. a császárnak. Bilitz, febr. 27.

s) »Ad reprimendam autem Transylvaniam 100,000 fl. offert.« 
A császár a lengyel követeknek (Pol.) és »Fragmentum, in aula caesaris 
1576 márcz. 3.« (Téka Nar. 85. 36.)

*) A császár a gnesdai érseknek febr. 23., 24., márcz. 4. Kochticz- 
kinak febr. 24. Kochticzki a császárnak. Kochticz, márcz. 3.



sói (apr. 9.) gyűlésen — tették hozzá majdnem fenyegetőzve — 
mire kell magokat elhatároznak ? ! * *)

A császár tétovázását még ez sem törte meg. Hamar 
kész volt mentségeivel. A követség csak az ötödik héten érke
zett meg s oly feltételeket és eskümintát hozott, a mi felett 
tanácskoznia kellett, s melyekre megesküdnie nem lehet. Ismét 
csak azt ajánlja, hogy fogadják el fiát Anna férjéül és királyül.2)

A lengyel követség, melynek a császár fennebbi válaszát 
előterjesztette, a desperatio szélére jutott. Keserves panaszra 
fakadnak, hogy fáradságos utazásuknak, költekezésöknek 
semmi gyümölcsét nem látják, küldőik részéről gyanú s elége
detlenség, ez ellenpárt részéről gyűlölet a jutalmok.8) A császár 
látván, hogy válasza »megzavarta« a követséget, mentegeti 
magát, hogy nem szándéka a koronáról lemondani, de mert 
kedvezőtlen egészsége miatt nem mehet, s a birodalmat és or
szágait elhagyni nem akarja, azért ajánlja fiát maga helyett, 
a ki a herczegnőhöz is méltóbb, mint Báthory, teljesítheti a 
feltételeket, nálok lakhat s ő is mindenben segélyére lehet, 
mintha csak maga uralkodnék. Ezt vigyék ki a lengyel ren
deknél. 4)

A lengyel követek igyekeztek megértetni a császárral, 
hogy az alkudozások ideje lejárt, míg ők újabb tárgyalásokat 
kezdenének a főherczeg érdekében, Báthory kényelmesen 
elfoglalja a trónt. Ugyanazt izengetik a naponként kevesbedő 
párthívek. Kérnek, könyörögnek, szabadítsa meg végre őket a 
bizonytalanságtól!B)

*) A Lowiczban összegyűlt rendek a császárnak, 1576. márcz. 5. 
(b. udv. kvt. 8668. és 8736. cod.) »Allatae Yiennae 11. Mártii.«

a) Miksa a lengyel követeknek alowiczi rendek levelére márcz. 14. 
(b. u. k. 8668. c. 127. 1.)

s) A lengyel oratorok a császárnak »postquam litteris Loviczio 
acceptis regnum recusasset suscipere.« Bécs, márcz. 16.

*) »Ultimum responsum S. C. Mtis oratoribus Poloniae« (b. u. kvt. 
8668. c. 129. 1.)

s) »Oro et obtestor, liberet nos, et se, in alterutram partem, ut et 
rebus nostris consulamus, et animus dies noctesque anxius tandem hac 
cura liber sit.« Dudith a császárnak. Bilitz, febr. 28. a podoliai vajda 
Dudithhoz írott levele szavaival. Még előbb Dudith fehr. 26. az ellenpárt 
elbizakodottságáról : »quam securi sint suarum rerum, non secus, aut si 
nullum aut levem aliquam antagonistam habiturus sit.«
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Jobban megindítja a császárt az események gyors élő- 
haladása. A kiegyezéshez s a jedrzejowi gyűléshez fűzött 
reményei meghiúsúltak, Báthory útnak indúlt, Anna megér
kezett Krakkóba s a koronázás ideje ki volt tűzve. Gyorsan 
kellett határoznia. Jónak látja tehát, hogy újra fölvegye a 
lengyel követekkel a föltételek felett folytatott alkudozásoknak 
már-már elejtett fonalát. És a megegyezés kölcsönös enged
mények alapján pár nap múlva márcz. 22-én létrejött. A kö
vetek a feltételekből nem engedhettek, de beleegyeztek, hogy 
azt olyan fentarfással és záradékkal erősítse meg a császár, a 
melynek alapján azon pontok felett, melyeket nem az őjtövetei 
ajánlottak fel, hanem a rendek toldottak hozzá, koronázása 
előtt egyezzenek meg.J) A Henrik-féle törvényczikkeket is némi 
fentartással fogadta e l.* 2)

Márcz. 23-án (tehát éppen másfél hónappal később, mint 
Báthory) fogadta el Miksa császár a lengyel királyságot és 
tette le arra az esküt nagy ünnepélyességgel, az Augustinusok 
templomában, Bécsben. Jelen rolt a díszes szertartáson az egész 
udvar, a császár, a császárné, az özvegy franczia királyné 
(Miksa leánya, az elhúnyt IX . Károly özvegye) Rudolf a ma
gyar király, Ernő, Mátyás és Miksa főherczegek, a lengyel 
követek, a fő államhívatalnokok és főnemesek. Nyolcz órakor 
kezdődött az istentisztelet az esztergomi érsek celebrálása 
mellett. 3) A bevonúlásnál, a mint a császár főoltár elé vitette 
magát, előtte ment a négy főherczeg, utánok Ditrichstein a 
királyi jogarral, Schwartzenberg gróf, a franczia királyné

*) Confirmatio conditionum. Bécs, 1576. márcz. 24. — »Beservata 
tamen nobis in quibusdam, qui a memoratis oratoribus nris minime 
oblata, sed a statibus et ordinibus regni et magni ducatus profecta addi- 
taque sunt . . .  ita ut de iis ante coronationem nram omnino conveni
amus et concordemus.«

2) »Ea tamen conditione, ut posterior articulus de obedientia re
nuntianda nobis ab ordinibus ita, ut jamdicto ser“ ” regi Henrico factum 
fuit, tempore coronationis nrae regiae interpretetur, hacque de re per 
eosdem ordines uti oratores se efficere curaturos litteris suis receperunt, 
nobis caveatur.« Miksa diplomája az »articuli Henriciani« megerősí
téséről. Bécs, 1576. márcz. 23. és az esküről kiadott diploma márcz. 
23-áról (Pol.)

3) Egy másik tudósítás az egri püspököt mondja.
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udvarmestere, a birodalmi almával, végűi Pappenheim, a test
őrség kapitánya a karddal. A  császár az oltár előtt arany
hímzésű bársony székre ült, gyöngyökkel és drága kövekkel 
ékes mennyezet alá. Háta megett két sorban a főherczegek, 
jobbra a lengyel követség, balra a pápai és velenczei követ s 
az udvari tanácsosok és méltóságok ültek. A követek előtt 
három lengyel nemes aranyozott ládában a királyválasztási 
deeretumot vitte. A »spiritus sanctus« eléneklése után a 
követek a felség elé léptek s a referendarius latin beszédben 
felszólítá a királyi eskü letételére. A császár levette a koronát 
fejéről s a referendarius előolvasása után elmondta ugyanazt az 
esküt, melyre Báthory is meg esküdött a meggyesi templomban. Ez
után nehány szót intézett cseh nyelven a követekhez (doch gantz 
dumpf), hogy esküjét híven meg fogja tartani. Végűi Laski 
beszélt röviden latinúl, kivette és átnyújtó a választási diplomát, 
a melyen mintegy harmincz pecsét függött. A szertartást a te 
deum s az érsek egyházi áldása fejezte be.

A templomból a burgba mentek a követek, a hová 
»reggelire« hívta meg őket a császár. A nagy étteremben 
aranyos mennyezet alatt piros selyemmel díszesen megterített 
hosszú asztal várta őket. Az asztalfőn a császár ült, jobb olda
lán lefelé Rudolf király, Ernő főherczeg, Laski és még négy 
lengyel követ, baloldalán Mátyás és Miksa főherczeg és a többi 
lengyel követ. Az asztalnál előkelő urak szolgáltak fel; ő fel
sége étekfogója (Fürschneider) Kunsperg, pohárnoka (Mund
schenk) Castaldo volt. Az étkezés végeztével (mikor a vizet 
hozták) egy herold csöndet kér s harsány hangon hirdeti, 
hogy: II. .Miksa, isten kegyelméből római császár, Magyar- és 
Csehország királya, ma már ez. 23-án Lengyelország kirá
lyává, választatott és megerösittetett! Utána a legidősebb 
herold háromszor kiáltja: éljen Miksa császár, Lengyelország 
királya!*) A császár betegségtől elgyengűlt idegeit felvilla

J) Vivat imperator Maximilianus, rex Poloniae 1 fb. u. k. 8668. c. 
131. ).) Egy másik tudósítás szerint: »Darüber der elteste Herold drey- 
mahl, so nicht wohl deutsch kennen soll, in frantzösischer Sprache ge- 
schrien : Glück und Heil dem Könige zu Pohlen, (a krakkai hg. Czarto- 
ryski kvt. Teka Har. 91. »Opisanie przyjetia korony i wykonania przy- 
si^gi przez Maxymiliana obranego. królem Polskim.« L. Okmánytár.)
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nyozta a pillanat ünnepiessége, kedélyét megaranyozta a 
lengyel királyság csalóka fénye s vidám jókedvvel emelt ser
leget Lengyelország üdvére és boldogságára. A  gyöngyöző bort 
megízlelvén, Laskinak nyújtá át, és a serleg kézről-kézre járt a 
lengyel követek között.— Mikor a hivatalos lakomának vége volt, 
megkezdődtek a nem-hivatalos áldomásozások a lengyel király
ság medvebőrére s olyan ivás volt a bécsi burg és város minden 
zege-zugában, hogy (tudósítónkkal szólva) — jobb arról nem 
is írn i! x) Este pedig 7 órakor 200 ágyút sütöttek el háromszor 
egymásután a bástyákon, hogy érczhangjával messze hirdesse 
a nagy nap jelentőségét.

Különös véletlen, hogy a Báthory-párti jqdrzejoioi len
gyel követség éppen márcz. 23-án. d. u. érkezett Bécsije hat kocsi
val (»gar statlich«).2) Arra későn érkeztek, hogy a templomi 
ünnepélyt végig nézzék, de arra éppen jókor, hogy hallják az 
ágyúlövéseket, melyek Miksa pünkösdi királyságát üdvözölték! 
A  császár nagylelkűen a maga költségén tartotta és »jól trak- 
táltatta« őket is. Megbízatásukat a választás lefolyásáról élő
szóval és írásban is előterjesztették a császárnak, a ki nem 
késett a válaszszal, hogy nem látja be, miért kellene nekik több 
hitelt adnia a varsói választást illetőleg, mint a saját és a másik 
lengyel követségnek. Inti őket, hogy az ajánlott közvetítő egyez
séget (Ernőt és Anna házasságát és királyságát) fogadják el. 
Kétségbevonta e mellett aj§drzejowi gyűlés jogérvényes voltát, 
mert azt a másik párt nélkül hívták össze, s mert nem voltak 
ott jelen a litvánok (kik nélkül az unió értelmében határozni 
nem lehet), sem a poroszok, továbbá Masovia, Yolhinia, Pod- 
lachia és Livonia részéről vagy senki vagy nagyon kevesen. 
Ajánlja, hogy a legutóbb hirdetett varsói gyűlésen jelenjenek 
meg a békés kiegyezés végett.8)

Még egy idegen követség volt Bécsben, a mely tanúja 
volt a lengyel királyság elfogadásának. A török szultán és

') »Und ist in diesen Tag in allen Winkeln und Ecken solch Ge
sang gewesen, davon nicht zu schreiben ist. (Teka Nar. 91. Opisanie 
stb. márcz. 24.)

s) U. ott, m. f. (krakkai és bécsi ltr. tudósítás).
s) Miksa válasza a jedrzejowi követeknek Lanekoronskinak és 

Starobrzeskinek d. n. (Pol.)
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budai basa követsége. Sábán (Chabau) csausz volt a követség 
feje, a ki Budáról márcz, közepe táján tizenketted magával 
érkezett Bécsbe. Először az udvarmester hallgatta ki 
(márcz. 16-án) s csak azután fogadta őket a császár márcz. 
18-án. Egész levél-halmazt nyújtott át a csausz-basa a csá
szárnak : a szultántól, nagyvezértől és a budai basától; de 
megbízatásához híven, élőszóval is előadta a szultán izenetét: 
azt hallotta, hogy fiát akarná királylyá tenni Lengyelország
ban, a mely 130 év óta a fényes porta védelme alatt áll; 
álljon el eme szándékától, mert a szultán már másnak, t. i. az 
erdélyi vajdának adta. A császár erre a beszédre állítólag 
végig nézte és felnevetett s azt felelte, hogy a levelekre írásban 
válaszol. Az audientián a lengyel követek is jelen voltak. *)

A szultán, nagyvezér és budai basa leveleikben kereken 
kimondják, hogy a Lengyelország és Erdély ügyeibe való avat
kozást casus belli-nek fogják tekinteni. A szultán szemére veti 
a »bécsi királynak, hogy a czárral szövetkezett fiának király
lyá választatására. Hallja, — úgy mond, — hogy a czár haddal 
készül Lengyelországra, megparancsolta azért a tatár khánnak:
200,000 emberrel készen álljon, s mihelyt a czár Lengyelország 
ellen mozdúl, tüstént reá támadjon. Inti, hogy óvakodjék a 
lengyel ügyekbe avatkozástól, ha vele békét akar tartani. Ha 
Lengyelországba vagy Erdély ellen sereget küldene, ki van adva 
a parancs a budai basának, a rumili és temesvári beglerbégnek, 
hogy seregeikkel tüstént hadra keljenek s meg védelmezzék a por
tához hű tartományokat. * 2 3 *)

A nagyvezér úgy adja elő, hogy a lengyelek az ő rende
letökre választották Báthoryt. Ne gördítsen tehát akadályokat 
elébe, mert úgy jár, mint a Békés és Balassa János által indí
tott zavarok miatt. Hagyjon békét Lengyelországnak, a mely 
különben is oly jelentéktelen, hogy a hatalmas szultán kertjé
vel alig ér f ö l ! 8) A budai basa is megcsörteti kardját és ta

0 Egykorú feljegyzés (»Zausch Waschn von Ofen«) követségéről, 
a szultán levelének német fordítása felett (1). udv. k. 8668. c. 173. 1.)

2) A szultán »regi Yiennae« Konstantinápoly, 1576. jan. 30. 
(b. á. ltr. Pol.)

3) Mehemed nagyvezér »a bécsi királynak« Konstantinápoly,
1576. jan. 30. (L, Okmánytár),
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nácsolja, hogy elégedjék meg azzal, a mivel bír, ne áhítozza a 
szultán birtokát, nehogy a magáét is elveszítse.1)

A császár ezek után nem ringathatta magát ama hitben, 
hogy a törökkel megegyezhet. De élére sem akarja állítani a 
dolgot. Kitérőleg felel (márcz. 22-én), hogy a békét fenn akarja 
tartani, Lengyelország és Erdély ellen mit sem tesz, eszeágá- 
han sincs, hogy ő maga vagy a czár által fegyverrel lépjen fel; 
békés úton akarja egyezségre bírni a lengyeleket.2) Engeszte
lőül a szultánnak az évi »ajándék« legközelebb való megkül
dését ígéri.

A miről a császár válasza nem ad felvilágosítást, meg- 
vihették a követek élőszóval a hírt, hogy a lengyel királyságot 
elfogadta. Mert szemtanúi voltak a márcz. 23-iki ünnepélynek 
s fültanúi a nagy ágyúdörgésnek, melyet szándékosan a felé
jük néző bástyákon insceniroztak. Naiv bécsi tudósítónk azt is 
hozzá teszi: hogy a királyság elfogadásának hírére elkezdettek 
keservesen sírni. 3)

A török erélyes fellépése tehát nem riasztotta vissza a 
császárt a királyság elfogadásától, de annál gyűlöltebbé tette 
Báthory nevét a bécsi udvarnál. A törökhöz való viszonya volt 
eddig is az, a mivel leghathatósahhan korteskedtek ellene. 
Ugyanebből kovácsolnak újabb fegyvereket s költenek rágal
makat ellene a bécsi udvarnak hízelgő némely szolgalelkek. 
Mert nem származhattak más forrásból ama koholmányok, 
melyek által Báthoryt, mint a török rabszolgáját és vak esz
közét akarják feltűntetni. — Egy ily írat szerint a szultán a 
következő hat föltételt küldötte volna Erdélybe Báthorynak ·.

1. Esküdjék meg, hogy őt urának ismeri el, s ellene soha 
fel nem támad. 2. Szükség esetén segélyére lesz úgy Erdélyből, 
mint Lengyelországból. 3. Keresztyén uralkodóval, német f e 
jedelmekkel (!) semmiféle szövetségre ne lépjen, legkevésbbé pe
dig a török ellen. 4. Lengyelországon át, ha a szultán kívánná,

') A budai basa a császárnak, 1576. jan. 12. (Pol.)
a) Miksa császár a szultánnak márcz. 22. (Pol.) a nagyvezérnek 

márcz. 9. és 22. (Turcica), a budai basának márcz. 25. (Pol.)
3) »Den 23. Martii hat die E. K. May die Krön angenommen . . . 

Als aber die Türken, so alhier seyn, solches vernommen, haben sie ange
fangen nu weinen.« (Opisanie sth m. f. Teka Nar. 91.)
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szabad átkelést enged — Németország és Moszkva ellen. 
5. Magyarország még megmaradt részét a lengyelek és erdélyiek 
segélyével a töröknek elfoglalni se gélne. 6. Fizessen adót, Len
gyelország után. r) Állítólag a szultán azt is meghagyta volna 
neki, hogy addig ki ne merjen mozdúlni Erdélyből, míg a fen- 
nebbi pontokra meg nem esküdött. Azt is tudni vélték, hogy 
Báthory önként felajánlotta a szultánnak, hogy kész Mosz
kvára támadni.

A fennebbi pontozatok magokon viselik nemcsak a va
lótlanság, de egyenesen a czélzatosan koholt rágalom bé
lyegét. A német kéz műve elárulja magát mindjárt a német 
fejedelmekkel való tépelődéssel. Majd Báthory, kinek politikai 
eszménye és végczélja volt Magyarország felszabadítása török
től, némettől: össze fog esküdni hazája és nemzete ellen ? s az 
alig megválasztott lengyel király, ki eddig mindig független
ségét emlegette, adót fog ígérni a töröktől teljesen független 
Lengyelországtól ? S végűi a szultán nemhogy késleltette volna 
bemenetelét, de sőt maga sürgeti még 1575. decz. 28-án kelt 
levelével, hogy siessen Lengyelországba!

II.

A királyválasztástól (1575. decz.) a koronázásig (1576. 
máj. 1.) terjedő időközt az országgyűlések szakadatlan lánczo- 
lata tölti be Lengyelországban. Az ellenpártok derűre-borftra 
hirdetik egymás ellen az országgyűléseket.

Megkezdte a Báthory-párt Jedrzejowban (jan. 18-án) 
folytatta Krakkóban márcz. 4-én, majd ápril 8-án, 19-én. 
A császár-pártiak amazok ellenében először Lowiczon gyűlé- 
seznek (febr. utolján), majd Varsóban ápril 9-én, végre ugyan
csak Varsóba hívnak össze országgyűlést jun. 3-ára. Litvánok 
és poroszok külön tartanak gyűléseket, amazok Grodnón ápril 
8-án, emezek Graudniczon május 1-én.

A j§drzejowi gyűlés Krakkóba márcz. 4-ére koronázó 
országgyűlést hirdetett. Azon reményben, hogy választott ki
rályuk, Báthory akkorra megérkezik. Gondoskodtak a herczeg-

') » A r t ic l ,  so  d e r  T ü r k h is c h  K h a i s e r  d e m  S t e p h a n  B a t o r i  w e y w o -  

d e n  in  S ü b e n b ü r g e n  z u  s c h w ö r e n  z u g e s c h ic k t  haben soll.« ( O k m á n y t á r .)
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nőnek is Krakkóba kisértetéséről, mert ugyanakkor kellett 
volna az esküvőt tartani és őt is megkoronázni.

A herczegnő febr. 28-án érkezett Varsóból Krakkóba, 
a kíséretéül rendelt urakon kívül a cbelmi püspök és á vice- 
kanczellár társaságában. Ezer lovas kísérte. Az összes katona
ság és nagy néptömeg vonult ki elébe, ott volt a kujawi püs
pök is. Üdvözletökre a herczegnő nevében a vicekanczellár 
felelt a krakkai mezőn. r)

De Báthoryt. kit Anna leginkább óhajtott volna látni, s 
kinek megérkezésével biztatva, beszélte rá őt Zborowski And
rás a Krakkóba jövetelre, — nem találta ott. E  miatt (ha a 
császárpárti tudósításoknak hihetünk) nagyon elszomorodott, 
sokszor megsiratta, hogy Krakkóba jö tt.2) Sőt, (ha igaz ?) , 
Báthory személyéről sem a leghízelgőbben nyilatkozott volna, 
mert elhitették vele, hogy leendő férje »czombján egy tallérnyi 
folyó seb s orra mellett egy nyílt szemölcs van.« ®)

Báthory a koronázás kitűzéséről későn értesült s nem 
jöhetett be akkorra. Mentségeit előadandó két lengyel követet 
küld vissza, melléjök adván Sulyok Imrét követül az ország
gyűléshez. Sulyok márcz. 3-án érkezett Krakkóba, a hol nagy 
pompával vártak rá. A  hír, melyet hozott, hogy Báthory elin- 
dúlt és ápril 8-án Krakkóban lesz, felvillanyozta a nemességet, 
a krakkai vajdát is az a 10,000 arany, melyet zsoldosok fize
tésére küldött.

A császár-pártiaknak ellenben nagy szálka a szemökben 
az ifjú Sulyok Imre. Kern tartják kellemes embernek, sem 
eléggé gavallérnak. A pompás fogadtatásnál szemet szúr egy
szerű (»schlechtlich«) úti ruhája. Híresztelik (jogosan vagy 
jogtalanúl ?), hogy útközben megbízó levelét s egyéb írásait is 
elvesztette, úgy hogy három nap múlva találták meg. Gyanúsí t-

’) Tarnowski Dudithnak. Carniow, 1576 febr. 27. Dudith a csá
szárnak. Bilitz, febr. 28., márcz. 2.

a) »............ aber fast traurig, weine stetige, ob dem, dass sy den
Bathori daselbst nicht gefunden.« Rueber a császárnak. Kassa, 1576. 
márcz. 17. (Hung.)

3) Anna mondta volna Báthoryról: »dass er einen rinnenden tal
ler Schänkel und bei den Nasen auch eine stets rinnende Warzen hab.« 
Rueber a császárnak márcz. 17. (u. ο.)
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ják, hogy megbízó levelet tán csak Krakkóban hamisítottak neki. 
Keveslik a 10,000 aranyat, s azt hiszik, hogy mert a nemes
ség sok pénzt várt, sokan elfognak tőle pártolni. Sőt a krakkai 
vajdát is elégedetlennek hiszik s olyan kifakadásokat adnak 
szájába, hogy bárcsak az úristen vagy az ördög elvinné nya
kukról Báthory! *)

Sulyoknak megbízatása lett volna, hogy a herczegnővel 
Báthoryt személyesítve megesküdjék. És ki is lett volna tűzve 
az esküvő márcz. 6 -ára2). De a herczegnő nem akart Sulyok
kal megesküdni, »a többek között azon okból, hogy nővére 
Izabella királyné a követ atyját évekkel azelőtt némely elkö
vetett gonoszságai miatt fölnégyeltette.« (?)8)

Tény az, hogy Sulyok és a két lengyel követ a föltételek 
és királyi eskü megerősített és aláírt példányait vitte a ren
deknek, melyeket azok nagy örömmel fogadtak és siettek kinyo
matni (márcz. 3-án) és minden vajdaság és »földség« (ziem) 
számára megküldeni.4) — Márcz. 5-én pedig az »összes egy
házi és világi rendek,« kimondják végzésül, hogy belátják, 
hogy a választott király a késő tudósítás miatt meg nem 
érkezhetett, de mert a »pacta conventa« megerősítését bekül- 
dötte: biztosan számíthatnak rá s a választást semmi veszély 
nem fenyegeti. April 8-ára be fog érkezni. Az országgyűlést 
elnapolják akkorra.B)

') »Wann ime (Báthoryt) mer unser herr Gott, oder der Teuffl 
von dem Wesen weghelfe;« Rueber márcz. 17. jelentése. Általában a csá
szár-pártiak nem válogatják meg kifejezéseiket, ha Báthoryról van szó. 
»Hans Haincz bürger zu Cracau.« Rottenberg késmárki »verwalter«-hez 
márcz, 15-én írt levelében * B a d erT c n e c h t« -nek nevezi.

2) »Orator ejus (Báthoryé) heri desponsare debebat infantem.« 
Dudith a császárnak. Teschen, márcz. 7.

a) ». . . dass ihre Schwester die königin Izabella sein des Gesanten 
vatter umb etlicher begangnen misshandlungen vor jaren viertailn hab 
lassen.« Rueber a császárnak márcz. 17.

*) Mindenik: Meggyes febr. 8-iki kelettel, »Stephanus electus rex« 
és »Martinus Berzeviceius procancellarius« aláírással. »Dan z Krakowa, 
tertia die m. Martii a. d. 1576.« (L. Okmánytár).

·) A krakkai országgyűlés végzése : »My Rady Duchowne y Swiec- 
kie . . .  (lengyelül). Actum et datum Cracoviae, in conventu omnium or
dinum generali coronationis, die 5. Martii a, d, 1576.« Karnkowski kujawi
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Sulyok az országgyűlés után is Krakkóban maradt, 
mintegy állandó követül. A  »választott király tanácsosának és 
oratorának« nevezi magát, s egyengeti az útat és talajt szá
mára. Megbízatása volt a gnesdai érsekhez is, de öt nem talál
ván Krakkóban, a fejedelem levelét a kujawi püspök által ju t
tatja hozzá s δ maga is levélben adja elő megbízatását márcz. 
14-én. Inteni kívánta általa a fejedelem őt, mint barátját, 
tisztelendő atyját és kedveltjét, hogy csaknem mindenkitől 
elhagyatva, a köztársaság, sőt isten akaratja ellen ne törekedjék. 
Csodálkozik ő felsége, hogy előbbi véleményéhez majdnem 
egyedül maradva is annyira ragaszkodik. Nem látja-e az isteni 
gondviselés munkáját az ő megválasztatásában ? a mit ő maga 
is alig reméllett. Hisz még egy órával megválasztatása előtt senki 
sem gondolt reá. Oly hirtelen jött a gondolat s egy óra alatt a 
legnagyobb rész megegyezett az ö választásában. J)

A prímás megnyerésére nem ok nélkül fektetett nagy 
súlyt a fejedelem és követe. Az ö előjoga volt a király koro
názása. Sulyok tehát minden rábeszélési tehetséget előveszi, 
hogy pártjokra édesgesse. — A császár vonakodik elfogadni a 
koronát, hívei elpártoltak, miért késedelmezik egymaga, s miért 
erőlteti akarata ellenére a császárt f  Báthory olyan jó indúlattal, 
szeretettel és engedelmességgel volt iránta — úgy mond — 
hogy az emberek keserű kifakadásait mindig enyhítette és 
mentegette ő t; de ha még most sem áll hozzá, könnyen megtör
ténhetik, hogy a mentségekből ki fogy. Sulyok ezek és hasonló 
érvek alapján felszólítja'és kérve-kéri, hogy az ápr. 9-ére hir
detett varsói gyűlést vonja vissza s ő maga is jöjjön akkorra 
Krakkóba a királyt megkoronázni. Biztosítja, hogy ez esetben 
»ő felsége« oly kegyelmes lesz iránta, mintha az első szavaza-

püspök, Zborowski Péter, a kanczellár, vicekancellár és még négy alá
írással. (Nyom. példány a bécsi á. ltr. Pol.)

’) »Ante ipsam horam electionis nemini illorum electionem aut 
memoriam Suae Mti8 in mente fuisse . . . Cogitationem istam tam repente 
venire in mentem, atque maximam partem in eodem convenire senten
tiam, ut statim aliis postpositis eligerent, nominarent et proclamarent 
una eademque hora in regem Pol. ser. principem. Nonne admirandum 
est divinae providentiae opus ?« Sulyok Imre (»Em. Gwwlick«) Uchanski 
Jakab gnezdai érseknek. Krakkó, 1576, márcz. 14. (más. b. á. lt. fiung.)
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tot tőle nyerte volna, arról is gondoskodik, hogy unokatest
vérei és rokonai magasabb méltóságokra emeltessenek; r) mert 
Báthory, a legkegyesebb és legkatholikusabb (princeps pientis- 

• simus et catholicissimus) fejedelem semmit sem kíván inkább, 
mint, hogy Lengyelország prímását megengesztelvén, ő tegye 
fejére az ország koronáját.

Sulyok rábeszélése, ha nem is győzte meg egészen, de 
úgy látszik, megingatta az érseket. Feleletében (márcz. 22-én) 
ugyan tiltakozik a feltevés ellen, mintha egymagára maradt 
volna véleményével, mert hisz a litvánok és poroszok is állha
tatosak ; de ígéri, hogy nem mulaszt el semmit sem, a mivel 
hűségét és jóindulatát »ő fensége« iránt bebizonyítsa, csak 6 
is »isten jóvoltából a keresztyénség iránti buzgalmában, a mit 
megkezdett, vigye véghez«. A midőn 6 fensége ^megérkezését 
hírűi-veszi, nem fogja elmulasztani, a mivel neki s a hazai 
törvényeknek kötelességszerűleg tartozik! 2)

Mit jelentenének e szavak egyebet, mint azt, hogy ha 
bejő Báthory jó korán, igen is, meg fogja koronázni ?! A csá
szár felől ekkor még bizonytalanságban lévén, biztosítani akarta 
magát Báthorynál is.

Mert a császár-pártiak ügye ekkor volt a legválságosabb. 
A  lowiczi országgyűlés teljesen kudarczot vallott. Nagyon 
kevesen jelentek meg ott, s azok sem tudtak mi felett határozni. 
Mert Bécsből semmi hír sem érkezett a föltételek elfoga
dásáról, s a várt császári követek is elmaradtak. Az érseki 
gyűlés tehát (mert nála, az ő palotájában tartatott) alig tesz 
egyebet, mint szemrehányó levelet ír (márcz. 5.) a császárnak, 
s újabb országgyűlést hív össze Varsóba ápril. 9-ére.

A császár ügyének nem kevéssé ártott egy kínos feltűnést 
keltett affaire, melyben a lengyelek pártkülönbség nélkül a 
közszabadság megsértését látták a császár egyik bizalmas híve 
részéről. Ugyanis báró Kurzbach Simon sziléziai főár a len-

>) »Ut nepotes et propinqui red1??? et m??? D. Y. altiores et ho
noris gradus provehantur.« U. ott.

a) »Ubi vero de foelioi Sertis ipsius maturo adventu certior fuero, 
non patiar equidem ullum, quod patriis legibus, ejusque Ser4̂  officio de
bebo, a me longius desiderari.« A gnesdai érsek Báthory követének. Lo- 
wicz, márcz. 22. (Pol.)
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gyei határon belül, nyílt országúton, elfogta és Sziléziába hur- 
czolta Gorka András grófot,

Gorka András egyike volt Báthory elsőrangú híveinek 
és tagja a fogadására kijelölt bizottságnak. Éppen a végett uta
zott Nagy-Lengyelországból Krakkóba, hogy onnan a határra 
indúljon Báthory elébe. Fegyveres csapatát egy nappal előbb 
elindította s ő maga nehány nemes ember és szolga kíséretében 
kocsin poroszkált ntánok. A mint Odolany városkát elhagyta 
(a kaliszi vajdaságban), a hol a sziléziai határhoz közel, erdő 
között vezet az ú t : Kurzbach Simon és rokona, Ohoinski fegy
veres csapattal megrohanja, lefegyverzi és erőszakkal Sziléziába 
hurczolja az 5 mfnyire fekvő Brieg városba (febr. 25-én). Tet
tének okáúl azt adja, hogy boszút akart állani a rajta Var
sóban elkövetett gyalázatért, a midőn Gorka rá lövetett. *)

E  fegyveres erőszak híre gyorsan elterjedt az országban 
s méltó megbotránkozást keltett mindenütt. Nem a személyes 
boszúállást látták benne, de fegyveres beütést a császár biro
dalmából lengyel területre. Krakkóba harmadnap este érke
zett a bír. Gr. Gorka Szaniszló, a ki a nagy-lengyelországi 
hadtestnek éppen parancsnoka volt: éjnek idején rohant a várba, 
a senatust összegyűjté, elégtételt követelt, máskülönben ő 
maga üt be csapataival Sziléziába. A tanács megáévá tette az 
ügyet, lebeszélte Gorkát a fegyveres visszatorlásról s tüstént, 
még ugyanazon éjjel követet küldött a császárhoz, a kitől 
Gorka kiszabadítását és a merénylő megbüntetését kívánják.2) 
Fel volt zúdúlva az egész ország s csak a mérsékeltebbeknek 
köszönhető, hogy a nagy-lengyelországiak Sziléziába be nem 
törtek. 8) Nemcsak Báthory pártja, de közbelépett a császár
párti lowiczi gyűlés is.

Bécsben nem helyeselték Kurzbach beütését, a mely a 
császárnak anélkül is népszerűtlen ügyétől még inkább elidege
nítette a lengyeleket. Nem úgy fogták fel, mint némely túlzó

') Orzelski id. m. 166. lev.
s) A senatus a császárnak. Krakkó, 1676. febr. utólsó előtti. Karn- 

kowski Zborowski P., Piri ej András, Petrus Dumin Wolski, Hier. Bu- 
zinski tliessaurarius regni és többek aláírásával (b. udv. k. 8668. c. 
125. 1.) és Orzelski 167.

3) Dudith a császárnak. Bilitz, márez. 2.



hívek, pl. a kassai kapitány, hogy jó volt megmutatni foguk 
fehérét és rárecscsenteni a Báthory híveire.x)

A császár sietett kijelenteni, hogy tudtán kivűl és akarata 
ellenére történt Gorka elfogatása, a melyről nagy megütközés
sel értesült, s tüstént megparancsolta, hogy bocsássák szabadon, 
Kurzbachot pedig megidézte udvarába, hogy adjon számot 
cselekedetéről.* 2 3) — A felháborodást megítélhette abból, hogy 
egymást érték miatta udvarában a követek. »Nem érti, hogy 
oly nagy dolgot csinálnak belőle, midőn ő még a krakkai és 
lowiczi gyűlés megkeresése előtt intézkedett, hogy szabadon 
bocsássák«.8)

Tényleg intézkedett is. A liegnitzi herczeg által szaba- 
díttatta ki Gorkát Kurzbach kezéből és vitette a briegi várba. 
De mielőtt szabadon bocsáttatta volna (márcz. 10.), reversalist 
vétetett tőle, hogy nem fog személyes boszút állani, nehogy a 
Lengyelország és Szilézia között fennálló szerződések megza
vartassanak, hanem az országgyűlés elé terjeszti az ügyet.4 * *)

A császár sok viszontagságot látott ügyének a varsói or
szággyűlésen kellett kiállania a végső próbát (ápr. 9.) A  csá
szár nagy súlyt fektetett erre, s öt személyből álló előkelő kö
vetséget indított oda ápril 1-én, u. m. ifj. Lobkowiczi Poppel 
László trencséni grófot, Zierotin Frigyes ezeres kapitányt, a 
kipróbált hűségű Dudithot, Prosseggi Kobentzl Jánost és a 
lengyel ügyekben járatos Logau M átét.B) Megbízatásuk kettős

') Bueber a császárnak. Kassa, 1576. márcz. 17. (Hung.)
*) Miksa »senatoribus Poloniae.« Bécs, márcz. 6. (Pol. és Téka 

Nar. 91. Ugyanezt írja márcz. 14-én : »Ad statuum Poloniae literas, Lo- 
vicio de comite Andrea a Gorka scriptas respensoriae.« (Pol.)

3) A császár nevében felelet Krotowski János és Solikowski János 
Demeter követeknek d. n. (b. u. k. 8668. c. 134. 1.) Miksa »Alberto San- 
divogio de Ozarnkow, majoris Poloniae generali capitaneo« márcz. 10., 
kéri, ne engedje, hogy Gorka esete megtántorítson némelyeket hűségük
ben. Hasonlókép »Castellano Bogisnensi« márcz. 10. Gorka atyafiának, 
kiemelvén, hogy a Gorkák az ő őseinek is sok jó szolgálatot tettek. (Pol.)

*) »Gr. von Gorka caution«, Brieg, 1576. márcz. 10. (Pol.)
5) Miksa Logaunak márcz. 29. Dudithnak márcz. 30.: »Statibus 

Pol. et Lithv. credentionales« apr. 1. külön tudósítja róla az érseket és
4 rév. 16 spect. et magn. 16 magn. és 20 generosus urat. Kobentzl
Trautsonnak, hogy mi szükséges a követséghez márcz. 23. Dudith a csá
szárnak. Bilitz, ápr. 1-én.

BÁTHORY ISTVÁN LEN G YEL KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 2 8 7
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sarkpontja az Ernő főherczeg s Anna házassága és királysága 
s az ország szükségletére rendelt 100,000 frt körül forgott. 
Az előbbi támogatására Bogusz Jánost külön a herczegnőhöz 
küldi követségbe; a pénz hova fordítása felől pedig részletesen 
intézkedik.1) Ha sikerűi a kiegyezés: fő dolog a podoliai és rus- 
siai határ megerősítése a tatár ellen. Ha nem jő létre meg
egyezés : a belföldi hadsereg szervezése a fő, Varsó, Visegrád, 
Plockó vára megerősítése, Posen, Kalisz és más Szilézia felé 
eső végvárak hadi néppel ellátása.2 *)

A követség kanapé-pörrel kezdi működését. Zierotin rossz 
néven veszi, hogy Poppel elébe van téve: ezt a megszégyenítést 
nem tűri, s hideglelést színlelve, vissza akar maradni.8) De 
mégis csak elmegy. Majd azzal bíbelődnek, hogy a tisztesség- 
kívánó lengyel uraknak a cancellaria a »fideli« helyett »syn- 
cere dilecti«-t írjon. 4 5 *)

April 13-án érkeztek Varsóba.8) Ott találták a pápai 
nuntiust, az érseket, a siradi, rawai, kulmi vajdát, a kulmi, 
belzi, sochaczowi várnagyot s még nehány senatort. Litvániá
ból csak a trocki castellán titkárjá t; a vilnai vajda betegséget 
színlelt, Chodkiewicz elpártolt, a nemesség ingadozott. A kö
vetség mindenekelőtt az érseknél tisztelgett s előadták a kése- 
delmezés okait és a császár kívánságát Ernő, Mátyás vagy 
Ferdinánd (!) föherczegnek a herczegnövel való összeházasítá
sáról. A.Z érsek nem volt ellene, csak a császár bemenetelét 
sürgette. Azután az ellenpárttal való kiegyezés módjairól be
szélgettek. Az érsek azt ajánlotta, hogy a császár Magyaror
szágnak Erdélyhez közel eső részéből adna kárpótlást Báthory-

>) »Memorial« a varsói követeknek a pénz dolgában ápr. 1. Bo
roszlóban egy része készen van, a sléz kamaránál intézkedjenek Varsóba 
juttatásáról. A pénz megérkezését ne tudja más, csak az érsek és plocki 
püspök. Kapjon belőle a rawai vajda, a sochaczowi várnagy. A litvánok 
6000 lovasra és 3000 gyalogra kértek (egy lovasra 3 hóra 15 frt, gyalogra 
6 frt), tárgyaljanak velők egy summa felől. íiaskinak »jó szót« adjanak. 
Pénzosztó embert küldeni fog.

2) A császár követeinek ápr. 7. (Pol.)
s) Kobentzl a császárnak. Krepicz, ápr. 8. U. o. Bosenberg ápr. 8.
*) Poppel Miksának. Krepicz, ápr. 9.
5) Popel Lasla v. Lobkowicz, id. Harrach Leonard cs. titk. taná

csosnak. Varsó, 1576. apr. 15.
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nak s adná hozzá nőül leányát, IX . Károly franczia király 
özvegyét. x)

Másnap (ápr. 14.) a pápai nuntiust látogatták meg, a ki 
sokat beszélt nekik a muszka perfidiájáról: mi mindent elköve
tett a varsói választás óta, hogy a masovokat és litvánokat a 
maga részére édesgesse ; a litvánoknak a czárhoz pártolásától 
még mindig félni lehet, mert eddig is csak az érsek riasztotta 
el őket attól.2) Ugyanezen nap a Báthory-párti követek 
(Niemsta Gergely és Lasocki) adták elő megbízatásukat az 
országgyűlésen. Az elsőséget ugyan felajánlotta a gyűlés a 
Qsászáriaknak, de ők az érsek tanácsára jobbnak ítélték ké
sőbb állani elő. Azt is tanácsolta az érsek, hogy a házasság
ról egyelőre hallgassanak s inkább csak a késedelmezés men- 
tegetésére szorítkozzanak.

April 16-án 9 órakor történt a császári követség kihall
gatása a templomban. Mindössze mintegy 12 úr és a porosz 
követek voltak jelen. Lobkovicz adta elő a császár megbízatá
sát. Beszéd közben az érsek titkárának nyujtá át a királyság 
elfogadásáról szóló »universalis«-t s a török szultán levelének 
latin fordítását,8) a melyek az oratio után felolvastattak. Mi
dőn a török levelét olvasta a titkár, az érsek, indignatioját k i
fejezendő, a földre köpött.4) Még Kobentzl akarta előadni 
moszkvai követségét, de azt az érsek írásban kérte beadni. 
Utánok a porosz követek jelentették ki ragaszkodásukat a csá
szárhoz. B)

Audientia után az érseknél ebédeltek. Ott voltak a Krak
kóból elégedetlenül visszatérő litván követek is, a kik azt re- *)

*) »Aut etiam vidua filia in matrimonium ipsi ad firmiorem con
junctionem ineundam collocaretur.« L. Commentarius Warsoviensis con
ventus habiti mense Aprili a. 1576. A követek jelentése (Pol.) és a köve
tek Varsóból ápr. 16.

a) A ki, t. i. az érsek, afféle természet, hogy »difficillime ipsi ali
quid persvaderi possit, sed quod semel sit adductus, ab eo omnino divelli 
nequeat.« (Commentarius stb.)

a) Ebből látszik, hogy az eredeti magyaréi volt írva, a hogy a tö
rök általában levelezni szokott a »bécsi király«-lyal.

‘) »Archiepiscopus prae indignitate rei terram consputare coepit.« 
(Commentarius etc. m. f.)

5) A porosz rendek az érseknek, Graudnitz márcz. 29. (Hung.) 
s z á u e c z k y  : h á t u o R y i s t v . l e n g y e l  k ir á l y l y á  v á l a s z t á s a . i y
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besgették, hogy a litvánok is hívek maradnak a császárhoz, 
vagy a muszka czárt fogadják el inkább királyul, mint 
Báthoryt. x)

Azután következett csak a követség igazi ostromlása; 
megrohanták őket a pénzért, az ígéretek teljesítéséért. Sőt Du- 
dithnak még elindulása előtt volt oka panaszra fakadnia: hogy 
mindenünnen rá rohannak, mint a hárpiák, mint bagolyra a 
madarak, és szemtelenül parancsolva követelnek pénzt! Min
denéből kiélték, éjjel-nappal nyakán ülvén szolgáikkal, lovaik
kal. Elkeseredve kiált fel, hogy: szemtelenebb nép nincs a 
föld h á tán !2) A  mit Dudithtól meg nem kaptak, most a köve
tektől sürgették. De a sokat emlegetett százezer még mindig 
a levegőben lebegett Mahomed koporsójaként. A  követek 
kezében alig volt annyi, a miből élhettek!8) A sziléziai 
kamara gyakori sürgetésre sem küldte a pénzt s a plocki püs
pök, kitől a császár meghagyása szerint kölcsönözni kellett 
volna,4) a gyűlésre sem ment, betegséggel mentve magát. így 
aztán csak a régi nóta, az ígéretek mellett maradtak, nagy elé
gedetlenségére a pénz-sovárgó híveknek,5) a kiktől sok gorom
baságot kellett zsebre vágnia főkép Dudithnak.6)

A varsói gyűlés semmivel sem vitte előbb a császár 
ügyét. Sőt a császár késlekedése, Báthory bejövetele s a krak-

') A császári követek ápr. 16. jelentése.
9 Jam undique ad me convolant harpyae, ut ad noctuam aves 

solent, exposcentes imperiose atque impudenter nummos . . .  Impudentio- 
res homines terra non sustinet! Dudith Miksának, Bilitz,márcz. 31. (Pol.)

9 April 19-én már nemcsak a százezerét sürgetik, de magok szá
mára is kérnek, mert a 4000 frt úti költség elfogyott. (Pol.)

*) Miksa Kobenczlnek ápr. 4. (Pol.)
B) A császár egymás után küldözte a biztató leveleket, Laskinak 

diplomát ad (ápr. 1.), a srodai, varsói, krakkai és pietrkowi parochiák és 
prépostságok feletti patronatusi jogról. A követek 10,000 frtot utalvá
nyoznak neki a sléz kamaránál (ápr. 23-án). Miksa Zborowski Jánosnak, 
Andrásnak és még 24 más úrnak ápr. 3. ír, Zborowski Kristófot küldvén 
hozzájuk. — Annának ápr. 3., Palatino Inowladislaviensi, Lenciciensi, An
dreáé com. a Gorka, Joanni Zborovio, palatino Podlachiae, Joanni Chod- 
kiewicz, ad supremum marschalcum, ad capitaneum. gén. s végűi az érsek
nek ápr. 4., varsói követeinek, Secignowskinak, Bogusznak, Chodkiewicz- 
nek ápr. 14., Hosiusnak, Podoski Lukácsnak ápr. 20. Zierotin Miksának, 
Badlin ápr. 20. Poppel és Kobenczl, Lowicz ápr. 24. (Pol.)

c) Dudith a császárnak, Yarsó ápr. 16.



kai követség még inkább megingatta a maroknyi császári pár
tot. E követség lehetőleg kiaknázta az általános elégedetlensé
get. Oratiojokban rá mutattak, hogy a császár feltételes esküje 

fentartásai csorbítják az ország szabadságát; az, hogy as 
koronát a követek hosszas könyörgéseire fogadta csak e l : sérti 
az ország méltóságát. Midőn a császári czímet a lengyel kirá
lyival összekeveri: fogalomzavart támaszt, mintha a birodalom 
tartománya volna Lengyelország. Az ajánlott új egyezségtől 
óvakodjanak, mert valahányszor a némettel tárgyalásba bocsát
koztak, mindig ők húzták a rövidebbet. Nem ok nélkül mondja 
a lengyel példabeszéd, hogy a német még a székről sem esik le 
hiába!x) A poroszszal kötött egyezségből 80 —100 évig nem bír
tak kivergődni, végre karddal kellett ketté vágni. A német, 
spanyol, olasz ígéreteknek nem kell hinni, más czélja nincs, mint 
a törököt nyakukról lerázni s rájok zúdítani. Nem várhatnak 
tőlök egyebet, mint a temetővé változtatott szerencsétlen Magyar- 
ország siralmas sorsát.2) Mennyire más az ő választott kirá
lyuk eljárása! A feltételeket teljesen elfogadta s azokra meg
esküdött. Immár bent van az országban s idegeneket senkit 
sem hoz magával (?), nem fegyverrel akarja meghódítani az or
szágot, nálok fog lakni, velők jó és balsorsban osztozni, értök 
életét is áldozni kész. Minden erénynyel ékeskedő jó és kegyes 
urok leend, a ktt alattvalói eddig is annyira szerettek, hogy 
eltávoztát megsiratták. Nagy az ő hírneve s dicsősége!8) Az
tán a herczegnőt sem hagyhatnák el. A hazának szent nevére 
kérik azért őket: álljanak el a császártól s ismerjék el királyúl 
Báthoryt s jőjenek Krakkóba a koronázásra! Ne vigyék oda a 
dolgot, hogy lengyel a némettel egy seregben harczoljon len
gyel ellen!

’) E t  vu lgatum  est illud  apud nos, quod G erm anus e t de scamno 
nunquam  fru stra  cadet. — »Instructio  adversae (B áthory) p a rtis  o ratoribus 
ad conventum  Varsoviensem  data« K rakkó. (Bécsi u. kvt. 8668. c. 137. 1.)

·) »Quid sperandum erit ? Nihil aliud, nisi desolatae Ungariae et 
factae in sepulturam omnibus nationibus deploranda facies, domui quo
que vestrae expectanda erit.« (U. ott.)

’) Non armate, non gladio nos acquisivit, nobiscum assidue ma
nere, nobiscum prospera et adversa pati, pro nobis vitam, ubi opus fuerit 
exponere paratus. Dominus est omni genere virtutum praeditus, bonus, 
pius, ex quo omnes sui ita fuerunt contenti, ut etiam discessum ipsius

19*
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A varsói gyűlés hivatalos válaszában (ápril 18-án) men
tegetik a császárt, hogy a feltételeket egészen (?) elfogadta s 
a császári czímet csak addig használja, míg nincs Lengyelor
szágban. Megbotránkozásuknak adnak kifejezést, hogy a török 
leveleiben őket alattvalóinak nevezi s azt állítja, hogy Henri
ket s Báthoryt az ő parancsából választották. Báthory bejöve
telét nem tartják elég oknak arra, hogy meghódoljanak: ők 
nem választották, tehát nem is kötelesek engedelmeskedni. De 
hogy megmutassák, hogy az egyezséget igazán akarják, újabb 
gyűlést hívatnak össze az érsek által. Addig azonban semmi
féle praejudicaló dolgot ne vigyenek véghez. Az érseknek és 
mindenkinek megtiltják, hogy a koronázás végett hirdetett gyű
lésre elmenjenek, mindaddig, míg az új gyűlés által az egyezség 
létre nem jő. * *)

Tehát újabb gyűlés az egyezség létrehozására, a miben 
a varsói gyűlés megállapodik. Pedig a kiegyezésnek csak egy 
módja volt: meghódolás az országba érkezett Báthory előtt. Né
melyek hajlandók lettek volna erre is s határidőt akartak ki
tűzni a császárnak a bejövetelre, a melyen túl az engedelmes
ség alól fel lennének mentve. Mások ellenben azt kívánták, hogy 
Ernő főherczeg haddal indúljon az országba s a császár nem 
sokára kövesse.2) Az érsek tántoríthatatlan makacssága nem 
engedte a meghódolást, hazaszerető lelke azonban visszabor
zadt a háborútól. Megmaradnak tehát az eddig taposott kö- 
zépúton, a kísérletek terén, s újabb gyűlést hirdetnek Varsóba 
jun. 3-ára. 8) Azt, hogy a másik párt engedjen, a legvérme- 
sebbek sem remélték. »A Báthorysták szíve megkeményedett, 
jobban mintEaraóé!« — mondja Dudith. 4) S e keményszívűek 
követei, mielőtt Varsóból távoznának, ápr. 19-én nyilvánosan

maxime deplorent. Magnus oerte est iste honor, magna laus, magna glo
ria a suae nationis hominibus tantum referre laudem.« (U. ott.)

’) Válasz a varsói gyűlésből, ápr. 18. a Báthory-párt követeinek 
(b. u. k. 8668. c. 140. és 145. 1.)

*) Dudith és a követek jelentése, Varsó ápr. 16. 
s) Az érsek hirdetménye Varsó ápr. 18-án. »Dissentientes animo

rum sententias ad concordiam reduci.«
4) »Bathorianorum cor obduratum est ultra Pharaonis obcura- 

tionem«, Dudith márcz. 31.
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kihirdették, hogy Báthory pár nap múlva meg fog koro
náztatni.

így oszlott fel eredménytelenül a varsói gyűlés. Koch- 
ticki Litvániába küldetésének *) s Bogusz a herczegnőhöz való 
járatásának sem lett meg a kívánt eredménye.2) A litvánok 
közűi sokan elpártoltak a császártól késedelmezése m ia tt3) s a 
legtöbben a czárt óhajtották volna, a ki akkor pendítette meg 
először Lengyelország felosztását: a litván nagyherczegséget 
magának, a lengyel királyságot a császár fiának vindicálván. 
A litvánok Grodnón ápr. 20-án tartott gyűlésükből követet 
küldenek hozzá, ígérvén, hogy véglegesen jun. 3-án határoznak 
a királyság felől.4 5) A Báthory-pártiak előtt pedig tiltakoznak a 
koronázás ellen, melyet az unió ellen elkövetett erőszaknak 
tekintenének.B) Viszont a császár is figyelmezteti a czárt a Bá
thory részéről fenyegető veszedelmes szomszédságra, a ki — 
úgymond — már lekötötte magát a töröknek, hogy szabad át
meneteit enged Lengyelországon és Litvánián, fenséged meg
támadására. 6)

Ezek voltak az utolsó evezőcsapások az ár ellenében. 
A· császári párt gyenge csolnakját mihamar elkapták a hullá
mok s akarva'nem akarva úszniok kellett az árral.

Dudith »éhes madarai« sem röpkedtek többé az »éjjeli 
bagoly« körűi,7) a mint kelet felől feltűnt a királyi nap. A ki
egyezés föltételeit nem a jun. 3-iki varsói gyűlés, de Báthory 
diktálta.

0 Miksa instructioja Kochticki János számára, ápr. 1., 8.
■) Miksa Bogusz Jánosnak ápr. 1. Menjen a herozegnöhöz, a vé

gett, hogy »Serenitas sua omisso Transylvano, filio nro char, ser™0 arch. 
Ernesto, eodem pacto et conditione nuberet, quo dicto Transylvano in 
matrimonium collocanda erat, nimirum ut uná cum SertR sua regium 
diadema susciperet.«

s) A litvánok a prímásnak, Grodno ápr. 19. (Ozartoryski k. Ϊ .  N. 85.)
4) A litvánok  a  czárnak, Grodno áp r. 20.
5) »Litterae universales statuum Litvániáé in conv. Grodnense 

promulgatae 20 Apr. 1576.A litvánok a varsói követeknek ápr. 20.
6) Miksa »principi Moschorum Yiennae 8. Apr.« »Vaivoda Tran- 

sylvaniae . . jam nunc se ad concedendum eidem (a töröknek) liberum per 
Poloniam et Lithvaniam ad Sertern Vram debellandam transitum se 
obstrinxisse fertur, vicinitas gravis et periculosa futura esset.« (Pol.)

’) L. f. 290. 1. Dudith márcz. 31. levele idézetét.



χ γ .

B áth o ry  ú tja  L engyelországba, M oldován, Ilyvó (L-wów, Lem berg), Prze- 
mysl, T arnow  városán  keresztü l. — Fogadtatások . — Bevonulása K rak
kóba. — Országgyűlés ; esküvője A nnával, koronázás, ünnepélyek. —- 
A k irá lyság  b iz to sítására  t e t t  intézkedések. — Lanckoron v ára  k iostrom - 
lása. — A k irá ly  ú t ja  V arsóba, országgyűlésre. — A prim as, litvánok  s 

m ás e llenpártosok  m eghódolása.

Báthory, a »választott király« 1576. márcz. 16-án vett 
búcsút örökre Erdélytől, hogy királyságát elfoglalandó — Krak
kóba menjen. Moldován keresztül útazott, hogy kikerülje a 
felső-magyarországi császári hadak leselkedését. Az ojtozi szo
roson ment ki s Moldova földjén Tatrosban tartá első megál
lapodását, márcz. 21-én. Innen előre küldötte Koslowskit 
mintegy előpostáúl, hogy jelentse a lengyel rendeknek jövete
lét, mentse ki késlekedését; »ha szárnyai volnának, repülne«, 
de nagy kíséretével s társzekereivel lassan haladhat a tavaszi 
hóolvadástől átázott rossz utakon. Útja a mai Bukovina hosszá
ban, a Szucsava folyó völgyén felfelé s Csernoviczon át ve
zetett. *)

Lengyelország határát márcz. 31-én érte el. Átkelvén a 
Pruth határfolyón : a lengyel országos küldöttség fogadta, élén 
a russiai vajdával. Ott volt a kamieneci várnagy, a Sieniaw- 
skiak és számos nemes. Mezynski Marcin üdvözölte a királyt, a

*) Frieser Stenczl (St. aláírással) Ruebernek, Krakkó.1576. ápr. 2. 
Ungndd jelentései szerint (Konstantinápoly ápr. 2., 3.,4.) a portán az volt 
a bír, hogy Báthory a lengyel határról visszament Moldvába, mert a len
gyelek nem akarták beereszteni, s előbb Csernowitzba, majd a még bizto
sabb Obotim várába vette volna be magát, hogy ott török segítséget vár
jon, Állítólag Kácz Péter a vajdának Moldovából márcz. 30-án érkezett 
futárja vitte volna ebíreket a portára, (bécsi titk. ltr. Turcica). Krakkón 
is szállingott hasonló hír.
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ki »nagyon szépen« válaszolt latinál.') A kujawi püspök, a ki 
maga Krakkóban várta, Solikowski Demetert (a későbbi lein- 
bergi érseket) küldötte a határra üdvözletére.2)

Lengyel földön az első pihenőt a határszéli Sniatin vá
roskában tartotta, a honnan siet tudósítani a lengyel és litván 
rendeket és pártbíveit az országba érkezéséről. Husvét napjára 
országgyűlésre hívja őket Krakkóba.8)

Innen Lemberg felé vette útját, daczára annak, hogy a 
podoliai (ilyvói) vajda és a két Herburth testvér (az ilyvói és 
sanoki várnagy) még mindig a császárról ábrándoznak, »mert 
az állhatatosságot tartják a királyok által tiszteletben tartott 
egyik fő erénynek«, — a miért is kérik Báthoryt, hogy a rájok 
bízott parancsnokságokat, habár csekély távolságban, kerülje 
k i.4) Báthory inti ugyan őket, hogy a túlságba vitt állhatatos
ságból a vakmerőség bűnébe ne essenek, de egyszersmind kije
lenti, hogy tudni fogja, királyi méltósága mit kíván s ez úttal 
hívatlanul nem fog nálok, váraikban, alkalmatlankodni.B) 
Megelégedett azzal, hogy a nemesség mindenütt örömujjongás
sal fogadja.

Krakkóban az volt a hír, hogy Lembergben húzamosabb 
ideig akar időzni, a miért a krakkai vajda és kujawi püspök 
erősen sürgetik sietését.6) így Lembergben csak rövid időre 
állapodik meg. A vajda, kitől a császár Báthory feltartóztatá
sát remélte, közeli grodeki várába húzódik, de a város kulcsait 
tisztelettel viszik eléje. — Lembergben katonái között zsoldot 
oszt ki (állítólag 10 tonna tallért). A többi kincset 8—8 ló által 
vont társzekéren szállíttatja tovább. Hetven lovat küldtek előre 
felváltás végett s még így is a nagy teher miatt 30 ló ·

>) Egykorú naplójegyzetek a lembergi gr. Ossoliúski kvt. 113. 
cod. 349.1.

2) Karnkowski püspök Báthorynak írt levelei: kiadva Dlugosz 
lipcsei 1711 —12-iki kiadása mellett II. k. Epistolae illustrium virorum.

s) Báthory a lengyel rendeknek, Sniatin márcz. 31. (hg. Czarto- 
ryski krakkai kvt. T. Nar. 85. 451.)

*) Nie. Mielecki, Nie. Herhorth cast. Leopoliensis, Joan. Herborth 
cast. Sanocensis, cap. Przemysliensis, Báthorynak, Grodeck, márcz. 24.

5) Báthory válasza Snyatini, márcz. 31. (b. á. ltr. Pol. és b. udv. 
kvt. 8668. c. 144. 1.)

°) Karnkowski ésZborowski Báthorynak d. n. (Dlugosz II,k. 1810.1.)



2 9 6 SZÁDECZKY LAJOS

dőlt ki az úton. Azt mondják, hogy több mint 2 milliónyi 
kincset vitt magával.Ö

Lembergből a mai vasútvonal irányában folytatta útját. 
Újabb állomást (ápr. 10-én) Wisnian tartott, a hol követeket 
fogadott és indított vissza Krakkóba és Litvániába.2)

Przemyslben, az érte leginkább lelkesülő Russia főváro
sában, ünnepélyes fogadtatás várt reá. A vidéki nemesség élén 
Orzecbowski Bálint a przemiáli föld bírája üdvözölte. Örömtől 
áradozó szónoklatából kiérzik a lengyel nép loyalitása királyuk 
iránt, de egyszersmind a nagyratartott lengyel nemesség ama 
büszke önérzete, a mely a királyt »primus inter pares« gya
nánt tekinti, a kitől elvárják hogy újabb és újabb szabadal
makkal növelje a nemesség hatalmát. — A lengyel nemzet 
isten után királyát szereti legjobban — úgymond, — őseink
től öröklött erényünk: a király iránt való hűség és engedel
messég. Szabad nép, nemes és minden erényekkel ékes nem
zet felett fogsz uralkodni, melynek számára király nem szü
letik, hanem szabadon választ magának urat. Bölcs senáto- 
rok, vitéz lovagrend fog körülvenni, a kiket Lajos magyar 
és lengyel király óta minden uralkodó szabadalmakkal ruhá
zott fel. Reméljük, hogy te is más királyaink példájára 
újabb előjogokkal fogsz megörvendeztetni. Uralkodjál felet
tünk igazságosan és vitézül, hogy mi büszkeséggel, ellenségeink 
rettegve emlegessék nevedet. A lovag-rendnek szerezz dicsősé
get, az elfoglalt részeket vívjad vissza. Adja az ég neked Dá
vid erejét G-óliáttal szemben, Salamon bölcseségét s boldogsá
gát a világ legboldogabb fejedelmének. 3)

Báthory í’övid, de velős, szívélyes, de méltóságos feleleté
ben, előttünk áll maga az ember az ő keresetlen egyenes nyílt
ságával. A franczia közmondásnak: le stylec’estl’homme — ha 
valahol — Báthoryval szemben csakugyan alkalmazható.

Nem az uralomvágy — úgymond — vezetett engem Len-

>) Nie. Tarló a "bécsi udvarba, »ser™  ̂princeps« megszólítással 
valakinek, Krakkó 1576. ápr. 24. (Pol.)

1) Báthory Chodkiewicznek, Yisnae ápr. 10., hogy a császár kö
vetségét a czárhoz tartóztassák fel s ő siessen hozzá. (Téka Nar. 85. 53.)

s) Witania króla imei Stefana Batorego, przez p. W. Orzechow- 
ski ápr. 15. (Ii. Okmánytár.)



gyelországba, hanem a praedestinatio, a mindenható isten aka
rata, hogy nektek annyi zavar és egyenetlenség között segélye
tekre legyek. Elhagytam testvéreimet, barátaimat, szeretett 
hazámat s a mily gyorsan csak lehetett, siettem tihozzátok. 
A szeretetet, melylyel fogadtok, hálás szívvel veszem s kérem 
istent, tartsa meg azt számomra mindvégig. Jó l tudom, hogy 
sokkal tartozom a lengyel nemességnek, főkép Russiának, s mi
dőn ezért köszönetét mondok, egyszersmind kérni és inteni 
akarlak, hogy vessetek véget minden egyenetlenségnek és egy
más iránti gyűlöletnek, egyesüljetek a testvéri szeretetben 
mindannyian, mert concordia parvae res crescunt, discordia 
maximae dilahuntur !*)

És ezzel kezet nyújtott híveinek a testvéri szeretetet hir
dető király.

Tovább folytatva útját, az ünnepélyes üdvözletek ismét
lődtek. Tarnoiv előtt a zawichosti várnagy sietett üdvözletére, 
a vidéki nemességgel, 13—14 szekérrel. A ki midőn szeren
csét kívánt megérkezéséhez, nem titkolta el azt sem, hogy az 
országban anarchia ütött fészket, melynek kiirtását tőle várja 
a nemzet. »Az úristen nehéz megpróbáltatásnak vetett alá 
minket bűneinkért, Annyira szétszakadoztunk, hogy királyt 
sem tudtunk egyetértve választani. A  gonoszság nagyon el
áradt a hosszú interregnum alatt, a jog és kegyelet veszendőbe 
ment, tőled várjuk az ország újjá teremtését. Kormányozz 
bölcsen és igazságosan, áraszsz boldogságot és dicsőséget ez 
országra. Élj boldogan és sokáig — felséges nőddel, a Jagelló 
család utólsó sarjával, a ki hogy téged egy szép királyi sarj 
atyjává tegyen, szívünkből kívánjuk!«

Tarnowba (ápr. 15.) virágvasárnapján érkezett. I t t  egy 
küldöttség üdvözölte őt Ostrogski Konstantin herczeg nevében, 
a ki Wolhiniából részint a tatár beütés miatt, másrészt azért nem 
jött személyesen elébe, mert az úti terv eredetileg az volt, hogy 
a király Pilsnoból egyenesen Radlowba megy éjszakára. A len
gyel beszédeket Zborowski András a vele útazó udvari marsai 
tolmácsolta latinál. A király »nagyon kegyesen« felelt, s kalap
ját megemelve küldé üdvözletét a herczegnek. Barátságos le
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*) Báthory felelete. »Responsiók róla«. (L. Okmánytár.)
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ereszkedésével mindenkinek megnyerte tetszését. Éjjeli szál
lásra a herczegi kastélyba Boroniewski lovászmester hívta meg 
és vezette a királyt.x)

Mennél közelebb jutott a fővároshoz, annál többen csat
lakoztak kíséretéhez az elébe tóduló nemesek. Sulyok Imre is 
elébe indúlt Krakkóból (márcz. 30-án). Követek és levelek is 
várták lépten-nyomon, a krakkai vajdától, a kujawi püspök
től, öhodkiewicztől stb. A királyi kanczellaria is dolgozott szü
net nélkül Berzeviczy Márton vezetése alatt.

Karnkowski püspök arra kérte : intézné úgy útját, hogy 
virágvasárnap után pár nappal Krakkóba bevonúlhasson, hogy 
húsvét előtt a világi dolgokat elvégezvén, az ünnepeket egészen 
az ájtatosságnak szentelhesse, a midőn legjobb alkalma lenne 
az ellenkező hírekkel szemben a kath. valláshoz való erős ra
gaszkodását bebizonyítania. 8)

De Báthory a hosszas és fárasztó útazás után egy kis 
pihenőre vágyott s jobbnak látta a húsvétot nem Krakkóban, 
de a közeli Mogila kolostor csöndes falai között ájtatoskodva 
tölteni el. Nagypénteken tehát Mogilába ment s ott tölté az 
ünnepeket isteni tisztelettel s vadászattal.3)

Húsvét hétfőjén (ápr. 23.) tartotta ünnepélyes bevonúlá- 
sát a lengyel királyok székvárosába.

Krakkóból az egy mértföldnyire fekvő Mogiláig elébe 
mentek a senatorok, nemesség és városi polgárság. A senato- 
rok közül a kujawi püspök, a krakkai, lublini, belzi vajda, a 
voinici, zarnowi, bieci várnagy, az orsz. méltóságok közül a fő
kancellár, vicekancellár, kincstartó, az udvari marsai, összesen 
mintegy 20 senator. A  nemesség részéről mintegy 4000 lovas 
és 200 gyalog, a főváros részéről 175 lovas és 300 gyalog pol
gár. Agyúkat is vittek magokkal, hogy az ünnepély fényét az 
által is emeljék.4)

A bevonulás festő ecsetjére méltó pompás látványt nyúj
tott. A mi fényt magyar és lengyel kifejteni tudott, mind az
_  — —  - A

0 Witanie Stefana Batorego .. przed Tarnowem. (L. Okmánytár.
s) K arnkow ski B áth o ry n ak , K rakkó ápr. (Diugosz II . k. 1810. 1.)
3) Egykorú feljegyzés (lembergi gr. Ossoliúski kvt. 113. c. 319. 1.)
4) Krakkai újdonságok ápr. 24. {b. udv. ktv. 8668. c. 149— 151. és 

8736. c. 202. lev.) Zeitung aus Torna máj. 18. (b. 8668. c. 151. 1.)
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kellemes színpompába olvadt itt össze. S a szemkápráztató 
csillogásnak s külső fénynek melegséget kölcsönzött, életet 
adott a lelkesedés magasztos érzete. Önkénytelenűl eszünkbe 
jut itt Mátyás király bevonúlása Budavárába, a mint az egy
korú feljegyzések alapján Báthory Krakkóba bevonulását sze
münk elé varázsoljuk.

A főváros kétszeres ünnepet ült. A mennyei király feltá
madását együtt ünnepié a földi király megérkezésével. S mikép 
amannak pálmaágakat hintettek eléje jeruzsalemi útjában, úgy 
itt az útczák hosszában kétoldalt fenyőfák voltak felállítva s 
zászlókkal, czímerekkel ékesítve. A vár-útcza bejáratánál 
diadalkapu emelkedett s azon az ország czímere — deszkából 
ügyesen alkotott fehér sas terjesztő ki szárnyait, miket a király 
érkezésekor (az ország örömét jelképezve) láthatatlan kéz rán
tására háromszor összecsapott s meghajtotta magát.

A díszmenetet, mely d. u. 5 órakor érkezett a városba, 
Zborowski Péter a krakkai vajda nyitotta meg, mellette lovagolt 
Bánffy György, a magyar huszárok főkapitánya, utánok Zbo
rowski András udv. marsai és a kujawi püspök. Azután az 
erdélyi lovasság következett, mintegy 500-an, párducz bőr ka- 
czagánynyal vállukon ; fegyverzetük és lovaik szerszáma arany
tól és ezüsttől csillogott a tavaszi nap fényében. A fényes kí
séretből a király méltóságos alakja nemes egyszerűség által 
tűnt ki. Arczárói komoly méltóság’tükröződött.x) Buhája piros 
damaszk attilából, szürke nadrágból, sárga csizmából állott, 
vállát czoboly-prémes skárlát-vörös mente, fejét nyuszt kalpag 
fedé fekete tollas forgóval és boglárral. A nyereg is, a melyen 
ült, egészen egyszerű, minden keresett pompa nélkül. De annál 
gazdagabban volt ékítve szép török pej lova. Szájában arany 
zabla, fején arany láncz, kantárán ritka nagyságú drága kövek, 
smaragd, gyémánt és rubin. A király előtt három vezeték 
lovat vittek, czoboly- prémmel szegélyezett skárlát-vörös posz
tóval bevonva, hátán drága kövekkel és aranynyal királyilag *)

*) Poplawaki Albert a császárnak, Krakkó ápr. 23. »Hodie circa 
horam sextam Batoreus Oracoviam honorifice et magna tam militum, 
quam nobilitatis frequentia deductus est. Excipiebatur hic ab omnibus 
splendide et sumptuose. Insedebat equo, more ungarico vestitus, facie 
composita ad gravitatem vel severitatem quandam.< (bécsi titk. ltr. Pol.)
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díszített nyereggel. *) Ezeket a lovakat a felszereléssel együtt 
többre becsülték százezer írtnál. A királyt az Erdélyből hozott 
1000 magyar hajdú követte, válogatott harczedzett daliák, »kik 
között nem lehet találni egyet sem, ki tíz vagy több csatába ne 
lett légyen s kiket a király a maga erejének nevez« (quos 
robur suum vocat). Eele égkék színű ruhában (a híres »kék 
drabantok« !), másik fele skárlát vörös öltözetben (a »veres 
drabantok«).

A  király kísérete után jöttek a senatorok és nemesség, 
saját külön bandériumaikkal. Leginkább kitett magáért a volt 
Piast királyjelölt, Tenczynski a belzi vajda, a ki aranyos szer
számú remek lovon hat szépen felöltöztetett apródtól vezetve, 
oly pazar fénynyel és gazdag bandériummal vett részt a dísz
menetben, »a minőt emberemlékezet óta nem láttak Lengyel- 
országban.« Kíséretén, a mely 500 lovasból és 120 gya
logból állott, mindenkinek megakadt a szeme. Mindenik vitéze 
arany lánczot viselt, fején czoboly süveget drága boglárral és 
értékes toliakkal bokrétázva, 2) dárdájok és kardjok s lovaik 
szerszáma aranyozott ezüsttel volt kiverve, vállo kát hiúzmálos 
mente fedte panyókásan magyarosan. A  fényes bandérium, 
melyben 86 válogatott török ló volt, s a gazdag felszerelés fel
tűnt az új királynak is és bámulatra ragadta úgy a lengye
leket, mint a magyarokat.

A lengyel kíséretet összesen mintegy 5000 (némelyek 
10,000) lovasra és 3000 (mások 7—8000) gyalogra becsülték.3)

A díszmenet a királyi várba tartott, hol a király belépé
sekor az ágyúkat háromszor elsütötték. A  Wawel udvarán a 
kujawi püspök üdvözlé a királyt. Azután a vár-templombau

') Nie. Tarló tudósítása, Krakkó ápr. 24. Báthory »solus nullum 
apparatum in persona sua gestavit, praeter equus fuit senatus freno aureo 
et torque cum gemmis smaragdis, diamentis, rubinis, rarae magnitudi
nis.« A 3 vezeték ló »plane militariter cum sellis auro et gemmis plane 
regaliter ornatis . . . ceterum vestis erat panno scarlato, cebelinis pelli
bus satis mediocribus subducta.« (Pol.)

2) »Omnes torquati, pileos cobelinos cum monilibus gestantes, pen
nis sumptuosis cristati.« (U. ott.)

3) A »Zeitung aus Krakau« ápr. 24. és »Zeitung aus Torna« máj· 
18. a kisebb — Tarló tudósítása (úgy látszik túlozva) a nagyobb számokat 
említi.
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bála isteni tisztelet tartatott s a te deum után ismét megszó
laltak az ágyúk.

Templom után a király, jegyese, a nálánál 10 évvel idő
sebb s fél száznál több tavaszt látott Anna kir. berczegnő üd
vözletére ment, ki a várban előkelő udvarbölgyei környezeté
ben fogadta őt. Kölcsönös üdvözlések után melléje ült a ki
rály s nehány udvarias szót váltott vele tolmács által. Távozá
sakor olaszúl jó éjszakát (felicissima nőtte!) kívánva búcsúzott 
e l.!) — Aztán saját lakosztályába vonúlva, a kiállott úti fára
dalmak és folytonos ünnepélyek után, másfél hónap óta először 
érezlíétte magát otthon, — új hazájában, a Jagellók örökében.

Húsvét harmadnapján (ápr. 24.) megnyílt a már kétíz- 
ben elhalasztott koronázási országgyűlés. Mindenek előtt a 
Varsóban járt követeket hallgatták ki. Niemsta tett jelentést, 
hogy a császáriakkal és az érsekkel nem értek czélt, mert mi
dőn már-már bele nyugodtak volna a Báthory választásába, 
közbe lépett haski s heves szónoklata által megváltoztatta a 
békülékeny hangulatot.* 2) — Világos volt, hogy az érsek nem 
fog eljönni a koronázásra.

Mi történjék tehát, midőn I II . Kázmér 1451. privilé
giuma és Zsigmond Ágost 1550. statútuma értelmében a ko
ronázás joga az érseket illeti ? Némelyek el akarták halasz
tani a koronázást, mások ellenben sürgették. A király maga is 
az elhalasztás mellett foglalt állást és felszólalt az elhamarko- 
dás ellen. »En ezerszer inkább a közbékét óhajtom — úgy
mond — mint a koronázást, kész volnék a béke kedvéért akár 
10 évig is várni a koronázásra. Emlékezzetek csak vissza, mit 
ígértetek nekem, hogy itt lesznek a litvánok, poroszok, az ér
sek, a nagymarsai, a kik közűi senkit sem látok itt. Gondos
kodjatok tehát koronázás előtt a kiegyezésről, mert ha egyszer

*) »Deinde Infantem Reginulam salutavit, ubi item primarias ma
tronas et ginecium consalutasset, Reginae assedit et aliquot verbis per 
interpraetem locutus, postea solus praecatus noctem foelicem italice, in 
suam habitationem discessit« (Tarló tudósítása Krakkóból ápr. 24.) Bá- 
thoryról így ír : »Vir alioqui manu et consilio strenuus, prudentissimus 
et eloquentissimus.« (U. o.)

2) Névtelen levél »ad dnum Custodem scripta. Datum cursim 4. 
Maji 1576.« Krakkó (Pol, »De adventu et coronatione Báthori.«)



3 0 2 SZÁDECZKY LAJOS

meg vagyok koronázva, nem bánhatok enyhén az ellenszegü
lőkkel. Kérdeznétek aztán talán, miért bánok velők oly szigo
rúan ? de királyi méltóságomat meg kell oltalmaznom s ellen
ségeimet törekedni fogok eltiporni. Nulla dies erit mihi sine 
linea!« x) ✓

Az elhalasztás ellen főkép a vidéki nemesség és követek 
tiltakoztak, fenyegetőzvén, hogy ők különben haza mennek, 
így a koronázást a következő vasárnapra (ápril 29-ére) csak
ugyan kitűzték. 8 minthogy az érsek háromszori hívásra sem 
jelent meg: elhatározták, hogy az egyházi méltóságban mindjárt 
utána következő kujawi püspök hajtsa végre a koronázást. 
Egyszersmind ünnepélyes határozatban kijelentették, hogy 
Kázmér király privilégiumát úgy értelmezik, hogy a királyko
ronázása a gnesdai érseket illeti ugyan, ha ö e jogával élni 
akar ; de nem ismerik el, hogy rajta kivíil más akkor se koro
názhasson, ha ő ellenkezik.2)

A herczegnő megkoronázását azonban ama nevezetes fel
tételhez kötötték, hogy előbb mondjon le minden jogáról és 
birtokáról, melyek öt anyja és bátyja után eddigelé illették s 
hogy minden kincsét, ékszereit az ország szükségletére engedje 
át. A  herczegnő három napi gondolkozási időt kért. Azalatt 
nagy lelki tusát vívott önmagával, de ily nagy áldozatra nem 
tudta magát elhatározni. A koronázási terminus előtt egy nap
pal nagy sírás között kijelentette, hogy nem egyezhet belé a 
rendek kívánságába s kérte őket, mentsék fel az alól. A  ren
dek nem engedtek, készebbek voltak inkább elhalasztani a ko-

I) Protestatio St. Báthory ante coronationem et in ipsa coronatione 
sua polonica : Ego mallem pacem publicam, quam mille vestras coronas 
et contentus essem decem annos expectare coronationem. Mementote, 
quod mihi polliciti estis : Lithvanos, Prussos, archiepiscopum, marschal- 
cum, horum hic nihil video. Curate igitur, ut fiat concordia ante coro
nationem. Nam postea mihi non erit integrum ita benigne et leviter 
cum eis agere. Conabor enim omnes hostes meos antevertere. Et nulla 
dies erit mihi sine linea. Interrogabitis me postea : cur ita rigide et se
vere agis cum illis ? sed erit servanda dignitas mea. (Kolozsvári egyet, 
kytár. C. Jos. Kemény: Apparatus Epistolaris t. II. 1576. ápr. 23. és a b. 
udv. kvt. 8736. c. 407. 1.)

s) Deci’etum senatus et ordinum de coronando ser™0 rege Ste
phano 1576. ápr. 25. (Blugosz 1712. k. II. köt. Epist. ili. vir. 1815. 1.)
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ronázást, kijelentvén, hogy, ha feltételeiket el nem fogadja, 
a császárhoz küldenek s leányát, az özvegy franczia királynét 
kérik nőül a király számára. *) »Ez a fenyegetés győzött az ura
lomra vágyó asszonyi lelkűleten« s hétfőn (ápr. 30-án) a sena- 
tusba vezettetvén magát, lemondott minden öröklött és zálog
birtokáról s kincseit, melyeket a tikoczini kir. kincstárban 
őriztek, átengedte az ország szükségleteire, magának mindösz- 
sze 60,000 tallért tartván meg, hogy halála után szolgáinak és 
a szegényeknek hagyhassa.2) Nem sóhajok és könnyek nélkül 
tévé e kijelentést, de a királyi méltóságot többre becsülte a 
földi javaknál.

A koronázást így, ez utolsó akadály elhárítása után, más 
napra május 1-ére tűzték ki.

Kegyeletes szokása volt a lengyel királyoknak, hogy a 
koronázás előtt az ország védszentje szt. Szaniszló sírjához za
rándokoljanak. Eme vallásos és nemzeti kegyeletnek Báthory is 
eleget tett. Apr. 30-án (hétfőn) d. u. 2 órakor kilovagolt a 
kasimiri Skalká-ra, melynek sziklaormán a Visztula partján 
emelkedik szt. Szaniszló temploma. Három püspök, két vajda, 
15 várnagy, számos nemes és saját testőrsége (»janicsárjai«) 
kisérte. Az ájtatosság végeztével gyalog tették meg visz- 
szafelé a zarándok ú ta t; a királyt két oldalt a chelmi és prze- 
mysli püspök kisérte, előtte a kujawi lépdelt.8)

Május 1-ét ágyúdörgés üdvözölte a Wawel bástyáiról. 
Háromszoros ünnep virradt fel: a tavasz, a királyi esküvő és 
koronázás ünnepe. A királyi párt a vár nagytermében esketé 
össze a kujawi püspök, ki a királyhoz latinál, a királynéhoz 
lengyelül intézé szavait. Mindjárt utána a koronázás követke
zett a vártemplomban. — Midőn Báthory kir. díszben a tem
plomba indúlt, lelkiismeretét megnyugtatandó, még egyszer 
protestált, hogy ő nem lesz oka, ha az elhamarkodott koroná
zás az országnak kárára válik, tulajdonítsák azt magoknak.4)

a) Névtelen tudósítás »De adventu et coronatione Bathori«, 
Krakkó máj. 4. (Pol.)

*) Anna lemondási okmánya, 1576. máj. 1. (L. Okmánytár.)
3) »De adventu et coronatione Bathori.« Névtelen tudósítás Krakkó 

máj. 4. (Pol.)
*) »Protestor Deum creatorem et conscientiam meam, si quid de-
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De a rendek elhatározását nem másíthatá meg. Megindúlt a 
menet a templomba. Elöl vitte a két koronát a krakkai vajda 
s a dobrzini várnagy, a királyi pálcza egyikét a sandomiri, 
másikát a lublini vajda, az aranyalmákat a kaliszi és belzi 
vajda, a kardot Niemsta az újonnan (a császárpárti Wolski 
krzepici starosta helyébe) kinevezett kardhordó. — A királyt a 
főoltár elé vezették, s miután ott a királyi esküt (a mint már 
egyszer a meggyesi templomban) létévé, a kujawi püspök a 
szokott ceremóniák között megkoronázta.x) Azután mise követ
kezett, mit a király a számára emelt trónról hallgatott végig. 
Mise után a királynét vezették az oltár elé, s ő is megkoronáz
tatván, egy mennyezet alatt foglalt helyet a királylyal. A te 
deum után király és királyné koronával fejőkön leléptek a 
trónról, s a király 100, a királyné 50 aranyat áldozott a szegé
nyek javára. A szertartás végeztével a király a templom bejá
ratánál három lovagot (köztük Niemstát) szentelt vitézzé 
ütött. — A koronázást gazdag lakoma követte.

Május 2-án a senátorok, a követek s a nemesség tette le 
az esküt a király előtt. Azután a nász-lakoma következett s 
utána fényes tornajátékot tartottak a vár udvarán, melyben a 
magyar vitézek tűntek k i és nyerték el a díjakat. 2)

Május 3-án ebéd után a király fejedelmi díszben kilova
golt a várból s a városháza előtt emelt sátorban helyet fog
lalván, a városi tanács és polgárság esküjét és az ajándékokat 
fogadta az ország zászlaja alatt, melyet a szepesi starosta 
Macziowski tartott a király előtt. — Varsó és Lublin városok 
is hűséget esküdtek követeik által.

Az alattvalók esküvését tornajáték követte a vár udvarán. 
Torna végeztével a királyné a király szobájába vezettetett 
Sírva lépett be királyi férjéhez, »cum quo matrimonium consu-, 
mavit«. Az ünnepélyeket este kivilágítás fejezte be, »nagy * *)

trimenti ex hac praecipitanti coronatione respublica ceperit, non me, sed 
vos in causa futuros« (b. udv. kvt. 8736. c. 407.1. és kolozsvári egyet, 
kvt. C. Jos. Kemény : Apparatus Epist. t. II.)

*) Lásd »Ordo, qualiter ser. rex Pol. juxta veterum consvetudinem 
coronetur, et quae solennitas et ceremoniae circa id servari solitae.« 
(Teka Nar. 84. k. 90. 1.)

s) De adventu et coronatione Bathori.« Krakkó, máj. 4. (Pol.)



tüzeket gyújtottak a városháza körül«, a templomokban a te 
deumot énekelték, s a város piaczán tornajátékot tartottak. 
Másnap reggel (peractis primitiis conjugalibus) a király szép 
ajándékot adott a királynénak, melynek értékét 60,000 aranyra 
becsülték.J)

A koronázási és nász-ünnep zaját a komoly munka 
váltotta fel. A királyi korona nehéz gondot és nagy felelősséget 
hárított viselőjére. Első teendője volt, helyreállítani az ország
ban a rendet, s biztosítani királyságát bel- és külellensógtől. És 
Báthory finom tapintattal, a meddig lehetett nemes mérsék
lettel, a hol kellett erélyesen és gyorsan oldotta meg feladatát.

Május 4-én kiadta a törvények, kiváltságok és választási 
föltételek megerősítését s a koronázási decretummal együtt 
szétküldötte az ország minden hatóságának kihirdetés és nyil
vános helyen való kifüggesztés végett, meghagyván, hogy a 
köztisztviselőket, a föld- és vártörvényszékeket hűségére fel
eskessék. 2)

Az ellenpárti főuraknak két heti határidőt tűzött ki a 
hűségeskü letételére, kijelentvén, hogy azon túl, mint a haza 
ellenségeivel fog bánni velők.8) Eddig is már sokan meghó
doltak az ellenpártból, így a chelmi és przemysli püspök, az 
alkanczellár, a kincstartó, a kaliszi és podlachi vajda, Podoski 
kanonok (volt császári ügynök) stb. — A sandomiri vajda és a 
két, Herburth testvér is megérkezett a koronázásra. A  krakkai 
püspök máj. 4-én jö tt meg Varsóból és sietett a király üdvöz
letére. Báthory eléje ment, kezet nyújtott neki és barátságosan *)
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*) Az esküvő, koronázás és ünnepélyek leírásai: az említett névte
len levél legrészletesebben, Krakkó máj. 4. Ugyancsak névtelen levél, 
Krakkó máj. 3. Továbbá PoplawsJci Albert a császárnak, Krakkó, 1576. 
máj. 4. Azt mondja, hogy a franczia király mons. de Pes-t küldte, hogy 
protestáljon. »Sperabant quoque summum pontificem debuisse inhibitione 
sua actum hunc coronationis impedire, itaque valde in id fuerunt intenti 
omnes, ut quicunque fuisset, qui inhibitionem dictam nomine sedis apo- 
stolicae facere voluisset, in partes minutissimas dissecaretur.« (Pol.) — 
Dudith a császárnak. Bilitz, máj. 5., hogy kik voltak jelen az esküvőn 
és koronázáson.

s) Báthory az összes lengyel rendeknek. Krakkó, máj. 4. (Pol.)
3) Báthory Kaski Albertnek. Krakkó, máj. 4. Dulski Miklósnak 

máj. 19. Wolskinak stb.
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megölelte. A főbbek közűi az érsek, Laski és Mielecki voltak 
azok, a kik még mindig daczoltak a királyi tekintélylyel. A ki
rály az érsek és a császárpártiak megtörésére június 1-ére or
szággyűlést hirdetett Varsóba, bogy meghiúsítsa az érsek által 
jun. 3-ára ugyan oda hirdetett gyűlést.

Hódolásra kellett bírnia a litvánokat s poroszokat is. 
A litvánok G-rodnón tartott gyűlésökből (ápr. 20.) felpanaszol
ják, hogy a lengyelek nélkűlök választották meg őt, a miért ké
rik, hogy ne koronáztassa meg magát addig, a míg egyezség nem 
jő létre közöttük.1) Követeik a koronázási országgyűlésre útban 
voltak, de későn érkeztek. A  három litván követ május 4-én 
lépett a király elnöklete alatt tarto tt tanács elé, vezetőjük 
Hlebowicz a minski várnagy felpanaszolta az unió újabb megsér
tését, a koronázás nélkűlök való megtartását, a mit ők el nem 
ismerhetnek. A  maga részéről ugyan királynak nevezte a jelen
levő Báthoryt, — a kinek méltóságos komoly tekintetétől meg
rettenve szelídebben beszélt, mint a hogy feltette magában, — 
de azért protestált a nélkűlök végrehajtott koronázás ellen.2)

De Báthorynak sikerűit kiengesztelnie a litvánokat. Meg
nyugtatja őket, hogy a koronázás nem fog praejudicálni az ő 
jogaiknak; tovább halasztani azt az országot fenyegető veszélyek 
miatt nem lehetett; Litvánia szabadságának megtartásában 
elődeit még felül akarja m úlni; a jun. 1-ei gyűlés hivatva lesz 
az ő jogaik biztosítására is. Ne keressenek tehát kákán csomót, 
midőn ő mindenét kész értök feláldozni s nincs hőbb vágya, 
mint hogy jó emléket hagyjon maga után az utókor előtt!3)

J) A litvánok Báthorynak. Grodno, 1576. apr. 20. (Pol.)
2) Poplawski Albert a császárnak. Krakkó, máj. 4. »Castellanus . 

de Minsko Hlebowicz. . . dicitur tamen modestius et mitius locutus esse, 
quam constituerat, deterritus ut quidam arbitrantur terribili quadam 
majestate novi istius regis. . . quem ipse ex persona sua regem appel
labat.« (Pol.)

s) Báthory a litván rendeknek. Krakkó, máj. 3. Báthory még 
előbb Chodkiewicznek ápr. 26. Csodálkozik, hogy a litvánok kákán cso
mót keresnek (»nodum in scirpo quaerunt«), midőn ő »tot laborum, tot- 
que difficultatum nullum aliud divinitus premium expectantes, praeter
quam ad posteritatem boni principis veram laudem, quam ut bonis modis 
assequamur; omnia, quae nobis coelitus'sunt contributa, bona, vitam de
nique ipsam pro vestra salute profundere.« (Teka Nar. 85. 65.)



A koronázást követő napokat általában arra használta 
az új király, hogy az ellenpártiakat kiengesztelje. Leveleket 
írogatott s követeket küldözött mindenfelé, s az üresedésben 
levő hivatalokat b e t ö l t ö t t e .A  krakkai várnagyságot Dem- 
binskinek az addigi főkanczellárnak adta, Wolski Dumin Pétert 
előléptette főkanczellárrá s alkanczellárrá a ’derék Zamojskit 
nevezte ki. (Berzeviczy az erdélyi ügyek kanczellárja volt). 
Zborowski Jánost varsói várnagygyá tette .* 2)

Midőn a meghódolásra kitűzött két hét eltelt, az ellen
szegülőkkel szemben erélyesen lépett fel. Példát akart mu
tatni, ha kell karddal is, hogy nem fog »sem festett sem köl
tött király« lenni! A híres Laskin akarta kezdeni az engedel
mességre tanítást: a miért is a Krakkóhoz közeli Lanckorona 
vára kiostromlására küldötte Bánffy Györgyöt és Gorka Sza- 
niszlót 1000 lovas és 1500 gyalog magyar és lengyel katonával 
s 18 ágyúval. Május 18-án vették körűi a várat, melyet 50 
német puskás, 40 lengyel és 25 »oláh« (hajdú?) védelmezett, 
Laski távollétében Górecki parancsnoksága alatt. Az ostrom se
rényen folyt, s nagy volt a híre, főkép a védelem elszántságának. 
Máj. 22-éig állítólag már 200-at lelőttek ágyúval az ostromlók 
közül, a máj. 22-iki rohamban meg 230 magyar és lengyel 
veszett volna el, sőt a vakhír szerint maga Bánffy György is 
ott lelte halálát, a mint a vár falai alatt övéit a rohamra buz- 
dítá, a miért a király megfogadta volna, hogy a várbelieket mind 
kardélére hányatja. De a végén kisült, hogy mindössze 6 ember 
esett el az ostromlók közfii (4 magyar és 2 lengyel), a védők 
közűi egy sem. Mert midőn látták, hogy sokáig ellen nem áll
hatnak, segély pedig nem jő sem Laskitól sem a császártól vagy 
a kassai kapitánytól és a bent lévő hajdúk részint megszöktek 
részint a védelmet megtagadták: máj. 24-én, 5 napi és 5 éj
jeli ostrom után kegyelemre föltétlenül feladták a várat. Az
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') Dudith András a császárnak. Bilitz, 1576. május 17. »Ipse per
petuo scribit, omnem gratiam defert, promittit multa, vacantias distri
buit, legationes honorificas modo ad hunc, modo ad illum missitat, alios 
etiam minis et legum potestate ad obedientiam cogit, sed id per alios facit, 
ut invidiam fugiat, ipse interea omnem humanitatem moderationemque 
simulat.«

2) D udith  a  császárnak. B ilitz, 157é. m áj. (d. n.)

20*
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őrség Krakkóba vitetett. Néhány napi fogság után (máj. 29-én) 
a király szabadon bocsáttatta őket, előbb megesketvén, hogy 
egy év leforgása alatt rajta kivűl másnak zsoldjába nem állnak. 
A parancsnokot és a németek tisztjét halálra Ítélte, de meg
kegyelmezett nekik.x)

Lanckorona megostromlása megrémítette a császár-pár
tiakat. Az első tűzpróba után a császáriak legnagyobb része 
úgy gondolkozik, hogy »mert immár mindnyájan lábcsóko- 
lásra sietnek, nekem is követnem kell őket, egyedül csak nem 
mehetek fejjel a falnak!« * 2 3)

Báthory egyidejűleg actiót indított az ország határain 
kívül is trónja megszilárdítására. A császárhoz és a német bi
rodalmi gyűléshez követségbe küldé Solikowski Demetert, 
»mívelt, éles elméjű papot, a királyné egykori titkárát,« a ki 
a császár pártjáról állott hozzá és Krotowskit az inowloci vajda 
fiát. Tudatja általok a koronázás megtörténtét és kéri, hogy 
mindenféle ellenséges indulattal hagyjon fel.8) Ugyanakkor a 
szultánt is tudósítja a királyság elfoglalásáról, de egyszersmind 
a császár és a czár ellenséges készülődéseiről.4 * * *) Később pedig 
a római pápához küld követet, biztosítván a szentszéket az 
ellenkező hívekkel szemben a kath. egyház iránti hűségéről és

J) Lanckoron ostromáról Dudith a császárnak. Bilítz, 1576. máj. 
17., 18., 21., 22., 24., 25., 29. jun. 2., 3. Lasfci segélyt kérő levelei a csá
szárhoz 1576. máj. (d. n.), hogy Bueber Késmárk és Savnik, Balassa 
Ádám Dunajecz várát, (mely nálok zálogban van) bocsássák kezébe, mert 
Ii— o-ban nem élhet többé életveszély nélkül. Máj. 11-én a császárnak, 
Pernstein Yratiszlávnak és saját titkárának, Lasko-ból. A császár Easki- 
nak máj. 24.

a) Albertus Sandivogius a Czarnkow generalis etc. ad dnum Befe- 
rendarium. Ex villa Cossuti, 1576. máj. 26. »Jam omnes fere'ad oscula 
pedum eunt, et me necesse est eos sequi, nam ipse unus capite meo mu
rum quatire non potero.« (Pol.)

3) Dudith a császárnak Bilitz, máj. 18. — A két követ juh 20-án 
kapott választ a császártól s harmadnapra Batisbonába indúltak hajón, de
3 mfnyire udv. emberektől elfogattak és Linzbe vitettek, jul. 26. óta ott
tartattak a várban és pedig azért, mert Kurzbach, mint a császár követje 
L—o-ban a pomeran Weier Ernest által megsebesíttetett és elfogatott.
Krolowski János és Solikoioski Demeter Báthory Istvánnak. Linz, 1576.
aug. 12. Ugyancsak a császárnak, a 1. rendeknek, a cancellár és vicecan-
cellárnak, Solikowski Jánosnak és Albertnak, végűi Krotowski Jánosnak·

*) Báthory a szultánnak. Krakkó, máj. 28-án. (L. Okmánytár.)



kéri védelmét a keresztyénség védbástyája Lengyelország szá
mára. x) — A czárkoz is küldött követet (a minski várnagyot) 
fegyverszünet-kötés végett. 2 *)

Június elején Krakkóból Varsóba indúlt a király az or
szággyűlésre. A főváros őrizetét a királynéra, a vajdára és 
Czikowski Szaniszlóra bízta 500 lovas ős ugyanannyi gyalog 
őrsége mellett. A  többieket magával vitte. Távozása előtt zsol- 
dot osztott a katonák között szétvagdalt ezüst edény darabokat 
(argenteis vasis confractis), hogy a forgó pénzt, a miből 100,000 
irtot hozott magával, nagyobb szükségre tartsa fenn.8) Utólsó 
ténye Krakkóban, hogy protestál a hadfelkelést körülíró fél
szeg törvény ellen, — a mint már Erdélyben s a koronázás 
előtt is tévé.4 *)

Nagylengyelországi útja magyar és lengyel csapatai élén 
diadalmenet volt. Ellenállásra sehol sem talált. Ú tját úgy 
irányzá, hogy a még késlekedőket hódolásra bírja. A  prímást 
felszólítja, jelentse ki: akar-e a rendek határozatának engedel
meskedni és meghódolni ? Engesztelékeny válaszára a woinici 
és sanoki várnagyot küldötte hozzá Lowiczba, hogy szólítsák 
fel kötelessége teljesítésére és a nála lévő külföldiek (a császári 
követek) haza küldésére. Az érsek végre belátva, hogy Bécsből 
hiába vár segítséget, hiába írogatja a császárnak »salva nos 
domine, quia perimus«6), elhatározta, hogy a király által 
nyújtott békejobbot elfogadja. Megizente rokona, az Erdélyben 
járt Woroniecki Jakab által, hogy minél előbb meg fog jelenni 
a király előtt, »nem akar többé isten akaratának ellensze
gülni.« 6) — Hűséget esküdött a buzgó császárpárti plocki 
püspök is. Meghódolt Rawában az ország főmarsalja. A főb
bek példáját követték a kisebb hatalmasságok. A  litvánok sem 
sokáig késtek, tartományi gyűlésökön elhatározták, hogy elis
merik királyokúi Báthoryt, a ki viszont megerősíté előjogaikat.7)

i) Báthory a pápának. Varsó, jul. 5. Dlugosz II. k. Epistola ill. vir.
а) Poplawski Albert a császárnak. Krakkó, 1576. jul. 17.
3) Dudith a császárnak. Bilitz, jun. 2.
*) Protestatióját máj. 3-áról 1. Okmánytár.
б) Uchanski a császárnak. Lovicz, 1576. máj. 1., 5.
®) István király a 1. senatoroknak. Bolemovii, 1576. jun. 10.
’) István király privilégiuma a litvánok részére. Varsó, 1576, 

jun. 29. (L. Okmánytár.)
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A varsói országgyűlés helyreállttá a rég óta nélkülözött 
békét és egyetértést a királyság és nagyherczegség területén.

Csak egy része volt a köztársaságnak, a porosz tarto
mány, a melynek fővárosa, a hatalmában és gazdagságában el- 
bízakodott Danczka még tovább is daczolt a koronás király- 
lyal,*) s melyet, midőn a Tornban (1576. oct.) tartott ország- 
gyűlés 2) sem bírt egészen meggyőzni, — végre is karddal kel
lett engedelmességre kényszeríteni.

Es a császár ? összetett kezekkel nézte, hogy foglalja el 
előle a trónt a lenézett vetélytárs, hogy teszi fejére a koronát 
az »istentelen török szolga«, s hogy hódolnak meg egymás
után az osztrák-pártiak az egyszerű magyarnak »a ki még 
árnyékával sem ér föl a császárnak.« 3) Miksa császár csak 
készült, hogy fegyverrel lép sorompóba az elfogadott lengyel 
királyságért,4 * * *) de késlekedésével elvesztette a játékot. Tagad
hatatlan, hogy császári méltóságát mélyen sértette a szenvedett 
kudarcz. Fájt neki az »annyi küzdelemmel és költséggel előké
szített királyság« elvesztése — s bizonyára ez is emésztette ha
nyatló életerejét és siettette halálát, a mely pár hó múlva 
1576. nov. 12-én levette fejéről egyéb földi koronáit is.

Lengyelországban csak egy ember akadt, a ki törik, de 
nem hajlik. És ez — a magyar Duditb, Báthory egykori ta- 
núlótársa. Eeá nézve is minden elveszett, csak egy maradt meg 
— a becsület. Tántoríthatatlan elvhűségeért becsülte őt nem
csak a császár, a kinek szolgálatában egészen feláldozta magát, 
de Báthory is. Egykori tanúlótársai, Berzeviczy, Kovacsóczy

J) A porosz rendek a császárnak és a prímásnak. Graudnitz, 1576.
máj. 4. Dalaki János kulmi várnagy és Ozema Fábián a császári köve
teknek, Graudnitz, máj. 4., 5. Dzialinski János kulmi vajda a császár
nak és a prímásnak máj. 6.

s) Báthory a porosz rendeknek. Yarsó. aug. 6. A torni országgyű
lés hirdetése aug. 8-án szt. Ferencz napjára (okt. 4.) (Téka Nar. 91.)

8) Dudith a császárnak. Krakkó, febr. 7. »Yita ipsa mihi acerba 
est, quod video tam turpiter Mte Y™ eripi ab Ungaro nulla ex parte 
digno, qui vel cum umbra M*»8 Yr5? comparetur, regnum tantis sudori
bus et sumptibus paratum.«

*) Miksa császár Rudolfnak máj. 19-én azt írja, hogy elhatározta, 
hogy jun. 1-én útra kel s Ernő főherczeget előre küldi sereggel. (Pol.)
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szeretetteljes leveleket írogatnak hozzá Krakkóból,x) (bizo
nyára a király tudtával) és igyekeznek megnyerni ő t ; de Du- 
ditb martyrjává avatta magát az ügynek, melynek oly buzgó 
apostola volt éveken keresztül.

Báthory beváltotta a mit a lengyeleknek ígért, hogy 
nulla dies sine linea! Tíz évi uralkodása alatt bosszú évtizedek 
mulasztásait pótolta és hibáit tette jóvá. A köztársaságot a 
hatalom és boldogság rég nem látott és többé el nem ért ma
gaslatára emelte. Kitűnő igazságszolgáltatást teremtett, az 
ország pénzügyeit rendbe hozta, a badügyet reformálta, állandó 
hadsereget szervezett, az irodalmat és művészetet felvirágoz- 
tatá. A királyi tekintélynek tiszteletet — a magyar és lengyel 
névnek dicsőséget szerzett békében és barczban egyaránt. 
A köztársaság ellenségeit megszégyeníté, az elfoglalt tartomá
nyokat visszahódítá. Élő védbástyát emelt a tatár bordák ellen 
a kozák határőrvidék szervezésével s a moszkoviták czárját 
»Kettenetes« Ivánt győzelmes csatáival megalázta.

Érdemeinek koronája, hogy megtanító népét engedel
mességre s helyreállító a fölbomlásnak indúlt állami és társa
dalmi rendet. A köztársaság belellenségének az anarchiának 
kiirtásával, az álszabadság bálványozása megszűntetésével nem 
kevesebb érdemet szerzett, mint győzelmes csatáival. A bosszú 
interregnumok alatt a királyi tekintély mélyen alá szállott — 
s ö benne, a nem született, de választott királyban, sokan olyan 
királyt szerettek volna látni, a ki bábja legyen a hatalmas ne
mességnek. A  mint ennek első jeleit feltünedezni látta, fel
emelte hatalmas szavát ellene — s alig pár havi uralkodás 
után — a tborni országgyűlésen tartott olyan filippikát a ki
rályi méltóság védelmére, minőt a lengyelek nem hallottak sem 
azelőtt, sem azóta. E  rövid, de sokat mondó s szép szójátékokkal 
ékes szónoklat, dicső uralkodásának méltó programm-beszéde:

»Palotában, s nem kunyhóban születtem, és mielőtt ez 
országba jöttem is, volt kenyerem s ruházatom. Szabadságo
mat tehát szeretem és megőrizem. Ti választottatok királylyá, 
a ti hívástokra, kérésiekre jöttem ide, ti tettetek koronát fe
jemre. Királyotok vagyok tehát, és nem festett, sem faragott *)

*) Berzeviczy (Berzeviceius) Márton és külön Kovacsóczy Farkas 
Duditlinak, Krakkó, 1576, máj. 25. (bécsi á, ltr. Pol.)
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király (nec fictus, neque pictus rex ): uralkodni és parancsolni 
akarok, s nem tűröm, hogy engem kormányozzatok. Ne akar
jatok ti tanítóim s tanácsosaim ellenőrei lenni, vigyázzatok 
inkább önmagatokra, hogy szabadságtok szabadossággá ne fa
juljon. Vagy tartsatok rendet és igazságot, vagy oldjátok fel 
karomat, melyet törvényeitekkel megkötétek, s megvédelmezem 
én azt magam, ha kell karddal is !« — melyet szavai nyomaté
kéül megcsörgetett.x)

Az erélyes szavak embere — egy országnak lön újjá-te- 
remtője. Uralkodását Lengyelország »arany korá«-nak nevezik. 
Méltán sirathatta hű lengyel népe tíz évi rövid uralkodása 
után váratlanul jött kora halálát (1586. decz. 12,). Koporsó
ján máig is olvashatók a szentírás e jellemzetes szavai: »ceci
dit corona capitis nostri, vae nobis, quia peccavimus !« Méltán 
sóhajt vissza hálás nemzete most is — halála 300-adik évfor- 
dúlójakor — uralkodása dicső korára, ama viharos három
száz év után, mely annyi megpróbáltatást és nemzeti gyászt 
hozott a sors csapásai által sújtott szerencsétlen országra!

És mi magyarok — büszkén vallhatjuk öt magunkénak az 
idegen trón magaslatán is, a honnan annyi dicsőséget árasz
tott a magyar és lengyel névre egyaránt!

4) »In aula, non in caula sum homo liber natus, neque antequam 
in has terras veni, vietus, aut amictus mihi defuit; libertatem (ergo) amo 
et conservabo. Deo volente per vos in regem vestrum sum electus, vobis 
postulantibus et instantibus huc veni, a vobis (per vos) capiti meo corona 
est imposita. Sum itaque rex vester, non fictus neque pictus, imperare 
et regere volo, (volo regnare et imperare), potior (non ferram), ut quivis 
vestrum mihi imperet. Custodes estis libertatis vestrae, non igitur vos 
volo fieri pedagigos meos (vos volo fieri), ergo (igitur) tales sitis liberta
tum vestrarum, ne (hac) libertas vestra in abusum vertatur. Senatores, 
vel mihi adminisrrate justitiam, vel mihi solute manus meas, quas legi
bus vestris ligatit, et ego vindicabo — za szablq si<j król nigi. (Hist, feljegy
zés a lembergi gr. Orsolinski kvtár 113. sz. cod. 351. 1. eme felírással : 
»W sprawie z panami Zborowskiemi krol Stefan przy sadacli rozgniewal 
ai(j y rzekl takie slowa porwaczzy si  ̂ do szabié.« — A krakkai egyet, 
kvtári 108. sz. cod. 220. 1. (a melyből a zárjelbe tett eltérések valók) 
e felírással á ll: »Regis Stephani ad nuntios regni dicta in conventione 
regni Toruni anno d. 1576.«
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1574. sept. 11.

A  török csausz beszéde a varsói országgyűlésen.
»Oratio legati Turcici liabita ad Polonos Yarsaxiae congregatos.«

Regem Poloniae regno discessisse certum est Caesareae 
Celsitudini: sicuti sibi constat, nulla de reditu ejus in Polo
nium est spes. Nuntiatum etiam est Celsitudini Caesareae, 
imperatoris Germanorum filium ad regiam dignitatem adspi- 
rare, sicque ad Caesaream Celsitudinem scriptum est. A t no
tum optime dominis Polonis est, Germanos ab initio hostes 
fuisse Caesareae Celsitudini. Etsi indicium aliquod amicitiae 
Germani ostendunt, tamen id metu tantum armorum Caesareae 
Celsitudinis illos facere certum e s t: sed paucos post dies nacti 
aliquam vim vel occasionem, manifestos iterum hostes quis 
non videt ? Nequaquam fieri potest, ut more Poloniae regum, 
amicitiam firmam erga nos teneant. Quare convenit ut domini 
Poloni, pro sua sapientia, e medio illorum aliquem ad hanc 
dignitatem eligant et assumant, qui antiquae inter nos amici
tiae gnarus existens, eam firmiter et inviolabiliter nobiscum 
teneat. Auditur autem a nobis in finibus Danscorum esse, aetate, 
ingenio, sapientia, vigilantiaque maturum quempiam virum 
Costca (Kostka) nuncupatum, regio munere dignum; quem si 
judicaverint idoneum, eligant; aut si ille displicuerit, regem Sue- 
eorum adsciscant; sin minus ille quoque arriserit, Stephanum 
Báthory, palatinum Transylvanum, fidelem Caesareae Celsitu
dini virum, integritate, prudentiaque singulari ornatum, pacem 
et amicitiam colere scientem, in regni gubernatione sapientem 
et strenuum acceptare dignentur. Horum quempiam si domini 
Poloni ad regimen Poloniae elegerint, aut e medio illorum 
sibi placentem extulerint, promittit Caesarea Celsitudo, se non 
modo eam amicitiam et benevolentiam declaraturam, quam 
hactenus declaravit, sed auxilio omnibus necessitatibus regni 
Poloniae adfuturam, et contra omnes hostes opem laturam.

(Másolat a.krakkai lig. Czartoryski kvtr. Teka Naruszewicza 89. k. Ex 
mss. bibi. Yatic. vol. 1147.)

I.
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1575. márcz. Konstantinápoly.

A m urath szultán a lengyel rendeknek a svéd királyt, belföldit, 
vagy B áthoryt ajánlva királyúl. (Sultan A m urath ordinibus r. Pol.)

(Bethlen Farkas H istóriája II. k. 402. 1.)

1575. oct. 20. Varsó.

Blandrata György Báthorynak.

(Pray : Epistolae procerum r. Hung. Posonii 1806. III. k. 195. 1. 
U. o. 203.1. »Capita rerum  gerendarum.«)

II.
1575. nov. 15.

Báthory követeinek oratiója a varsói országgyűlésen.

»Legatio nomine ill™ principis Transylvaniae ad amplissimos proceres re
ni Poloniae et magni ducatus Lithvaniae per Georgium Blandratam 

a secretis consiliarii et pro temporis nunc oratoris,«

Reverendissimis, illustribus ac amplissimis regni Poloniae ma- 
gnique ducatus Lithvaniae senatoribus, equestrisque ordinis 
viris celeberrimis et generosis a Deo Opt. Max. regum omnium 
creatore favorem et fausta quaeque praecatur illnms princeps 

Transylvaniae.
Quum eo demum ventum sit, ut depositis verborum leno

ciniis, gravia consilia et maturae deliberationes necessario 
quaerenda sint, facereque nunc magis, quam dicere expediat, 
ne Respublica Christiana, cujus murus aeneus est Sarmatia, 
aliquid majoris detrimenti capiat, ego qui provinciam hanc 
viribus meis longe imparem coactus suscepi, mentem principis 
mei simpliciore et perspicua aperiam brevitate.

Quum igitur fortissimae genti Hungáriáé cum invictis
simis Polonis ob summam conjunctionem, vicinitatemque utra
que fortuna communis semper exstiterit, sed subinde aequo 
jure utrique metuerent, ne pariete ardente alter quoque flammis 
absumatur, Transylvanus princeps, qui non solum proximam, 
sed omnes, procul etiam sitas, Europae respublicas a salute 
liberrimi istius regni pendere non dubitat, pro zelo, non dicam 
metu quodam tactus perculsusque, hanc praeclaram de com
muni patria, in tantis posita difficultatibus, bene merendi, ac 
promptitudinis sui declarandae, oblatam occasionem praeter
mittere noluit. Quapropter erga hanc famatissimam Rempub- 
licam, pro sua observantia fideque, non solum obsecrat, sed et 
per superos omnes regni ordines amanter obtestatur, ut, pri
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vatis affectibus et commodis omnibus sepositis, publicae paci 
studeant, libertatem vero dignitatemque unanimiter tueantur, 
unicum Reipublicae bonum spectando.

A Deo vero, qui regnorum solus gubernacula moderatur 
et regum sceptra tenet, simul atque pro suo recondito consilio 
cui vult largitur, prudentiam, concordiam et sana consilia, 
humiliter expectent.

Ceterum quanquam sua sorte princeps contentus sit, nec 
altius quidpiam vana regnandi libidine ambiat, ut regni pro
ceres ferme omnes norunt, deque ingenii sui tenuitate et cor
poris viribus, recte sibi persuasus s it ; nihilo secius, pro ardenti 
quodam tuendae felicitatis Poloniae desiderio, ac veteri no
vaque comparata necessitudine, tametsi quam grave pondus, 
quam difficilis provincia, et quantis curis Sarmaticum diadema 
obnoxium sit, illum minime lateat, nihilo secius, inquam, ami
citiae, societatis, constantiae, propensionisque suae, perpetuum 
apud amplissimos regni ordines voluit testimonium relinquere. 
Siquidem quae in hoc amico vicino principe ordines regni 
deprehenderent, quod huic invictae Reipublicae usui esse, aut 
eandem ornare et amplificare queat, id totum pro celeberrimo 
hoc regno se profusurum esse, candide et amanter pollicetur. 
Non solum arma, consilia, conatus, amicosque, sed personam 
suam, vitamque ac thesauros omnes ingenue proponendo, offe- 
rendoque, idem eum promptitudine sinceritateque facturus 
coronaturo Polonorum regi, qualiscunque tandem ille futurus 
sit. Id  vero ea conditione faciendum esse ducit, ut primum 
locum dignitatemque omnem Caesareae et celeberrimae Aus- 
triae familiae, cui sese plurimum debere et non parum tribuere, 
amplissimi regni ordines tribuant et concedant. Tantum enim 
abest ut princeps meus cursum desideriumque Caesaris remo
rari, aut impedire in animo habeat, ut etiam magnis suis co
natibus promovere, amplificare, illustrareque paratus sit. Suam 
itaque operam, et quidquid habet princeps Transylvaniae 
Reipublicae Polonae, supradicta exemptione manente, breviter 
et amanter dedicat, ratus senatores, equestrisque ordinis viros 
hanc bonain principis mentem, puraeque mentis conscientiam 
aequi 'bonique consulturos.

Ceterum qua de re tota promptius judicare regni ordi
nes possent, duo argumenta, ab regnorum conjunctione et 
personae qualitate sumpta, obiter addemus. Prima est regno
rum Hungáriáé et Poloniae conformitas, quae firmiorem red
det amicitiam, mores utriusque gentis, leges, habitusque ferme 
similes, arma vero, militaris disciplina, religio, libertas et 
vivendi ratio, plane communia; vetus praeterea societas, regno
rumque utrinque facta vicissitudo, perpetua concordia suppe-
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tiarum ferendarum facilitas: quae omnia aminos vehementer 
conciliare, et regna stabilire solent.

Deinde regiae principis dotes: summa pietas, fideique 
catholicae constantia, educatio ingenua, insignis eruditio, 
mores candidi, modestia et humanitas incredibilis, sagax libe- 
ralitas, rerum humanarum longa experientia, et disciplinae mili
taris ingenita peritia, par in bellis gerendis, in pace justitiaque 
servanda, et felix promptitudo par laboris; consilio gravi et 
profundo judicio, tenaci que memoria dotatus, corporis vero 
forma, fortitudo et sanitas admiranda, quae in rege potissimum 
requiruntur.

Quod autem nonnulli objiciunt linguae imperitiam, non 
erit cur sint solliciti, quum proceres omnes latinam, et major 
equestris ordinis pars intelligat, et omnia negotia regni latino 
sermone transigantur. Princeps vero facundus est, et elengau- 
tissimus, et eodem anno polonam facile discere possit, quum 
illam jam dudum subintellexerit.

Quod tributum pendeat, pariter dicimus, non ipsum 
principem, qui a nemine unquam victus fuit, et liber est, sed 
regnum publicae pacis et utilitatis nomine tributa pendere; 
non ipsum tributum dare coepisse, sed quod a regina Isabella 
et filio Joanne Sigismundo, quibus Transylvaniam imperator 
dono dederat, olim fuerat inchoatum, nunc dedere; quod, ni 
fallor, facerent et regni hujus ordines, si illis Moldáviám 
imperator dono daret. Adde, quod is, qui in regem creatur, ab 
omni servitute liber esse dicitur, et omnem amissam vindicasse 
libertatem, quod postremo venitur, ne lex illi perpetua aut 
jugum imponatur.

Dum imperator Turearum legationibus regni respon
dendo suadet, ne hostem suum eligant, et subinde consulit, ut 
Piastum, regem Sveciae, aut principem Transylvaniae coro
nent, facilis ad haec erit responsio. Primo imperatorem nihil 
jubere mandareque, sed duntaxat amice ad constantiam hor
tari, ne ruptis foederis vinculis, difficultates multas subire 
cogantur. Secündo, quia non sponte, sed legatis regni respon
dendo, consilium suum de eligendo futuro rege ultro praebeat, 
quo facto huic regno opus esset, amanter pronunciando. Tertio, 
quam optionem liberam proceribus et cunctis ordinibus mani
feste relinquit, dum alium neminem, praeter bines' principes, 
quos pro hostibus acerrimis habet, excludit. Quarto, expenden
dum erit, an amice recteque moneat imperator, nec ne ? Si sana 
dat optimaque consilia, cur ambabus ulnis non amplectimur, 
et bene consulenti gratias agimus ? si vero perperam, nulla 
sequitur inde coactio, sed integra eligendi libertas manebit, 
quum quam sapienter amiceque consultat, suadeatque, ut
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prudenter paci publicae prospiciant, non autem imperat, quid 
amabilius et magis plausibile optari possit, non video. Haec et 
alia plurima, quae nunc commemorare nolumus, si regni 
ordines secum altius reputaverint, facile deprehendent, non 
secus cupere imperatorem hujus Reipublicae pacem, ac Res
publica imperatoris foedus et amicitiam magnificare videatur; 
quum nihil scriptum vel factum ab amico imperatore fuerit, 
quod bonum publicum et regni libertatem offendere possit. E t 
praeterea constat invito principe, et praeter ejus opinionem in 
literis nominatum fuisse.

Nunc ad accessiones utilitatesque futuras et pollici
tationes veniam, ac easdem de more succincte commemorabo.

Principio igitur promittit princeps: se libertates, leges, 
ritus intactos relicturum, tum in Poloniae regno, tum et in 
magno ac clarissimo ducatu Lithuaniae, et prout utriusque 
regni et ducatus ordines statuerint, cuncta pro ipsorum 
consilio facturum et observaturum.

Secundo, se omnia debita regni, quae ad ipsum pertinere 
merito potuerunt, soluturum.

Tertio, si ita ordinibus regni visum fuerit, pollicetur se 
confestim recuperaturum esse, quidquid Moscus occupavit, quod 
si veteranis suis copiis opus erit, illas minime recusaturum.

Quarto, perpetuum foedus illud, quod jam olim initum 
cum imperatore Turearum fuerat, confirmaturum; cum Tar
taris vero sempiternam quietem et pacificationem habiturum.

Quinto, limites regni ita muniturum, ne hostis quispiam 
facile accedere possit.

Sexto, dum adventum suum, si Deo ita visum fuerit, 
parat, ne interim aliqua ex parte hostis quispiam negotium 
regno facessere possit, ducenta florenorum millia praemissurum 
se pollicetur, quibus judicio senatus et ordinum finibus et 
aliis futuris necessitatibus prospiciatur. Ubi vero ipse adve
nerit, non per legatos, sed per semetipsum cum hostibus regni 
bellum geret, paratus etiam pro salute Reipublicae vitam 
profundere.

Septimo, tum favore, tum propriis sumptibus, vinctos et 
captivos Russiae nobiles, non ita pridem abductos, redem
pturum esse.

Supersunt et alia plurima, quae nunc palam referre 
incommodum esset, praesertim de reditibus et aliis quibusdam 
necessariis, de quibus fusius et exactius, ubi aliquid certius de 
principe regni ordines statuerint, dicemus.

Deus Opt. Max. consilia conatusque omnes vestros ad 
nominis sui sacrosancti gloriam et ad totius Reipublicae utili
tatem dirigat, et pro sua clementia secundet.
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Hanc autem legationis principis mei summam, et 
propensi animi solidaeque amicitiae declarationem, ita cupit 
oblatam et lectam coram amplissimis regni ordinibus esse, ut 
principis mei novi oratores, si qui futuri sunt, publice loquendi 
et de rebus omnibus tractandi suum locum in senatu, ubi 
venerint, habeant et retineant, quod etiam princeps magnopere 
petit et requirit.

(Másolata a Szalay Ágoston gyűjteményében levő Fernstem codexben 
(1576); a bécsi udv. kvtár 8668. cod. 87. és a 8736. cod. 153.1.; a krakkai 
egyet, kvtári »Karnkowski codex« 160. 214. 1. és a hg. Czartoryski kvtár 

Téka Naruszewicza 90. k.)

III .

1575. nov. 18—21.
A  lengyd senatus szavazata a varsói királyválasztáson.

Vota Polonica pro novo rege eligendo vel libera suffragia amplis
simorum ordinum incliti regni Poloniae in electione novi regis die 18. 
mensis Novembris a. 1575. in comitiis generalibus electionis Yarsoviae 
in loco campestri, ea parte fluvii, qua civitas est celebris.

18. Novembris.
Archiepiscopus Gnesnensis nominavit imperatorem Maximi-

lianum.
Episcopus Cracoviensis : Caesarem Maximilianum.

» Plocensis : » »
» Chelmensis : Ernestum archiducem.

Palatinus Cracoviensis : Ilosenbergium.

19. Novembris.
Palatinus Sandomiriensis : Pyastum, in quem quia reliquos 

aegre assentiri animadvertit, nominavit caesarem. 
Palatinus Calissiensis : Svedum.

» Siradiensis : Ernestum archiducem.
» Vilnensis : Caesarem.

Castellanus Yilnensis : Ernestum aut domum Austriacam. 
Palatinus Trocensis : Ernestum.
Castellanus » : Caesarem vel Ernestum .x)
Palatinus Lublinensis : Piastum.

» Podlachiae : Ernestum.

') A 8668. cod. ez hiányzik, de helyette az előbbi szavaz a csá
szárra vagy Ernestre.
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20. Novembris.

Palatinas Lenciciensis : Piastum, vel quia difficilis concordia,
Svedum.

Palatinus Brzestensis : Piastum.
» Rawensis : Caesarem.
» Culmensis : Ernestum.

Castellanus Posnaniensis : Ferrariensem ducem.
» Calisiensis : Piastum.
» Siradiensis : Caesarem.
» Lenciciensis : Ernestum et sermam Poloniae in

fantem Annam.
» Samogitiae : Svedum.
» Leopoliensis : Caesarem vel Ernestum.
» Podlachiae : Svedum vel infantem Poloniae.
» Brzestensis (Litvániában): Caesarem vel E r

nestum.
» Culmensis : Ernestum aut Caesarem.
» Medirecensis : Ernestum.
» Zarnoviensis : Piastum.
» Sremensis : ex domo Austriaca.
» Malogostensis : Piastum. 21

21. Novembris.

Palatinus Belzensis : Piastum.
Castellanus Przemysliensis : Caesarem.

» Sanocensis, Herburt : Caesarem.
» Dobrzin ensis : Piastum.
» Polanecensis, Zihw ski: Caesarem.
» Przemetensis, Potutzki: Piastum.
» Czechoviensis, Zarnowski : Caesarem, Ferrarien

sem commendat, perstringit Rosenbergium.
» Naclensis, Z kaski: Caesarem.
» Brzestensis : refert se ad votum castellani Sano

censis pro Caesare.
» Inowladislaviensis, Sanioski (?) : Ferrariensem.
» Sochaczowiensis, Cyrstenczki : Caesarem.
» Glostinensis : est in sententia palatini Lenciciensis

pro Piasto vel Svedo.
» Raciazensis, Priski : Ferrariensem.
» Serpcensis, Crasinski: Caesarem.
» Ciecbanowiensis, Boroski : Ferrariensem.
» Lubaczowiensis, Pyoziovski: ex domo Austriaca. 

Dominus marescalcus reg n i: ex domo Austriaca.
SZÁDECZKY : BÁTHORY 1ST. LENGYEL KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 21
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Dominus vicecancellarius, Wolski : Caesarem.
» marescalcus aiüae, And. Zborowski : Ferrariensem

(vagy Báthoryt).J)

Vota
et

pro.

P i n i s  e l e c t i o n u m .
Caesaris..................... . . . 19
E r n e s t i ..................... . . . 12
Domus Austriacae . . .  4
F e rra ru m ................. . . . 5
P iasti.......................... . . . 8
Svedi.......................... . . . 5
Infantis Poloniae . . . . .  2
Rosenbergii . . . . . . . 1

=  56,

35.

(A bécsi uilv. könyvtárból 8736. sz. és 8668. sz. cod. másolataiból; a hi
bás neveket restaurálva.)

IV.
1575. decz. [15.)

Báthory István és Jagelló Anna királylyá választási diplomája,
(Diploma electionis.)

Kos consiliarii spirituales et seculares, dignitarii, officia
les, nobiles, status, ordines, civitates, ac tota communitas regni 
Poloniae et magni ducatus Litbvaniae, Russiae, Prussiae, Ma- 
zoviae, Samogitiae, Kioviae, Wolchiniae, Podlachiae, Livo- 
n i aeque etc. ad universorum quorum interest, intereritque noti
tiam deducimus, quod cum ser™"! princeps ac dominus Henri- 
cus dei gratia rex Poloniae et magnus dux Lithvaniae etc. 
post mortem olim ser™i et christianissimi principis ac domini 
Caroli noni Dei gratia Francorum regis in Galliam recessisset, 
nec ad praefinitum tempus rediisset, resque ad interregnum, 
tum quod molem duorum tantorum regnorum adeo longo in
tervallo a se remotorum, sustinere unus non possit, tum vigore 
iuris libertatum condicionumque, a praedicto ser™? Henrico 
rege susceptarum et promissarum, ac etiam confoederationum 
nostrarum, venisset: fuit a nobis in conventu ad Stezicziam, a 
duodecima May proxime praeterita continuato, in orbitate 
Reipublicae nostrae praementibus nos, quae imminebant ab 
hostibus periculis, tum etiam domesticis, necessitatibus coep
tum tractari de electione novi regis.

") L. Orzelski: Hist, interregnorum, le,mbergi péld. 135. 1.
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Ad quem quidem tractatum nobis accedentibus, cum de 
quibusdam capitibus inter nos convenire non posset, factum 
est, ut is conventus tum dissolveretur. Inde vero successive 
electioni futuri regis ac domini nostri dies et locus ad War- 
schowiam pro die !) Novembris proxime praeteritoi ad prae
sentem generalem conventionem legittime per consiliarios depu
tatus, decretus, et assignatus est, fuereque universi status, 
ordines, consiliarii, dignitarii, officiales, nobiles, civitates regni 
Poloniae et magni ducatus Lithvaniae, omniumque terrarum 
omnes, de iure et consvetudine ad electionem regiam pertinen
tes, edictis proclamationum publicis et literis, eam ipsam 
electionem futuram intimantibus, denunciantibusque vocati, 
certiores facti, ut pro eligendo futuro rege convenirent.

Conveniente tandem pro dicta die, ex uno quoque ordine, 
multitudine nobilissimorum atque praestantissimorum homi
num in loco campestri sub Warschovia ad hanc electionem 
tractandam peragendam, concludendam, decretumque electio
nis faciendum communi consensu destinato et fossa ac aggere 
circumducto, articulis pro securitate publica latis, tunc omnium 
consensu et sancitis privilegiato, legationibus praecipuorum 
omnium prope Christianorum principum, qui vel personam 
suam nobis in regem nostrum eligendam offerebant, vel digni
tatem regiam apud nos postulabant, vel alios commendabant, 
necessitatibusque et commoditatibus regni perpendendis ac 
sententiis dicendis et rationibus ponderandis, votis conferendis, 
fuit haec eadem electionis conventio, ad diem praesentem 
continuata.

Qua quidem hodierna die, omnibus rite perpensis, ac 
inprimis rationibus retinendi iuris regum libere eligendorum, 
non devio aliquo errore, sed ex matura deliberatione, nec abu
tendo nostra libertate, et privilegio regis eligendi, in praeiudi- 
tium aliorum, sed eo sincere ac iuste utendo et retinendo, nec 
ex affectione carnali, sed inspirante spiritus almi gratia, votis, 
voluntatibus, affectibus, desideriisque unanimibus, nemine ex 
nobis discrepante, libere, publice, aperte, non comparentium 
absentia, prout ius consvetudinesque regni dictat, non obstante, 
in dicto loco, communi omnium consensu, ad electionem novi 
regis tractandam, peragendam, concludendam, delecto, sermam 
principem et dominam d. ANNAM virginem regiam, natam ex 
Jagiellonum familia, non ex debito successionis, sed ex ultro
nea voluntate nostra, ob praeclara eius familiae, erga llern-

') A fotográfiában üres hely, bizonyára a diplomában is kitöltet
len. A gyűlés különben nov. 7-ére volt hirdetve, tehát »7« maradt ki.

Sz. L.
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publicam nostram, ac nos, maioresque nostros merita, in regni 
Poloniae, et magni ducatus Litbvaniae, Russiae, Prussiae, 
Mazoviae, Samogitiae, Kiioviae, Wolchiniae, Podlachiae, Li- 
voniaeque reginam et magnam ducem, sicut ius nobis libere 
electionis competiit, et competere consvevit, elegimus et decre
vimus, eligimusque et decernimus praesentibus. Cui quidem in 
maritum ac consortem regalis tliori, regemque Poloniae, ac 
magnum ducem Litbvaniae, Russiae, Prussiae, Mazoviae, Samo
gitiae, Kiioviae, Wolchiniae, Podlachiae, Livoniaeque etc. 
illustrissimum dominum STEPHANUM  Transylvaniae etc. 
principem, oratoribus ipsius plena facultate, literisque manda
torum sufficientibus ad id sufultis postulantibus, et suscipien
tibus id nomine eius, ac alias quoque conditiones regno huic 
honestas et utiles proponentibus, tum etiam a nobis propositas 
acceptantibus, destinavimus, elegimus, et decrevimus, destina- 
musque, eligimus, ac decernimus. Atque id quidem eo libentius, 
ob veterem gentis Polonae ac Ilungarae, iam inde ab initio 
iunctarum et colligatarum, ex qua is ex clarissima et antiquis
sima fam ilia ortus est, conmnctionem et amicitiam.

Quam quidem reginam ac item regem, postquam Deo 
favente, ad nos in regnum venerit, matrimoniumque dictum 
consumaverit, et pactis ac conventis inter nos ac oratores eius 
factis, satisfecerit, iuraque, privilegia, libertates, litteras, im
munitates, omnium .statuum ac personarum, quas ab aliis re
gibus, et principibus, ducibus, ac dominis regni Poloniae, atque 
magni ducatus Lithvaniae et aliarum terrarum iis annexarum 
habuimus et habemus, tum etiam articulos circa electionem 
Henrici regis pro iure libertatis nostrae et statu Reipubli- 
cae conservando et amplificando, sancitis, ac deinceps in con
ventu futuro regni ante adventum moderni electi, vel in con
ventu coronationis Serenitatis eius sanciendos et illi offeren
dos iuramento corporali ac litteris et privilegiis autenticis 
confirmabit, ratificabit, muniet, et approbabit, sacra corona, 
qua reges Poloniae consveverunt coronari, insignire et coro
nare promittimus et spondemus. Promittentes sibi bona fide 
et fideliter pollicentes, eandem fidem, reverentiam, obedien- 
tiam, devotionem, et obsequia nostra debita et honesta semper 
iugiter observare, et facere, quemadmodum aliis regibus no
stris exhibuimus, servavimus et fecimus, exhibereque, servare 
et facere debemus, et tenemur.

Eius vero Serenitas praedicta iura libertates nostras, 
articulosque et conditiones praedictas servare, custodire, ad
implere et exequi, realiter et cum effectu debebit et tenebitur.

Quam electionem praesensque decretum nostrum, nostro 
et omnium nomine laudandum, ratificandum, tenendum, con
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firmandum, promulgandum duximus, laudamusque, ratifica- 
mus, tenemus, confirmamus, promulgamusque tenore praesen
tium mediante.

Quicumque vero tam extraneus, quam intraneus, quovis 
praetextu aut colore quaesito, in praeiudicium iuris nostri 
libere electionis regno bella inferre, aut motus aliquos procu
rare, societatesque et colligationes inire et facere voluerit, 
contra talem et tales omnes simul promittimus sub fide et ho
nore, sine dolo et fraude insurgere et in eorum destructionem 
nos movere, cuiuscunque status vel praeeminentiae fuerit, sive 
secularis, sive spiritualis.

Quam quidem electionem nostram in virtute Dei omni
potentis exequi et ad optatum effectum deduci cupientes, de 
certa scientia communique consensu nostro ac omnibus melio
ribus modo, iure, stillo et forma, dominos infrascriptos videli
cet magnum et generosos Joannem Tarló de Sczeharzowicze, 
palatinum Lublinensem et capitaneum Pilznensem, Joannem 
de Sienio et in Pomorzani, castellanum Zarnoviensem, GeOr- 
gium Mniszek de magna Kunczicze, incisorem regium, ac Sa- 
nocensem et Sokaliensem capitaneum, Albertum Starzeehowski 
de Starzechowicze, succamerarium Leopoliénsem, Nicolaum 
Jaslowieczki de Buczacz, capitaneum Lubaczoviensem, Joan
nem de Ostrorog, Martinum -Lwowski ab Ostrorog, Joannem 
Plaza de Grzegorzowicze, Georgium Niemsta de Chrzeczicze, 
Adamum Goraiskj de Goray, Stanislaum Lascz de Strzemie- 
liecz, Stanislaum Prstokunski, Joannem Beldowski, Joannem 
Badzieiewskj, Stanislaum Ganonski, fratres nostros ad sermm! 
dominum STEPHANYM  Dei gratia regem Poloniae et ma
gnum ducem Lithvaniae etc. electum etc. ad infrascripta ge
stores, actores et nuncios deputavimus et deputamus: dantes 
ipsis plenariam potestatem electionis nostrae conclusionem ac 
decretum intimandum, notificandum, et ad indubitatam noti
tiam suae Ser!!“ deducendum, aliaque omnia et singula, quae 
circa electionem per nos hic definita et ordinata ac conclusa 
sunt, cum ipsius Ser,ate transigendum et concludendum, aliaque 
omnia, quae negocium ipsum requirit, quaeque ipsis a nobis in 
literis instructionis praescripta sunt, statuenda et firmanda, 
unius vel aliquorum ex ipsis absentia non obstante.

Ser1"“  vero principi ANNA1! in curia Warschaviensi hic 
agenti, per dominos infrascriptos, videlicet magnificos et gene
rosos Joannem Kostka de Sternberg, pallatinum Sendomirien- 
sem et capitaneum Mariemburgensem, Andreám comitem a 
Theczin, pallatinumBelzensem et capitaneum Hrubiesoviensem, 
Stanislaum comitem a Gorga (!), capitaneum Buscensem et 
Colensem, Andreám Firliey de Dambrowicza, capitaneum
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Sendomiriensem, Stanislaum Czikowskj, succamerarium Cra- 
coviensis terrae generalem, fratres nostros, hoc idem intima
vimus ac renunciavimus.

In  cuius rei fidem et testimonium sigillo deputatorum 
ad id a nobis nomine omnium nostrorum sunt appensa.

Actum et datum sub Warschavia in loco campestri, ad 
‘tractandum et concludendum electionem omnium consensu 
destinato, die x) Decembris. Anno domini Milesimo Quin
gentesimo Septuagesimo QYINTO.

(Eredetije liártyán 77—80 függő pecséttel a gr. Erdödyek vörösvári le
véltárában, hová a diploma a Báthory-liázzal rokon Bákóozyak révén 
került. Hg. Czartoryski Wladislaw a 70-es években lefénykópeztette, s 

ennek egyik példánya megvan a M. Nemzeti Múzeumban.)

Y .

1575. decz. 15.

A  Báthoryhoz Erdélyije küldött lengyel követek utasítása.
Instructio legationis ab omnibus ordinibus et senatibus regni Poloniae et 
magni ducatus Lithvaniae etc. [ad] sei·™""* principem et dnum Stephanum 
dei gratia electum Poloniae regem, magnum ducem Lithvaniae etc. neo
non Transylvaniae principem data oratoribus ab iis delectis, videlicet 
mag^ Joanni Tarló de Sczekarzovicze, palatino Lublinensi, et capitaneo 
Pilsnensi, et generosis Georgio Mniszek de magna Kunszicze, incizori 
regio ac Sanocensi et Socaliensi capitaneo, Alberto Starzechowski de 
Starzechowicze, 'succamerario Leopoliensi, palatinidi Podoliae, Nicolao 
Jaslowieczki de Buczacz, palatinidi Bussiae etc. capitaneo Lubaczo- 
wiensi, Joanni de Ostorog, Martino Lwowski ab Ostorog, Joanni Plaza 
de Grzegorzowicze, Georgio Niemsta de Krzeczjice, Adamo Goraisky de 
Goray, Stanislao Lascz de Strzemielycz, Stanislao Pstrokonski, Joanni 
Beldowski, Joanni Badzieiowski, Stanislao Ganonski, ad Yarschaviam 
in loco ad tractandam, concludendamque electionem novi regis, communi 

omnium consensu destinato 15 die mensis Decembris anno dni' 1575.

Oratores regni, quos ordines ex comitiis hisce creandi 
regis causa habitis in Transilvaniam mittunt, operam dabunt, 
ut ad diem 6. Januarii proximam Drohobycziae omnes conve
niens, inde vero ad eum locum in quo serenissimum electum 
regem fore audierint, omni celeritate adbibita contendent. Qua 
in re cum majorem necessitatis publicae, quam comoditatis

*) K itö lte tlen .
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suae in itinere pro sua erga patriam pietate, rationem habere 
debeant, confidimus illorum virtutem, nec continuatos die 
nocteque itineris labores nec difficultatem et asperitatem via
rum tardaturam, quominus quamprimum eo, quo missi sunt, 
perveniant, et commisso sibi tam gravi, tamque insigni lega
tionis munerem, cum sua laude, et reipublicae salute perfun
gantur. Ubi vero illis serenissimum electum regem etc. conve
niendi facultas data fuerit, delatis ordinum ac statuum regni 
studiis ac observantia, iis, quibus oportet verborum honoribus, 
amplitudini futuri regis convenientibus, fausta et prospera 
omnia illius Serti ordinum nomine precabuntur.

Tum redditis fidei litteris, in hanc ferme sententiam 
verba facient:

»Non sine numine divino serenissime princeps, et domine 
clementissime, factum est, ut cum in reipublicae nostrae orbi
tate, post repentinum in Galliam discessum sermi principis 
domini Henrici regis, ad Varschoviam comitia creandi novi 
regis causa haberentur, obque praeclara erga rempublicam 
nostram ac nos majoresque nostros familiae Jagellonum me
rita, serma princeps Anna in reginam Poloniae eligeretur, ad 
societatem regni et thori cum ea Sertas yra poscentibus id 
legatis Serti3 yrae; ordinum sufragiis vocaretur, rexque Polo
niae et magnus dux Lithvaniae crearetur et renuntiaretur, 
Quod cum per se honorificum sit Serti , tum vel illud ma 
xime, quod inter omnes prope praecipuos christianos principes- 
qui missis legationibus pro se suisve regnum Poloniae non, 
obscure ambiebant, Sertas y ra  potissimum, a tam numerosa 
nobilitate totque viris in libertate natis et libertate in ferren- 
dis sufragiis uti summa asvetis, dignissima sit judicata, cui 
hoc tantum munus, et salus, ac fortunae reipublicae nostrae, 
crederentur, ac committerentur, cuique inter caeteros potissi
mum matrimonio jungeretur regia virgo, ex clarissima et nobi
lissima totius Europae familia orta, cujus majores non modo 
in Polonia ac Lithvania, verum etiam in Ungaria vestra ac 
Bohemia aliquot saeculis summa cum laude, et populorum 
subjectorum, atque adeo totius reipublicae christianae utili
tate regnarunt, ea cura, eaque vigilantia ac studio, ut duo 
illorum, Wladislaus et Ludovicus pro vestra charissima patria 
Hungária, firmissimo tunc christianitatis propugnaculo, mor
tem oppetere non dubitarint. Quae quidem virgo, non tantum 
quod unica ejus stirpis soboles apud nos supersit, sed et quod 
summo pudore, summaque verecundia, modestissimisque, ac 
probatissimis moribus majorum suorum virtuti respondeat, sola 
tali conjuncta viro desiderium tantorum regum populis, Polo- 
nici et Lithvanici nominis, minuere posse videatur.
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»Hujus igitur sui tam singularis et eximii de Serte Vra 
judicii, ac tanti honoris Serti yrae delati nuncium, cum a 
nobis ad Sertam yram. ordines perferri voluerint, primum 
omnium Deum optimum maximum precamur, veneramur et 
imploramus, ut hoc illorum institutum, ac decretum regno 
nostro, quod adhuc integrum et florens esse voluit, omnibusque 
christianis populis, ac Serti yrae faustum ac felix esse velit. 
Deinde Sertem y ram oramus, ut quo studio, quoque animo 
honorem hunc summum ad Sertem y ram, posthabitis aliis can
didatis, detulerunt, eundem animum hocque idem studium 
Sertas yra  ad hoc munus delatum adjiciat, susceptumque ita 
gerat, ne spe, quam nobis de Serte yra ex virtutum maxima
rum, et rerum gestarum ipsius fama concepimus, decidisse 
videri possimus.

»Etsi vero sint pauci quidam cives, qui a republica dis
sentiant, tamen tanta est omnium prope erga Sertatem yram 
propensio, tantus nobilitatis (quae robur ac firmamentum reli
quorum ordinum ac totius regni est) ad tuendum jus suum 
dignitatemque Sertis yrae consensus, ut si maturaverit, ipso 
adventu Sertis yrae nullo labore pax, tranquillitas et concor
dia retineri, et in perpetuum stabiliri possit. Habebit autem 
Sertas y ra  regnum, quod et genti suae Hungaricae jam inde 
ab initio veteri societate et amicitia conjunctum sit, et multi
tudine, ac latitudine provinciarum, longe pateat, numerosa 
nobilitate floreat, copiis abundet, omnium commodorum ad 
bella gerenda et instruenda, querendamque laudem summas 
facultates habeat.

»Hanc vero materiam domi forisque magnitudinis animi 
et consilii ac omnium regiarum virtutum exercendarum Serti 
yrae praebitura sit, ut in certam spem venire possit sempiter
nae gloriae, optimis artibus, sibi pace ac bello parandae. Quam- 
obrem cum Sertem yram  et suo decori et nobis patriaeque 
nostrae, quae illam ob virtutum laudem summa observantia 
complexa est, et ad tantum honorem extendit, non defore con
fidamus, non dubitamus quoque Serte™ yram leges ac liber
tates nostras, tam veteres, quam in interregno latas, et quae 
ante coronationem Sertis yrae ferentur, quemadmodum id 
nomine Sertis yrae a legatis illius ordinibus promissum est, ac 
item pacta et conventa eorundem legatorum cum ordinibus 
religione interposita confirmaturam. Quibus de rebus omnibus, 
ut nobis liberiori tempore, quam hoc sit, primi hujus solemnis- 
que congressus, conferre cum Serte yra liceat, oramus. Quod 

• ubi factum fuerit, deinceps quae ad exequendum hoc deferren- 
dum ad Seriem y ram regni munus ' nobis commissum pertine-
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bunt, more institutoque regni Poloniae ac juxta praescriptum 
legationis nostrae exequemur.«

Postquam haec in caelebritate, et frequentia primi con
gressus perfecta fuerint, postulabunt a ser™0 Electo, ut illis 
postridie, semotis arbitris praeter paucos, quos consiliis suis 
secretioribus adhibere consvevit, conveniendi sui potestatem 
det, qua data, si quam opinionem de difficultate adeundi regni 
menti illius impressam cognoverint, eam bis verissimis argu
mentis tollere conabuntur.

Si illius Sertem quorundam civium ab ordinibus dissensio 
moveat : illos paucos esse, tres episcopos et tres Poloniae, ac 
unum Litbvaniae palatinos, aliquot castellanos, et de nobili
tate itidem, nec adeo duros, quin si illius Sertem non cunctan
ter agere viderint, nobilitatis tanto consensu vinci se non 
patiantur, cum praesertim illa nominatio Arcbiepiscopi, quam 
tuentur, irrita ac nulla sit, nec eorum sufragia possint cum 
aliorum civium sufragiis comparari, non tantum ob paucitatem, 
verum quod jure eorum ferendorum abusi sint, quandoqui
dem nullam rationem sufragiorum magnae partis senatus, et 
totius prope nobilitatis habuerunt.

Arcbiepiscopum haud usum animi judicio, quod cum 
decrepita sit aetate, facile a quibusdam ex suis quovis impel
latur, nominationem illam contra leges fecisse, propterea nihil 
in ea momenti, ad obtinendum regnum haud quaquam ponere 
posse, cautum enim esse legibus nostris: ne rex, nisi omnium 
consensu renuntietur. Hic vero non solum non consentientibus 
prope omnibus, Caesaream Majestatem Poloniae regem nomina
vit, verum inscia prope nobilitate omni, etenim eo die, quo id 
fecit, paulo ante cum quibusdam, qui cum eo sentiebant, ex 
loco initio conventus, communi omnium decreto ad electionem 
tractandam, et concludendam destinato, et fossa ac aggere cir
cumducto, ac articulis (ut vocant) de securitate illius latis 
sacrosancto, discesserat, cumque ex loco in quem se contule
rat, quosdam misisset, q u i. nobilitatem, ut illi assentirentur, 
hortarentur, priusquam ii a nobilitate recessissent: Caesaream 
Majestatem reclamantibus nihilominus multis, qui aderant, 
quos secum facere crediderat, regem appellavit.

Nobilitatem et senatores, cum postridie in locum illum 
comitiorum sacrosanctum convenissent, missis internunciis, 
ad prosequendam electionem Arcbiepiscopum et eos, qui cum 
eo secesserant, invitasse, qui cum ex urbe non prodirent, tertia *)

*) Ez a szónoklat »Oratio Joannis Ostrorog ad Stephanum elec
tum regem« ez. a., külön is megvan csekély változtatással a hg. Czar- 
toryski kvtr. Teka Nar. 91. k.
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demum die ex legibus, quae cavent, ne vocatorum absentium 
contumacia comitia electionis ac alios regni conventus im
pediat, Sértem ipsius cum conditione matrimonii cum sei-ma 
principe Anna regem Poloniae creasse, publice declarasse.

Quater accidisse hoc idem in Polonia, ut archiepisco- 
pi Gnesnenses in creandis regibus a nobilitate dissenti
rent , semper tamen jus nobilitatis valuisse. Jacobus Swinka 
archiepiscopus creato rege Vladislao Loktiko, adversario 
ipsius adberebat, tamen non modo Loktikus, verum et pos
teri ejus in Polonia regnarunt. Bozenta archiepiscopus stabat 
pro Sigismundo marchione, qui post in Ungaria regnavit: 
reclamante nobilitate, etsi nullus reperiretur, qui cum Sigis
mundo contenderet, regno tamen dejectus est.

Idem Siemovitum ducem Masoviae regem edebat, frustra 
tamen id fecit non consentiente nobilitate. Joannes Albertus 
rex a nobilitate invito Zbigneo archiepiscopo et Raphaele 
Jaroslawski marschalco, factus est, ita ut eum regem non archi
episcopus, sed Fredericus Krakoviensis episcopus nominaret.

Hac de causa prudentes quosdam, et magnae in republica 
nostra authoritatis viros, cum ab initio Caesareae Majestati 
faverent, ab incepto destitisse et se cum ordinibus conjunxisse.

Certum esse, si sua Serenitas, se non diffidere causae 
suae, et nobilitatis, ac ordinum viribus demonstraverit, Caesa
ream Majestatem, pro sua prudentia nunquam eo rem deduc
turam, ut eandem fortunam velit in Polonia experiri, quam 
pater ejus in Hungária summo cum suae et reipubilicae Chris
tianae detrimento expertus e s t; cum eam non lateat, Turea
rum imperatorem non quieturum esse, ita autem sunt affir
mati ordinum ac nobilitatis animi, ut etsi serenissimus Electus 
regnum hoc suscipere noluerit, malint ad alium potius quem
vis, quam ad Caesaream Majestatem voluntates et studia 
sua convertere; ad defendendam autem sufragiorum suorum 
libertatem et tributum a se summum honorem, summumque 
magistratum ejus Serenitati sacramento militiae se obstrin
xerint, ac ejus causa extrema tentaturos professi sint, quod 
ex decreto electionis, et litterarum ad Caesaream Majestatem 
ab ordinibus datarum exemplo Serenitati ejus constabit.

Meminerit vero se non modo de regno Poloniae adeundo, 
verum etiam de Transilvania retinenda deliberare, et enim si 
haesitaret, facile Turearum imperatori in suspicionem icti 
secreto cum Austriacis foederis veniret, unde de Transilvaniae 
quoque dominatu illi periclitandum foret.

His, et aliis argumentis, qua praesens regni nostri, ac 
etiam ipsius Caesareae Romanorum Majestatis conditio, tum
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illius temporis, quo cum principe agent status, suppeditabit, 
dubitationem de suscipiendo regno, si quam habuerit ipsius 
Serenitas, ex animo ipsius evellent rationes, etiam avocandae 
et abstrahendae mentis Caesareae Romanorum Majestatis a 
cogitatione de regno Poloniae, legationibus, vel literis tam ad 
alios principes, quam ad ipsam Caesaream Majestatem missis, 
subjicient.

Postremo cum plurimum intersit reipublicae, ne comitio
rum regiorum tempestate ac fluctibus diu jac te tu r; dabunt 
hoc cum sua immortali laude periclitanti patriae, quae una 
omnes omnium charitate complexa est, ut ex ipsis ii, quos 
illius Serenitas delegerit, obsides tantisper in Transilvania 
maneant, donec ipsius Serenitas Cracoviam pervenerit, vel 
quod omen deus avertat, quodque, cum nobis rerum nostra
rum status optim^ notus sit, minime metuimus, in Transilva- 
niam, si nos rempublicamque nostram fortuna destituerit, 
salvus revertetur regia dignitate ab Electo suscepta.

Hocque summo ac praecipuo legationis capite perfe
cto, rogabunt Serenitatem ejus, ut diem insignet, qua in 
ecclesia majori ex praescripto verbis conceptis, quibus ante 
Henricus rex Parisiis in summo templo iuraverat, in leges ac 
conditiones delati regni juret, seque jurasse literis datis ora
toribus profiteatur, quemadmodum Henricus rex professus sit.

Secundo loco offerent illius Serti exemplum literarum 
confirmationis pactorum conventorum cum legatis illius, inde 
exemplum litterarum confirmationis articulorum, seu legum in 
comitiis electionis Henrici regis de republica sancitarum, et 
quae in conventu Andrejoviensi, qui instat , vel conventu 
coronationis Sertis ipsius sanciendae, tum literarum confir
mationis generalis omnium legum, ac immunitatum regni, 
ac ut iis exemplis binas litteras singularum confirmationis, 
ac jurisiurandi conscribi jubeat, postulabunt.

Si quid autem difficultatis de aliquo articulorum emer
serit, id omne prudentia sua tollere et moderari ex officio 
suo et regni hujus commodo studebunt. Imprimis difficulta
tem de articulo, qui est de solvenda et laxanda obedientia 
subditorum erga ser™«1» dominum electum regem in eum 
eventum si quando (quod absit), articuli et conditiones electio
nis Serto ejus, aut etiam libertates ordinum contrario aliquo 
actu q>er Serte™ ejus soluti et laxati, nec re ipsa expleti 
fuerint, si quae exorietur, declaratione illa moderari stude
bunt, quae ante inter legatos regni ex una parte, et ex altera 
parte inter serenissimum Henricum intercessit.

Nimirum conditiones illas et libertates non statim pro-
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pterea per Sértem ejus solvi, aut laxari, aestimari debere, si 
quid ejusmodi per aliquem humanum errorem, ut fit, Serti 
ejus exciderit, aut obrepserit, in quo jus et libertas communis 
laedi videretur; sed tum demum, si (quod absit, quodque nun
quam futurum esse confidimus) volente et sciente Sertis ipsius 
jura libertatesque nostrae ita vel per potentiam opprimerentur 
aut per contemptum et temeritatem in dubium vocarentur; 
ut ne admonitione quidem senatus, ac reliquorum regni or
dinum quidquam profectum fuisse videatur. Quod si visum 
fuerit ipsius Serti, ut de hac interpraetatione istius articuli 
oratores litteris ipsi caveant, licebit hoc ipsis exemplo orato
rum, qui ante in Galliam, ad regem Henricum advocandum 
missi fuerant, facere.

His rebus omnibus conclusis et absolutis, die dicta in 
templo sacris peractis, rex paeeunte aliquo oratorum jus
jurandum ex formula dabit; inde unus oratorum nomine om
nium solemnem renunciationem ita e re peraget, simulque 
litteras decreti electionis ejus Serti reddet.

Quod Sertas Vra promissorum suorum ac libertatum et 
legum nostrarum religiosam, interposito jurejurando, fecerit 
confirmationem, hocque ipsum litteris suis juxta postulata 
ordinum omnibus testari voluerit, immortales gratias ipsi 
agimus ; atque jam multo quam unquam majorem spem 
erigimur, constituendae per Serte™ yram  su0 tempore, in 
obtabili ac beato statu reipublicae nostrae.

Cum autem jam nihil aliud hoc tempore supersit, 
quemadmodum ordines afflante domino numine, quod hominum 
corda movet, Sertam yram regem Poloniae, ac magnum 
ducem Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, 
Kijoviae, Wolhyniae, Podlachiae, Livoniaeque etc. comitiis ad 
Varschoviam habitis, legibus ac institutis majorum creavere, ac 
renunciavere: ita nos quoque de illorum mandato, hic in hoc 
tam augusto templo tantaque frequentia hominum Serrem Vram 
ejusdem regni, ac magni ducatus Lithvaniae, éarundemque 
terrarum electum regem et magnum ducem declaramus, decre
tumque electionis illi tradimus, et ubi in regiam regni nostri 
venerit, coronationem ritu veteri promittimus.

Quoniam vero reipublicae omnes rationes postulant, ut 
Majestas Vra primo quoque tempore in regno nostro, vel 
potius jam suo se sistat, vehementer Majestatem Yram ordi
num omnium, a quibus missi sumus nomine, u t Sertas yra 
rebus suis in Transilvania constitutis, venire in regnum ma
turet, et quae perficienda supererunt, quaeque muneri 
ipsius incumbent, noviter aggrediatur, et quod viri ac regis
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proprium est, re ipsa expleat, ac factis ipsis exprimat, ac 
represented

Quod ut Deus optimus maximus faciat, et Majestatis 
Yrae consilia atque facta ad sui nominis dirigat, ipsamque 
ac regnum nostrum juvet, tueatur, ac defendat, illi tamquam 
regnorum omnium conditori, conservatori, ac praesidi summo, 
qui mentes regum nutu suo regit, vota pia facere nunquam 
intermittemus.

Haec fere summa erit renuntiationis, quam si res postu
laverit, dilatare, et amplificare ac adhibitis sententiarum ac 
verborum luminibus exornare poterunt; ita tamen, ut quid 
amplitudini reipublicae nrae et electi regis, quid denique 
tempori, quo baec agentur, maxime congruat, inprimis 
spectent.

Inde urgebunt, ut sermiis electus rex omni adbibita 
celeritate in regnum contendat, et si quid temporis constituendis 
rebus Transilvaniae impendendum erit, saltim ut nulla inter
posita mora, quam proxime ad fines regni accedat, de volun
tate vero sua quamprimum ad senatum et nobilitatem ad 
conventum Andreioviensem scribat.

Ipsi quoque ut in dies litteras, de his rebus, quas gerent, 
et procurabunt, in Poloniam mittant, ne earum expectatione 
negotia publica, quae in conventu illo tractabuntur, morentur, 
operam dabunt.

Efficient postremo, ut ejus Sertas aliquem praecipuae 
authoritatis ex suis virum in Poloniam juxta pacta conventa 
praemittat, cum mandato ad contrahendum illius ex parte 
matrimonium cum serenissima principe Anna, et cum pecunia 
in praesidia regni pacta et promissa.

Ex binis autem diplomatibus confirmationum et juris- 
jurandi altera in Poloniam praemittent, ad confirmandam 
praeclaram nrum hominum de illius Serti« opinionem, altera 
vero propter varios et incertos eventus secum ferent.

Cum vero alienum foret ab ipsorum muneris ratione ac 
reipublicae majestate vel publica negotia seorsim quisque 
tractaret, vel interim privatas res suas curaret, satis erit ad
monuisse, haud laudi daturos ordines, si quis secus ac orato
ribus, cum in Galliam mitterentur, constitutione hac de re lata 
praescriptum fuerat, personam sibi a republica impositam 
hac in legatione gesserit, non decus ejus et gravitatem 
retinuerit.

Aliis de rebus, si quae inciderint, ex tempore pro utilitate 
reipublicae consilium capient. Illud autem menti infixum ha
beant et assidue cogitent: majus ad salutem patriae momen
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tum, quam in re quapiam ulla, in maturo adventu regis posi
tum esse.

Ex comissione ordinum in comitiis electionis.

(Más. a krakkai egy. kvtár 158 cod. 411—419.11. Hg. Czartoryski ltr. 
Téka Naruszewicza 90. k. bécsi áll. ltr. Pol. Orzelski íd. m. 152. 1. 

és a Pernstein codex Szalay Ágoston gyűjt.)

VI.
1575. decz. 15.

Báthory és Anna hirálylyá választásáról s a jedrzejowi és vaj
dasági gyűlésekről szóló határozat.

»Litterae partium, quae se a senatu atque reliquo equestri ordine segre
garunt, super actis comitiorum, quibus serenissimam infantem Poloniae 
Annam ac Stephanum Transilvaniae palatinum, triduo post electionem 

imperatoris Maximiliani, regem Poloniae nominarunt.«

Nos senatus et equites omnium palatinatuum, hic ad ci
vitatem Varsoviensem electionis causa legitime indictae con
gregati, omnibus in universum significamus officii nostrae no
bilitatis memores, quod hoc in loco juxta jura et libertates 
nostras accomodando nos unanimi concordiae et amori fraterno, 
per quem respublica stat, voluerimus concorditer et unanimiter 
hujus modo regem nobis eligere, qui nobis ad tuendum et mo
derandum nos media aequitate esset aptissimus, cum mo
narchiae et imperia omnia hoc fundamento nitantur et retine
antur. Atque haec singula cum ob oculos nobis versarentur, 
proposuimus nobis subjectum divinum secuti consilium, ut e 
medio nostri regem nobis eligere possemus, praesertim cum 
nemo externorum hominum aeque apte nobis praeesse suoque 
fungi officio possit. Verum cum quidam senatorum cum parte 
equestris ordinis hominum, parte et senatorum, et equitum 
magni ducatus Litvániáé contra eam opinionem et sententiam 
nostram, quae nullam praxim, nullam fractionem in se conti
nere poterat, ponerent — subjecta domus Austriacae ut Im 
peratoriam Majestatem, archiducem Ernestum, nonnulli et 
arcbiducem Eerdinandum, quod ea sententia videretur con
juncta cum periculo plerorumque regni membrorum, id ipsis 
saepius commonstratum est, sed etiam si ea res id solum ap
portaret, quod sola ex domo Austriaca electione molem belli 
turcici in regnum converteremus, quod bellum Turea sine 
dubio inferret, praesertim quod nobis cum ipso sint pacta et 
foedera, cuius rei et ipse nos per suos oratores, et per Tara- 
nowski saepius admonuit, ad quod etiam magnis diligentibus,
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et sollicitis fratrum nostrorum .Ruthenorum precibus excitati 
fuimus, et quod non impediti regis e medio nostri electione 
nitare poteramus. Qua in re tractanda, multo tempore inaniter 
contrito, cum illi existimarent difficulter nos in eo proposito 
concordes futuros fuisse, id nobis et scripto, et postea per 
episcopum Plocensem (nolentes ipsi quicquam de eo loqui) 
dederunt, ut hunc nostratem ipsis baptizaremus, seu nomen 
ejus publicaremus, posteaquam ipsi suos candidatos jam nomi- 
nassent. Quod cum nobis praeter illorum opinionem ope divina 
feliciter cessisset, ita ut infra paucissimas admodum horas ad 
duos tantum palatinum, nimirum Sandomiriensem et Belzen- 
sem animos concorditer converteret, deque ea re celerioris con
cordiae causa ad eos referremus, ut alterum nominatorum 
utiliorem judicatum in regem eligerent, orantes; nec tamen 
haec omnia, nec personae adeo illustres, nec unanimis noster 
consensus apud eos locum habuere, expresse suam defendentes 
sententiam, a persona imperatoris nequaquam recedere volu
erunt. Unde et nos invitos horsum pertraxerunt, ut tandem id, 
quod concorditer judicio nostro ex salute et commodo reipubli- 
cae nostrae statueramus, rationem fraternae concordiae haben
tes, deserere cogeremur. Cumque neuter candidatorum regni 
divisi tabernacula acceptare voluisset, cum hac deliberatione 
ad ipsos misimus, ut quemcunque alium a domo Austriaca 
nobis tandem porrigere vellent, in eüm nos consentire parati 
essemus. Sed neque his ab adversaria parte ullus locus est da
tus. Nam postremo die Decembris 12. deserto loco descripto, et 
fossis notato, paceque publica munito, et ad electionem regis 
proclamato, ubi et omnium competitorum oratores auditi et 
omnia consilia atque conventiones habitae: missis praeterea ad 
nos palatinis Sandomiriensi et Podoliensi cum regni mar- 
schalco et aliis quibusdam castellanis B/ussiae, ipsi procul 
secedentes et tormentis bellicis atque aciebus ex milite externo 
conflatis circumdati, dominus Archiepiscopus (dum marschal- 
cus regni cum ceteris supra-commemoratis ipsorum nomine 
nobiscum tractarent) post horam et tempus electioni praescrip
tum in statutis, imperatorem parvo admodum numero senato
rum adversariorum in regem nominavit. Cui electioni ibidem 
in instanti multi verbo se opposuerunt. Post quem dolorem et 
violentum processum, nobis omnibus equitibus et senatui illa
tum, in domum Austriacam consentire renuenti, quod ea res 
calamitosa, et sangvini equestri atque libertatibus pergravis 
videretur, Deo et orbe universo teste'implorato discordiarum 
semina aliunde, quam a nobis esse profecta, ad salubriora con
silia, et tum electione regiae privilegio, tum fratribus nostris 
nostraeque posteritati salutaria descendere coacti, ex illo
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eodem loco privilegiato misimus ex nostris, qui senatum offi
cii et conscientiae admonerent, et violationi juri um atque liber
tatis regiae electionis se opponerent, significantes nos, ut nul
lam nominationem ex praescripto statuti scire, ita neque, cum 
ea interitum nostrum secum trahat, agnoscere; misimus et ad 
oratores imperatoris, ne regnum distractum cum praejudicio 
libertatum nostrarum non regni huius solius, sed totius etiam 
christianitatis pacis retinendae causa, imperatori referre puta
rent, orantes; neque hic proferrimus aut ullam opem in tanta 
rerum angustia invenimus, tunc in extremis consultare, quid 
faciendum est, coepimus, atque ita denuo ad candidatos nostros 
confugimus, instantes, ut voci dei ex ore hominum concorditer 
profectae obedire dignarentur, et ut alter ex ipsis regni diadema 
sibi imponi pateretur, non rejiciendo vocationem per spiritum 
sanctum manifestatam in cordibus unanimibus hominum, quod· 
neuter subire voluit salute sua reipublicae ad aliam quamvis 
occasionem oblata. — Atque ita querentes viam ex periculo 
liberandae libertatis nostrae equestris, elegimus Infantem regi- 
nulam in reginam Poloniae, reliquias divorum illorum regum, 
de republica nostra optime meritorum, addito suae Majestati 
in maritum Stephano Batori palatino Transilvaniae, et nemine 
alio, quem jam ex nunc in regem Poloniae, et magnum ducem 
Lithvaniae et aliorum omnium dominiorum ad regnum hoc 
pertinentium eligimus et nominamus, hominem, (quantum ex 
ipsius indigenis accepimus) ad res gerendas aptissimum, domi 
forisque, quo cum multae accessiones (sic), nam et pars illa regni 
ad Russiam spectans tranquillitate summa fruetur, et alter quis
piam a proposito recedet suo, si aliquid contra regnum hoc 
moliri vellet. Quam rem consequetur et recta administratio 
atque ordinata harum insignium personarum, et tam praecla
ris dotibus a deo praeditarum opera, ita ut et jura nostra 
inviolata sint permansura, et respublica nostra effloritura. Ea 
animi nostri promtitudine Infans serma honeste accepta, om
nem rem dei omnium moderatoris providentiae, se vero actio
nesque suas senatorum curae reliquit.

His itaque a nobis stantibus ex divina praeordinatione 
palatinum Transilvaniae accessivimus; ut labenti reipublicae 
nostrae opportune succurreret, in regnum veniret, conditio
nibus omnibus responderet, jura in universum omnia item 
et articulos in superiore lYarsoviensi electione statutos jura
ret, ac si libertates nostrae melioratione aliqua adhuc ege
rent, id in coronatione approbare confirmareque teneretur, 
penes quem regem nostrum et dominum a nobis concor
diter electum et christianum dei stare et juxta jura, et 
libertates nostras obedire ad vitam usque nostram hono-
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ris sacramenti fideique nostrae vinculo obstricti, promit
timus dignitatem ejus et serenitatem (ut probos Polonos 
erga reges dominos suos decet) tueri. U t vero ea omnia serius 
impleantur, indiximus nobis conventum Andreoviae ad diem 
18 Januarii anni proximi, ad quam conventionem omnes ex 
omnibus provinciis regni, more militari instructi, convenire 
debebimus, declarando nos serio vicissim defensuros contra eos 
omnes, quicumque interitum hunc libertatum nostrarum fulcire, 
aut juvare quocumque modo vellent et eos, quicumque tuendo 
suas et nostras libertates a nobis stare noluerint, ad haec 
contra quemvis externum principem, quicumque quovis prae
textu vim nobis inferre, regnum usurpare vellet. Hoc addentes, 
ut ante hanc generalem conventionem praemittantur distric- 
tualia commitia in locis solitis, ut sufficientius de vi et praeju
dicio, quod nohis archiepiscopus fecit equestris ordo doceatur, 
prout dei amore oramus, et ex fraterno officio monemus, ne 
ullus equitum defensioni publicae libertatis persona sua 
deesse velit.

Indulgentes in hac parte palatinatibus Podoliensi, Vol- 
hiniensi, Kioviensi et Braczlawiensi, qui propter pericula 
domestica id per nuncios suos conficere poterunt. In  iisdem 
comitiis liberum erit equitibus se 'ipsos ad hujusmodi expedi
tionem poenis arbitrariis cogere, ita tamen, ut ea expeditio sit 
bellica, praeterea et statuere debebunt, ne quid per absentiam 
ipsorum provinciae detrimenti capiant. Circa ordinem juris, 
aut in re quapiam alia, exactiones statutas exequantur, questo- 
res constituant.

Tempus autem et dies, quo palatinatus convenire de
bebunt, is erit: Cracoviensis Sendomiriensisque die ultima 
Decembris, Posnaniensis et Calisiensis 5. Januarii, Sira- 
diensis, Petricoviensis 6. Januarii, in districtu Wielunensi 
calendis Januarii, Lanciciensis palatinatus 4. Januarii, itidem 
Brzestensis et Inovladislaviensis: Radzieiowiae, in districtu 
Dobrzinensi 23. Dec. in Lipna, palatinatus Bussia ultima Dec. 
Wisniensi, in Chelmensi districtu ultima Dec., palatinatus Ki- 
jowiensis et Braczlawiensis 8. Jan., Belzensis 5. Jan., ut et 
Plocensis, universus palatinatus Masoviae, die 5. Jani, Ostro- 
wiensis, Sochaczowiensis districtus: Sochaczowiae ultima Dec., 
Ravensis Ravae calendis Jan., Gostinensis: Gabrinii, ultima 
Dec., Podlachiae palatinatus: Tikoczini 7. Jan., itidem et Po- 
doliensis palatinatus.

Cum vero in tanta senatorum et equitum frequentia 
singulis subscribere et subsignare sine magna temporis 
jactura non daretur, propterea inprimis ex senatu depu
tatus e s t : Ohristophorus Lanczkoronski castellanus Mala-
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gostensis, ex equitibus vero pro palatinatu Cracoviensi Sta
nislaus Karminski Iwan, pro Posnaniensi Joannes ab Ostrorog, 
pro Sandomiriensi Joannes Gniewasz, pro Calisiensi Martinas 
Lwowski de Ostrorog, pro Siradiensi Petrus Widawski, pro 
Lanciciensi Christophorus Lassoczki, capitaneus Gostinensis, 
pro Dobrinensi districtu Petrus Srobski, tribunus Dobrinensis, 
ex Russiae Joannes Biekowski, dapifer Przemisliensis, ex 
Podoliensi Valentinus Bak, Lanczkoronski ex Brzestensi, 
pro Lublinensi Andreas Lassotta, pro Volhiniensi Nicolaus 
Dambrowski, pro Belzensi Petrus Czieczissewski, pro Kiowiensi 
Paulus Sultan, pro Braczlawiensi Boguslaus Deskowski, pro 
Plocensi Stanislaus Garwaski, pro Masoviae Martinus Me- 
zinski, subjudex Zembrowiensis, ex Podlachiensi Georgius 
Brzoska, vexilifer Bidoczensis, pro Ravensi Joannes Krotowski. 
Quibus id committitur et conceditur, ut unusquisque sui palati- 

I natus nomine subscribat et subsignet, qua in re fides integra 
adhiberi debet, ac si quilibet id praestaret, promittimusque et 
pollicemur, ea nos omnia recognituros et executuros. E t nos 
deputati supranominati, satisfaciendo commissioni et con- 
creditioni nrae, sigilla nra apponimus, manibusque nris sub
scribimus.

Actum ad Varsoviam loco buic electioni destinato, supra- 
nominato die XV. Dec. Ao. 1575.

(Más. a krakkai egyetemi kvtár 158. cod. 399—403. 1.)

Jegyzet. A bécsi udv. könyvtárban levő 8668. sz. codex 18. lev. 
ugyanez megvan németül. Ott a varsói dátum után következnek még az 
okiratban felsorolt nevek aláírásai és a következő záradék :

»Welches hierin begriffen schreiben des neuerwölten Khönigs 
vnnd verbündtnuss der allgemeinen Zusammenkhunfft des Reichs Warssa, 
hat das Oapittl des Schlosses Krackhaw erstlich im Schloss daselbst am 
öffentlichen Platz, hernacher am Markht zu Krackhaw an heut durch 
Herren Johann Cwikhla de Strieczkhowecz eröffnen, verrueften und je- 
derman khundt machen lassen, welches alles der vorgemelt Herr Johann 
Cwikhla, dass er es also publiciert, verrueffen und offen war gemacht, vor 
dem officio und Oapittl des Schlosses Krakhau recognoscirt.

G-eschechen und geben im Schloss Krackhaw den Tag vorS. Thoma 
des 1575 Jare.

(Egykorü másolat. Az egész codex az 1573. és 1575-iki lengyel király- 
választásra vonatkozó s azzal kapcsolatban álló okiratokat tartalmaz.)
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VII.
1575 dec 15.

A Báthory-párti, krakkai, Ivblini és helzi vajda levele a csá
szárhoz, Báthory és Anna királylyá választásáról.

»Litterae ad S. Caesaream Maii™ a tribus palatinis.«
Sacra Caesarea M‘i! etc.
Iu hac reipublicae nrae orbitate, cum creandi regis causa 

comitia a nobis hoc tempore haberentur, senatus pars et 
universa fere nobilitas regem ex genere et sangvine nro crean
dum censuit. Fuere etiam pauci de nobilitate et senatores 
quidam Poloniae et Litvániáé, qui Mtem Vram ad hoc onus 
suscipiendum advocandam putabant. Quod eorum consilium 
ordines respuebant, non eam ob causam, quod illis non sit op 
time persvasum de pietate et sapientia ac summa justitia Vrae 
Caes. Mtis! verum ut aliquem regni nri regem exposcerent. 
Efficiebat insitus omnibus hominibus a natura bene informa
tus erga genus et nationem suam amor, et quod ei omnibus 
partibus expeditiorem regni administrationem ob communem 
lingvam, cognitionemque morum ac legum et disciplinae nos
trae putabant. Tum etiam, quod Turearum imperatoris tam 
potentis principis arma non lacessiti ultro experiri et omnem 
belli molem in patriam suam charissimam convertendam non 
putaretur. Qua de re cum amplius nobis deliberaretur, archi- 
episcopus Grnesnensis de loco, in quo commune consilium habe
batur, recessit cum quibusdam, qui cum eo sentiebant, et cum 
ex suo consilio ad nos quosdam misisset, priusquam a nobis ii 
internuncii recessissent, non modo non consentiente, verum ob
stante omni prope nobilitate et magna parte senatus, Mtem Vram 
regem Poloniae appellavit contra leges nras, quibus ne rex 
nisi omnibus consentientibus pronuntietur cautum est. Quod 
illius factum, ut liberos homines decebat, moleste tulimus et 
ne hoc exemplo inposterum pauci invita reipublicae jus regis 
creandi nobilitati eriperent, alio studia nostra convertenda 
putavimus: itaque pro nostra erga domum Jagellonumpietate 
sei-mam Annam principem Poloniae reginam declaravimus ea 
conditione, ut ill“^  palatino Transilvaniae nubat, quem cum 
hac conditione matrimonii regem nostrum creavimus. Scimus 
Mtem yram pro sua summa prudentia omnem suam dignita
tem omnesque fortunas in reipublicae christianae tranquilli
tate collocare. Itaque non dubitamus haec paucorum suffra
gia Mtem y ram n0n facturam tanti, ut is freta non modo regnum 
nostrum, verum etian universam christianitatem ad extremum 
vult conjicere. Etenim nobis constitutum est, ita libertatem jura- ’
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que nostra tueri, ut incendium, si quod haec pauca suffragia quo- 
rundam nostrorum civium excitarent, non nisi ruina regni nostri 
extingvi possit, quam etiam reliquorum regnorum christianitatis 
interitus subsequeretur. Verum de moderato animo MV3 Vrae 
ita persvasi sumus, u t eam rem christianitatis causa eo non 
deducturam confidamus. Bene denique valere Mtem Vram 
optamus.

Datum ad Varsaviam ex comitiis regis creandi 
causa habitis, sub sigillis et subscriptione palatinorum Craco- 
viensis, Lublinensis, Belzensis ac marschalci totius nobilitatis 
ad hunc actum electionis communiter creatorum. Ex commis
sione ordinum die 15. Dec. a. d. 1575.

(Másolat a krakkai hg. Czartoryski ltr. T. Nar. 90. k .; u. ott az egyetemi 
könyvtár 118. cod. 412.1. — és a lembergi gróf Ossolifiski könyvtár 1 fi8.

cod. 172. lev.)

V III.
1575. decz. 17.

Miksa császár választása feltételei.
»Pacta conventa Máximiliani II. imperatoris, electi regis.«

Articuli pactorum conventorum inter illustrissimum senatum et 
amplissimos status et ordines inclyti regni Poloniae et magni duoatus 
Lithvaniae ab una, et reverendissimum in Christo patrem et magnificos 
dominos, Martinum episcopum Yratiulaviensem et principem superioris 
et inferioris Silesiae supremum capitaneum, Andreám Dudith, Mat
thaeum de Logau, Suidnicensem et Jaurinensem capitaneum, serenissimi 
et potentissimi principis ac domini domini Maximiliani II. Romanorum 
imperatoris semper augusti, et nunc electi Poloniae regis et magni 

ducis Lithvaniae, ad eosdem status et ordines regni missos oratores.

Posteaquam ita placuit Omnipotenti Deo, cujus volun
tate et arbitrio reges regnant, et populi dominantur, ut in 
regem Poloniae et magnum ducem Lithuaniae creatus et 
electus sit serenissimus et potentissimus princeps ac domi
nus dominus Maximilianus Dei gratia Romanorum impera
tor, semper augustus, Ungariae, Bohemiae rex, archidux 
Austriae, in ejusque Majestatis electione fuerint certa pacta 
et conditiones, tam ab oratoribus ipsius Majestatis, quam 
etiam ab oratoribus regni Poloniae et magni ducatus Lith
uaniae proposita, ex unanimi utriusque partis consensu, decla
ratio, conclusio, elucidatio hujusmodi conditionum in eum, qui 
sequitur modum est consecuta.



Ad primum quidem, si serenissimus princeps et d. Ma- 
ximilianus, rex Poloniae et magnus Lithuaniae dux renuntia
tus, nobis imperare, tum etiam rex et dux noster esse vult, 
omnia privilegia, jura; leges, consuetudines, exemptiones, immu
nitates, tam in univérso totius regni ordinum et magni duca
tus Lithuaniae corpore, quam singulis eis membris integre 
conservet, ac si qua in parte reipublicae visum fuerit, augeat 
omni tempore et loco, quando ea de re, ab ordinibus regni et 
m. d. Lith. rogatus et requisitus fuerit, et praesertim si in 
conventu suae futurae electionis ea de re ab ordinibus regni 
fuerit postulatus et rogatus, ut ea omnia, quae ad augendas 
libertates regni pertinere videbuntur, suscipere, tenere et con
firmare teneatur et sit adstrictus. Articulos idem augendae 
libertatis publicae in electione serenissimi regis H enrid factos 
et constitutos et ab ipsius Majestate confirmatos, ut ipsius 
Majestas in omnibus punctis et clausulis suscipiat, teneat et 
confirmet. Quam conditionem domini oratores susceperunt, et 
pro ipsius Majestate promiserunt, eam ipsius Majestatem 
expleturam esse.

Item distributiones et collationes dignitatum, officiorum, 
functionum, tam ecclesiasticarum, quam secularium, juxta 
regni et m. d. Lith. constitutiones, nulli unquam extraneo, 
sed indigenae Polono aut Lithuano conferet, indigenam intel
ligens non eum, qui advena existens, possessionem sibi quomo- 
docunque acquisierit, sed qui Polonus aut Lithuanus genere 
sit, et juxta regni leges ad dignitates capiendas aptus et ido
neus esse judicetur.

Controversiae de Prussia et Livonia cum sancto Itomano 
Imperio, quamvis nullas se habere, judicet regnum Poloniae, 
tamen amicitiae et amoris mutui conservandi causa, non 
renuunt ordines, ut eas ipsius Majestas in perpetuum sopiat, 
quod ea ratione ipsius Majestas per oratores suos facturam se 
recepit, ut primo quoque tempore eam rem sincera fide et 
omni conatu, sine tamen ullo praejudicio regni ad effectum 
deducat, ut nullo unquam tempore amplius de his rebus con
troversiae exoriantur.

Existimabat illustrissima domus Austriae, aliquod jus 
habere se in ducatum Masoviae: hoc quantum debeant aesti
mare ordines, non satis probe intelligunt. Attamen ut ea de 
re quoque silentium fiat perpetuum, constitutum est, ut 'ipsius 
Majestas, jura et privilegia, si quae habere se praetendit, ad 
proprietatem ducatus ipsius, regno concedat, et in conventu 
coronationis ea in archivio regni inferat, et solemnem in eo 
conventu, suo et Austriacae totius familiae nomine, ejus duca
tus renuntiationem faciat, et literis diplomatibusque datis, id
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in perpetuum sopiat. Quam rem reliqui quoque principes 
Austriae ratam et gratam habere debent.

Narvica navigatio quantum damni regno afferat, et quam 
occasionem praebeat, ut dominium maris Baltici regno Polo- 
niae proprium, videatur diminui, ipsius Majestas bene perspi
cit, ob eamque rem cum serenissimo rege Daniae et civitatibus 
maritimis cupit per opportuna media negotium boc componere, 
et septuaginta Germaniae civitatum societatem restituere: 
quam rem quum ordines videant apprime esse utilem, optant, 
u t id Majestas Regia quam primum perficiat cum serenissimo 
rege Daniae, tum etiam cum civitatibus maritimis, et septua
ginta civitatibus Germaniae, aliisque id genus concludat, ne 
hujusmodi navigatio regno sit damnosa. Quam ad rem sere
nissimum regem Sveciae existimant ordines magnum adju
mentum adferre posse.

Barensem ducatum et Rossanensis principatus negotia, 
una cum proventibus Neapolitanis recipit Majestas Regia per 
dominos oratores, se apud serenissimum regem Catholicum 
primo quoque tempore effecturum esse, ne de iis omnibus ulla 
difficultas aut tergiversatio fiat, quominus bis omnibus sere
nissima Infans Ann et qui ad eam rem jus habent, integre 
potiantur.

Agnoscunt item ordines, quae et quantae utilitates 
regno Poloniae et m. d. Litb. accrescere possunt ex 
amicitia et foedere serenissimi regis Hispaniärum consecuto, 
propterea libenti animo accipiunt id, quod ipsius Majestas effi
cere cupit, ut hoc foedus perficiatur. His autem mediis existi
mant ordines rem rece confici posse, ut Majestas Regia apud 
serenissimum Hispanarum regem obtineat, u t in conventum 
proximum coronation suae, ipsius Catholica Majestas orato
res cum plenis mandatis in regnum Poloniae ableget, qui 
rationes et modos, tum etiam conditiones foederis paciscendi 
secum adierant, et id demum faciant, quod ex re et utilitate 
regni Poloniae et m. d. Lith. fore judicabitur; si vero id com
mode ita cito effici non potest, tum Majestas Regia ad prima 
regni Poloniae et m. d. Lith. comitia hoc perficiat. Pacta et 
foedera cum Hungáriáé et Bohemiae regnis et domiuiis ipsius 
Majestatis accipiunt ordines, et quid ex his emolumenti pro
venire debeat, in futuro coronationis conventu institui debet.

Amicitiam perpetuam et foedus cum s. Romano Impe
rio, quam ipsius Majestas procurare debet, una cum auxiliis 
contra quosvis hostes accipiunt ordines, et quum videant reg
num Poloniae et m. d. Lith. a barbaris hostibus undique 
cinctum esse, non modo ex re et utilitate sua, verum etiam 
Imperii sive potius universae christianitatis esse judicant, ut
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ab Imperii ordinibus constituatur auxilium firmum et certum 
regno Poloniae et m. d. Lith., sic enim securiora et Imperii 
et ipsius Majestatis erunt dominia, ubi facultas praecludetur 
barbaris hostibus ea invadendi, maxime quum videant regnum 
Poloniae et m. d. Lith. totius christianitatis esse quasi quae
dam propugnacula, quae propter bonum reipublicae Chris
tianae fortibus praesidiis munire expediat. Proinde conclusum 
est, ut auxilia ab oratoribus illustrissimorum electorum Im
perii, hic in genere promissa, quae deinceps praestari debent, 
in primo conventu Imperii, qui futurus est, procurante Majes
tate Regia, declarentur, interim autem ut Majestas Regia, 
ingruente quovis bello, ad omnes necessitates et pericula aver
tenda, pecuniae summam pro decem millibus equitum Polono- 
rum conscribendis, quam primum Reipublicae det, sive quin
que millia Germanorum equitum comparata, ad fines regni 
mittat, quod in arbitrio Reipublicae esse debeat id accipere, 
et facere, quod magis ex re et utilitate illius fore videbitur.

Confoederationem et societatem contra hostem cum regi
bus Daniae, Sveciae, Moschorum principe accipiunt ordines; 
cavent tamen, ne in sociale bellum contra Tureas et alios 
quosvis hostes, eos ipsius Majestas inducat, neque de bello 
suscipiendo quicquam statuat, insciis, inconsultis et non con
sentientibus ad hoc ordinibus omnibus in conventu generali 
regni.

Commercia, negotiationes cum regnis et dominiis, ac s. 
Romano Imperio, ut magis ac magis promoveantur cum his 
commodis et emolumentis, quae maxime necessaria reipu
blicae fore videbuntur.

Quoniam illustrissima Austriae familia Turearum impe
ratorem habet quasi hostem hereditarium, propterea verentur 
ordines, ne is novo Majestatis Regiae successu commotus, 
bellum contra regnum moliatur. Expedire autem et Majestati 
Regiae et regno judicant, ut cum eo pax, diuturnis pactis et 
foederibus firmata servetur, eamque serenissimus rex per ora
tores suos ad Turearum imperatorem ablegandos stabiliat. Si 
vero pax justis et honestis conditionibus obtineri non possit, 
ut Majestas Regia omnibus viribus, opibus, facultatibus, tam 
suis quam amicorum et vicinorum· regnorum auxiliis firmis
sime defendat, et bellum a Polonia longe depellat, tum etiam 
a Moschis et Tartaris et aliis quibusvis hostibus regnum Polo
niae et m. d. Lith. defendat.

Si forte in Hungária bellandum fuerit, non utetur Polono 
aut Lithuano milite ipsius Majestas, nisi forte si qui volun
tarii esse voluerint, certis stipendiis liceat illis in bellum ubi 
volent proficisci.
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Ad tuendum fines regni quatuor arces finitimas ex judi* 
cio et arbitrio reipublicae, certis et commodis locis ipsius 
Majestas aedificare absque mora et procrastinatione ulla debe
bit, siquidem eam rem, non modo regno Poloniae, verum etiam 
toti christianitati fore utilissimam ordines judicant. Factura 
id est autem Majestas Regia sumptibus suis, et non solum 
novarum arcium aedificationem, verum etiam destructarum et 
collapsarum restaurationem suscipiendam sibi esse putabit.

Academiam Cracoviensem et ejus doctores novis stipen
diis et ornamentis, viris doctissimis etiam ex Italia et Germa
nia accitis augebit, ut ea sit veluti seminarium reipublicae, 
ex qua viri ad rempublicam gerendam sapientissimi pro
deant : id vero ut quam primum Majestas Regia faciat, ordi
nes regni petunt.

Qui apti erunt ex Polonia et Lithuania aulicis et bellicis 
ministeriis et officiis, praeficientur tum in aulis serenissimo
rum Austriacorum principum, tum in eorum regnis et dominiis.

Duos articulos in priori legatione propositos, de centum 
nobilibus adolescentibus, Polonis et Lithuanis, in externis aca- 
demiis sustentandis, et de libera exportatione vini ex Hungá
ria, quod ipsius Majestas optionem det, ut si id ex utilitate 
reipublicae majori videatur esse, pro his conditionibus, aut 
earum loco, primo anno numeret ipsius Majestas trecenta 
millia florenorum, utpote post electionem in duorum mensium 
spatio centena, et deinde intra anni spatium ducentena mil
lia, secundo anno centena millia, postea componere vult ipsius 
Majestas cum republica, u t id fiat, quod ex usu et necessitate 
ex communi consilio visum fuerit: consentiunt et approbant 
ordines ut hoc ita fiat, quod est posterius declaratum. Siqui
dem eo tempore pecunia in praesidium contra regni hostes, et 
in milites Polonos et Lithuanos, qui in finitimis regni partibus 
sustentandi erunt, tum etiam in extructionem et restauratio
nem arcium utilior esse censetur. Ubi vero pecunia nominata 
in hujusmodi usus conversa fuerit, post biennium deinceps 
ipsius Majestas conditiones superius oblatas facto implebit, vel 
cum republica constituet, ut id fiat, quod ex usu regni fore 
judicabitur.

Debita omnia regni et m. d. Lith., Livoniae, et alia 
liquida per defunctum olim piae memoriae regem, serenissi
mum Sigismundum Augustum, contracta, quorum ipsimet 
senatores et status regni rationes suae Majestati iudicabunt, 
ac in scriptis in conventu coronationis proferent, in decursu 
unius anni Majestas Regia pecuniis suis persolvet.

Militibus etiam stipendia tam in regno, quam in m. d. 
Lith., ac Livoniae debita persolveri tenebitur: aulicis etiam
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dim  serenissimi Sigismundi Augusti, quibus stipendia perso
luta non sunt, in decursu duorum mensium Majestas Regia 
persolvet.

E t quoniam respublica nostra hoc interregni tempore 
sine rege, sine lege vivens, non modo exterius, verum etiam 
interius, malis non mediocriter est a ttrita ; judicant ordines 
ex usu reipublicae esse, ut Majestas Regia animos hominum 
dissensionibus irritatos ad concordiam reducat, et odia dis
cordiasque clementi paternoque animo componat, ut ita sub
ditos habeat unum et idem sentientes, et unanimi fide et obse
quio ipsius Majestatem colentes: haec et alia regis justi et 
clementis officia, ut eo commodius expleat, in regno ipsius 
Majestas habitare, nec ex eo discedere debet. Si vero discessu 
brevi et regno opus habeat (quod toto hoc biennio non faciat), 
tum id ad omnes ordines regni in conventu publico referat, 
sine quorum scitu, voluntate et consensu, e regno discedere 
non debet.

Praeterea duos in Polonia annos, unum vero in Lith
uania habitando consumat. Nunc vero quam citissime, intra 
unius etiam anni spatium, si poterit, ipsius Majestas in Lith
uanian! se conferat, u t provinciae afflictae opem ferat, ejusque 
rebus subveniat.

Oommissarios ut ipsius Majestas quam primum designet, 
qui injurias et finium controversias regnicolis illatas compo
nant, et damna ex Hungária, Silesia, Marchia, Pomerania, 
facta resarciant.

In  negotiis domesticis, in publicis etiam privatisque 
expeditionibus regni Poloniae et m. d. Lith., titulo non alio 
utetur serenissimus rex, praeter titulum regibus Poloniae usi
tatum, videlicet: Maximilianus Dei gratia rex Poloniae, mag
nus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, 
Livoniae, etc. Volunt enim ordines, ut libertas et auctoritas 
regni in sua integritate et firmitate permaneat, nec alieni aut 
Imperio aut regno videatur esse adjuncta.

Proventus regni et m. d. Lith. non alium quam in pri
vatum Regiae Majestatis usum converti debent, sumptus 
etiam et impensae non in alium quam regibus Poloniae usita
tum morem et usum, aulaque ex Polonis et Lithuanis congre
gata fieri debet, ne extraordinariis impensis regnum gravetur.

Ju ra  in regno Poloniae et m. d. Lith. ad obtinenda et 
comparanda tam in suos, quam in extraneorum usus castra, 
civitates, oppida, villas et alia id genus, a nemine prorsus 
ipsius Majestas acquirere debet, acquisita vero nullius valoris 
et ponderis sint. Extranei item citra consensum publicum



nulla bona in regno et m. d. Lith. comparent, emptio et ven
ditio hujusmodi valorem non habeat.

Iu  consiliis, judiciis et deliberationibus publicis regnum 
Poloniae et m. d. Lithuaniae concernentibus, ne unquam 
ipsius Majestas extraneo consultore utatur, extranei etiam in 
consilium Polonicum et Lithuanicum non adhibeantur, negotia 
regni non tractent, aut ullo modo, aut colore se in haec immi
sceant. Ad gratiam Majestatis Regiae et beneficia conse
quenda neminem interventu, opera, favore, juvent; sed ea 
potestas, libertas, auctoritas in omnibus penes'indigenas, hoc 
est Polonos et Lithuanos incolas, non peregrinos permaneat.

Ut serenissimae Infantis Annae Poloniae, ultimae in 
Polonia et Lithuania Jagellonicae familiae stirpis, serenissi
mus rex condignam rationem habere velit. Agnoscunt enim 
ordines ex Jagellonica familia in hoc regnum plura profecta 
esse beneficia, ita ut perpetuo grati animi significationem huic 
relictae posteritati testari velint. Visum est autem ex re regni 
et serenissimae Infantis esse, ut ipsius Majestas serenissimam 
Infantem in matrimonium collocet alicui ex senioribus ipsius 
Majestatis filiis, quod quidem matrimonium corporali jura
mento oratores ipsius Majestatis hic confirmare debent: quod 
etiam re ipsa facturos se receperunt, et illustrissimum princi
pem Ernestum, archiducem Austriae, pro marito serenissimae 
Infanti futuro obtulerunt et constituerunt, ut hoc certissimum 
et exploratissimum sit, et indubitatum exitum habeat. In  qua 
quidem re hoc senatus cavet, et cautum esse vult, ne hoc ma
trimonio subsecuto, juribus libertatibusque regni et m. d. 
Lith. aliquod praejudicium fiat.

Item etiam ad suam et reipublicae utilitatem ac digni
tatem maxime pertinere judicarunt ordines, ut serenissimus 
rex in hoc regnum veniens, regium et paternum erga regni
colas animum habeat, electionem suam omnibus aequaliter 
ascribat, nec unquam alienus ab his sit, qui praeter Majesta
tem Regiam, alios sibi candidatos libera voce et sententia 
ornandos sumpserunt, et de gente Polonica et Lithuanica hoc 
sibi persuadeat, quod ipsius Majestatem recte et juste nobis 
imperantem, non modo pro domino et rege, sed pro parente et 
patrono simus habituri, omnemque fidelitatem et subjectionem 
ipsius Majestati omni loco et tempore declaraturi, quibus sin
cera et recta fide in reges et dominos suos est usa.

Officia regni et curiae ut reformentur, et in statum opti
mum juribus et justitiae convenientem reducantur, id sibi Ma
jestas Regia in conventu coronationis, adhibito senatu et 
ordinum regni consilio, faciendum esse putabit.

346 BÁTHORY ISTVÁN
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K nes"regni et m. d. Lith., aliarumque illis adjunctarum 
provinciarum ne per aliquos tractatus et conditiones minuan
tur, quin potius diminuti ab hostibus recuperentur.

Quae omnia et singula memorati domini oratores, nomine 
serenissimi regis electi, plena et absoluta mandata ad eas res 
tractandas, consulendas, concedendas et confirmandas haben
tes, eaque regni et m. d. Lith. ordinibus exhibentes, promit
tunt, spondent, recipiunt serenissimum regem electum, omnia 
jura, privilegia, libertates, immunitates, praerogativas, unicui
que statui et homini ex incolis regni, magnique ducatus Lith- 
vaniae, et omnium provinciarum illis adjunctarum, sive gene
raliter omnibus, sive specialiter singulis, per serenissimos 
reges et alios principes et praedecessores suos juste et legi
time concessas, vel quavis alia ratione quaesitas, ac diuturno 
usu approbatas, sive nunc etiam circa electionem regis hic ex 

■ unanimi et concordi consensu omnium ordinum sancita, integre 
ac inviolabiliter servaturum, atque etiam juramento corporali, 
juxta sibi traditam formam, ante inaugurationem et corona
tionem sui confirmaturum, et literis ad ea necessariis muni
turum.

Quae etiam suprascripta omnia et inde cetera conse
quentia in robore certissimae atque perpetuae firmitatis supra- 
dicti oratores nomine et loco ipsius Majestatis promiserunt, si 
et in quantum ipsius Majestas ea omnia per oratores ordinum 
regni Poloniae et m. d. Lith. ipsius Majestati explicanda 
acceptare voluerit, haec rata et firma esse futura, et in eviden
tius testimonium ac robur firmissimum omnium supradicto- 
rum, sigilla utriusque partis, tam statuum regni, vel ab his 
deputatorum, quam ipsorum oratorum, hisce literis sunt adhi
bita cum subscriptione manuum eorundem.

Actum et datum in campo sub Yarsavia, in conventu 
electionis regiae, 17 mensis Decembris, anno domini 1575.
(Másolat a krakkai hg. Czastoryski kvtár Téka Nar. 91.; a bécsi udv. 
kvtári 8668. cod. 92. és a 8786 cod. 55. 1. ; Fernstem cod. Szalay Ágoston

gyűjt.)

IX .
1575. decz. 16. vagy 18.

Miksa császár lengyel királylyá választásáról -szóló diploma. 
»Decretum electionis Maxiiniliani II. Romanorum imperatoris in regem

Poloniae.«

Jacobus Uchanski, Dei gratia ecclesiae metropolitanae 
Gnesnensis archiepiscopus, legatus natus et regni Poloniae
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primas ac primus princeps, Franciscus Crasinski, Cracoviensis, 
PetrusMiskowski, Plocensis, Albertus Starobrzeski, Chelmensis, 
eadem gratia episcopi; Nicolaus Radzivill dux in Dubinki et 
Bierze, Yilnensis, magnique ducatus Litbvaniae cancellarius, 
Lidensis, Mozirensis, Borossoviensisque capitaneus; Stephanus 
de Koributow et in Zbaraz, Trocensis, Albertus a Lasko, Si- 
radiensis, Lanckoronensisque capitaneus, Eustachius W  ollowicz. 
castellanus Trocensis, magnique ducatus Lithvaniae vicecan- 
cellarius, Brestensis, Kobunensisque capitaneus; Nicolaus a 
Mielecz, Podoliae, GLrodicensis, novaeque civitatis Korczin 
capitaneus; Nicolaus Kiska de Czechonowiec, Podlachiae, 
Drohicensis, Bielscensisque capitaneus; Anselmus Gostomski, 
Ravensis, Joannes a Dzialin, Culmensis, Bracianensisque 
capitaneus, palatini; Joannes Conarski Calisiensis, Andreas 
D^bowski Siradiensis, Lanciciensisque capitaneus, Stanislaus 
Herbort a Fulstin, Leopoliensis, Drohobicensis, Samborien- 
sisque capitaneus, Mathias Sawiczki,- Podlachiae, Joannes 
Staiko, Brestianensis, Trabensis, Comestensis, Grodensisque 
capitaneus, Joannes Dulski, Culmensis, Rogosinensis, Bra- 
scensisque capitaneus, Matthias Zalinski, Gedanensis, Tu- 
choliensis, Missiboriensis, Zimoriensisque capitaneus; Jaco
bus Rokossowski, Sremensis, Ostrzessoviensisque capitaneus, 
Stanislaus Droiewski, Premisliensis, Joannes Herbort a Ful
stin, Sanocensis, Premisliensisque capitaneus, Sigismundus 
Czihowski, Polanecensis, Stanislaus a Tarnow, Czechowien- 

' sis, Nicodemus Lenkinski, Naklensis, Paulus Sczawinski, 
Brezmensis, Sochaczoviaesisque capitaneus, Stanislaus Go
stomski, Sochaczoviensis, Ravensisque capitaneus, Andreas 
Ilowski, Wisnensis, Albertus Crassinski, Serpcensis, San- 
divogius, Drohicensis, Lubaczoviensisque, castellani; Andreas 
Opalinski regni Poloniae supremus marsalcus, Rohatinensis, 
Sremensis, Petrus Dumin Wolski regni Poloniae vicecancel- 
larius, coeterique nobiles civitates regni Poloniae, et magni 
ducatus Lithvaniae et aliarum terrarum eisdem adjunctarum.

In  nomine sanctae et individuae Trinitatis, cujus provi
dentia reges regnant et populi dominantur, universis, quorum 
interest, aut interessé poterit, notum et cognitum facimus: quia 
nos in presenti conventu Varsowiensi pro electione novi 
regis, ad diem septimam Novembris, iuxta leges et laudabiles 
regni Poloniae consuetudines, legitime designato et publicato, 
cum regnum Poloniae, patriam nostram charissimam multis et 
gravibus periculis ex absentia regis afflictam, et in dies magis 
absque capite suo nutantem ac pene labentem videremus, sen
tentiasque nostras in commune ad eligendum regem contulisse
mus, quemnam in locum serenissimi principis et domini dni
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Henriéi Yalesii regis, plim et domini nostri clementissimi, 
sufficientem existimaremus, eo quod ipsius Majestas in regnum 
haereditarium hinc discedens, et in Galliis habitans, rempubli- 
cam nostram relinquens, non amplius visa sit gubernacula 
regni Polonide praesens hic administrare, periculaque ingrar 
vescentia amovere velle, qua de re licet ipsius Majestatem per 
litteras et oratores nostros monitam ad gubernandum hoc 
regnum exsciverimus, tempusque ipsius Majestati (quatenus 
adhuc absentiam ipsius Majestatis sustinere posse arbitraba
mur) diem duodecimum Maii, in regnum hoc veniendi assigna
verimus ; tamen ipsius Majestate votis et desideriis nostris 
non annuente, neque ad litteras nostras, articulos, conditio- 
nesque in eis expressas, neutiquam respondente, cum absque 
rege et capite nostro, decem et octo integris mensibus, tanquam 
in obscuro suspensi, et soliciti versaremur, bostesque nostri 
fines regni vastarent crudelissime, ita ut sine rege amplius hoc 
regnum esse nullo modo posset; quod a nobis et leges nostrae, 
et summa reipublicae necessitas, atque adeo consensus, et vo
luntas omnium nostrorum exposcere videbatur, id nobis facien
dum esse putavimus, ut inprimis obedientia serenissimo 
principi nostro et dno dno Henrico Valesio, Dei gratia regi 
Poloniae renunciata, ad electionem regis novi descenderemus, 
idque propterea, ne respublica rege diutius orbata in gravius 
discrimen deveniat; ac ob absentiam regis nimis afflicta, ac 
magis de salute sua periclitetur.

In  qua quidem electione communibus rebus de jure et 
consvetudine ad electionem regiam pertinentibus, praemissis, 
et in praesentem usque diem per continuationem finitis et 
absolutis: cum universi domini principes, praelati, spirituales 
et seculares, milites nobiles, communitatesque provinciarum 
et civitatum comparuissent, et cum praesentibus, absentisque 
nuntiis inita, fuissent consilia, tractatus et deliberationes pro 
eligendo serenissimo dno nostro rege futuro, proque aliis regni 
juribus necessitatibus et libertatibus augendis. Tandem nobis, 
Jacobo Ucbanski, Dei gratia veluti archiepiscopo Gnesnensi, 
ac regni primate, et consilii ordinem et electionis processum, 
proponentibus, vocatorum non comparentium absentia non 
obstante, per nos et alios praelatos spirituales et saeculares, 
barones et consiliarios nostros, et absentium nomine ad electio
nis decretum in Dei nomine processum erat, die et loco infra- 
scriptis,ante omnia vero Jesu Christi nomine invocato, misSaque 
sollemni celebratione de spiritu sancto absoluta, aliisque deli
berationibus, consiliis, tractationibus, sententiis, conclusionibus 
de more atque jure fieri solitis praemissis — nos qui supra, 
praelati et barones ac ordines spirituales, et saeculares ad quos
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electio de jure et consuetudine pertinet, dictis tam viritim 
quam tributim per singulos videlicet palatinatus (ut ordo 
rerum postulabat) sententiis et bene ponderatis ac trutinatis, 
omnibus, quae ad regni bujus patriaeque nostrae salutem, inco
lumitatem, gloriam pertinere maxime intelligebamus, auditis- 
que imprimis clarissimorum et excellentissimorum principum 
legationibus, qui regni Poloniae nobilitate et charitate allecti 
ultro se nobis pro dominis et regibus elligendis offerebant et 
petebant, ut hoc regnum, quasi aliquem gloriae campum, in 
quo optimorum principum virtutes excurrere et per omnem 
aeternitatis memoriam spatiari possent, illorum administra
tion! crederemus, eosque, vel eorum aliquem in regem et domi
num nostrum eligeremus.

Ponderatis igitur his omnibus, quae ad patriae nostrae 
salutem, regnique hujus dignitatem et commoda pertinere 
intelligebamus, perspicientes etiam regnorum felicitatem, 
nulla re alia magis, quam boni regis et principis virtute com
parari solere; et quo quis eorum, aut splendore, aut gloria, aut 
virtutum charitate, maxime est illustris, eo regnum cui praeest, 
illustrius gloriosius et splendidius efficere solet, qua quidem 
felicitate patriae nostrae animo concepta, quo nos voluntas 
Dei Maximi, quo consensus noster, quo utilitas reipublicae 
traxit, in Dei nomine decretum hoc electionis regiae diximus, 
pronunciavimus et promulgavimus: in regem Poloniae et 
magnum ducem Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, 
Samogitiae, Livoniae, Podlachiae, Kijoviae, etc. verum et 
immediatum, et legitimum successorem decernimus eligendum, 
sicut jus libere electionis nobis competit, et jure competere 
consvevit, prout in nomine domini decernimus .et eligimus 
praesentibus serenissimum principem et dominum Maximilia- 
num secundum Romanorum imperatorem semper augustum, 
qui quidem princeps, cum totius christiani orbis imperium 
admirabili, planeque divina sapientia gubernet, ipsiusque in 
imperando felicitati sint allegatae praestantissimae quaedam 
animi naturaeque dotes, ut omnium qui aliquando imperii 
habenas rexerunt, hic prudentissimus merito fuerit indicatus ; 
qui rempublicam christianam, seditionum fluctibus quassatam, 
magnorumque principum dissensionibus atritam, ita edomuit, 
ut plures ingenii sui felicitate in toga, quam quis alius unquam 
saevo marté triumphos sibi comparavit, hujus ac tantae 
sapientiae cum multae Christianae reipublicae regna laetos 
et uberos fructus habeant: Polonia et Litvánia quoque iis 
carere noluit, quin imo praestantissimas in eo principe virtutes 
admirata regem eum ultro sibi deposcere et votis omnium 
nostrum concordibus eligere voluit.
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’ Induxit nos ad eam rem quoque naturalis ardor et 
propensio, sanguinisque Polonici cum ipsius Majestate arctis
sima communio. Hic enim princeps maternam ex regibus 
nostris originem ducens, spem eam de se fecit omnibus, ut 
credere est illum naturali vinculo Polonis annexum; magis de 
illorum propria, quam quemquam alium de sua salute et in
columitate cogitaturum esse.

Quam ad rem non parva ab ipsius Majestate erga regnum 
hoc benevolentia sunt jacta fundamenta. Nam ipsius Majestas 
conditiones et pactiones non modo administrandae, verum 
etiam conservandae reipublicae utilissimas·, per oratores suos 
huc ad nos ablegatos dedit et in posterum effecturum se rece
pit, ne regnum hoc universae christianitatis quasi propugna
culum, cui hostes immanissimi et nomini Christianorum infen
sissimi, spe et animo incumbant, aliquod (quod absit) integri
tatis et incolumitatis suae detrimentum capiat.

Quam electionem praesensque decretum nostrum cum 
nobilibus et terrarum civitatumque communitatibus, tam 
nostro, quam eorum qui abfuerunt nominibus, approbandum, 
tenendum, laudandum, ratificahdum, confirmandum et evul
gandum duximus, prout de certa scientia ac voluntate nostra 
approbamus, tenemus, laudamus, ratificamus, confirmamus, et 
evulgamus tenore praesentium mediante, promittentes pro 
nobis, successoribusque nostris, omnem fidelitatem, honorem, 
reverentiam, subjectionem et obsequia justa debita honesta, 
legibusque nostris consentanea, servare, facere, exhibere, 
declarare serenissimo principi et dno d. Maximiliano regi 
nostro et magno duci Lithvaniae electo, ita fideliter, ut aliis 
cpmque ipsius Majestatis antecessoribus regibus Poloniae nobis 
juste et legitime imperantibus facere consvevimus, et majores 
nostri consveverunt, quem et serenissimum regem nostrum 
electum quamprimum ad hoc regnum Deo favente appulerit, 
tanquam regem et dominum nostrum sacra corona, qua reges 
Poloniae consveverunt coronari, insignire, et sceptra Majestatis 
tradere promittimus.

I ta  tamen, et ea conditione, ut prius et ante omnia sere
nissimus rex noster electus jura, libertates, immunitates, 
consuetudines omnium statuum, tam ecclesiasticorum quam 
saecularium, quas ab aliis regibus, principibus, ducibus, ac 
dominis regni Poloniae et magni ducatus Litvániáé et aliarum 
provinciarum ad regnum pertinentium habuimus et habemus, 
quemadmodum etiam et ea omnia, quae circa electionem sere
nissimi regis nostri, pro juribus libertatibusque nostris et 
statu reipublicae augendo et conservando per nos sunt consti
tuta, sancita et decreta, servare, manutenere, custodire et
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juramento corporali litteris et privilegiis autenticis, confirmare, 
ratificare, munire et approbare, —- eas item omnes conditiones, 
pactiones, quae tam per nos, quam per oratores ipsius Majestatis 
circa electionem sunt hic oblatae, promissae, ti’actatae et 
vigore mandatorum conclusae, atque item alia per oratores 
nostros ipsius Majestati proposita, facto implere et ad finem 
deducere debeat et sit adstrictus.

Insuper decretum hoc electionis in virtute et potentia 
Dei altissimi exequi et ad optatum debitumque finem deducere 
cupientes, de certa scientia maturoque omnium nostrorum 
consilio omnibus de modo, jure, stilo, praemissis, infrascriptos 
dominos ex parte senatus et equestri ordine praelatos, barones, 
nobiles regni Poloniae fratres nostros carissimos: Albertum 
a Lasko palatinum Siradiensem, capitaneum Lanckoronensem, 
Nicolaum Talvos Samogitiae capitaneum, Dinemborgiensem, 
Paulum Uchanski comitem a Sluzewo, Belzensem, Joannem 
Dulski, Culmensem, Pogosinensem, Brestensemque capita
neum, Jacobum Rokosowski Sremensem, Ostrzesoviensemque 
capitaneum,’ Stanislaum Gostomski, Sochaczoviensem, Raven- 
semque capitaneum, castellanos; Petrum Dumin Wolski, regni 
Poloniae vicecancellarium, Stanislaum Czarnkowski 'referen
darium curiae regni, capitaneum Plocensem, Nicolaum Wolski 
de Podhaicze, gladiferum regni, Krzepicensemque capitaneum, 
Nicolaum Piriéi de Dambrovicza, capitaneum Cazimiriensem, 
Hieronymum Mielecki, capitaneum Brzestensem, Jacobum 
Ponetowski, pincernarium Lenciciensem, Joannem Bogusz, 
succamerarium Lublinensem, capitaneum Zwolinensem, Wen- 
ceslaum Agrippa, notarium magni ducatus Lithvaniae, ad eun
dem ser""™ principem et dnum dnum Maximilianum Dei gratia 
regem Poloniae et magnum ducem Lithvaniae electum, ad 
praemissa debito ordine exequenda gestores, actores, nuncios 
deputavimus et deputamus — dantes eis potestatem plenariam 
et mandatum generale, praesens,decretum electionis regiae, in 
quantum MtaB regia prius conditionibus supramemoratis satis
fecerit, intimandi, notificandi et ad indubitatam notitiam ipsius 
Sern deducendi, aliaque omnia et singula, quae circa electio
nem hic per nos definita et ordinata sunt, 1 cum ipsius Ser,c 
transigendi et concludendi, aliaque omnia, quae negotium 
praesens requirit, quaeque ipsis a nobis in litteris instructionis 
praescripta sunt, statuendi et firmandi, — aliquorum etiam (si 
non adfuerint) ad praemissa exequenda absentia minime 
obstandi. In  quorum omnium fidem et testimonium sigilla nra 
sunt appensa.

Actum et datum in conventione generali electionis novi
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regis ad Varsó viam in campo prope civitatem 18. mensis 
Dec. a. 1575.
(Egykorú más. a krakkai egyet, kvtári Karnkowski codex 160. k. 822. 1. 
decz. 16-iki kelettel; u. ott a 158. cod. 391. 1. és a Szalay Ágoston gyűjt, 

levő fernstem codexben decz. 18-iki kelettel.)

1575. decz. 19.
A császár-pártiak levele Báthoryhoz, Miksa császár lengyel királylyá

választásáról.

Ordines regni Pol. et m. d. Lithv. ad comitia electionis congregati, 
Stefano Báthory principi Transylvaniae, de electione Caesaris.

(Más. a krakkai hg. Czartoryski kvtár Téka Naruszewicza 84. k. 84. sz. 
a Zaluski kvtárból és a bécsi udv. kvt. 8736 cod. 300. 1. kiadva Pray : 

Epistolae procerum r. Hung.-III. k. 204. 1.)

1575. decz. 20. Yarsó.
Jagelló Anna Karnkowski kujawi püspöknek.

»Officia sibi et reipublicae praestita summis mactat laudibus.«

(Dlugosz 1712. k. II. k. Epistolae illustrium virorum 1730. 1.)

X.
1575. decz. 24.

Báthory levele a tatár kánhoz.
»Litterae weywodae Transylvaniae ad Tartarorum principem.«

Amice, frater et confoederate cliarissime. Salutem et 
foelicitatis continuum incrementum.

Voluimus tibi significare: 13. die mensis Decembris in 
comitiis AVarsoviensibus, novi eligendi regis causa habitis, 
Dei imprimis benignitate, deinde summo ordinum et statuum 
regni consensu, regnum Poloniae cum regia dignitate nobis 
esse delatum; quod nos brevi adire volente, constituimus. 
Interea autem per has litteras, quas praesentium exhibitor 
nomine nostro tibi redditurus est, more antecessorum nostro
rum regum Poloniae, cum pactis et conditionibus consvetis, 
amicitiam et vicinitatem nostram deferre non praetermisimus. 
Legatos nostros, ubi regnum Poloniae adibimus, peculiares ad 
te missuri, qui et de aliis rebus et de libertate Russorum Po- 
doliensium aliorumque captivorum superioribus proximis men
sibus per tuos milites in servitutem abreptorum, agent tecum 
pacta redemptionis certae pecuniae summa. Facies autem nő

sz ÁDECZKY : BÁTHORY 1ST. LENGYEL KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 23
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bis rem gratissimam, si ad adventum usque nostrum in Polo- 
mam captivos illos omnes incolumes adservari curabis. Per- 
svasimus praeterea nobis te in posterum ex pactis antiquis 
tuum exercitum ad omnes nostras et regni necessitates para
tum atque instructum habiturum, quorum opera rebus exigen
tibus nos iis in locis utemur, quibus optima praeda facile di
tari poterunt. Neque te fugere arbitramur, quae semper inter
cesserit et adhuc intercedat certis foederibus firmata amicitia 
regis Poloniae cum potentissimo Turearum imperatore. Pro
inde te hortamur, ut milites tuos in officio continere velis, 
cavereque, ne nobis absentibus regnum Poloniae irruptionibus 
aliquod detrimentum capiat. I ta  sedulo curaturum pro ami
citia nostra non dubitamus.

Datum in civitate nostra Alba Julia 24 die Decembris 
anno 1575.

Stephanus
Dei gratia electus rex Poloniae, magnus dux Lithvaniae, 
Eussiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Pomeraniae, Wolhi- 
niae, Kioviae, Podlachiae, Livoniae etc. necnon Transylvaniae 

dominus (sic)
Ex commissione sermi Eegis Electi.

Külczím: Illustrissimo principi domino dno Deuthlethuni Hanii 
caesari Tartarorum, domino Nachay Czerkesker, amico et vicino obser- 
vandissimo.
(Egykori! másolat a bécsi udv. kvtár 8668. cod. 109. 1. és a Szalay Ágos  ̂

ton gyűjteményében levő Pernstein codexben.)

1575. decz. 28.
Ámural szultán levele Báthoryhoz.

»Litterae imperatoris Turearum ad Weiwodam Transylvaniae.«

(Egykorú másolat a bécsi udv. kvtár 8668. cod. 109. 1. és 8736. cod. 138. 
lev. Kiadva Pray : Epistolae procerum r. Hung. III. k. 228. 1.)

X I.
1575. decz. 28.

Mit kívánt volna (?) a szultán Báthory tói a lengyel 
királyságén ?

»Articl, so der Türkisch Khaiser dem Stephan Batori Weywoden in Sii- 
benwürgen zusclrwören zugeschikht haben soll.«

1. Erstlich sol gedachter Weywoda den Türkhischen 
Khaiser schwören und angeloben, Im für seinen Herrn zuer-
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khénnen, auch íme nimmermer rebellisch zewerden, noch 
einich wör noch waffen wider Ime noch die seinigen nicht 
zubrauchen.

2. Wens die not erfordern wurde, sol er Im  auss Süben- 
würgen, sowol auch auss Poln hilf thuen.

3. Sol er Weyda mit kheinen christlichen Potentaten 
nóch Teutschen Fürsten khein sondere Gmeinschaft haben; 
vil weniger sich mit ainichen Potentaten noch Fürsten wider 
Ime, noch wider die seinigen durchaus in khein verpündtnus 
einlassen.

4. Sol er Im durch Poln Teütschlandt und Moscovia, 
wen ers begert, einen freien Pass lassen.

5. Sol der Weyda mit hilf der Polen und SübenWürger 
den Türkhen den übrigen resst des Ungerlands Im  helffen 
einnemen.

6. Sol er Im jerlich den Tribut, so er Ime auflegen werd, 
auss Poln raichen und geben.

Batorio nunciatum est ab imperatore Turearum, ne se 
prius ex Transylvania moveat, quam ipse mandet; causam 
huius rei aliam non esse affirmatur, nisi ut eum ad supra- 
scriptos articulos jurandos cogat.

A  servitore palatini Belcensis constanter affirmatum 
est, jam pridem Batorium ultro detulisse imperatori Turea
rum : se paratum esse parere in exercitu ad Moscum delendum 
traducendo.

(Egykorú másolat a bécsi udv. kvtár 8668. cod. 113. 1., Teuffenbach 
Kristóf 1576. jan. 20—22-iki leveleinek kivonata után.)

X II.
1575. decz. 28.

Miksa császár válasza a Báthory-pártiah levelére.
»BesponsuraMaximiliani Caesaris ad epistolam Ordinum datam Varsaviae 

15 Decembris 1575.«

Spectabiles, magnifici et generosi, sincere nobis dilecti. 
Reddidit nobis is, quem huc ablegastis, literas vestras die 15 
praesentis datas, ex quibus intelleximus, quod in comitiis Var
saviae habitis actum fuerit, et quibus rationibus ducti, nostrae 
hacteni^ electioni minus consenseritis. Vobis autem sit persva- 
sum cupimus, nos ab eo tempore, quo primum ad inclytum 
Poloniae regnum (ut cui aeque ac regnis et dominiis nostris,

23*
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totique reipublicae Christianae ex hac regnorum vicinorum con
junctione multum commodi accessurum esse viderimus) animum 
adjecimus, haud alio respexisse, quam ut id, quid nulla privata 
regnandi libidine, sed publici boni studio a nobis coeptum 
esset, per ordinaria ac legitima media ad optatum exitum 
perduci possit. Quum igitur Dei optimi maximi, in cujus 
manu est regna distribuere, providentia sanctum sit, ut 
(praeter vos et alios quosdam senatores paucos, quos una cum 
aliqua nobilitatis parte, suae rationes in diversa studia traxe
runt) non modo universus senatus cum magno nobilium Polo- 
norum numero, verum etiam, qui istic adfuerunt, Lithuani et 
Prutheni omnes, maturo consilio, atque haud dubie non sine 
gravissimis causis, nos ceteris competitoribus praeferendos 
judicaverint, adeoque in regem Poloniae ac magnum ducem 
Lithuaniae unanimiter electi, et per eos, ad quorum officia res 
ea pertinet, nominati. Denique etiam more solemni proclamati 
simus: nobis sane polliciti fuimus vos et ceteros, qui ab hac 
electione dissenserunt, re huc deducti, divinae voluntati cessuros 
esse. Nam quam ita nobis conscii essemus, nos domini genitoris 
nostri, colendissimi divi imperatoris Ferdinandi, piae memoriae, 
vestigiis insistentes, nihil hucusque prius habuisse, nihilque 
magis studuisse, quam tum cum inclyto isto regno bonam 
amicitiam atque vicinitatem colere, tum privatim etiam singu
lis ejusdem civibus nostram erga ipsos benevolentiam, animum 
et propensionem quavis occasione declarare: nullam causam 
fere arbitramur, cur nostrae isti electioni vos opponere perge
retis, quemadmodum nec ea, quae a vobis adducuntur, talia 
esse videntur, ut vos, quominus aliorum suffragiis vestra jun
gatis, permovere debeant. Neque enim hujusmodi electione jus 

c reandi regis nobilitati, cujus magna pars assensit, ob id erep
tum esse existimamus, quod non omnes pariter nobiles suum 
consensum praebuerint, quum in superiorum quoque regum 
electione, quod nonnulli dissenserint, non raro accidisse constat. 
Quae quum ita sint, vos etiam benigne hortamur, ut negotio 
hoc, pro ejus magnitudine, rectius perpenso, alia saniora con
silia amplecti, et electioni in personam nostram legitimo modo 
factae, ac per solemnem publicationem proclamatae acquiescere 
velitis: vobis sic persuasum habentes, non minori hanc nostram, 
quam cujuspiam alterius, electionem patriae vestrae, vobisque 
ipsis commodo, honori et ornamento, reipublicae vero Chris
tianae maxime salutarem fore. Nam quae Poloniae regno a 
regnis et provinciis nostris eidem vicinis conjunctione, quae et 
a sacri Imperii, serenissimi Hispaniarum regis catholici, 
patruelis fratris et generi nostri carissimi, totiusque domus 
nostrae Austriacae, ac, uti speramus, Moschorum quoque prin-
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cipis societate expectanda sint commoda, supervacaneum foret 
hoc loci commemorare, quum nec ea vobis obscura esse queant. 
Tantum vero abest, ijt nobis animo propositum sit, vel senatus, 
vel nobilitatis, vel aliorum ordinum privilegia, jura et libertates 
ullo pacto infringere vel labefactare, ut illa non modo a nobis 
sarta tectaque conservata, verum etiam, si ex usu reipublicae 
videatur, auctum iri velimus. Eorum vero, quae hactenus ad 
impediendam saepe dictam electionem nostram a vobis vel ab 
aliis facta sunt, haud ullam apud nos posthac reliquam memo
riam futuram, vobis certo polliceri possitis. Neque enim nos 
minus, quam si nihil tale evenisset, benignos, et ad commoda 
dignitatemque vestram quavis occasione juvandam propensos 
experturi estis. Quapropter vos salutaribus nostris monitis 
locum daturos confidimus. E rit hoc vestro in patriam ac rem- 
publicam Christianam, cujus merito prima habenda ratio est, 
amore et pietate dignum, tum ad pacem tranquillitatemque 
publicam retinendam maxime opportunum. Sin vero, quod 
absit, in vestro proposito persistere, vobis constitutum maneat, 
nos (utique ipsimet haud difficulter existimabitis) haud facile 
hoc nostrum legitime quaesitum jus alteri cessuri, vel ut nobis 
eripiatur, passuri sumus. Quid autem inde secuturum sit, vobis 
judicandum relinquimus, iterum benigne hortantes, ut majorem 
patriae vestrae atque christianitatis rationem habere velitis, 
quam ut eandem tot periculis atque calamitatibus, quae alio- 
quin imminere videntur, vos ultro ac sine causa aliqua involvi 
possitis. E t quia memoratae vestrae literae, inter alia, Turearum 
quoque principis mentionem faciunt; idcirco vos latere nolu
mus, nobis ante paucos dies ab eodem principe solemnem pacis 
cum ejusdem patre, sultano Selimo, ab eo tempore, quo priores 
octannales induciae expiraturae sunt, nimirum a proximis 
calendis Januariis in alios octo annos prorogatae, confirmatio
nem allatam esse. I ta  ut ne hoc loci sit, quid vos, quominus in 
nostram electionem condescendatis, terrere debeat. Quod reli
quum est, vos, quibus benevolentiae nostrae studia deferimus, 
recte valere cupimus.

Datum Yiennae, die 28 Decembris, anno domini 1575.

(Másolat a krakkai hg. Czartoryski lvtári Téka Naruszewicza, 90. k. Ex 
mss. bibi. Zaluski, 397. és a bécsi udvari kvtár 8668. cod 109. 1.)

1576. jan. 10.

Báthory levele a Jendrzejowban országgyűlésre összejött lengyel rendekhez.

»Litterae ad consiliarios regni Poloniae in conventu Andrzejoviensi con
grega^ a mag™ Stephano Báthory vaivoda Transylvaniae.»
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(Egykorú másolat, krákkai egy. kvtár 118. cod. 416. 1. és más. a bécsi 
lvtr. Hung. Szal^y Á. gyűjt. Pernstein codex. Kiadva Pray: Epistolae 

procerum r. Hung. III. k. 204.1.)

X III.
1576.jan. 10.

Báthory Chodkiewicz litván nagymarsalnalc.
»Stephanus Báthory, palatínus Transylvaniae, ad Joannem Chodkiewicz, 

capitaneUm Samogitiae.«

Spectabilis et magnifice domine, amice‘nobis observan- 
dissime, salutem et officiorum nostrorum commendationem.

Opportuno sane tempore Dominationem Vestram spec
tabilem et magnificam antea per literas delatam nobis praecla
ram voluntatem Varsaviae factis ipsis declarasse, et magnorum 
et in patriam bene animatorum virorum literis cognovimus. 
Quam quidem summam Dominationis Vestrae spectabilis et 
magnificae, quum in conservanda republica,' tum in tuenda 
dignitate nostra constantiam, non modo plurimi facimus, sed 
etiam pollicemur D. Vestrae sp. e t mag. eo nomine gratum 
animum nostrum talem, qualem eximia virtus atque amplissima 
merita ejusdem merentur : id autem re ipsa propediem, ubi 
regnum adibimus, a nobis praestabitur cumulatissime, de quo 
nostro animo his literis nostris eandem confirmare voluimus. 
Ne quid vero Polonia et maxime magnus ducatus Lithuaniae 
nobis absentibus detrimenti capiat, stúdió atque cura ejusdem 
cavendum erit, brevi siquidem et per nos ipsos omnibus regni 
necessitatibus diligenter una nobiscum providebitur. Eos autem 
qui ab ordinibus et statibus regni falsis persuasionibus derepti, 
neglecta prorsus patriae salute, discesserunt, pro sua auctoritate 
revocare D. Vestra sp. et mag. ad officium non cessabit. Neque 
adeo ipsos obstinatos fore arbitramur, quin pro patriae salute, 
melioribus consiliis libenter sint obsecuturi; sed haec atque 
alia, quae ad reipublicae salutem commodumque spectant, 
prüdentissimo judicio D. Vestrae sp. et mag. permisimus. Quod 
superest, D. Vestram sp. et mag. felicissime et diutissime valere 
optamus.

Datum in civitate nostra Alba Julia, 10 Januarii, anno 
Christi 1576.

Quoniam vero pro rei magnitudine, praesentisque tem
poris ratione, necessarium sit sp. et mag. D. Vestrae pro re 
nata consilium capere, technisque et machinationibus adver
sariorum idoneis remediis occurrere, D. Vestrae sp. et mag.
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plenam damus facultatem, quaecunque pro salute reipublicae 
stabilienda, in re et dignitate tam nostra, qiiam serenissimae 
Infantis, agendi, tractaudi, promittendi et concludendi. Asse- 
curamus m. D. Vestram nos ea omnia suo tempore rata, grata 
et accepta habituros.

Quamvis autem et proprio judicio, et amicorum persuasio
nibus, rem totam in celeritate positam esse videamus, sed 
tarditate oratorum vestrorum, qui necdum advenerunt, detine
mur, quominus quicquam certi de profectione nostra scribere 
possimus, qui ubi primum advenerint, re statim intellecta, et 
ad consilium relata, nihil praetermittemus eorum, quae ad 
praeoccupandum adversariorum conatus, maturamque profec
tionem nostram pertinere videbuntur. Interim ne quid de solita 
benevolentia, insitaque virtute sua remittat, obnixe rogamus.

, Addictissimus 
Stephanus Báthory, 

vaivoda Transylvaniae.
(A krakkai hg. Czartoiyski kvtár Téka Nar. 91. k.)

X IV .
1576. jam 12.

Báthory a lengyel ellenpártosoknak·
»Literae Stephani, electi regis Poloniae, parti adversae allatae.«

Bev. magn. generosi, syncere nobis dilecti, salutem et 
felicium quorumcunque prosperum successum.

Oum ad nos amplissimorum atque summae dignitatis 
virorum litteris atque nunciis perlatum est, maximam atque 
praecipuam tum numero, tum dignitate regni Poloniae partem, 
ipsam que nobilitatem in comitiis ad Varschoviam ad capes
sendum regni Poloniae imperium evocasse : nos sane, prout 
debeamus laudibus, primum Deo opt. max. dictis, pro tantis 
studiis,, tantisque meritis, quin viris etiam fortissimis justas 
ageremus gratias, temperare nobis non potuimus, qua quidem 
in causa, cum nonnullos diversam in sententiam pedibus inisse, 
simul intellexerimus, et si dubium nobis non sit, quin illi aut ju
stis commonefacti rationibus, aut certe si non alio vel domestico 
(quod absit) edocti malo, ad frugem redeant, ire inficias, 
nihilominus non possumus, quin id praeter spem volunta
temque nostram accidisse confirmemus, neque id temere sane 
aut proprii emolumenti ambitionisque nostrae causa dictum 
velimus, a qua perpetua quadam animi atque ipsius naturae 
studio alienos, in omni vita nos fuisse, abunde spectatores
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aetatis nostrae, ipsaque posterior etiam aetas testabuntur. 
Cuius quidem, incertius documentum, ne hodie quidem asse
verare illud dubitemus, sicuti prius quoque, nunquam ultro 
candidatos nos, atque competitores tanti fastigii obtulisse. Ita 
nunc si is status rerum sit, ut se Caes. Maiestas rebus Poloniae 
sine ipsius, ac süo totiusque reipublicae cbristianae incommodo 
aut discrimine miscere possit, sponte átque syncere de electione 
iureque nostro remissuros. Neque vero id cur ita sentiamus, 
pluribus nunc referre necessarium judicamus, abunde enim 
sanus iisque apud se colliget, quid diversa studia, atque 
dissentientes factiones in longe florentissimis imperiis secum 
trahere et faecunda sobole parcere soleant. Qua de re, ut 
exteyna atque peregrina posthabeantur exemplo, unicae gentis 
Pannonicae effigies tantaeque molis miranda ruina locupletis
simo testimonio, nihil regnis privato odio publicaeque dissen
sione deterius, noxius atque pernitiosius, nihil mutua animo
rum concordia, paribusque suffragiis utilius, diuturnius atque 
magis perpetuum contingere posse. Initia primum sane non in
crementa praecidenda atque ii, qui suo quodam studio certisque 
causis a publicis atque legitimis suffragiis dissidebant, in viam 
revocandi atque restituendi erant. Non eam liberam atque 
legitimam esse electionem, quae dictis sententiisque a senatu 
atque nobilitate dissentiant, nec in alio loco, quam in concilio, 
neque de nocte, sed solenniter pari suffragio quae feratur, 
tenendam esse sententiam. Quo quidem in negotio, cum et 
altissimum iudicium et summa authoritas Sinceritatum Ve
strarum valeat, erit id primum officio atque professione earum 
dignissimum, quae ut reliquis in actionibus publicis magistri 
atque velut virgula quaedam vinea praeire soleant, ita in iis, 
quae ad communem salutem totius christianitatis, amplissimi- 
que regni Poloniae spectent, ducem se atque lumen caeteris 
praebeant. Tum denique vera atque solida gratitudinae, dignis- 
que pro tanto in suam rempublicam nostramque personam 
collatam beneficio, proemiis, atque apud omnem posteritatem 
laudatissimorum munerum cumulatione dignum. In  qua nulla 
exparte expectationi, votisque Sinceritatum Vestrarum deesse, 
sed satisfacere conabimur. Quod si vero in boc sinistro propo
sito fixa illorum erit mens, (quod absit), quae illos domi forisque 
maneant pericula, quidque non modo prius aetas, sed posterior 
etiam iudicet, diligenter secum expendant, ac si unquam sedi- 
ciosis optati successore exitus, eosdem hodie quoque ut expe- 
ctent merito cogitabunt.

(A krakkai egyet. kvt. Karnkowski cod. 160. sz. 259. 1.; és a Pernstein 
codex Szalay Ágoston gyűjteményében.)
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XV.
1576. jan. 18.

Forgách Ferencz levele Báthoryhoz.

Ulme princeps, dne due clemme.
Post salutem et servitiorum stb.
Parancsolta vala Fejedelemséged énnekem, hogy onnan ■ 

eljövék, hogy Olasz Mátyással szóltam volna, mivel hogy menne 
oda az Fejged szolgálatjára. Azért a mint az Fejged akaratja 
volt, én abban eljártam, mert Olasz Mátyást Zadorban talál
tam, hol igen jól vagyon dolga, felesége, gyermeki vadnak, 
háza azonképen és öröksége, fizetése is az velenczésektől jó 
vagyon, úgy annyira, hogy mindezekért igen nehéznek tecczik 
vala neki, hogy onnan másova menne. Mindazáltal annyira 
vittem az dolgot, hogy reá vettem, hogy kész immár itt elhadni 
mindenét és oda menni mindenestől, feleségestől, gyermekestől 
és mind holtig te F e jje k  szolgálni. De azt kévánja, hogy 
Fejd adjon neki és minekelőtte onnan kibontakoznék, nevezne 
oly beit és jószágot neki, kiből feleségestől gyermekestől az ő 
rendi szerént elélhetne. Azért immár Te Fejd θζ ember nélkől 
semmiképpen ne lenne, hanem vitetné ki minden módon Fejd ? 
mert én ott az uraim közzöl ugyan senkit nem tudok, ki annyi 
dologra és szolgálatokra alkolmaíosb lehetne nálánál, mert 
hogy mind nyelveket tud s mind az török és az porta dolgaat 
s mind eszi és embersége elég vagyon, úgy annyira, hogy te 
Fejdnek sok rendbeli dolgaiban jó és hasznos szolga fog lenni.

Emlékezett vala Fejd az neapoli lovak felől is, kikért, 
el is kőid vala F ejd , ha ez nyárba az had dolga Fejdet meg 
nem tartóztatja vala. Azért azokra is ha, Fejdnek akaratja fog 
lenni, most Fejd azt is elvégezheti, mert én is barátim által érte 
lessek, hogy azoknak az megvétele és megszerzése jó módon 
lehessen meg.

Azonképpen az drága kövek eladása felől is ha Fejdnek 
akaratja fogna reá lenni, mostan Fejd végezhet, és ide küld
heti Fejd t mert én abban is az Te Fejd parancsolatja szerént 
moodot keresek, hogy jó módjával és haszonnal adhassák el 

, őket. Jobb is pedig Fejdnek afféle köveknek jó részét peenzzé 
tenni, holott akképpen csak heába állanak és semmi hasznot 
nem hoznak, annakfelette ezután csak isten tudja ki kezébe 
kelhetnének.

Szintén azon moodon az ezöst mi felől is ha Fejdnek 
kedve és akaratja lenne reá, Fejd mostani occasioval könnyen 
gondot viselhet, mert kennyő leszen mindjárást az Fejd paran
csolatjait ebben is véghez vinnünk, holott itt szintén úgy szol-
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gálhatnak Fejdnek az mesterek az pohárszék megcsinálásában, 
a  mint Fejd kívánni fogja és én is reá vetem minden szorgal- 
matosságomat, hogy mindenben F e j t n e k  kedve teljék.

Az úristen tartsa meg F e j d e t  j ó  egészségben.
Datum Patavii 18 Jan. 1576.

J l p n a e  ( j g l n i s  y r a e

servitor addictissimus 
et perpetuus

Franciscus Forgach de Gimes mp.
Külczim: Ulmo principi dno dno Stephano Batori de Somlyo, 

waiwodae Transylvaniae et Siculorum comiti etc. dno dno meo elem""1.

(Eredetije Kolozsvárt az Erd. Muz. levéltárában gr. Kemény Józs. gyűjt. 
Érd. tört. eredeti levelek I. k. 45. 1.)

XVI.
1576. jan. 22.

Báthory érvei a lengyel királyság elfogadását illetőleg. 

Motivae weywodae Transilvaniae ad prosequendam electionem.

Vocationi divinae refragari impium.
Desertoris nomen incurrere turpe.
Tantum occasionem, nunquam amplius recuperandam, 

amittere indecorum ac inutile.
Tantum aspernari fastigium pusilli atque angusti est animi. 
Congentiles ac familiam posteritatemque tanto emolu

mento destituere prophanum.
Aeternis probris ac convitiis famam existimationem ip

sum denique sepulchrum obnoxium facere, nimis rigidum et 
anxium.

Commoda alterius cum dispendio fortunarum gentis 
meae, ac meae honestatis, sine aliqua rationabili aut maxima 
causa quaerere, inconsultum et nimis temerarium.

Indignationem imperatoris Turearum, cuius promotione 
haec fiunt, contemnere et irritare, periculosum.

Adde, quod etiam si ego maxime refragerer, nihilominus 
tantus est Polonorum contradicentium consensus, ut nunquam* 
Maiestatem suam admittere velle constanter adfirment: quo 
facto me infamia dedecusque sempiternum ac patriae pericli
tatio, Maiestatem autem suam nullum certe manere commodum.
(Eredeti a bécsi állam, levéltár Hung, »originale.« Teuffenbach Kristóf 
1576. jan. 22-iki Tordán kelt leveléhez csatolva és egykorú másolat a 

bécsi udv. kvtár 8668. cod. 113. lev.)
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X V II.
1576. jan. vége.

Filipowski, Báthory követe szónoklata a jqdrzejowi ország
gyűlésen.

»Oratio Hiilipovii legati Stephani regis electi, ad ordines regni.«

Quamvis oratoribus vestris ad principem meum ex comitiis 
Yarsaviensibus missis, nondumque legatione perfunctis, non 
istbuc prius quempiam a principe ablegari oportuerat, quam 
utrinque pactis consummatis; tamen quia certis testibus, 
meque etiam ipso judice, abunde princeps intellexerit, quam 
praeclaro matrimonio, quamque sublimi imperio eum affecis- 
sitis, incertis falsisque rumoribus, si forte qui vos distineant, 
occurrendo, me ad vos legatum esse voluit. Imprimisque ut 
studium amoremque suum in vos et rempublicam hanc decla
raret, tantumque in se collatum, tanti fastigii honorisque 
beneficium, Deo primum auctori, deinde vobis consultoribus 
imputet, quia citra ambitionem, nimiamque sollicitudinem ejus 
in regem suum renuntiastis, cujus beneficentiae adeo se gratum 
vobis offert, u t quaecumque secundum Deum maxima atque 
charissima habeat, vobis proponat, sumptus videlicet, facultates, 
sanguinem, vitamque suam, qua libertates vestrae gloriaque 
perennis indies augeatur. Quandoquidem sciat, pronis milita
rium virorum studiis, · militarem et exercitatum principem in 
regem creatum esse, qui insitam rerum gerendarum famam 
magis magisque accendat, gratum se tanti divini vestrique mu
neris praebeat, et ne dissimilem sui pusillanimitatem, qua tan
tum delatum fastigium contemnere videretur, cunctis mortalibus 
praeseferre judicetur, quocirca iis cunctis incommoditatibus, 
seu adeo fluctibus periculorum spretis, patriam suam pace 
opimam, opibus locupletem, caelo situque peramoenam, deserere 
constituit, u t vestri causa procellas turbulenti istius maris 
aggredi, et pro pace, libertate, salute, gloriaque vestra, cum 
quovis decertare, ad ultimum vitae opumque punctum paratus 
est, certo sibi persvadens, erogatis impensisque laboribus, 
istbaec omnia ad optatum fructum portumque cum summa 
laude reditura. Petit igitur princeps, ne protractum paulo 
ejus adventum aegre feratis, interim libertates vestras et 
dignitatem ejus, uti coepistis,, tueamini. Interea temporis, cum 
oratores vestri accelerant adventum, ad Turearum impera
torem sine mora misit legatos, hortatum, ut ingentem barbaro
rum Podoliae imminentiiim exercitum reducat, Tartarosque 
cohibeat, ad quos etiam seorsim eadem de causa perscripsit, 
simul et Transalpinae Valachiaeque principes ab inferendo
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vobis bello avertit, domesticum vero statum ita composuit, ut 
nullatenus pericula metuenda sint, nihilque ad transigendum 
praeter ipsorum oratores desit. Unde quum nihil de eo deside
retur, quod ad stabiliendas res vestras attineat, providete vos 
quoque tota cura, ut usque ad adventum ejus quanta possit 
pace Polonia perfruatur, adversariique ad sanam mentem revo
centur. Ejusmodi tamen concordiam princeps requirit, quae legi
bus vestris ne minimum adversetur, quarum tuendarum non me
mores tantum, sed et tenaces vos fore certo sibi persuadet, vos 
brevi omni ope juvare contendit. Quemadmodum vero ceteras 
omnes finitimas arces vos curare decet, quo insultus hostium 
facilius arceantur, ita inprimis Cracoviam, regni metropolim, in 
qua adversarii sese praemunire student, ita provideatis, ne inde 
totius belli civilis seminarium erumpat. Pecuniam quod nullam 
per me princeps misit, in causa fuit praeceps subitusque et levis 
admodum meus discessus; sed me legati alii subsequentur, qui 
certum belli nervum vobis sunt allaturi, vobis autem equitatus, 
peditatusque numerum tantum ipsémét adducet, quantum fore 
necessarium judicaveritis, et significaveritis. De itinere, quo 
iturus sit in Poloniam, quum diversum sit, jam nihil exprimit: 
ceterum oratoribus vestris, consultoribus, quod videbitur, 
aggredietur. Etsi vero adversarii per Woronecium tantam 
vestram frequentiam factiosam paucorum catervam appellent, 
et a proposito regem deterrere cupiant, magnoque , supercilio 
alii etiam idem tentarent: nequaquam tamen ad mutandum 
consilium voluntatemque divinam ac vestram adduci se patitur, 
quum sciat in tanto vestro actu caetuque, non in aliquot 
personarum concessu sitam regis electionem. Scripsit etiam ad 
eosdem adversarios literas, quas ex arbitrio vestro istis tradere 
paratus 'sum. Insuper princeps optime vos valere desiderat, 
cunctosque vestros successus Deo commendat, ad cujus nominis 
gloriam et vestrummet usum, eosdem vergi atque dirigi anhelat, 
certissime confidens se, dum vestrae saluti providere studuerit, 
totius christianitatis curam et tutelam suscepturum.

(Másolat a krakkai hg. Czartoryski kvt. Teka Nar. 91. sz.)

X V III.
1576. jan 30.

Békés Gáspár Dudith Andrásnak.

Nagyságos és énnékem bizodalmäs uram stb.
Ez éjjel 12 órakorban juta Julyus Te Kgdtűl, kit mind

járást Rhuber uramhoz bocsáttam. Bizonyára nagy szűvem
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szakadva vártam, hogy Te Kgd énnekem is nyomorúlt fejemnek 
csak egy nihány igét írt volna Kgd és Kgd értenem adta volna, 
ha vagyon-e valami értelme Te Kgdnek ő fgétííl az én dolgom 
felől ? miérthogy arra halasztott volt ő fge, hogy az mikor a ű 
beindúlása felől ír Te Kgdnek, akkor ír az erdélyi dologrúl is. 
Értem pedig Kopáchi leveléből, hogy arrúl immár írt ű fge 
Te Kgdnek, de az én dolgom felől Te Kgd semmit nem jelentett. 
Kérem azért Te Kgdet, mint énnekem felette igen hízott ura
mat, jelentse meg Kgd confidenter, ha valami értelme vagyon 
Te Kgdnek és mit remínljem felőle. Te Kgd penig meghigyje, 
hogy nilván megáll nálam, tovább nem megyen.

Felette igen kérem Kgdet, jelentse meg Kgd, miért az 
úristen látja szintén elszáradtam és elepedtem, csak érthetném 
az ű fge akaratját egyáltaljában, semmit immár nem gondol
nék vele, ám legyen az úristen ü igének, csak legyen hasznára 
és javára ű igének, az mint dolgához kezdett. Én isten látja 
igen örűlem, de meglátja Kgd, hogy az késedelmesség vesze
delmet hoz oda annak az országnak, ű igének penig nagy kárt 
és nagy gyalázatot; süt ugyan lehetetlen dolognak Ítélem, hogy 
elébb nem érne az vajda ű igénél; és minden órában csak azt 
várja Kgd, hogy azt hallod uram, hogy beindúlt. Mi lészen oztán 
benne, Kgd megitílhetye. Isten látja uram, im nem engedi 
ű fge, hogy itt veszessük eszét az vajda dolgának. De ha kü- 
lemben jó víghez megyen az ű fge dolga, bátor megölessen en- 
gemet; hanem egy igen nagy romlást és veszedelmet várok 
belőle. De ha itt meg nódítjuk (!) vala az vajdát: nilván az ű 
ott való pártjai mást gondoltak volna. De ám járjon. Adja az 
úristen bátor, hogy legyen jól, de Kgd emlékezzék meg ez 
mostani írásomtól. Még is felette igen kérem Kgdet, valamit 
jelentsen meg Kgd az dologban.

Innét penig azt írhatom Te Kgdnek, hogy semmi módot 
nem látok, hogy valamit készülnének Kassa táján, hogy kivel 
az vajdát meg kellene ijeszteni; süt az szolgáló nép menten 
megyen az vajdához; mert confidenter írom Te Kgdnek, de csak 
éhei nem halnak az szolgáló nép. Te Kgdet azon is kérem, 
mint bízott uramat, ha valami pénz jű Kgd kezéhöz, ne hagy
jon Kgd, mert isten látja, nem vagyok tíz forintnak ura.

Tartsa meg az úristen Kgdet minden jókkal.
Ex Késmárk 30 die Jan. 1576.

Te Ngd szolgája
és igaz atyjafia 

B. [Békés] mppia.

K ü l c z í m ; Az nagys. I). A. [Dudith András] császár ű fge tanácsá
nak és oratorának, nekem 'bizodalmas uramnak adassék.
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(Eredeti, sajátkezű, a bécsi titk. ltr. Polonica o.)

Jegyzet. Békés Gáspár több levelét ebből az időből kiadta Dr. Ká
rolyi Árpád a Történelmi Tár 1880. és 1881-ik évfolyamában.

X IX .
1576. jan. 30.

Mellemet vezérbasa Miksa császárnak.
»Exemplum literarum Mellemet bassae ad imperatorem.«

Potentissime fidei Jesus domine, qui imitator est Messiae, 
potentium provinciarum possessor, et potens imperator populi 
Nazareni, imperator Maximiliane, rex.

Gloria veniat super vestros successores cum felicitate.
Ratione mutuae amicitiae cum precatione omnis boni, 

amice vobis significamus, quod nunquam; futurum sperassemus, 
postquam rex Galliae, qui ex serio potentissimi Domini nostri 
mandato rex Poloniae factus fuit, et jam ex aliquibus causis in 
suam regionem, reliquendo regnum Poloniae discessit, Ut 
Moscoviae rex cum Altitudine Vestra convenisset, ac se univis- 
set ad ipvestiendum filium Vestrum in regem Poloniae. Neque 
illud, quod Bekiess Caspar talem tumultum excitasset, ut 
voivodam ex provincia expellere voluisset, qui tamen postea 
victus et profligatus fuit. Id  tamen factum esse cum consensu 
Dominationum Vestrarum omnibus notum est, sicuti et illud, 
quod regnum Poloniae sub protectione et ala nostri potentissimi 
Domini sit et semper fuerit, qua de causa et domini et ejus 
incolae ac subditi quiete et pacifice in ista regione vixerunt et 
permanserunt, et inde post mortem eorum regis, oratores ad 
ipsius Magnipotentiam ablegarunt, et illis ex consensu poten
tissimi Domini nostri permissum fuit, ut Galliae regis fratrem, 
qui ab antiquo tempore in suprema cum nostro potentissimo 
Domino amicitia fuit, in regem susciperent, ut etiam eum sus
ceperunt. ^uum  vero is regnum reliquit, praenominati domini 
denuo ad suam Magnipotentiam suos ablegarunt, referentes, se 
velle unum ex amicis Magnipotentiae suae in regem suscipere, 
aut unum ex suis eligere: fuit illis mandatum, ut Stephanum 
Batory, voivodam Transylvaniae, susciperent. Quod mandatum 
quum fuerit ex parte vestra impeditum, et de ea impeditioni 
nostro potentissimo Domino relatum, ad ea respondit: »Quum 
regis Altitudo cum praedecessoribus et patre nostro in amicitia 
fuit, et brevi etiam ante hoc tempus apud Supremam Portam 
pacem et unionem nobiscum fecit et conclusit, quomodo accidit, 
quod contra talem pacem et unionem facere potest, vel facit?«
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Quocirca ipsius Magnipotentiae literae ad vos serio missae 
sunt, quae ubi tradentur, scietis, quid vobis faciendum erit, ut 
provinciae et subditi vestri quiete et pacifice manere possint, 
quod si vultis, nihil contra potentissimum Dominum nostrum 
attentabitis.

Balassa Januss, qui ab utraque parte inobediens fuit, 
praeterito tempore tumultum excitavit, filium suum cum 
500 vel 600 militibus ad Bekiessum Casparum mittens, qui 
sic undique accitis ac aggregatis furibus, latronibus ac prae
donibus contra voivodam perrexit: is se illi opposuit, et prae
dones istos profligavit, filium vero cum nonnullis aliis egregiis 
personis captivos accepit. Postquam haec Balassa admisit, 
Mustapha Bassa, qui Budae residet, suos milites, quos Budae 
habuit, ad mandatum potentissimi Domini nostri convocavit, 
et ipsius castra occupavit, ac docuit illum se ipsum cognoscere. 
Similiter in Bosniae confinibus Augsberger contra unionem et 
pacem fecit, quiete vivere nolens, sed milites convocavit, ut 
provinciam potentissimi Domini nostri invaderet, cui cum 
paucis suis occurrit Beg ex Bosnia, ac suos profligavit, illique 
caput amputavit, filium vero vivum accepit, reliquos decollavit, 
et multos alios captivos retinuit, ac sic in foveam, quam nobis 
fecerant, ipsi inciderunt. Speramus tamen, quod Altitudo Vestra 
nihil attentabit. Bassae Budensi a potentissimo Domino nostro 
mandatum fuit, ut omnes dominos sibi subditos cum Arandriis, 
Acantio et Beglerbegio de Themisvar cum eorum militibus 
citissime conjungat, ut eos, qui quiete vivere nolunt, castigent, 
quod illis serio mandatum fuit. Cam Tartarorum jam in ordine 
habet ducenta millia Tartarorum, qui expeditus est invadere. 
Cui etiam mandatum fuit a potentissimo Domino nostro, ut 
praeparatus esset in expeditionem prodire, si forsan aliquid vel 
a Moscovita, vel quovis alio praesumeretur, ut eos castigare 
posset.

Quid eis cöntingat, qui non obediunt mandato regis, 
sed contraveniunt unioni et paci, aliqui ex dominis vestris 
experti sunt. Vestri fratres et domini etiam comprehenduntur 
sub pace: si aliquid attentarent, ne dici posset hoc non consti
tisse, ideo significatur; ne postea pro malo et iniquo habeatur, 
quia si aliquid sinistre contra pactum unionis et pacis suscipi
tur, factum est, ac si vos ipsimet faceretis, et tunc pax et unio 
difficile servabitur, nec juvabit excusatio. Bene igitur ea per
pendite, ut vestris provinciis bene praeesse queatis, quod non 
fiet, si petitis regnum Poloniae.Estque regio ista exigui momenti, 
quae vix esset hortus nostri potentissimi Domini; et quum 
eorum rex mortuus est, et sine rege permanserunt, sunt ut aliae 
provinciae nostro potentissimo Domino subditae, suntque non



aliter, quam aliae provinciae et subditi nostri potentissimi 
'Domini ab inimicis istius regni defensi. Praeteritis temporibus 
rex Poloniae a camo Tartaro captus fuit [?], et quum liberaretur, 
consensit singulis annis dare ei aliquam contributionem, quae 
data fuit usque ad mortem regis. Post mortem vero ea contri
butio usque ad electionem novi regis dilata fuit, filius vero 
cami, qui in confiniis habitat, militem fecit dicens, Polonos 
contributionem non misisse, et sic contra voluntatem et scien
tiam patris invasit regionem Poloniae et eam depraedavit, in 
quo noster potentissimus Caesar et suus pater male contenti 
fuerunt, sed jam illi condonatum est: et sic ubi subditi et 
provinciae sub obedientia et subjectione Domini nostri poten
tissimi permanent, non est ipsius opinio vel voluntas, ut a 
quoquam molestentur; si vero ex cupiditate ab illa parte miles 
conficiatur: ut potentissimi Domini nostri provinciae et subditi 
invadantur, nihil boni fiet, et posset eo modo ad iram Dominus 
noster potentissimus moveri, ut nemo illum reconciliare posset, 
et ita pax et unio annullaretur. Speramus, quod hoc bene per
pendetis, ut provincias, incolas et homines vestros bene sciatis 
gubernare, et hoc facite.

Scriptum ultima die mensis Szewat, anno 983. Ex po- 
tentissima civitate Constantinopoli.
(A krakkai hg. Czartoryski kvtár Téka Naruszewicza 91. k., a bécsi udv. 
kvt. 8736. cod. 297. 1. és a 8668. cod. 114. 1. ugyanez német fordításban,

ezzel a datummal: »das ist den 30-ten Jan. des 76. jahrs.«)

3 6 8  BÁTHORY ISTVÁN' .

1576. jan. 30. Andreiovii.
Karnkowski kujawi püspök Báthory Istvánnak.

»Regnum ipsi decretum et oblatum devote gratulatus, spem facit 
fore, ut svasu suo dissidentes animorum motus componantur.«
(Dlugosz, 1712. lipcsei kiadása II. k. Epistolae illustrium virorum 1805.1.)

1576. febr. 1. Meggyes.
Báthory, Karnkowski püspöknek.

»Summam Polonorum erga se animarum propensionem a legatis 
intellexisse dicit, eosijue ad pacis studium adhortatur.« (Dlugosz 1723.1.)

1576. febr. 1. Meggyes.
Báthory a pártjabeli lengyeleknek. — »St. Báthory ad suam factionem.« 

(Pray : Epistolae procerum r. Hung. III. k. 212.)

1576. febr. 2. Andrejoviae.
Báthory pártja Miksa császárnak — »Regni Pol. ordines in con

ventu Andrejoviensi congregati ad imperatorem Maximilianum. II.« 
(Pray : Epistolae procerum r. Hung. III. k. 215.)
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X X .
1576. febr. 2.

A Báthory-pártiak a császárhoz a jqdrzejoivi országgyűlésből.
»Instructio data ab ordinibus regni Poloniae Andreiovii congregatis 
magn™ dno Christophoro Lanckoronski de Brzezie, castellano Malgo- 
stensi ac reverendo dno Martino Bialobrzeski, episcopo Laodicensi, ab
bati clarae Tumbae, ad invictissimum principem dnum Maximilianum 
imp. Bom. et ad summos sac. Bom. imperii electores, quae legatio Vien

nam venit 13. aut 14. Martii a. d. 1576.« >)

Intelleximus ex legatione Sacrae Gaesareae Majestatis 
Vestrae, eam non satis recte et exacte edoctam esse de iis, 
quae nuper in comitiis apud Varsaviam habitis acta sunt; 
quamobrem Sacram Caesaream Majestatem Vestram nihil 
addendo vel minuendo, ita uti acta sunt, certiorem facimus.

. Non ignorat Sacra Majestas Vestra Caesarea in quanta 
perturbatione nos totumque regnum subito et inopinato sere
nissimi regis Galliarum Henrici a nobis discessu versatum s it : 
unde illud in animis hominum penitus insederat, quam sit res 
plena periculi externo homini gubernacula regni committere. 
Personabant in auribus hominum verba divina: »eliges regem 
de fratribus tuis, de medio.tui, ex sanguine tuo.« Permolestum 
visum est hominibus cum rege per interpretes loqui.

Itaque jam tum statim animos in aliquem ex suis inclina
runt : verum quum ea res compluribus difficilis videretur, eam 
tentare non sunt ausi metu dissensionis; attamen si qua ratione 
id exitum habiturum videretur, apud omnes indubitatum fuit, 
regem aliquem ex civibus suis potius, quam externum optan
dum esse, qui linguae, morum, legum atque libertatum nostra
rum peritus esset. Tentarunt id jam primum in electione sere
nissimi Galliarum regis Henrici, sed eis non successerat. 
Tentarunt itidem apud Sténziciam, sed ne tunc quidem 
successit. Proximis vero ad Varsa viam comitiis, singulari Dei 
benignitate, adeo hoc illis successerat, ut quum de eo ad sena
tum magna contentione detulissent, compluresque in senatu 
essent, qui existimarent fieri non posse, ut equestris multitudo 
de eo consentiret, facile hoc ab eis concessum est, non verbo 
solum, sed etiam scripto consensu, eorum omnium requisito. 
Ecce autem una hora elapsa non est, quum in duos consense
runt, ex quibus, ultro, nulla lege cogente, senatui permiserunt, 
ut arbitratu suo, utrum mallent, regem renuntiarent.

Interea dum de eo consultatur, reverendissimus dominus
, ’) A bécsi udv. kvtári 8668. codex l'34." 1. lévő másolat e czimet 

viseli.
száeeczky : báthoby ist. lengyel kihAt,υγ.υλ választása. 24



arcliiepiscopus, nullo jure, usurpata sibi potestate, insciis, 
inopinantibus atque invitis omnibus, extra locum publico 
omnium decreto ad eam rem constitutum, Sacram Caesaream 
Majestatem Yestram regem Poloniae appellavit, cui statim ii, 
qui ex ordine equestri ibi affuerunt, idque audierunt, palam 
adversati sunt et reclamarunt.

Id posteaquam ad consessum ordinis equestris perlatum 
est, vehementer omnium animos commovit, quod r. d. archi- 
episcopus, unus homo in republica libera, adeo praepropere, 
clam, in loco non suo, illis invitis et insciis, ad imminuendam 
libertatem communem, contra omne jus et fas usurpata sibi 
potestate, Sacram Caesaream Majestatem Vestram regem 
renuntiaverit, in quo sibi non solum injuriam factum, sed etiam 
vim libertati publicae illatam esse conquesti sunt. Animadver
terunt enim, si tam perniciosum exemplum ad posteros trans
mitteretur, de libertate communi omnium actum iri. Itaque ad 
vindicandam libertatem, in veteri suo instituto persistentes, 
quemadmodum priore electione, ita et hac, serinissimam Infan
tem Annam ex sanguine serenissimorum regum suorum proge
nitam, veram civem et indigenam, Poloniae reginam renuntia
runt, eique maritum ac Poloniae regem illustrissimum Tran- 
sylvaniae principem designarunt.

In  quo ne quid temere egisse viderentur, de toto hoc suo 
facto ad omnes eos, qui comitiis non interfuerunt, domique 
remanserunt, retulerunt, quod ipsum ii quoque, qui Majestatis 
Vestrae partes secuti fuerant, fecerunt. Statim quoque d. 
archiepiscopus ab illis admonitus est, ut ne legati ad Sacram 
Caesaream Majestatem Vestram, in hac sententiarum varietate 
mitterentur, priusquam ea res in communi omnium conventu 
componeretur. Magna etiam contentione a legatis Sacrae 
Caesareae Majestatis Vestrae postulatum est, ne eam rem ad 
Sacram Caesaream Majestatem Vestram deferrent.

A t illi neque conventu, qui ad cognoscendum et compo
nendum de eo constitutus erat, expectato, neque postulationis 
habita ulla ratione, legatos ad Caesaream Majestatem Vestram 
priva,ta auctoritate miserunt.

Hic jam Sacra Caesarea Majestas Vestra inprimis 
expendat minimam partem civium reipublicae nostrae fuisse, 
qui a nobis ad Varsaviam dissentirent, cujus diversitatis causa 
üt nos et universa respublica intereat, neque charitati 
fraternae, nequit justitiae divinae consonum est. Nostrum certe 
fuit officium conventu facto providere, ut ne ab uno homine, 
vel valde paucis libertati communi vis fieret. Relatum est ea de 
re ad omnes provincias: ii, qui pro libertate restiterunt, tam 
in singulis provinciarum omnium conciliis, quam in omnium
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communi conventu, se recte atque ordine .fecisse omnibus 
probarunt. E i  altera parte neque reverendissimus d. archi- 
epi8copus, neque quisquam ex iis, qui eum secuti fuerunt, in 
conventu illo communi affuit, qui, si affuissent, certum habemus 
eos tuendae et conservandae communis libertatis causa nobis- 
cum consensuros fuisse. Siquidem complures ex iis, qui cum eis 
sentire putabantur, se nobiscum consentire, partim ipsi in hoc 
conventu praesentes, partim per literas, quum ipsi adesse non 
possent, declararunt.

A  nobis autem res acta sic est. Andrejoviam frequen- 
tissimi convenimus, decreta in singulis provinciarum comitiis 
facta in unum contulimus, literas a senatoribus regni, qui 
quum ipsi suis quisque de causis adesse non potuissent, sen
tentias suas perscripserunt, laudantes factum eorum, qui pro 
libertate, Yarsaviae restiterunt, recitari jussimus. Unde com- 
perimus factum eorum, qui serenissimam Infantem Annam, 
ad declarandam gratitudinem serenissimis regibus nostris, qui 
apud nos longo tempore feliciter regnarunt, reginam, illustrem 
vero Transylvaniae principem regem renuntiarunt, laudari et 
approbari, eo quod a d. archiepiscopo et a nonnullis aliis 
actum est, rejecto, nullaque facti sui agnita auctoritate, quum 
id legibus et libertati nostrae adversetur.

Nos igitur quum intelligeremus iis temporibus a Deo 
opt. max. reges, non ut olim, palam et aperte demonstrari, 
sed per inspirationem animis hominum in aliquem inclinandis 
indicari, vocem populi una mente consentientis, Dei vocem esse 
judicavimus, praesertim vero quum illud nobis ex legibus et 
jure libertatis nostrae certissimum sit, jus creandi regis, neque 
in renuntiatione archiepiscopi, neque in publicatione mar- 
schalci, ab uno quopiam profecta, sed in omnium consensu, in 
quo tanquam in fundamento et renuntiatio et publicatio con
sistit, positum esse.

Huc accedit et illud, quod non recte, neque ordine, neque 
in loco, qui ad id publico decreto constitutus, voce publica 
designatus, descriptus, fossa circumdatus, securitate publica 
munitus erat, ac ne tempore quidem suo ea renuntiatio per 
archiepiscopum facta sit.

Ex his et aliis maximis et justissimis causis, totum illud 
factum, tanquam libertati nostrae adversum, suscipere et 
admittere noluimus, serenissimae vero Infantis et illustrissimi 
Transylvaniae principis renuntiationem, omnemque qui in ea 
adhibitus est ordinem, rectum atque legitimum esse declaravi
mus et approbavimns.

Haec est vera et simplex atque sincera totius rei narratio, 
ex qua et ex eorum, quae a nobis acta sunt, ordine atque

24*
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progressu nostro, Sacra Caesarea Majestas Vestra nihil aliud 
judicare potest, quam omnia summo judicio atque consilio acta 
esse. Non quo Sacram Majestatem Vestram aliqua injuria, a 
qua longissime absumus, afficere voluerimus aut cogitaverimus, 
sed ut necessario leges, libertatem officiumque nostrum tuere
mur et defenderemus, pacemque et concordiam in republica 
nostra conservaremus.

Quare vehementer etiam atque etiam a Sacra Caesarea 
Majestate Vestra petimus, ut factum hoc nostrum in optimam 
partem accipiat, nos atque rempublicam et regnum Poloniae, 
quod cum inclyta Sacrae Caesareae Majestatis Vestrae domo et 
cum omnibus illius regni atque provinciis jura vicinitatis sancte 
semper coluit, ac deinceps etiam colere vult, gratia atque bene
volentia sua pristina prosequatur, jureque legibus ac libertate 
nostra nos frui ac vivere permittat, quum nos et regnum hoc 
nostrum contra omnes barbaros sit veluti murus aheneus et 
propugnaculum universae christianitatis. Ac utinam omnibus 
Christianis principibus eam mentem Deus opt. max. inspiret, 
u t inter se concordes et consentientes, contra barbaros omnem 
vim atque potentiam suam convertant: certe neque nos cuiquam 
in eo cederemus, neque quicquam, quod ad officium optimorum 
ac fortissimorum christianique nominis amantissimorum equi
tum pertinet, praetermitteremus.

Equidem de Sacrae Caesareae Majestatis Vestrae 
sapientia, justitia, et in tuenda pace, legibus atque libertatibus 
totius christianitatis studio atque officio ita jam pridem 
persvasi sumus, ut eam nihil unquam quod ab eo discrepet 
tentaturam existimamus.

Ex commissione regni Poloniae ordinum in conventu 
Andreiovensi congregatorum.

Jegyzet: A krakkai másolat e czímet viseli:
»Instructio ad Sacram Caesaream Majestatem et sacrum Eomanum Im
perium nomine ordinum regni Poloniae ex conventu Andrejoviensi Jo- 
anni de Krotoszyn Krotowski et Joanni Demetrio Solikowski data.« (?)

(A krakkai hg. Czartoryski kvt. Teka Nar. 91.)

X X L
1576. febr. 4.

A  Báthory-párti lengyel rendek a pápához.
»Literae ad summum pontificem a statibus regni Poloniae.«

Beatissime Pater. Post oscula beatorum pedum.
Qui fuerit exitus comitiorum nostrorum ad Varsaviam 

creando regi non ita. pridem habitorum, vel ipsa fama, ad
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Sanctitatem Vestram delatum esse minime dubitamus. Per
tinacia siquidem primatis nostri, reverendissimi domini 
archiepiscopi Gnesnensis, cum aliis perquam paucis factum est, 
ut Sacra Caesarea Majestas contra leges et libertatem nostram, 
maxima parte senatus, et universis fere, qui ex ordine equestri 
eo frequentes convenerant, invitis maximeque adversantibus, 
extra locum ad eam rem publico decreto constitutum, rex 
Poloniae renunciaretur. Unde illud necessario statim consecu
tum est, ut illi, qui libertatem patriae opprimi iniquissimo 
ferebant animo, ejus vindicandae causa, ad serenissimam 
Infantem Annam, ex clarissima serenissimorum regum nostro
rum optime de republica nostra meritorum progenie, regiam 
dignitatem summo studio atque contentione deferrent, eamque 
illustrissimo viro Stephano, Transylvaniae principi, desponsa
rent, simulque de vi legibus libertatique communi per paucos 
illata ad universas regni provincias publice referrent, locum et 
tempus ad cognoscendum ea de re universis designarent. Quo 
quum frequentissimi, de communi salute atque libertate multum 
solliciti, hoc tempore convenissemus, maximo omnium consensu 
id, quod pro salute atque libertate omnium actum erat, appro
bavimus et confirmavimus. Ex quo in certissimam spem veni
mus, fore, u t a domestica dissensione nihil amplius nobis 
metuendum sit.

Unum etiam quod subveremur reliquum est, ne Caesarea 
Majestas ex eo, quod per reverendissimum dominum archie- 
piscopum regis Poloniae nomine appellata sit, aliquid juris 
sibi quaesitum esse arbitretur, neve sibi ac nobis aliquid 
negotii (quanquam sua sapientia, et intuenda christiani nomi
nis concordia, pace atque tranquillitate perpetuum studium et 
consuetudo nos de eo bene sperare jubet) hoc nomine facessat. 
Quam ad rem nusquam certius remedium, quam in amplissima 
Sanctitatis Vestrae auctoritate repositum esse judicamus. Quam- 
obrem ad eam supplices confugimus, ab eaque maximis precibus 
contendimus, dignetur pro sua pietate et reipublicae christianae 
charitate, Sacrae Caesareae Majestatis animum in veteri 
erga nos gratia atque benevolentia, perpetuoque pacis et tran
quillitatis studio atque consuetudine sua continere, ne (quod 
omen Deus avertat) non solum Poloniae regnum, quod totius 
christianitatis contra tot barbarorum impetus est velut propug
naculum, sed etiam universam christianitatem inde periclitari 
contingat. Faciet Sanctitas Vestra rem non minus pietate sua 
dignam, quam salutarem atque necessariam, nobisque et 
universo Poloniae regno gratissimam, et sempiterno atque 
immortali praemio a Deo opt. max. remunerandam.
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Datum in conventu Andreioviensi, 4 Februarii, anno do
mini 1576.

(A krakkai hg. Czartoryski ltr. Teka Nar. 91. k.)

1576. felír. 8. Krakkó.
Karnkowski püspök Báthory Istvánnak.

»Spe regii adventus delinitus, ea ut ne excidat, pro universa Po- 
lonia exoptat.«

(Dlugosz 1712. k. H. k. Epist. ill. vir. 1807. Í.)

X X II.
1576. febr. 9.

Báthory a litván rendeknek.
»Ad ordines Lithvaniae, Stephanus Dei gratia rex Poloniae electus, mag
nus dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae- 

que dominus et princeps Transylvaniae.«
Reverendissimi, reverendi, magnifici et generosi, sincere 

dilecti, salutem et benevolentiae nostrae commendationem.
Quod ad Sinceritates Vestras hucusque fiullas dederimus 

literas, quibus vos quum de nostro benigno animo, tum etiam 
officio vestro commone faceremus, ideo factum est, quia ante 
adventum legatorum incliti regni Poloniae, nihil certi adhuc 
de rebus, ad rempublicam pertinentibus, apud nos erat consti
tutum. Rectissime autem nos facturos arbitrati sumus, si prius 
auditis legatis, uno et eodem tempore, quum Polonos, tum vos 
Lithuanos, de nostra voluntate certiores faceremus. Quare 
quum jam et legati auditi, et pacta conditionesque nomine 
statuum et ordinum nobis oblatae, jurejurando interposito, 
per nos sancitae confirmataeque sint, operae pretium duximus, 
ad Sinceritates Vestras literas nostras ea de re mittere. Equi
dem de nostra gratia non est, quod Sinceritates Vestrae dubi
tent, quam integram et salvam esse, certissime persvadere 
vobis potestis, neque nos ulla ratione movit dissensio opiniorum 
vestrarum, qua in comitiis Varsaviensibus libero quodam 
ju.dicio, et non aliqua obstinatione ducti, nostrae electioni refra
gati estis, nolentes vobis a majoribus, in eligendo rege libertatis 
praerogativam relictam a quopiam eripi. Nam etsi in omni 
republica, inter libere natos homines diversae opiniones et 
sententiae in consultationibus de rebus gravissimis exoriantur, 
non tamen illa eo spectare, ut reipublicae dissimilitudine 
aliqua sententiarum nocere velint, sed ut facta judiciorum 
contentione, pro commodo reipublicae majori parti minor pars 
adstipuletur.
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I ta  vos quoque amplissimos viros, non obstinatione 
qúadam, aut nostri odio, de cujus fama forte antea parum, ob 
locorum magnum intervallum, vobis constitit, aliam sententiam 
secutos esse, sed tuendae libertatis causa, pro qua quisque 

.bonus patriae civis merito etiam vitam profundere debet, exis
timamus. Quare quum jam. nos erga Sinceritates Vestras 
optime animatos esse constet, adeo ut pro vestra gloria et 
salute patriam propinquosque nostros deserere, omnes denique 
nostras opes et vitam ipsam, si necessitas postulaverit, non 
recusamus profundere: vOs hortamur, ut omnes rationes con
cordiae ineatis, ne ob dissensionem civilem respublica ista 
florentissima, una vobiscum civilibus armis obruta, ad extrema 
quaeque redigatur, hostibusque externis praedae exponatur. 
Quod vos exemplo majorum vestrorum, quorum virtutem in 
tuenda republica singulari constantia atque concordia hactenus 
secuti estis, facturos esse non dubitamus, ejus rei certe prae
mium celeberrimum, Deo volente, a nobis recepturi.

Ne autem divinitus oblatae vocationi desimus, nos jam 
secunda die Martii, Deo volente, itineri accingemus, magnisque 
itineribus ad vos contendemus. Faxit Deus, ut omnes status et 
ordines, tam regni Poloniae, quam magni ducatus Lithuaniae, 
concordes et unanimes offendamus. Bene valeant Serenitates 
Vestrae, et de nostra benevolentia prolixissime sibi polliceantur.

Datum in civitate nostra Meggies, 9. die Februarii, anno 
domini 1576.

Stephanus electus rex.
(Másolata a krakkai hg·. Ozartoryski kvt. Teka Nar. 91.)

X X III .
1876. fehr. 8—10.

Báthory István meggyesi kiadványai a lengyel királyság 
elfogadásakor.

a) Hitlevél követeinek, 5) esküje, c) pacta conventa, d) Henrik czikke- 
lyei megerősítése, e) a törvények és szabadalmak megerősítése.

a) L i t t e r a e  F i d e i .
Stephanus Dei gratia electus rex Poloniae, magnus 

dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, 
Livoniaeque etc. necnon Transylvaniae princeps, etc.

Reverendissimis, reverendis, illustribus, magnificis et 
gen. senatoribus ae equestris ordinis viris Andreioviae congre
gatis, nobis syncere dilectis.

Reysimi, rev., ill., magn., et gen. nobis syncere dilecti, 
salutem et foelicitatem. Postquam pacta conventa a magn. et



gen. legatis vestris hic in civitate nostra Meggyes, 8-va die 
Febr. nobis oblata, publice jurejurando praestito, solemniter 
confirmata essent, visum est eisdem legatis, duos ex ipsis 
magn. Albertum Starzechowski subcamerarium Leopoliensem 
etc. et gen. Joannem Radzieiowski in Poloniam celeri cursu 
praemittere, cum quo nos quoque fidelem nobis syncere dile-* 
ctum gén. Emericum Suliok nuntium nostrum ad Sinceritates 
Yestras amandandum cum certis mandatis duximus. Ejus ita
que verbis, quicquid nomine nostro Sinceritatibus V™ dixerit, 
fidem certam habebunt. Bene valere Sin tea yraa cupimus.

Datum in civitate nra Meggyes 10. die Febr a. d. 1576
Stephanus electus rex etc.

Martinus Berzeviceius procancellarius etc.

bj L i t t e r a e  de  p r a e s t i t o  j u r a m e n t o .
Stephanus Dei gratia stb.
Significamus hisce literis nostris, quorum interest uni

versis et singulis. Quia missis oratoribus ab ordinibus regni 
Poloniae et magni ducatus Lithvaniae, qui nos ad regnum 
ipsorum regendum, et administrandum ex decreto electionis 
liberae statuum ac ordinum, qui nos in regem suum assumpse
runt invitarent, in frequentia magna hominum, in summo 
templo civitatis nostrae Meggyes, 8-va die mensis Eebr. anni 
praesentis verbis conceptis, ad sancta Dei Evangelia tale ju
ramentum ordinibus eiusdem regni, et magni ducatus prae
stitimus.

»Ego Stephanus Dei gratia electus rex Poloniae, magnus 
dux Litvániáé, Russiae, Masoviae, Samogitiae, Kyoviae, Vol- 
hiniae, Podlachiae, Livoniaeque etc. necnon Transylvaniae 
princeps etc. spondeo et sancte juro Deo omnipotenti ad haec 
sancta Jesu Christi evangelia, quod omnia jura, libertates, 
immunitates, privilegia publica et privata,'juri communi utrius- 
que gentis et libertatibus non contraria, — ecclesiasticas et 
seculares, ecclesiis, principibus, baronibus, nobilibus, civibus, 
incolis et quibuslibet personis cujuscunque status et conditio
nis existentibus per divos praedecessores meos reges et quos
cunque principes dnos regni Poloniae et magni ducatus L it
vániáé, praesertim vero Casimirum antiquum, Ludovicum Lois 
nuncupatum, Vladislaum primum Jagielonem dictum, fra
tremque ejus Yitoldum, magnum ducem Litvániáé, tertium 
Vladislaum Jagielonis filium, Casimirum tertium Jagieloni- 
dem, Joannem Albertum, Alexandrum, Sigismundum primum, 
Sigismundum secundum Augustum, ac Henricum reges Polo
niae et magnos duces Lithvaniae, juste et legitime datas, con
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cessas, emanatas et donatas ab omnibusque ordinibus tempore 
interregni statutas atque sancitas mihi oblatas, neénon pacta 
et conventa oratorum meorum nomine meo cum ordinibus, 
manutenebo, observabo, custodiam, tuebor, et adimplebo in 
omnibus conditionibus, articulis et punctis in eisdem expres
sis. Pacemque et tranquillitatem inter dissidentes de religione 
tuebor, manutenebo, nec ullo modo vel jurisdictione nostra vel 
officiorum nostrorum et statuum quorumvis autoritate quem
piam affici, opprimique causa religionis permittam, nec ipse 
afficiam, nec opprimam. Omnia illicite a regno, magnoque 
ducatu Litvániáé, et dominiis eorundem, quocunque modo 
alienata, vel bello, vel quovis alio modo distracta, ad proprie
tatem ejusdem regni Poloniae, magnique ducatus Litvániáé 
aggregabo. Terminosque regni et magni ducatus non minuam, 
sed defendam et dilatabo. Justitiam  omnibus incolis regni, 
juxta jura publica in omnibus dominiis constituta, absque om
nibus dilationibus et prorogationibus administrabo, nullo quo
rumvis respectu habito. E t si (quod absit) in aliquibus jura
mentum meum violavero, nullam mihi incolae regni omniurn- 
que dominiorum uniuseujusquevis gentis obedientiam prae
stare debebunt; imo ipso facto, eos ab omni fide, obedientia 
regi debita liberos facio. Absolutionem nullam ab hoc meo ju
ramento a quocunque petam, neque ultro oblatam suscipiam. 

•Sic me Deus adjuvet!«
De quo nostro juramento ά nobis praestito, ut omnibus 

et singulis, quorum interest, constaret, literas hasce uras manu 
nra subscripsimus, sigillumque nrum, quo ad praesőns utimur 
hic in Transilvania, iis appendi jussimus. Praesentibus, spect. 
magn. et gen. Joanne Tarló de Sczekarzovice, palatino Lub- 
linense et capitaneo Pilsnense, Georgio Mniszek de magna 
Kunczyce, incisore regni ac Sanocense ac Socaliense capitaneo, 
Alberto Starzecho lyslci de Starzechowice, succamerario Leopo- 
liense, palatinidé Podoliae, Nicolao Jazloviecki de Buczacz, 
palatinide Kussiae, et capitaneo Lubaczoviense, Ioanne de 
Ostrorog > Martino Lwowski ab Ostrorog, Joanne Plaza de 
Mstyczow, Georgio Niemsta de Krzencice, Adamo Qorayski 
de Goray, Szanislao Lascz de Strzemielecz, Stanislao Pstro- 
konski, Joanne Beldowski, Joanne Badzieiowski, oratoribus 
regni Poloniae, in quorum manibus in summo templo civitatis 
nrae Meggyes hoc juramentum praestitimus. — Item spect. 
magn. et gen. dno Christophoro Báthory de Somlio comite per
petuo com; Bihariensis fratre nro obsmo, Christophoro Hagimas 
de Beregzo comite perpetuo com. Zolnok mediocris, Stephano 
Báthory iuniori de Somlio etc. nepote nro, Samuele a Zboroiv 
aulae nrae familiari, Yalentinb Teoreok de Ening Comite per-
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petuo com. Huniadiensis, ac aulae nrae familiari, Georgio 
Bánfy de Losoncz capitaneo, aulae nrae familiari et consiliario 
nro, Ladislao Giulajfi de Ratoth, consiliario nro, Alexandra 
Kendi de Lona consiliario nro, Ladislao Chaki de Keresztszeg, 
Stephano Tompa bano nro districtuum Karansebes et Lugas, 
Wolphgango Bánfi comite com. Dobocensis, Balthasaro 
Jakchi de Kusaly aulae nrae familiari, Francisco Kendi de 
Rad not, comite com. de Kikeleo, Stephano Apaffi praefecto 
arcis nrae Fogaras, Wolphgango Bethlen, Blasio Kamuti et 
Thoma Thorni [?] aulae nrae familiaribus, Nicolao de Wesselen 
et Emerico Buliok de 2+opor, magistris protonotariis nris, Ga
briele Vitéz comite com. Tordensis, Gabriele Peokri de Petro- 
vinia, Nicolas Valkai, Gabriele Chaki de Palota, Georgio Vas 
de Czege et Joanne Öheffei de Nozali, comitibus com. Colosi- 
ensis, Michaele Komis de Erdeo-Zentgeorgy comite fodinae 
nrae salium Siculicalium, Francisco et Emerico Lazar, judici
bus regiis sedis nrae Siculicalis Maros, Wolphgango Kornis 
de Zentpal, et Mich. Petki, sedis Siculicalis Udvarheli judici
bus regiis, Augustino Heidvig, regio judice Cibiniense, proce
ribus, dignitariis, officialibus ac nobilibus Poloniae et Tran- 
sylvaniae et aliis quamplurimis omnium statuum et ordinum 
regni nostri Transylvaniae et partium Ungariae sibi annexa
rum legatis.

Actum in summo templo civitatis nr§ Meggyes sub ip-· 
sis comitiis generalibus, 8-va die mensis Februarii a. d. 1576.

Stephanus electus rex etc.
Martinus Berzeviceius procancell. etc.

c) L i t t e r a e  p a c t o r u m  e t  c o n v e n t o r u m .
Stephanus Dei gratia electus rex Poloniae stb.
Significamus hisce litteris nostris, quorqm interest uni

versis et singulis, quod post discessum et susceptionem regni 
Galbarum per sermum principem dnum Henricum Dei gratia 
regem Poloniae et magnum ducem Litvániáé etc, vigore juris 
ac libertatum regni Poloniae, conditionumque a praedicto 
sermo Henrico rege susceptarum et promissarum vacante Po
loniae regno et magno ducatu Litvániáé, miseramus ad status 
et ordines regni Poloniae, et magni ducatus Litvániáé, fideles 
nros magn. Georgium Blandrata doctorem phisicum, et Mar- 
tinum Berzeviceium equitem auratum procancellarium, consi
liarios, oratores et commissarios nros, qui de nobis in regem 
assumendis cum ordinibus agerent: divinique numinis instinctu, 
in comitiis generalibus electionis regis sub Warszovia habitis, 
ordines regni Poloniae et magni ducatus Litvániáé, nos regem
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creasse, conditionibus et articulis inter eosdem ordines ac ora
tores nros ibidem conclusis intervenientibus. Quorum quidem 
tenor de verbo ad verbum sequitur, et est ta lis :

Conditiones propositae, a legatis ili™ Transylvaniae 
principis etc. in comitiis Yarszoviensibus novi eligendi regis 
gratia indictis, ordinibus et statibus regni Poloniae.
(Lásd a 7. pontot a varsói követek oratiójában 391. 1. és Bethlen Farkas 

históriája II. k. 401. 1.)

Conditiones ex communi ordinum regni consensu ill™ 
palatini Transylvaniae etc. legatis propositae, et ab iis susceptae. 
Varszoviq 14. Dec. a. d. 1575.

Imprimis, cum inclitae Jagielonice familiae (quae bic diu 
et fo.elicissime regnavit) tot extent erga rempublicam Polonam 
incomparabilia merita, ordines regni id maxime curant, ut 
suorum regum posteritati, cum summa dignitate et honestate 
prospitiatur. Itaque ex communi ordinum decreto, ante omnia 
santiunt, ut illmus Transylvaniae palatinus etc. seriam Polo
niae infantem in matrimonium ducat. Si vero contigerit (quod 
Deus avertat), sermam Infantem vel fatis concedere, vel ab hoc 
matrimonio omnino alienam se praebere, nihilominus dignitas 
regia suae Celsitudini salva sit.

Omnia jura, libertates, privilegia, immunitates a seriis 
Poloniae regibus reipublicae legitime concessas, necnon arti
culos in electione H enrid regis conscriptos, et ab ordinibus 
oblatos, primum hic Varszaviae ab ipsius legatis, deinde P a 
risiis ab utroque rege publico juramento approbatos, confir
mabit. Si quid praeterea circa coronationem ordines regni, ad 
augendas libertates postulaverint, publico privilegio approbabit.

Ad repentina regni praesidia mille equitum, et quingen
torum peditum stipendia, legati quamprimum expedient.

Auxilia externa nequaquam in regnum adducet, nisi 
cum consensu senatus >et ordinum. Stipendiarios milites extra 
regnum insciis ordinibus non emittet.

Cum sibi invicem ordines regni pro 18-va die Jan. 
Andreioviae generalem conventum indixerint, curebit, ut in 
eo conventu has omnes conditiones tam sibi ab ordinibus pro
positas, quam nobis suo nomine a legatis oblatas, publico 
juramento vel in persona, vel per suos solennes legatos confirmet.

His supradictis conditionibus utrinque oblatis ipsi legati, 
nomine sui principis subscripserunt, et eas sigillis munierunt, 
Georgius Blandrata [manu] propria, Martinus Berzeviceius 
procancellarius et orator [manu] propria, sigillis eorundem 
subimpressis.

Quarum praeinsertarum conditionum illa, qua cavetur,



ut has conditiones utrinque propositas, in conventu Andreio- 
viense juramento vel in persona, vel per solennes legatos con
firmemus, juramento hic a nobis de mandato ordinum per ora
tores suscepto, mutata, reliquis ordinibus stare ac easdem 
adimplere volentes, postquam recitatas coram nobis sigillatim 
expendimus et consideravimus, eas ratas et gratas habentes, ap
probavimus et confirmavimus, approbamusque et confirmamus 
hisce literis nris. Promittentes bona fide ac sub juramento, 
nos omnes conditiones praedictas, ac omnia et singula in iis 
expressa inviolabiliter observaturos et adimpleturos cum ef
fectu, sine ulla exceptione, nec iis unquam directe vel indirecte 
contraventuros. Dantes potestatem insuper cancellario et vice- 
cancellario regni Poloniae, pro tempore existentibus, ut post
quam in regno Poloniae Deo favente venerimus, eosdem arti
culos eorumque confirmationem, sub sigillo regni Poloniae, si 
id ordines regni requirent, non expectato alio mandato nro, 
uterque, vel alter eorum extrádat, non obstante ulla exceptione, 
seu quovis in contrarium mandato.

Datum in summo templo civitatis nrae Meggyes, sub 
ipsis comitiis generalibus 8-va die mensis Februarii a. d. 1576.

Stephanus electus rex etc.
, Martinus Berzeviceius procanc. etc.

d )  L i t t e r a e  c o n f i r m a t i o n i s  a r t i c u l o r u m  H e n 
r i c o  r e g i  a n t e a  o b l a t o r u m .

Stephanus Dei gratia electus rex stb.
Significamus universis et singulis praesentibus et futuris, 

per spect. et magn. Joannem Tharlo de Sczekarzovice etc. [a 
lengyel követek nevei, mint az eskü végén] oratores ab ordinibus 
regni Poloniae et magni ducatus Litvániáé in Transylvaniam 
ad invitandum nos ad regnum missos, oblatos nobis esse publico 
nomine articulos seu leges, ab ordinibus in electione Henrid 
regis de republica sandtos, quarum exemplum lingva Polonica, 
quae sunt perlate, sequitur.
(Következnek lengyelül Henrik ozikkelyei, melyeket 1573. máj. 12. a 
varsói választó országgyűlésen szerkesztettek a 1, rendek s Henrik Páris- 
kan 1573. sept. 10-én megerősített. Latinul ki van adva M. de Noailles: 
Henri de Yalois III. k. 437·—443. 11. és Dogiel: Codex Dipl. r. Pol. Vil- 

nae 1758.1. k. 460. 1.)

e) L i t t e r a e  c o n f i r m a t i o n i s  g e n e r a l i s .
Stephanus Dei gratia electus rex Poloniae stb.
Significamus hisce literis nris, quorum interest universis 

et singulis, praesentibus et futuris: quia nos considerantes
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erga nos singularem propensionem et singularia studia con- 
■ siliariorum, dignitariorum, officialium, nobilium, omniumque 
statuum ac ordinum regni Poloniae et magni ducatus Litvá
niáé, terrarumque ac dominiorum iis annexorum, quod nos 
potissimum inter caeteros principes Christianos ad fastigium 
regium voluntatibus ac suffragiis suis extulerint, regemque 
suum et eundem magnum ducem iure electionis ipsorum, libere 
creaverint, cum bona et matura deliberatione, ac ex debito et of
ficio nro, secutique vestigia antecessorum nrorum, divorum 
Poloniae regum et magnorum ducum Litvániáé, omnia privi
legia, donationes, inscriptiones ad vitalitates, libertates, prae
rogativas, immunitates tam regni et magni ducatus, quam ter
rarum earundem communes, ipsis coniunctim aut separatim 
concessas, quam privatorum personarum, cuiuscunque status, 
conditionis, sexus existentium, civitatum, oppidorum, et loco
rum quorumcunque, privatas, ecclesiasticas et seculares cuius
cunque generis, per antecessores nros regni Poloniae, ac magni 
ducatus Litvániáé, terrarumque iis conjunctarum, reges, prin
cipes, duces ac dominos, tam in toto, quam in parte, praeser
tim vero Oasimirum magnum, Ludovicum Lois nuncupatum, 
Wladislaum secundum Jagielonem dictum, fratresque ejus, 
Vitholdum et Sigismundum magnos duces Litbvaniae, Wladis- 
laum tertium, Oasimirum tertium, Jagielonis filios, Joannem 
Albertum, Alexandrum, Sigismundum primum, Sigisrimndum 
secundum Augustum, ac Henricum reges Poloniae et magnos 
duces Litvániáé, ac etiam per magistros Prussiae, archiepisco- 
pos, episcopos, magistros, praeceptores Livoniae, duces, 
principes, ac dominos terrarum Prussiae, iuste et legitime 
emanatas et concessas, ac juri communi utriusque gentis non 
contrarias, ac item jura, leges, statuta, constitutiones, ordina
tiones, libertates ac immunitates, in conventibus regni quibus
libet legitime sancitas, nominatim autem libertates et leges, 
io conventu electionis Henrici regis latas, ac quae in conventu 
Andreioviense vel coronationis nrae ferrentur, et nobis exhibe
buntur. I ta  tamen, ut haec specialitas generalitati, nec gene- 
ralitas specialitati deroget. Tum etiam conditiones per orato
res nros cum ordinibus pactas et conventas et sic nobis appro
batas. Quorum omnium praemissorum tenores tanti esse volu
mus, ac si hisce literis de verbo ad verbum insertae sint, in 
omnibus earum articulis, punctis, clausulis, conditionibus, ap
probandas, roborandas et confirmandas duximus, approbamus- 
que, roboramus, confirmamus per praesentes literas n ras; de
cernentes illas perpetuae, indubiae, ac inviolabilis firmitatis 
robur obtinere debere; recipimusque, spondemus et regio verbo 
nro pollicemur, illas in praedictis earum punctis, artieulis,
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clausulis, conditionibus firmiter, inconcusse, inviolabiliter te
nere, observare, et implere, et exequi, ac omnibus et singulis 
ex iis satisfacere cum effectu, et teneri, observari, et exequi 
facere. Item pollicemur, recipimus ac spondemus, quód omnia 
per hostes finitimos iniuste a regno, magnoque ducatu Litvá
niáé et dominiis earundem quocunque modo occupata, vel bello, 
vel quovis alio modo distracta, ad proprietatem et unionem 
eiusdem regni Poloniae, magnique ducatus Litvániáé aggre
gabimus, neque fines regni et magni ducatus Litvániáé minue
mus, sed pro yiribus nris proferemus et dilatabimus. Quod si 
aliquid contra libertates et immunitates, iura, privilegia prae
dicta regni, et magni ducatus Litvániáé, ac caeterarum pro
vinciarum'iis annexarum fecerimus, non servantes (quod absit) 
aliquid illorum in toto vel in parte: id totum irritum et inane 
nulliusque momenti fore decernimus et pronuntiamus. Quod 
vero supra hisce litteris privilegia, libertates ecclesiasticas 
cum caeteris confirmavimus, id nihil articulo juramenti dero
gare volumus, videlicet pacem et tranquillitatem inter dissiden
tes de religione tuebimur et manutenebimus, etc., quem incon
cusse firmiter et inviolabiliter, ac cum eifectu nos observaturos 
promittimus ac spondemus. Dantes insuper potestatem can
cellario et vicecancellario regni Poloniae pro tempore existem 
tibus, ut postquam Deo favente foeliciter in regnum Poloniae 
venerimus, has literas confirmationis generalis, jurium, privile
giorum et libertatum regni, ac magni ducatus ac terrarum iis 
annexarum, cum confirmatione de facto articulorum et legum, 
quae ante coronationem nram Andreoviae vel Cracoviae santi- 
entur, sub sigillo regni Poloniae, ordinibus, terris ac subditis 
nris, qui eam requirent, non expectati alio mandato nro, uter
que vel alter eorum extrádat, non obstante ulla exceptione 
seu quovis in contrarium mandato. In cuius rei fidem literas 
hasce manu nra subscripsimus, sigillumque nrum, quo ad prae
sens in Transylvania utimur, iis appendi jussimus.

Datum in summo templo civitatis nrae Meggyes, sub ip
sis comitiis generalibus, die 8-va m. Febr. a. d. 1576.

Stephanus electus rex etc.
Martinus Berzeviceius procancell. etc.

Jegytset: E leveleket a lengyel rendek a következő bevezetéssel 
és záradékkal adták ki Krakkóban 1576. márcz. S-án :

»My Rady Körönné, duchowne y swieckie y poslowie ziemscy, 
ktorzysmy sie tu do Krakowa na koronatia obranego Pana wedlug ele- 
kcyey Warszawskiey y potym wedlug uchwaly ziazdu Andrzeiowskiego 
zachali : oznaymuiemy wszem w obec y kazdemu z osobna, iz dnia dzi- 
sieyszego przyniesione y oddane nam sg, przez rece Poslow Elekta na-
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szego Jego Mczi Pana Woiewody Siedmigrodzkiego, to iest urodzone pana 
Emeryka Suliok de Zopor, Woyćiecha Starzećhowskiego podkomorzego 
Lwowskiego y Jana Radziejowskiego, ozterzy listy pargaminowe po- 
przysieżenie przez przerzeczonego Electa naszego wszytkich pakt, artiku- 
low, condyciy, tndżiesz praw, swobod y wolności naszycli pospolitych 
w sobie zamykaiace, które listy sie w te słowa mai a. [Kovetl.:ezneh a 
levelek].

Zdradek: »A tak my wiższey pomienione Rady Koronne z prze- 
rzecźonemi Stany Koronnemi, rozumieiąc to być rzecz potrzebny, aby 
ta przysięga Króla Pana naszego obranego była co naprędzey do wiado- 
mośći wszech ludzi przywiedziona, użyliśmy Jego Mczi Pana "Walentego 
Dembińskiego z Dembian, Kanclerza Korony Polskiey, aby te wszystkie 
listy, których oryginały przy sobie ma, do druku podał, a potym każdy 
exemplarz z nich dla pewnieyszey wiary ręka własną podpisał, y pieczę
cią swoią zapieczętować y do wszech Ziem, Woiewodztw y Powiatów 
Koronnych, tudziesz do wszystkich państw Koronie należących rozsyłać 
kazał. Gdzie przytym wszech w obec Starostów y innych namiestników 
tak w Koronie tako y w państwach do niey należących będących : napo
minamy abyście W. M. przerzeczone listy albo takowe Króla Elekta na
szego, praw y swobod poprzysiżenie, nie thylko do Ksiąg Grodzkich 
wpisać, y z nich to ludziem tego potrzebuiącym wydawać, ale też to 
wszędzie przez woźne Ziemskie iawnie na mieyscach pospolitych obwo
ływać, y wszem do wiadomosći przywodzić z powinności urzędów swoich 
nie zaniechali, y owszem tym którym należy to u czynić bez wszelkich 
odwłok rozkazali.* ,

Dan z Krakowa, tertia die mensis Martii, Anno Dni 1576.

(Egykoru nyomatott peldany, a becsi cs. es kir. allamlevelturban, Polo
nica o. Az esku megvan a gr. ErdOdyek yorosyari leyśltaraban capsa 2. 
fasc. 1. nr. 2. s a Pernstein cod. Szalay Ag. gyujt. stb. A pacta conyenta 
Henrik czikkelyei śs a toryćnyek megerOsitese a bćcsi udy. kvt. 8669. cod.

121—123. lev.)

1576. febr. 18. Tarsó.

Jagelló Anna Karnkowski piispoknek.

»Favorem et aestimium testatur.*

(Długosz II. k. Epist. ill. vir. 1730. 1.)

1576. febr. 19. Krakkó.

Zborowski Peter krakkai yajda Miksa csaszarnak : s>Petrus Zbo
rowski palatinus Oracoyiensis ad imperatorem Maximilianum II,*

(Pray : Epistoł ae procerum r. Hung. III. k. 217.)
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1576. febr. 20. Gyulafehérvár (Alba Julia).
Báthory »Stephanus electus re*®  Karnkowsleinak.

»Benevolentiam erga se grata mente agnoscit, consilium de di
stribuendis muneribus probat, et adventum suum, ex quo coronationis 
dies constitui possit, intimat.«

(Dlugosz II. k. Epist. ili. vir. 1723. 1.)

x x iy .
1576. márcz. 3.

A császár Báthory helyett Ernő föherczeget ajánlja. 
»Fragmentum Caesar filium Ernestum regem creari loco Bathoraei certis 

oblatis conditionibus optat.«

Post longas de juramento deliberationes Imperatoria 
Majestas cogitavit, neque Germaniam, neque suos propter 
Poloniam destruendam, aut valetudinem in periculum addu
cendam ; itaque Polonis simpliciter tertia Martii scripto 
diserto respondit, potuisse ipsos animadvertere, quidquid 
hactenus factum sit, illud christianitatis inprimis, deinde filii 
causa factum esse. Quum autem eo furore et terrore quorundam 
res perducta sit, ut sine sanguine et devastatione Polonorum 
et suorum subditorum Poloniae regnum in ordinem redigi non 
possit, et ne christianitatis hostes barbari, Tureae et Tartari 
ab i l l i s . . . . ,  qui infernales daemones potius sibi, quam 
Austriacos dominos esse malle manifeste professi sunt: Sacram 
Majestatem illos suae fortunae et terrori [?] relinquere. In bonos 
autem et suarum partium eo animo esse, quo semper fuit, 
atque hunc se omnibus modis declaraturum, vicissim de illis 
hoc sperare, si ullo modo possint perficere, ut, excluso Ba- 
thorio, filio in regno concedatur locus, ipsos hoc optima fide et 
rectissima voluntate facturos. Ad reprimendam autem 
Transylvaniam centum millia florenorum offert. E t si res eo 
perducta fuerit, ut regina illorum Anna (cui neque regnum, 
neque coronam Sua Majestas ullo modo invidet, quam forte 
hodie coronant) animum ad filium suum adjiceret, et archidux 
Ernestus recipiatur, Suam Majestatem facturam, ut iis condi
tionibus, quae Henrico latae sunt, regnum filius accipiat. E t 
quod ad ea attinet, quae de Sacro Imperio adjungendo, 
Borussia et Livonia, item comitatu Barensi postulantur, 
facturam, ne quid in sua parte desideraretur, et cum Mosco 
acturam, ut non modo ab eo nihil periculi, verum plus praesidii 
et opis .expostulent.

Ex aula Caesaris, 3 Martii, 1576.
(A hg. Czartoryski Itr. Toka Nar. 91. és a béesi á. Hr. Pol).
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XX V.
1576. márcz. 16.

A czár követsége a császárhoz.
»Capita legationis magni ducis Moschoviae ad Maximilian um impera

torem, Ratisbonae die 16 Martii 1576. exposita.«

Primo. Magnum ducem Moscliorum petere confoederatio
nem cum illustrissimo Maximi liano fideli fratre suo, petereque 
ut sua Majestas ad hoc ipsum foedus utrinque stabiliendum, 
summum pontificem, regem Hispaniarum et Daniae sollicitare 
velit, quo foedere icto, velle se Tuream, omnesque alios inimicos 
illorum auxilio profligare.

Secundo. Fertur legatum Moschorum certa quaedam de 
matrimonio inter Illustrissimum Ernestum, archiducem 
Austriae, et filiam ipsius Moschi insinuasse, cum oblatione, se 
Ernestum Poloniae regem facere, atque regnum istud pro 
eodem obtinere velle.

Tertio. Etsi Livonia ab antiquo, et ultra trecentos annos 
haereditario jure ad se pertineat, se velle nihilominus eandem 
provinciam illustrissimo domino Magno, regis Danorum fratri, 
ut ubi rex sit, relinquere.

Quarto. Ipsum Moschorum magnum ducem summopere 
efflagitari, ut imperator noster promissam legationem, quam 
citissime id fieri possit, in Moschoviam ablegaret, ut super 
propositis finaliter concludatur.

(British Museum. Bibi. Sloan, vol. 6299.)

X X V I.
1576. márcz. 23.

A  bécsi ünnepély leírása, midőn a császár a lengyel királyságot
elfogadta.

»Opisanie 'przyjecia korony i wykonania przysiegi przez Maxymiliana 
obranego Krolem Polskim.«

Den 23 Martii hat die Römische Kayserliche Majestät 
die Krone Pohlen angenommen, und den Pollacken die Eides- 
Pflücht allhier in der Augustiner Kirche gethan. Als aber die 
Türcken, so allhier seyn, solches vernommen, haben sie an
gefangen zu weinen, und hat sich der Process und Pompa also 
verhalten, vie folget: In dem Chor sind alle Thüren vernagelt 
gewesen, also, dass man nur zu einer Thür mögen hinein 
geben, und nicht weit von dem Hohen Altar sind zwey Anlehn'

ezAnv.07.TCY : I1ÁTU0RY ist . i .engyet. birat.yi.yá választása. 2 5 '
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Bäncke mit Sammeten Polstern und goldenem Stück zuge
rüstet gewesen, auf welchen erstlich der Komische, Ungarische, 
Böhmische König, neben Ihm Ertz-Hertzog Ernst gesessen, 
hinter Ihnen auf der andern Banck, die zweene Ertzhertzoge 
Matthias und Maximilian, vor Ihnen ist ein Stuhl mit gol
denem Stück gestanden, darauf sich die Kayserl. Majestät 
gesetzet, allda das Jurament gethan. Ehe aber das geschehen, 
hat sich die Kayserl. Mtt. als man in die Kirche gegangen, 
zuvor oben auf der Porkirche in das Oratorium tragen, und 
neben der Kayserin und Königin aus Frankreich niedersetzen 
lassen, dem der König neben den dreyen Ertzhertzogen 
auf den Dienst gewartet. Als man nun in das Chor gekom
men, hat man angefangen zu singen, und ein Gesetz um 
das andere zu orgeln alternatim, das hat ohngefehr eine 
halbe kleine Stunde gewähret im Chor, da die Pohlnischen 
Abgesandten gestanden, und so wohl gegen über auf der 
anderen Seite sind die Stühle mit rőtben Sammt aufs köst
lichste gezieret gewesen. Zur rechten Hand sint die Pohl
nischen Abgesandten, und zur linken die Päpstische, 
Venedische und andere Käthe und D iener.. .  .gestanden. 
Nachmahls als die Pollacken ihr Gebeth verrichtet, sind die 
Abgesandten aufgestanden, Ihrer neun oder zehn hinauf auf 
die Porkirche gegangen, oben fast eine Viertelstunde bey Ihrer 
Mtt. verblieben. Indess ist die Kayserl. Mtt. herunter getragen 
worden, und die Pollacken oben verblieben. Im herabtragen ist 
vor Ihrer M tt vorher gangen, die zwey jungen Hertzoge, 
alsdenn der König und Erzthertzog Ernst, welchen wiederum 
nachgefolget der von Dietrichstein, der den Scepter getragen, 
der Graff von Schwartzburg, der Königin von Franckreich 
Hoffmeister (ist ein Pfinländer) mit dem Reichs Apfel, und 
letztlich der von Pappenheim, der Trabanten Hauptmann mit 
dem Schwerdt. Als nun Ihre Mtt. zu dem Höhen Altar 
gekommen, sind Sie aus Ihrem Stuhl aufgestanden und haben 
sich in den zugerichten Stuhl von goldenem Stück gesetzt, 
unter einen goldenen Himmel vön Perlen und Edelgesteinen 
gezieret, indess man mit der Musica darinn allerley Instru
menta gantz lieblich gegangen fortgefahren. Als die Musica 
aufgehöret, sind die Pollacken herunter in das Chor wieder
kommen, den Adgesandten drey Pollacken ein Lädlein mit 
einem goldenen und silbernen Stück vorgetragen, denen sind 
die Abgesandten nachgefolget, bis vor den Stuhl darauf Ihre 
Mtt. gesessen, und sind also ringsum Ihre Mtt. mit gebühr
licher Reverentz getreten. Allda hat der Pohlnische 
Referendarius augefangen etwas lateinisch zu Ihrer Mtt. 
zu reden, indess Ihre Kayserl. Mtt. aus dem Stuhl auf-
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gestanden, die Krone abgenommen, und allda die Eides- 
Pflicht fast bey einer halben Stunde in lateinischer Sprache 
gethan, so der Keferendarius vorgelesen. Nach Yollendung 
des Eides haben Ihre Mtt. angefangen in böhmischer Sprache 
zu reden, doch gantz dumpf, daraus ich unter andern soviel 
verstanden, dass dasjenige, was Ihnen Ihre Kayserl. Mtt. 
geschworen, stät und vest gehalten soll werden. Nach diesem 
hat der Laski angefangen zu reden, doch was weniges und kurtz, 
ich achte lateinisch, darauf man das Truhnel aufgethan, und 
die Vollmacht, dass diese Abgesandten Macht haben einen 
Herrn zu wehlen heraus genommen. An solcher Vollmacht 
sind fast an die dreissig Siegel gehangen, xmd alle Nahmen 
und Ambt in lateinischer Sprache vom Herren Wihthausen 
gelesen worden. Nach wieder aufgehobener Vollmacht ist die 
Trommete und Heerdrommel gehöret, und das Te Deum lau
damus gehalten worden, nachdem einen Vers drey Trommeten 
geblasen, auf andern Vers auf den Instrumenten oder Orgeln, 
und den dritten die Cantorey, und also aliernatim dreissigmahl. 
Als nun die Musica vorüber war, hat der Bischoff von Erlau 
aus Ungarn als der das Ambt gehalten, den Seegen über Ihre 
Mtt. gesprochen, und ist Ihre Mtt. also wieder aus der Kirche 
auf dem Sessel getragen worden. -

In der alten Tafel Stube ist unter einem goldenen Him
mel eine lange Tafel mit rothem Sammt gantz herrlich zuge
richtet gewesen. Da haben Ihre Mtt. mit den Pollacken die 
Mahlzeit gehalten, und an dem obristen Orth oder Stelle als 
ein Haupt der Tafel ist Ihre Mtt. gar allein gesessen, an der 
andern Seite der Tafel herunter zur rechten Hand des Kaysers, 
der König, Ertz-Hertzog Ernst, und nach Ihm der Laski, und 
folgende die anderen Pollacken, auf der anderen Seite Ertz- 
hertzog Mathias, und Maximilianus und die übrigen Pollacken. 
Ihrer Mtt. Eürschneider ist gewesen, der dazumahl gedienet, 
der von Kunsperg, Mundschenck der Oastaldo, und sonst 
haben viele des ansehnlichen Herren zu Tische gedienet und 
aufgewartet. Als man aber Wasser gegeben, hat der Herold 
geschrien, man soll stille schweigen, und angefangen mit lauter 
Stimme zu schreyen folgende weiter: Maximilian von Gottes 
Gnaden der andere Römischer Kayser, auch zu Ungarn und 
Boehmen König, ist heute den 23. Martii zu einem Könige in 
Pohlen erwählet und bestätiget, und darauf stille geschwiegen; 
darüber der eiteste Herold dreymahl, so nicht wohl deutsch 
kennen soll, in frantzösischer Sprache geschrien: Glück und 
Heil dem Könige zu Pohlen. Als aber Ihre Mtt. unter andern 
über Tische lustig gewesen, und den ersten Trunck angefangen, 
haben Sie dem Laski gebracht um der Krön Pohlen Glück

25*
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und Wohlfarth willen, den die andern also alle herum aus- 
getruncken und ist diesen Tag in allen Winckeln und Ecken 
solch Gesauff gewesen, davon nicht zu schreiben ist. Auf den 
Abend hat man geschossen, und 200 grosser Stück heraus 
ziehen lassen, und die meisten auf die Bastayen gestellet, 
welche den Türcken und Pollacken am nächsten gelegen, und 
solche Stücke sind dreymahl geladen worden.

Desselben Tages nach Mittag ist die rebellische Both- 
schafft mit sechs Kutschen aus Pohlen ankommen, was die mit
bringet, berichte ich hernach. Von Ihrer Mtt. ist befohlen 
worden, man soll sie heilig und wohl halten.

Datum Wien, den 24 Martii, anno 1576.
(A hg. Czartoryski Itr. Teka Nar. 91. k.)

X X V II.
1576. márcz. 24.

Miksa diplomája a lengyel királyság elfogadásáról.
»Diploma imp. Maximiliani II. de accepto electione regis Poloniae.«

Maximilianus secundus, divina favente clementia ele
ctus Romanorum imperator, semper augustus, ac electus rex 
Poloniae, magnus dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Maso- 
viae, Samogitiae, Kioviae, Volhiniae, Podlachiae, Livoniae, etc. 
dominus etc. — Rev“!8, revilis, ill., spect., magn., gen., nobili
bus, famatis, archiepiscopis, episcopis, palatinis, castellanis, 
officialibus, capitaneis, dignitariis, equitibus, civitatum pro
consulibus, consulibus, communitatibus, ac omnibus aliis regni 
nostri Poloniae et magni ducatus Lithvaniae statibus, syncere 
ac fidelibus nobis dilectis, salutem et gratiam nostram regiam 
ac omne bonum.

Rev™, rev. ill., spect., magn. etc.
Quum superioribus annis, ser™ quondam principis dni 

Sigismundi Augusti, regis Poloniae etc. obitu, res Polonicae 
et magni ducatus Lithvaniae ad interregnum deductae, et 
postmodum .SerÜ? suaé successore, ser™ principe dno Henrico, 
nunc Franciáé regi Christ™, in suum istud haereditarium reg
num reverso, denuo eo redactae essent, ut ejusdem incliti Po
loniae regni, ac magni ducatus Lithvaniae ordines ad novi 
regis electionem sibi legitime transeundum censuerint: nos 
tam primi, quam secundi interregni tempore, haud ulla ambi
tione, vel immoderata regnandi cupiditate, a qua longissime 
semper abfuimus, neque privati alicujus commodi causa, sed 
ipsius potius Poloniae et Lithvaniae, totiusque reipublicae
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christiauae bouum, quietem et tranquillitatem juvandi studio 
ad regnum istud animum adjecimus.

Videbamus enim, quantum earundem provinciarum, 
quantum universae christianitatis interesset, non solum amici
tiam illam, bonamque vicinitatem, quae illis eousque owm re
gnis et dominiis nostris intercessit, totque jam jam saeculis 
coaluit, ac magno subditorum commodo culta fuit, conservari, 
sed utraque regna et dominia, uti vicina, ita Christianae fidei 
hostibus aeque exposita, novo etiam eoque firmissimo vinculo 
sibi invicem jungi. Hincque factum est, ut utroque, quo de 
rege eligendo agebatur, tempore, ser™™ Ernestum, archidu- 
cem Austriae etc. filium nrum charissimum, ut cujus electione 
regno isti ac reipublicae cbristianae optime consultum fore 
nobis persvasum esset, regni ac magni ducatus Litbvaniae or
dinibus proponere voluerimus. E t quamvis Dilectionem suam 
multis gravissimis de causis nostrae personae praeferendam 
censuerimus, existimavimus tamen, quod si res eo deveniret, 
ut ordines et status nostri potius, quam filii rationem habe
rent, nos nec tali casu reipublicae deesse posse.

Cum igitur divina providentia secixtum sit, ut nos supe
riori mense Decembri regem Poloniae ac magnum ducem 
Lithvaniae rite ac legitime electi, ac solenni more per eos, ad 
quos de jure et consvetudine. pertinet, nominati, publiceque 
renunciati simus, equidem nihil magis in votis habuimus, 
quam ut hujusmodi electione per ejusdem regni et magni du
catus oratores nobis denunciata, id, quod ad capessenda de
lata nobis regni gubernacula nostrarum erat partium, quam
primum perageremus.

Verum cum nonnullos regni ordines, suis rationibus du
ctos, ad contrariam nostrae electionem progressos esse intelli- 
geremus, ab eo, quo primum ad negotii hujus tractationem 
nos accessisse ostendimus, publici boni et tranquillitatis studio 
haud alienum duximus, ut primo omnium eas rationes et vias 
iniremus, quibus res ad concordiam reduci posset, — adeoque 
nihil intentatum reliquimus, quod eo pertinere judicavimus.

Nam non modo vajvodam Transylvanian, positis ei dili
genter ob oculos difficultatibus illis, periculis atque calamita
tibus, quae alioqui expectandae forent, tam per litteras, quam 
specialem nuntium, a regni minus legitime sibi delati accepta
tione dehortati sumus, nobis sic persvasum habentes, quod cum 
in Varsovieusibus comitiis, uterque ejus orator ordines et 
status cohortati essent, ut nobis ac domui nostrae Austriacae 
primum locum tribuerent, eorum memor nostris monitis minus 
difficulter locum daturus esset ; verumetiam ad indictum ab 
iis, qui a nostra legitima electione dissentiunt, Androviensem
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conveutum praecipuae autkoritatis oratores destinavimus, qui 
mitigatis illorum auimis ad saniora consilia amplectenda ipsos 
inducerent.

Tantum vero abfuit, ut alterutro in loco quicquam per
fecerimus, ut nostri etiam oratores Andreoviae non ante ad
missi auditique, quam iis omnibus, quorum causa illi ibidem 
convenerant, constitutis, demum vero «nullo alio, quam tali 
cum responso, quod legatos ad nos missuri essent, recedere 
coacti fuerint, cum tamen nostri instituti esset, talia consilia 
proponere, quibus et publico regni, ac totius reipublicae Chri
stianae bono et quieti haud dubie optime consultum fuisset.

Ex quibus etsi satis colligi potuerit, parum spei reliquum 
esse, rem eo deducendi, quo nos semper spectavimus; nihilo
minus tamen nec tunc nostrum in Poloniam adventum matu
rare, sed ne ulla dissentientibus ejusdem reipublicae civibus 
in sua viscera saeviendi occasio a nobis praeberetur, quin po
tius concordiae ineundae tanto commodius vacare possent, 
pro nostra in Poloniae regnum et rempublicam pietate, ac be
nigna integerrimaque affectione, eundem adventum nostrum 
differre, quam festinatione aliqua dissentientium animos magis 
exacerbare voluimus: ea praesertim spe fore, ut alio quopiam 
in loco idonea aliqua, ac a dignitate nostra haud aliena con
cordiae ratio iniretur.

Quoniam vero hactenus non is, quem expectavimus, se
cutus est effectus, sed generalis ad nonam diem mensis pro
xime venturi Yarsoviam indictus est conventus, nos etsi iis 
peragendis, quae ad nostri legitime quaesiti juris confirmatio
nem pertinerent, diutius deesse noluimus: adeoque hesterna 
die, (quod faustum, ac tam Poloniae regno, quam universae 
reipublicae christianae salutare sit) oblatum nobis ab ejusdem 
regni et magni ducatus Lithvaniae ordinibus juramentum 
praestitimus, simulque privilegiis ea omnia, quae a nobis re
quirebantur, confirmavimus, et approbavimus, ac demum ele
ctionis decretum in nomine Dei altissimi suscepimus.

Tamen cum etiamnum nihil magis cupiamus, quam regni 
istius et m. ducatus dignitati et rationibus, simulque universae 
reipublicae christianae quieti et tranquillitati consultum esse, 
idque tanto majori desiderio, quo magis nobis ob oculos versa
tur ruina et interitus ex intestina civium dissensione expec- 
tandus ; cum illa, sicut omnibus rebus publicis semper fuit 
exitiosa, ita Poloniae quoque regno alium eventum non videa
tur esse allatura: nec nunc adventum nostrum accelerare, sed 
regni ordinibus per nostros ad Varsoviensem illum conventum, 
quem (si modo temporis brevitas patiatur) suum habere pro
gressum imprimis cupimus, sin minus continuandum, vel in

BÁTHORY ISTVÁN



OKMÁNYTÁRA. 3 9 1

aliud tempus prorogandum censemus, destinandos oratores 
pacis et concordiae consilia amplectenda proponere, ipsisque 
permittere decrevimus, ut quibuscunque mediis et rationibus 
ad sananda reipublicae vulnera et concordiam ineundam de
scendere possint. Salva tamen nostra dignitate: ita scilicet, ne 
Bat or ens, nobis longe inferior, non sine gravissima contumeliae 
nota, ac totius reipublicae cbristianae detrimento et exitio, 
cujus avertendi nobis praecipua cura est, nobis praeferatur.

E t quia serma<1 Infantis persona huic negotio est annexa, 
ut ser’""“ filius noster, archidux Ernestus, eidem Infanti matri
monio, si ipsis ordinibus regni Poloniae ac magni ducatus 
Litbvaniae visum fuerit, jungatur: dabimus autem oratoribus 
nostris talia mandata, quibus ad omnia ea, quae ad pacem et 
concordiam uspiam pertinere possunt, ita sint instructi, ut 
ordines et status nihil plane desideraturos confidamus.

Quod si vero pars adversa his justis et honestis rationi
bus et mediis locum dare nolit, sed in sua illa opinione per
sistat, utique nec nos dignitati et juribus nostris tuendis 
deesse, nostrosque deserere poterimus; imo quamprimum per 
eos, qui nostras partes sequuntur, certiores facti fuerimus, de 
adversariorum suo in proposito pertinacia: in regnum primo 
quoque tempore properabimus.

Neque omittemus, quin praefatis oratoribus nostris inter 
caetera id negotii demus, ut quia regni istius magnique duca
tus, ac omnium utriusque provinciae civium et subditorum 
quieti et securitati prospectum cupimus, quoad praesidia, 
contra hostium incursiones necessaria, cum regni et magni 
ducatus ordinibus et statibus de iis deliberent, quae imminen
tis periculi qualitas postulare videbitur, tum etiam ea, quae 
oratores nostri, quos superioribus mensibus in Moschoviam 
ablegavimus, in regni istius et magni ducatus utilitatem ege
rint atque effecerint, statibus referant.

Quae cum ad vestrum omnium et singulorum notitiam 
his nostris litteris deducere voluimus, tum vero vos benigne 
hortamur et requirimus, ut futuris illis comitiis frequentes 
adesse, ac negotio ea, quae diximus, ratione ad concordiam 
reducendo omni majori studio incumbere velitis. In  quo uti 
vobis ipsis, conjugibus ac liberis vestris, patriae denique ac 
universae reipublicae Christianae optime consulturi, ita nobis 
rem longe gratissimam facturi estis, regia nostra benignitate 
quavis occasione recognoscendam.

Datum in civitate nostra Vienna, die 24 mensis Martii, 
anno domini 1576, imperii nostri 14, et regni Poloniae primo.
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(Több nyomatott példánya (egy németül), a császár aláírásával a bécsi 
cs. és k. államltrban, Polonica o, A krakkai hg. Czartoryski ltr. T. Nar.

91. k. márcz. 23-iki kelettel.)

X X V III.
1576. márcz. 31.

Báthory a lengyel rendeknek.
Stephanus Dei gratia electus rex Poloniae magnus dux 

Lithvaniae etc. princeps Transylvaniae.
Reverendissimi, magnifici et generosi, nobis sincere 

dilecti, salutem et nostrae benevolentiae commendationem. 
Quum divina summa benignitate ad regni hujus limites per
venissemus, ad ejus regiminis culmen, Deo ita disponente, 
evecti sumus, officii nostri existimavimus Sinceritates Vestras 
certiores de nostro adventu reddere et hortari, ut ad ea, quae 
nobis restant peragenda, quibusve publicis tenemur consti
tutionibus, Sinceritates Vestrae sese Cracoviam ea qua par 
est frequentia conferre ad festa Paschatis proxima velint, nihil 
dubitantes nos ex arbitrio et consensu regni ordinum, pro 
ejusdem emolumentis et dignitate nostra cuncta rite prae
stituros, neque quidquam quavis ratione praetermissuros, quod 
ad existimationem nostram tutandam, et reipublicae hujus 
salutem omnibus rationibus conservandam pertinere videbitur. 
Eo igitur tanto magis Sinceritatibus Vestris erit properandum, 
quod nos nulla interposita mora eo pervenire conabimur. 
Ceterum Sinceritates Vestras bene valere cupimus.

Datum Sniatini, ultima die Martii, anno Domini 1576.
Stephanus electus rex.

Martinus Berzeviceius, procancellarius.
(A hg. Czartoryski ltr. Teka Nar. 91. k.)

1576. d. n. (márcz. vége.)
Karnkowski, Báthorynák, »electo regi Poloniae,«

»Propter periculum ab aula caesarea imminens, quam potest ma
xim e, Eegis adventum urget.«

(Dlugosz II. k. Epist. ili. vir. 1808. 1.)

1576. d. n. (ápr.) Krakkó.
Karnkowski Báthorynák.

»Consultum esse iudicat, ad Archiepiscopum oratores mittere Rex 
ut ne gravetur,»

(Dlugosz II. k. Epist. ill. vir. 1808. 1.)
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1576. d. n. (ápr. eleje) Krakkó.
Karnkowski Báthorynak.

'>Ut inter legatos, quos ad conventum Warsowiensem mittendos 
esse in prioribus svaserit, palatinum Sendomiriensem esse curet, ad expe
diendum quidquid restet dissidii, consultissimum putat.«

(Dlugosz II. k. Epist. ill. vir. 1809. 1.)

1576. d. n. (ápr. eleje) Krakkó.
Karnkowski kujawi püspök es Zborowski Péter kr akkui vajda 

Báthory Istvánnak.
»De adventu minime tardando ulterius Regem exhortantur.«

(Dlugosz II. k. Epist. ill. vir. 1810. 1.)

1576. d. n. (ápr. közepe) Krakkó.
Karnkowski Báthorynak.

»Ad regium urbis ingressum, temporis sanctissimi, quo Christi 
passi memoria recolatur, rationem habendam esse monet.«

(Dlugosz II. k. Epist. ili. vir. 1810. 1.)

X X IX .
1576. ápr. 10.

Báthory Chodkieioicznek.
»Literae Stephani regis Poloniae ad Joannem Chodkiewicz capitaneum

Samogitiae.«

Stephanus Dei gratia electus rex Poloniae, magnus dux 
Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae- 
que, etc., nec non Transylvaniae princeps.

Illustris et magnifice, ^sincere nobis dilecte, salutem om- 
nemque inprimis precamur Sinceritati Vestrae felicitatem.

Etsi nunquam certe de studio atque propensa in nos 
Sincíi? V™' voluntate dubitaverimus, idque multis actionibus 
Sine. V — perspectum haberemus; nihilominus literae Sincerita
tis V—e, tum per Crzistoporski, una cum mandatis eidem datis, 
tum quas nobis hic servitor Sinceritatis Vestrae reddidit, tum
vero ea, quae ex generoso D .........fusissime et fidelissime relata,
atque etiam ex iis, quae magnifici palatini Cracoviensis 
sincere nobis dilecti nomine intelleximus, facile percipimus, 
quanta non solum fide, sed etiam contentione, sumptibus,. . . .  
Sinceritas Vestra implicata, pro nobis atque nostra dignitate 
satagat, inter eos constituta, qui longe post sua ipsorum, 
quibus solis inhiant, commodo, patriae quaevis posuerunt
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emolumenta. Quare ratione eorum, quae vel egit, Vel jam agere 
eandem ex literis hisce percipimus, quaeque deinceps acturam 
pro fide sua nil dubitamus, Sinceritati Vestrae debitas merito 
gratias agimus, imo eidem plurimum nos, plurimum patriam, 
quae opera Sinceritatis Vestrae ex tot exuviis respiraverit, de
bere fatemur, gratitudine debita, tot merita Sinceritatis Ves
trae brevi compensaturi. Ceterum facile perspicimus, in quibus 
difficultatibus versetur, atque quibus et laboribus et sumptibus 
sit implicita, tum etiam et de periculo a Moscho universae 
illae provinciae, et de intestinis perversis malorum consiliis cum 
Germanis et Moschis conjunctis facile conjicimus. Sed quo 
majores eae sunt difficultates, eo magis praesenti nostro col
loquio et unanimi consilio egere quis non videt. Nos certe eo 
sumus in has provincias ingressi animo, atque cbarissimis pig
noribus, et pacata beataque illa relicta vita, in boc pelagus 
immensarum actionum nosmet commisimus, ut nulli labori, nul
lisque parcendo periculis, omnibus harum provinciarum diffi
cultatibus obviam sedulo atque inperterriti eamus, dignitati et 
existimationi nostrae omnimode satisfaciendo. Sed ut ea, quae 
pro salute patriae nostrae proque dignitate nostra sunt gerenda, 
debito, rite succedant modo, consilium inprimis capiendum fide
lissimum, ordineque suo res peragendae sunt dirigendae, ut 
eventus spei nostrae, et omnium expectation!, divino fulsis auxi
lio, respondeat. Quocirca Sinceritatem Vestram benevole postu
lamus, ut omni interposita mora, ad nos se conferre velit, neglectis 
.adversariorum artibus, imo praeventis etiam, qui se insinuare 
immerentes et dolosi conantur, quod ipsum illorum perturbabit 
consilia, ubi de omnibus impendentibus negotiis facile tran
sigemus, ad res gerendas quam primum, prout etiam Sinceritas 
Vestra innuit, accessuri, atque ita, quod speramus, Sinceritati 
Vestrae, et omnibus quorum opera in rebus nostris penes 
Sinceritatem Vestram enituit, satisfacturi, ut nihil in nostra 
benevolentia gratitudineque desiderari queat. Mittimus autem 
Sinceritati Vestrae literas ad ordines Lithuaniae nomine 
nostro denuo datas, quibus eos ad peragenda quo restant 
Cracoviae invitamus, quas Sinceritas Vestra pro suo exhibebit 
judicio. Mittimus et ad magnificum palatinum Mscislaviensem 
et ad magnificum castellanum Minscensem d. Chlebowicz 
literas, cui commendationem Sinceritatis Vestrae maximi 
apud nos esse innuimus. Equidem brevi Grodnensis conventus 
insignem operam Sinceritatis Vestrae expectamus. Quod 
autem de legatis ad Moschum Caesareis cum comitatu 1200 
equitum proficiscentibus, Sinceritas Vestra ad nos perscribit, 
equidem danda esset opera omnibus illarum regionum incolis, 
quibus patriae salus cordi est, ut hujus legationis (quam



vereor potius, ue adjumento partibus adversis veniat) impe
diatur progressus, quum experientia Sinceritatem Vestram 
docere debeat, superioribus seculis, semper hujusmodi consilia 
a majoribus nostris pro perniciosissimis habita et dissipata 
fuisse. Nihilominus Sinceritas Vestra quamprimum nos cer
tiores faciat, quod ejus rei fiat, ut extemplo e re ipsa consilium 
capiamus. Quod autem Sinceritas Vestra etiam muneribus 
missis suum in nos cumulate testetur studium, et gratias 
debitas agimus, et u t in gratum principem id contulisse 
officium. . . .  animadvertas, re sperare, praestabimus. Quam 
tandem felicem valere, ad nos properare, optimaque sperare 
cupimus.

Datum Visnae, 10 Aprilis, anno 1576.
Stephanus electus rex.

Martinus Berzeviceius procancellarius.
(Eredetije a hg. Czartoryski Urban nr. 2237. c. 1.)
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X X X .
1576. ápr. 11—14. közt.

Báthory István üdvözöltetése Przemysl alatt, Orzechowski 
Bálint által.

Glens Polonorum ab origine sua, ser— pot—que princeps, 
hanc innatam virtutem in se habuit, et nunc retinet, quod post 
summi Dei omnipotentis amorem nihil illi gratius cariusque 
est, quam summi principes regesque sui.

Constat ex hoc aperte, nam sicut omnis res habet suum 
principium parvum, nihilque per seipsum potest esse magnum 
atque summum, ita necessario nos opportet dici inclytum re
gnum Poloniae parvum principium habuisse.

Sed ex illa virtute innata majorum nostrorum praede
cessorumque, summo perpensoque amore erga principes reges
que suos,, strenuo exercitio in re militari, ecce facta est nos 
parva pars orbis, dum ad hoc inclytum regnum Poloniae alii 
principatus dominiaque, tanquam ad altius flumen minora 
accesserunt.

Non ad alios ser™ pot™ princeps venis, non ad muta
tionem quandam in virtutibus majorum nrorum accedis, nisi 
ad hanc eandem praestantissimam charissimamque nationem 
Polonicam, quibus semper studio fuit, ut fidelitatem semel 
datam regibus suis firmiter constanterque observarent, sum
mum honorem, quam majorem possint, exhiberent, obedien- 
tiam, mandataque justa exequerentur, ac si opus accederit, post
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ponendo facultates, salutem, vitamque pro bono reipublicae re
gibusque suis.

Iter facis itaque ser™ princeps, ad solium maiestatis re
galis regni hujus, summo honore ornatissimum, tum potissi
mum ex eo, quia populo libero, nobilissimoque, in omnibus 
virtutibus perfectissimo regnabis atque imperabis; nam ex
cepto hoc uno nobili Polono, nihil clarius praestantiusque 
Polonia habet, ex quo alii gradus honorum praeeminentiarum 
possint esse. Nam sicut in numero magno principium numeri 
unum praestantius perfectiusque est, quia dividi non potest, 
nec ulterior numerus perfectus summusque potest esse: sic ab 
uno hoc genere nobilium totus ordo numerusque honorum in 
Polonia nra fit. Ex hoc enim summus princeps potentissimus- 
que rex esse potest, magnifici illmique senatores solia sua 
occupant, strenui imperatores sunt, robur firmamentumque 
regni hoc unum in Polonia est.

Videbis ser“ ? pot“?que princeps, dum favente dno Deo, 
quod sit faustum ac felix, sedebis in majestate solii sui regalis, 
in corona senatorum regni hujus, pulcherrimam politiam regni 
hujus, quam respublica Polona admodum pulcherrime graphi
ceque ordinavit, clarificavitque, non quo alio, nisi solo uno 
hoc genere nobilium regni hujus.

Equitas etiam ser™ princeps, ad homines juribus, privi
legiis, libertatibus, a praedecessoribus M!is tuae, regibusque 
nris largissime munitos, incipiendo a divo Ludovico, Hungáriáé 
Poloniaeque rege, usque ad ser“"“  potmumque dnum Sigismun- 
dum Augustum, regem piae sanctaeque memoriae nuper 
defunctum.

Cognosces hoc sermc princeps dum haec jura, privilegia, 
libertates, te nobis ea servaturum sacro jurejurando confir
mabis, quod sic est et non aliter.

Perpende itaque princeps pot™, quod hi potmi reges has 
libertates dederunt propter eximiam virtutem gentis hujus.

E t sicut nos summo amore principes regesque nros sem
per amavimus, sic in orphanitate nra post discessum regis 
nri, nunc vero Gall i arum, totum hunc amorem, hoc candidum 
pectus in te solum convertimus, existentes homines liberi, 
quibus dominus nunquam nascitur, te unum in regem urum 
praeter alios sincere corde elegimus.

Commemorare decet, silentioque praetermitti non licet, 
quam magni principes summique monarchae summo studio 
petebant, ut nobis regnarent. Praeter te unum solum nullus 
jucundior clariorque fuit in cordibus nris, praesertim apud 
hunc equestrem ordinem. Quantam extenuationem accepimus 
in facultatibus nostris, quantos labores subivimus, quot inte-
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stina odia oriebantur inter status, ac quot denique pericula 
inclinata erant in electionibus nris, non te latere putamus, 
optime princeps, a fratribus nris ad te ablegatis. Nihil tamen 
grave nobis fuit, nihil terrore perculit cor nrum, quin a te cor 
alienum esse potuisset.

E t quum jam Mai1™ tuam oculis nris salvam incolumem- 
que in dominiis regni hujus videmus, summo Deo omnipotenti 
laudem damus, cum humillimis nris gratiarum actionibus, 
quod ipse talia fecit nobis. E t rogamus Maii''111. tuam, ut his 
perpensis omnibus nos in gratia tua clementi regali foveas, 
amore paterno, tanquam decet carissimum parentem erga ca
rissimos filios, diligas, in juribus, privilegiis, libertatibus nris 
nos inviolabiliter conserves, ac si opus accesserit, et novas ad
des more aliorum regum, praedecessorumque tuorum, domino
rumque nrorum, illisque nobis imperabis juxta illud dictum: 
bene regnat, qui legibus imperat.

E t sicut nos volumus in libertatibus nris esse conserva
turi, sic in protectione tua fortissima regali, ut inimicus regni 
hujus cum timore et tremore nomen tuum commemoret, illud- 
que semper timeat.

Equestrem ordinem, totamque militiam regni hujus, 
clarissimis factis strenuisque exercitiis in re militari illuceas, 
et clarifices, et si quid injuste ab hoc inclyto regno alienatum 
est, fortissimo marté recuperes. Clementissimus, gratiosissimus 
virtutibus sis, correctione malis.

E t nos omnes fideles subditi tui, haec omnia studebimus 
inservire Mai1!  tuae, dnum Deum continuis orationibus nris 
orando, ut ipse, qui solus te in cordibus nostris ostendit, sal
vum incolumemque pér omnia tempora nobis conservet, du- 
catque te jam ad solium Mari5 tuae regalis sub custodia an
gelorum suorum in omnibus viis tuis, benedictione sua divina 
repleat, ut sis carissimus omnibus principibus christianis, sub- 
ditisque tuis, terrori inimicis, sanctissimi nominis domini nri 
Jesu Christi, tribuatque tibi fortissimum et alacrissimum cor, 
quod dederat Davidi contra furiosum Goliathum, sapientiam 
Salamonig, felicitatem omnium felicissimorum principum mon- 
archarumque in toto orbe terrarum. Commendantes nos in 
gratiam Maitis tuae cum fideli subjectione nra virtutibus in
natis annexaturi, Mairiri tuam cum summa laetitia salutamus, 
manusque nostras tanquam principi et regi nostro cum sin
cero corde nostro tibi dedimus atque porreximus.

Fent; Witanie króla Imci Stefana Batorego, gdy iechal na kró- 
lestwo pod Medyka, od rycerstwa ziemi Przemyslskiey przez urodzonego 
pana Walentego Orzechowskiego, s^dziego ziemi Przemyslskiey.

(Alatta lengyelül ugyanez az üdvözlő beszéd.)



Báthory felelete.
Non ambitio regnandi, non cupiditas dominandi, me du

cit in Poloniam, sed praedestinatio, voluntas sanctissimi Dei 
omnipotentis, ut Dominationibus V— in tantis turbationibus, 
discordiis possim subvenire et adjuvare, quod sit ad gloriam 
Dei omnipotentis et ad conservationem inclyti regni Poloniae 
et dominiorum ei subjectorum.

Reliqui etiam fratres consangvineos, amicos, cbaramque 
patriam, pignora haec magna sunt, ad vos quam celerrime iter 
possum facio.

Hoc Candidum pectus, hunc amorem, hanc felicitatem, 
optimi charissimique equestris ordinis milites, quam mihi 
sincero corde fidelique offerunt Dnes Vrac-, gratissimo animo 
suscipio, dnum Deum rogabo, ut ipse solus,‘qui fecit talia, pro
speret omnia regno huic.

Agnosco enim multum debuisse me dominiis hujus in
clyti regni Poloniae omnibus, magis autem terris Russiae, 
vosque admonendos esse volo, et rogo, ut relinquantur discor
diae omnes, intestina odia exterminentur.

Omnia in charitate perficiant DLÜL Vüfí quam citissime, 
nam : concordia' parvae res crescunt, discordia maximae di- 
labuntur!

Tunc porrexit manum.

Fent: Bespons króla Imoi na te przemowe Imci pana Walentego 
Orzechowskiego, stjdziego ziemi Przemyslskiey.

«
(Másolata a krakkai hg. Ozartoryski könyvtárban Téka Naruszewicza 

85. k. 56. sz. ex ms. arch. Stán. Aug. regis.)
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X X X I.
1576. ápr. 15.

Báthory iidvözöltetése Tarnow alatt Ligezy zavichosti várnagy
által.

Primum quidem ita uti par est Vrac regiae MIL, quam 
Deus o. m. ac nrum omnium reipublicaeque ipsius non me
diocris consensus in hoc amplissimum regiae dignitatis fasti
gium evexit, felicem hunc in hoc illius augustissimum regnum 
adventum gratulor; deinde eundem Deum immortalem supplex 
ex animo precor, ut hic Mi?! V— adventus reipublicae quidem 
faustus et salutaris, MIL autem Y™ felix et gloriosus sempi
ternis temporibus sit, utque integer ac bene sanus Cracoviam 
advenias, ubique solium regni, sedemque sanctissimorum re
gum felix occupes, idque ad prorogationem gloriae, regnique
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Christi, justitiae augmentum ac singulare incrementum. Unde 
quidem huic regno firmissimam salutem, tibi autem sempiter
num nomen ac immortalem gloriam parare possis, quarum 
rerum apud te, sapientissimum principem et praecipuam cu
ram semper fuisse nobis certo persvademus.

Incidit quidem regia M4as in turbulentissima reipublicae 
nrae tempora, quibus Deus justissimus judex delicta nostra, 
quibus graviter mai4™ suam offendimus, punire ac expiare 
voluit, in quibus summum et maximum illud delictum est 
discors religionum diversitas, quae ubi aliquod regnum tan- 
quam exitium ac pestis invaserit, maximas ibi calamitates 
adferat, oportet. Unde illud item consecutum est in tanta ani
morum ac sententiarum diversitate, ut ne regem quidem unum 
concordi voluntatum consensu eligere potuerimus. Verum ubi 
jam Mai'as Vra nobis tanquam faustissimum jubar a falsis. . . x) 
causam habemus, cur Deo immortali summas gratias habe
amus. Habet et eadem Mai‘í! V—justissimam rationem, cur 
eundem supremum parentem laudet et veneretur, ab eoque 
assistricem illam sedium ejus sapientiam petat, a qua edoctus 
recte et sapienter rempublicam hanc administrare possit.

Cujus quidem administrationis illud primum et summum 
fundamentum erit, si bonos quidem et honestos viros honore, 
improbos autem et temerarios praesenti poena persecutus 
fuerit.

Neque enim dissimulandum est, ser5í5 rex, tam diuturno 
interregni tempore improbitatem ac insolentiam spe impuni
tatis vehementer auctam esse, omneque jus ac pietatem in hoc 
regno plane prostrata jacere; quae tamen omnia Mai4™ V— , 
quae ejus est summa sapientia, ubi optima consilia secuta 
fuerit, sine multo negotio erecturam confidimus.

Nec minus illud Mai4i Víí? summa voluntate gratulor, 
Deumque precor, ut felix incolumisque cum futura conjuge tua 
Anna, serenissima infante nostra diutissime vivas, regnique 
hujus gubernacula teneas, quam divina providentia, veluti 
unicum et solum propaginis Jagielonicae decus his tempori
bus reservavit, ut quae te faciat pulchra prole parentem.

Mea vero 'humillima servitia fidemque senatoriam Mai— 
yrae regjae commendo ac plane devoveo, qua semper integra 
et sincera a prima mea aetate felicis memoriae Sigismundum 
I. regem et dominum nostrum e ie rn d , ac deinceps Augustum, 
non ita pridem vita defunctum, in cujus plane servitiis adolevi, 
constantissime colui, nec vitae, nec fortunis meis valde exhau
stis parcens.

‘) A másolatban kipontozva,
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Quod idem toto hoc periculosissimo interregni tempore, 
atque ideo regis Henrici gubernatione summa fide et diligen
tia praestiti, dum non mediocri hominum manu hic in finibus 
regni totam hanc, qui monti Carpatho adjacet, oram, ac mul
torum salutem ac incolumitatem tueor, hoc ex aliis potius, 
quam ex me ipso Maiíüü V™1" cognoscere velim.

Quod idem officium meum ne hoc idem tempore erga 
Maiiig Vrf™ cum hoc universo amicorum et necessariorum 
meorum grege praetermittere potui, ab eo enim tempore, ex 
quo primum Mai'“  Vra divinitus huic-regno in regem et do
minum est renunciata, nihil praetermisi unacum his omnibus, 
qui mecum adsunt, aliisque quam plurimis amicis et necessa
riis meis, quod vel ad dignitatem regiam Mai"" VE2? tuendam, 
vel ad istius orae tranquillitatem securitatemque praestandam 
pertinere videntur, idque nostris, non alienis (quum a nullo 
mortalium quicquam eo nomine acceperimus) sumptibiis, quam 
nunc salvam et integram in manus regiae Maitis Vr— tradimus.

E t quamvis et prompta voluntas mea, et officium meum 
exposcere videbatur, quo amplius Mai" V.ri? Russiam ingre
dient! in occursum prodirem, ibique in praefectura mea 
Maitf™ V™n salutarem ; tamen quum ibi stipendiarius miles 
una cum magnifico praefecto Strijensi eam oram tueretur, pe
riculi nihil illis locis impendere existimabam, hi autem loci 
plane nudi et deserti variis periculorum nuntiis et suspicioni
bus perturbati e ran t: eos mihi tuendos accepi, hicque laetus 
et alacer Mai!!E? V - m dominum meum expectavi, quod meum 
senatorium officium, atque eorum omnium, qui hic mecum ad
sunt, ut grato animo regia MÍ5! V™ accipere, suaque regia be
nevolentia remunerare velit, etiam atque etiam oramus et 
obsecramus.

Az üdvözlet felett ez a történeti feljegyzés áll:

Witanie Stefana Batorego na królestwo do Krakowa iadacego w 
niedzel^ Kwietni^ przed Tarnowem, od imoi pana kastelana Zawichost- 
kiego LigpjZy, gdy przeciwko królowi wyiachal przed Tarnow z niema- 
iym pocztem ludzi y przyiaciol maiac wozów 13. albo 14. na ktorycli 
byly liakoivnice dzala i kilkuma drabów, gdzie wital tego pana przez 
taka cedui^ po lacinie napisanfi, ktorj. pan Kowalewski podst,ároséi 
Biecki przed królem na polu czytal in haec verba ut infra.

(Másolat a krakkai lig. Czartoryski kvtárban, Téka Naruszewicza 85. k. 
58. db. Ex mscr. arch. Joan. com. Tamowski castellani Conar. Ijancic.)
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1576. d, n. (ápr. vége) Krakkó.
K a r n k o w s k i  B á th o r y n a k .

»Disserit de unctionis regum coronandorum dignitate, vi et efifi- 
catia, cui ut Rex se devote paret et praemuniat, ex officio hortatur.«

. (Diugosz II. k. Epist. ill. vir. 1811. 1.)

( 1576. ápr. 25. Krakkó.
Báthory és Anna ·—  az érsek távollétében a kujawi püspök által való meg

koronázásáról szóló határozat.
»Decretum senatus et ordinum de coronando serm0 rege Stephano 

a revfto.d. episcopo Cuiaviensi, — et declaratio privilegii revmi d. archi- 
epiecopi Gnesnensis.«

(Diugosz II. k. Epist. ili. vir. 1816. 1.)

X X X II.
1576. apr. 26.

Báthory Chodkiewicznek.
»Literae Stephani, regis Poloniae, ad Joannem Ohodkiewicz, capita 

neum Samogitiae.«

Stephanus Dei gratia electus rex Poloniae, magnus dux 
Lithuaniae, Eussiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livo- 
niaeque, nec non Transylvaniae princeps.

Illustris et magnifice, sincere nobis dilecte. Salutem ac 
nostrae benevolentiae propensionem. Mirari satis nequimus, 
quum paucis his diebus, quibus in Polonia versamur, aliquoties 
ad status et ordines magni Lithuaniae ducatus literas dederi
mus, nil nobis plane responsi relatum esse, maxime quum dies 
a senatu coronationi indicta jam instet. Ceterum perfertur ad 
nos ,multis multorumque sermonibus plurimum moveri 
Lithuaniae ordines, quod non eo specialem oratorem nostrum, 
tum diploma, quo libertatibus magni ducatus caveatur, mise
rimus. Equidem ita. semper existimavimus, conjunctas res 
omnes esse regno cum magno Lithuaniae ducatu, atque ita 
nobis persuademus minime nobis licuisse particularibus diplo
matibus in specie magno Lithuaniae ducatui cavere, absque 
consilio senatus et voluntate ordinum, quum regno magnoque 
ducatui, tum et regni omnibus provinciis semel in genere 
(secundum formulam nobis praebitam, qua etiam serenissimus 
rex Henricus est usus) juraverimus, äc de omnium libertatibus 
luculentissime caveremus, cujus rei etiam diploma oratoribus 
regni, qui ad nos vocandos in Transylvaniam venerant, dedimus,,
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prout ejus exemplar jam pridem est a nobis ad Sinceritates 
Vestras transmissum. Non miror certe oratoribus regni curae 
fuit rebus Lithuaniae, quam Poloniae prospicere : unde mira
mur equidem ab hominibus, qui nodum in scirpo quaerunt, 
eam ejusmodi cautionibus praetendi (quae nulla est) rationem. 
I ta  certe animati sumus, idque nobis statim juramento obligatis 
propositi fuit, atque etiamnum est, pari benevolentia, parique 
jure et aequitate, magnum ducatum Lithuaniae atque regnum 
Poloniae prosequi. Jus certe electionis, tum omnes in genere 
libertates et immunitates magni ducatus non solum integras 
ad posteritatem transmittere illesasque volumus, sed quidquid 
nostra fieri poterit, ad earum securitatem, atque perpetuam 
firmitatem augendam nil unquam operae et studii reliquum 
faciemus, a nobis nil unquam commissurum sponte, quod status 
et ordines magni Lithuaniae ducatus merito offendat, quum 
firmum sit nostrum propositum, nil quod nostrum sit, nisi quod 
bonum publicum spectet, curare; nam eo animo vitam tran
quillam reliquimus, nosque in hoc pelagus immensarum diffi
cultatum dedimus, ut cura omni privatorum commodorum, 
omniumque affectuum postposita, ea tantum peragamus, quae 
ad amplificandum nomen vestrum, gloriamque finitimorum 
etiam testimonia jungendam cum dignitate nostra spectabunt. 
Tot laborum, totque difficultatum, nullum aliud divinitus prae
mium expectantes, praeterquam ad posteritatem boni principis 
veram laudem, quam ut bonis modis assequamur, omnia, quae 
nobis coelitus sunt contributa, bona, vitam denique ipsam pro 
vestra salute profundere, quod non solum Magnificentia Vestra 
certo de nobis persuasum habeat, sed etiam tanquam suum 
magni Lithuaniae ducatus mareschalcum, passim omnibus 
patriae studiosis notum ut faciat postulamus. Sinceritatem 
Vestram bene valere, nobisque ad memoranda salutaria patriae 
consilia primo quoque tempore praesto esse optamus.

Datum Oracoviae, 26 Aprilis, 1576.
Stephanus electus rex.

(Eredeti a hg. Ozartoryski ltr. nr. 2237. c. 2.)

X X X III.
1576. máj. 1.

A királyné lemondása vagyonáról s kincseiről.
»Anna reg ina  po llice tu r ordinibus regni in  com itiis, cessuram  om ni ju re  

successionis, ad  bona quaevis im m obilia  e t mobilia.«

Anna Dei gratia regina Poloniae, magna dux Lithva- 
niae, Russiae, Prussiae, Masoviae etc. domina.
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Significamus tenore praesentium, quibus expedit, universis 
et singulis, praesentibus et futuris harum notitiam habituris. 
Quod cum Dei clementia accedente in praeterito conventu 
generali regni electionis novi regis Varschoviae, tum demum 
et Andreioviensi in reginam Poloniae, consortem serenissimi 
principis domini domini Stephani, Dei gratia regis Poloniae, et 
magni ducis' Lithvaniae electae et nominatae simus, in hujus 
rei gratiam, ordines regni a nobis postularunt, ut ex benignitate 
nostra, et amore reipublicae regno magnoque ducatui 
Lithvaniae ac toti reipublicae, regni indivisim faceremus ces
sionem juris nri, si quod nobis concernit, ad bona omnia immo
bilia et mobilia in Tikoczin existentia, quae usu non consum- 
muntur quomodolibet jure successionis, vel alio quovis post 
decessum de hac luce serenissimae olim dnae Bonae, reginae 
Poloniae, matris, ac ser^i principis et domini Sigismundi 
Augusti regis Poloniae, magni ducis Lithvaniae etc.' fratris, 
nrorum desideratissimorum, et quaecunque alia in regno 
Poloniae et magno ducatu Lithvaniae, dominiisque ipsis annexis, 
duntaxat existencia, ad nos spectantia et pertinentia; cui qui
dem conditioni, nos ad praesens instante coronatione, certis et 
gravibus ad id rationibus accedentibus, satisfacere et eam 
explere non potuimus,. imo id in aliud tempus differendum 
nobis visum est. — -Ne itaque ordines regni, qui apud nos hoc 
diligentissime instabant, in hoc negotio sint .spe frustrati, 
resignationem talem supramemoratam juris nostri, ‘ si quod - 
nobis concernit, juxta necessitatem in forma optima et suffi
cienti, et juxta tenorem praesentium promittimus, spondemus 
verbo nostro regio, nos in conventu proximo regni generali, 
qui prius et proximius, post determinationem praesentis con
ventus coronationis indictus et celebratus,, ubicunque locorum 
fuerit, ejusdem ordinibus juxta continentiam recessus Andreio- 
viensis conventus et conditionis de promissis ibidem contentae, 
facturas et resignaturas, et quemadmodum cum consensu 
ejusdem serenissimi principis domini Stephani, Dei gratia 
regis Poloniae et magni ducis Lithvaniae, etc. conjugis nostri 
carissimi, praesentem nostram cautionem et prorogationem 
facimus, sic et resignationem sive cessionem ipsam facere 
debemus, et nos obligamus. Non aliter tamen, nec alio modo, 
ad talem resig'nationem cessionemque juris nos-accedere opor
tebit, quam ut a serenissimo domino Stephano Dei gratia rege 
Poloniae, ac ipso magno duce Lithvaniae, conjuge nostro 
carissimo, ac ordinibus omnibus regni Poloniae, et magni 
ducatus Lithvaniae, reformationem sufficientem provisionemque 
vitae et personae nostrae debitam taliter, prout parens nostra 
serenissima regina Bona habuit ultimo inscriptam, etiam pro
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nobis inscriptam, et debite assecuratam habuerimus. Hoc 
nobis etiam specialiter reservato, circaque cessionem nostram, 
per serenissimum regem et ordines regni id provisum fieri 
debet, ut nobis durante vita nostra licitum sit, sexaginta milia 
florenorum pecuniae, monetae et nummi polonicalis de summis 
ad serenissimos matrem et fratrem nostros, ubicunque in regno 
Poloniae et magno ducatu Lithvaniae spectantibus dispönere 
secundum arbitrium nostrum incolis regni; tum etiam usum, 
fructum, omnium rerum mobilium in Tikoczin existentium, ex
cepto apparatu bellico, ad extrema tempora vitae nostrae 
reservamus, sic tamen, ut res mobiles tales, quae usu non con- 
summuntur, a regno nullo modo avelli possint, nec onerari. 
Casu vero (quod Deus omnipotens auferat), si nos ante istam 
resignationem de hac luce decedere contigerit, vel si alio quo
vis mödo suum effectum non sortiatur, extunc ordines praefati 
praesentem cautionem et prorogationem, pro resignatione certa 
et fixa habere debent; ita, quod jam nullus successor noster, 
quicquam bonorum praefatorum mobilium et immobilium, uti 
suprascriptum est, ab ordinibus repetere et requirere, quo
cunque modo et jure poterit. In cujus rei fidem et testimonium, 
has manu nostra subscripsimus et praesentibus sigillum no
strum apponi jussimus.

Actum et datum Cracoviae, in conventu generali regni 
foelicis coronationis serenissimi regis et nostrae dnae, die 
primaMaii, qua sponsalia, una cum coronatione nostra peracta 
sunt, anno domini 1576!

Anna regina Poloniae.
(Más. a krakkai h g .  Czartoryski Itr. Teka Nar. 91. és  a krakkai egyet, 

kv tár 158. cod. 405. 1.)

x x x iy .
- 1576. máj. eleje.

Pasquillus novus, nuper Cracoviae inventus, post coronationem 
Stephani Bathorii de Sqmlyo, Wajwodae Transylvani, in regem 

Poloniae a. dni 1576. ·
P a p a :

Beatus vir, qui non abiit in consilium impiorum.
C a e s a r :

Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania? 
R e x  H e n r i c u s :

Diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam 
miserunt sortem.
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P o l o n i a :
Ecce duo gladii hic.

T u r c i a  a d  P o l o n i a m :
Gens tua et populus tuus tradiderunt te mihi. 

B á t h o r y :
Pusillum : et non videbitis me. Nolite flere super me, sed 

super vos et super filios vestros.
R e g i n a :

Hic populus labiis me honorat; cor autem eorum longe 
est a me.

G e r m a n i a  c u m  i m p e r a t o r e :
Ne timeas, tecum erimus usque ad consumationem seculi.

R e x  H i s p á n i á i · u m:
Etiamsi oporteat me tecum mori, non te negabo. 

S u b d i t i  i m p e r a t o r i s :
Cadent a latere tuo mille, et decem millia a dextris tuis, 

ad te autem non appropinquabunt.
L i t h v a n i a :

Ecce, quam bonum et quam jucundum, 
habitare fratres in unum.

P r u s s i a :
Os de ossibus et caro de carne mea.

L i v o n i a :
Adveniat regnum tuum.

C r a c o v i a :
Benedictus, qui venit in nomine domini.

B a t h o r i a n i :
Venite, exultemus domino. Jubilemus ei. 

C a e s a r i a n i :
Adhuc modicum et non erit peccator.
O r a t o r e s  T r a n s y l v a n i a e  a d  P o l o n o s :  
Viderint oculi nostri salutare tuum et gloriam plebis tuae'.

P a l a t i n u s  C r a c o  v i e n s i  s :
Beati mundo corde. Ego non.
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E p i s c o p u s  O u i a v i e n s i s :
Inter natos mulierum non surrexit maior.

E p i s c o p u s  C r a c o v i e n s i s :
Teile adjacet perficere, aut non.

M a r s a l c u s  Z b o r o w s k i :
Beatus venter, qui te portavit.

P a l a t i n u s  B e l z e n s i s :
Beati pauperes spiritu.'

C a s t e l l a n u s  B y e c z e n s i s :
Beati pacifici.

C a s t e l l a n u s  S a n d o m i r i e n s i s :
Caro et sangvis non revelabit tibi.

C a p i t a n e u s  B e l z e n s i s :
Estote simplices, sicut columbae.

C i k o w s k i :
Yerus est Izraelita. ■ ·

R o s e n b e r g  c-um c o l l e g i s  s u i s :
Omne regnum, in se divisum, desolabitur.

C a s t e l l a n u s  Z a r n o v i e n s i s :
Yox'clamantis.

S t a n i s l a u s  a G o r k a :
Nescitis, quid petatis.

C a s t e l l a n u s  K a m i e n e c e n s i s :
Quicquid ad me veniet, non ejiciam foras.

C a s t e l l a n u s  R a c e n s i s :
Beati, qui esuriunt et siciunt.

K r u p k a  P r z e s l a w s k i :
Qui potest capere, capiat sermones hos.

P a l a t i n u s  S a U d o m i r i e n s i s :
Peccavi in coelum et in terram vobiscum.

1576 mense Majo.

(E gykorú  m áso la tban  a  bpesti egyetem i k ö n y v tár kéz ira ta i között)

Jegyzet: A  k éz ira t tá b lá já n  eme feljegyzés : »Sum  L eonarti Cromer 
civis e t ju ra t i  n o ta rii c iv itatis Oassoviensis scrip tus anno 1560.«
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X X X V .
1576. máj. 3.

A  pápai nuntius a pápának.
»Lettera scritta  in  cifra  a l sum m o pontefice sopra il modo di concordia 

tr a  l ’im p erato re  e B atori.«

Io non veggo, ehe si possa hora tentare alcun modo 
d’accordo eccetto unó, il quale per avventura si potria accettare 
dal imperatore et da la fattione contraria con dignitä d’ambe 
le parti, et questo é, che il nome di S. Maesta et dei principe 
Ernesto non essendo grato a molti Signori, che si trovano haver 
offeso 1’ uno et 1’ altro, nela prima et seconda elettione, non 
pare ehe resti hora altro mezzo che il principe Mattia, il quale 
per essere di tenera etä et tenuto di costumi amabilissimo, et 
per consuequente grato a molti di questi Signori, si potria 
allevar in Polonia, et in breve tempo al tutto conformarsi al 
modo della natione. E t pereid che la serenissima Infante per 
via naturale non e per haver figlioli, essendo giä, per quanto 
s’ afferma, entrata nel anno cinquanta tre della sua etä, 
dichiarerä volontieri sua herede la principessa di Suetia sua 
nipote, ala quale la regina di Suetia sua madre poträ ceder in 
nome di dote le pretensioni, ch* ella ha sopra 1* hereditä materna, 
fraterna, et della duchessa di Brunsvic sua sorella. La onde 
non dovria esser discaro ali’ imperatore, ehe la detta princi
pessa di Suetia venendo ad esser herede di tutte le pretensioni 
de la casa Jagellona, sia maritata al principe Mattia, con 
condizione, ehe ne li comitii generali, li quali s’ haveriano 
quanto piu presto ad intimare a questo effetto, Mattia fosse 
dichiarato successore dei regno, o re dopo la morte dei Batori, 
overo re sotto il Batori, come fu fatto Sigismondo Agosto, 
sotto il re Sigismondo suo padre. Con questo Γ imperatore 
potria con dignitä sua ceder le ragioni dei regno, et liberar de 
la fede li Signori, che Γ hanno eletto, con interporre Γ autoritä 
sua appresso il Moscovito, li Lithuani et li Pruteni, affinche 
quello non muova guerra, et questi si contentino di acconsentir 
a la detta concordia, col mezzo de la quale, Γ imperatore 
guadagneria il regno per un de suoi figliuoli senza spesa et 
senza tante condizioni insupportabili, et liberaria se stessp, il 
regno et 1’ imperio de li pericoli d’ una lunga et difficile guerra, 
de la quale ne potria succedere la ruina dei regno, con danno 
irreparabile di tutta la christianitä. Quanto a li Signori 
Pollacchi, se bene parrä loro difficile obligarsi al avenire, non 
di menő dovriano acconsentire a tale concordia per liberare il 
regno si da una guerra civile, ehe loro sopiasta, et si da la
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dismembrátione de la Lithuania et de la Prussia, et massime 
che altre volte per evitar solo il pericolo di perder la Lithuania, 
si contentarono, vivente il rfe Jagellone, dichiarar herede del 
regno Vladislav suo primogenito, nei primi anni de la sua 
fanciulezza. E t Γ articoli dei accordo si potranno formare di 
maniera, ehe non habbiano al avvenire d’ apportar pregiudizio 
veruno a le loro liberta, et intanto si leveria Γ occasione al 
Tureo et al Moscovito di poter opprimer questa Republica.

Vero e ehe per obviar al’ inconventi, ehe possono 
avvenire, si haveria a determinare, ehe venendo a morte 
1’ Infante, il Batori non habbia a pigliare altra moglie, et cosi 
e converso, ne da la banda del Batori ei sarä mölta difficoltá, 
perche oltra il rispetto dei etä giä matura, egli, per quanto si 
dice s' e sempre mostrato alieno dal matrimonio. E t in caso, 
ehe la principessa di Suetia mancasse avanti la serenissima 
Infante, Mattia non dovesse torre altra moglie, eccetto di con- 
séntimento della prefata serenissima Infante; et in evento 
della morte di Mattia, la sodetta principessa di Suetia con 
dispensa della Sede Apostolica havesse a maritarsi coi principe 
Massimiliano, o con alcun altro dei figliuoli minori dei impera
tore, con le medesímé conditioni prerogative di Mattia, et cosi 
la Maestä Sua sarebbe sicura, ehe il regno resteria in casa sua. 
Quanto al Tureo, si troveranno modi, ehe esso non haveria a 
male il dótto accordo, et basteria forse metterli in considera
tione, ehe con danno suo et con la ruina dei Batori, 1’impera- 
tore unito coi Moscovito era per poter in breve occupar il 
regno.

Io penso, subito ehe s’intenda la certa risolutione fatta 
in Oracovia sopra la coronatione, render 1’ arcivescovo capace 
dei tutto, et poi di suo consentimento et consiglio promovere il 
negotio con quelli ehe sarebbono piu al proposito, et quando si 
fosse buona speranza d’ accordo da la banda di qua, si potria 
poi trattare con 1’ imperatore di satisfattione et contento de la 
maggior parte, et tutto sotto il nome et Γ autoritä di Nostro 
pignore. La qual cosa verria non solo a conservare ina aceres-' 
cere la divotione et osservanza dei imperatore, dei Batori, et 
di tu tta  questa, natione verso la Santa Sede. Piaccia al Signor 
Iddio disporre gli animi d’ ambe le parti in modo, ehe o con 
questo mezzo, o con altro, ne segua una buona pace et con
cordia, con la conservatione et tranquillitá dei regno et de la 
santa religione. E t s’ ha a sperare ehe Γ imperatore dal canto 
suo condescenderä volontieri a tal accordo, si per la buona et 
quieta natura, per T etä grave, et per la ordinaria indisposizione 
di Sua Maestä, et· si perche! obligando il Batori alia sua 
divotione, si renderä la strada pin agevole di poter ottener la
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Transylvania, et sol mezzo di n. Signore haver uno buona et 
santa lega deli principali potentati della christianitä contra il 
nemico dei nome christiano. A li 3 di Mäggio, 1576.

(A hg, C zartoryski kv t. T eka N ar. 91. k. ex cod. V aticano in te r  V a ti
canos 6413.)

1576. m áj. 4.

Báthory megkoronázása kihirdetése.
»Publicatio  coronationis S tephan i regis.«

(Kiadva : Volumina Legum II. k.)

1576, m áj. 4.
Báthory megerősíti a lengyelek előjogait.

»Stephanus rex confirmat ju ra  et privilegia Polonorum.«

(K iadva : V olum ina Legum  II. k.)

X X X V I.
1576. máj. 4.

Báthory a poroszoknak.
»Literae S. B. Majestatis Stephani Batory ad nobilitatem  terrarum  

Prussiae.«

Stephanus, etc.
Magnifici, generosi, nobiles fideles, nobis dilecti. Delecta

runt nos magnopere studia Sinceritatum et Fidelitatum Vestra
rum erga nos non obscura, de quibus quum ex plerisque aliis, 
tum vel maxime ex magnifico Joanne Costka de Sternberg, 
palatino Sandomiriensi, saepe audiebamus. Quamobrem 
Sinceritates et Fidelitates Vestras omnia a nobis sperare et 
expectare volumus, quae singularibus illarum erga rempubli- 
cam studiis et officiis a rege gratissimo deberi unquam vide
buntur ; neque enim dubitamus Sinceritates quoque et Fideli
tates Vestras, pro suo vicissim erga nos et rempublicam studio 
et amore, a suo proposito rempublicam et Majestatem nostram 
complectendi omnibus debitis officiis contendi, neque esse 
discessuros. Sed de nostra erga Sinceritates et Fidelitates 
Vestras gratia et benevolentia copiosius ex m. d. palatino 
Sandomiriensi cognoscent, qui illas ex sententia nostra alloque- 
tur, cui Sinceritates et Fidelitates Vestrae fidem adhibebitis.

Datum Cracoviae, 4 Maii, 1576.
(A hg. C zartoryski kv t. T eka N ar. 91. k.)
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1576. máj. 16.
Báthory Ghodkiewicznek.

»L iterae  S tephani regis Poloniae ad  Joannem  Chodkiewicz capitaneum
Sam ogitiaé etc.«

Stephanus Dei gratia rex Poloniae, etc.
Magnifice, sincere nobis dilecte. Scripsimus Sinceritati 

Vestrae et nonnulla alia significavimus per generosum castella
num. Nunc quoniam ex nostro et ordinum regni Poloniae 
consilio ablegandos statuimus in Lithuaniam oratores nostros, 
illis commisimus, ut Sinceritatis tuae in iis rebus, quae ad 
communem tranquillitatem conciliandam pertinere posse vide
rentur, quae etiam propositi nostri essent, consilio uterentur. 
Instructi sunt üli a nobis ita, ut in iis omnibus satisfacere 
possint Sinceritati tuae. Fides Sinceritatis tuae erga nos et 
amor, singularisque constantia erga rempublicam, etsi nobis 
alias perspectissima semper existit, tamen in his rebus, ad 
bonum et optatum finem deducendis ita nobis grata erit, ut 
magis nulla unquam esse nequaquam possit, neque debeat. Sed 
haec et alia ex oratoribus nostris Sincéritas tua plenius cog
noscet. Cupimus Sinceritatem tuam bene valere.

Craqoviae, 16 die Maii, a. d. 1576, regni nostri anno primo.
Stephanus rex.

(E redetije  a  hg . C zartoryski ltr . n r. 2237. c. 4.) >

X X X V III.
1576. máj. 22.

Báthory, Henrik franczia királynak.
»L iterae  regis S tephan i B ato ry  ad regem  Galliarum .«

Serenissimo regi Galliae, Stephanus etc.
Quum ad nos proxime superioribus temporibus, maximis 

ordinum studiis, deferetur regnum hoc Poloniae, equidem 
quum multa alia in mentem nobis venirent, quo in hoc genere 
necesse est venire, e t . . . tanti regni administrationem in se est 
susceptum, tum illud sane inprimis occurrebat, eas fuisse tum 
temporis rationes, et ita ex omni parte institutas, tum regni 
hujus, tum ipsius quoque Serenitatis Vestrae, ut gubernacula 
hujus imperii diutius a Serenitate Vestra teneri nequaquam 
posse viderentur. Quum igitur de successore Serenitatis 
Vestrae creando jam ageretur, illud profecto futurum, mente 
et cogitatione nostra, jam tum praevidebamus, nisi nos munus
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delatum susciperemus, magnam plane rerum omnium pertur
bationem in hoc, ipso Poloniae regno excitatam, etiam ad 
plerasque aliorum Christianorum provincias fuisse venturam, 
ita sane, ut ne ipsius quidem Serenitatis Vestrae rationes 
apertissimis incommodis vacare posse viderentur. Quamobrem 
quo ad nos hujus regni gubernacula deferebantur, ea in Dei no
mine prehendenda esse existimavimus, hoc etiam libentius, quod 
quum huc atque illuc in omnes partes oculos mentis nostrae 
circumferebamus, non facile alium quemquam inveniebamus, 
qui Serenitatis Vestrae nomini, laudi, gloriae, amicitiae, 
mutuaeque cum Serenitate Vestra benevolentiae, vel veteris 
illius jam tum in Transylvania, nostro dominatu, constitutae, 
tuendae ac retinendae, vel recentis etiam istius omnibus modis 
augendae ac confirmandae, studiosior nobis ipsis esse videretur. 
Quem quidem nostram praeclaram erga Serenitatem Vestram 
animum quum non dubitemus Serenitati Vestrae hoc etiam 
tempore fore gratissimum, illud praeterea significandum ipsi 
esse duximus, nos qui minime ignoremus nomen regum Gal
barum, tum universo orbi ipso christiano, tum vero huic potis
simum regno Poloniae, cui nos hoc tempore Deus praeesse 
vohiit, semper fuisse charissimum et jucundissimum, id quod 
vel in ipsa Serenitatis Vestrae persona maxime omnium 
apparuit, daturos esse omnem operam pro virili parte nostra, 
ut ejus vinculum amicitiae, vel a multis seculis inter nostros et 
Serenitatis Vestrae antecessores, optima fide cultae, ac firmatae, 
vel nuper adeo inter nos ipsos cum Serenitate Vestra in Transyl
vania, nostro dominatu, non minima ex parte inchoatae, etiam 
deinceps, quod a nos Deus vivere voluerit, omni mutuorum 
consiliorum communicatione, eorumque de communi utriusque 
nostrum sententia explicatione, et breviter omni studiorum ac 
officiorum fraternorum genere, quam maxime retentum ac 
conservatum esse videatur, pro bono et commodo totius 
christianitatis. Ceteram Serenitatem Vestram ignorare nolu
mus, nos quum huc venissemus ac de Serenitatis Vestrae 
supellectile hic relicta inaudissemus, comperisse illam omni ex 
parte integram prorsus esse, verum creditorum quoque nu
merum non deesse, inter quos est praecipue magnificus Joan
nes Costka de Sternberg, palatinus Sandomiriensis, et alii. 
Constituet igitur Serenitas Vestra, quid cum ea fieri vellet, 
secundum ea, quae ex hoc generoso. . . .  plenius cognoscentur. 
Bene valere Serenitatem Vestram cupimus.

Datum Cracoviae, 22 Maii, 1576.

(M ásolata hg , C zartoryski k rák k ai kvt. T éka N ar. 91.)



X X X IX .
1576. máj. 22.

A  lengyel senatus a porosz rendeknek.
»Responsum  ordinibus ducatus P russiae  a  consiliariis reg n i Po lon iae  

Cracoviae datum .«

Magnifici, spectabiles, generosi, nobiles, famati, domini, 
amici nostri cbarissimi. Salutem et benevolentiae nostrae com
mendationem.

Quum primum fines regni Poloniae Sacra Regia haec 
Majestas ingressa fuisset, fecerat, imitata morem serenissimo
rum antecessorum suorum, ut omnes status ac ordines regni 
de suo intra regnum ipsum adventu faceret per literas certio
res, suam omnibus et singulis regiam benevolentiam deferens, 
et eos Cracoviam ad diem felicis inaugurationis suae invitans ; 
quo ipso eodem tempore ad illustrissimum ducem scribi jus- 
serat literas benevolentiae et humanitatis plenas, quibus Illu- 
stritatem ejus ad coronationem suam, et jusjurandum ab Illu- 
stritate/ejus de more praestandum invitabat.

Atque haec tum -ad eum modum acta sunt: nunc his 
diebus allatae sunt huc literae signo Illustritatis ejus obsi
gnatae,· quae in ipsa inscriptione exteriore nomen Majestatis 
suae familiae, cum adscriptione duntaxat palatini Transylva- 
niae praeferebant, regis Poloniae mentionem nullam faciebant, 
intuS autem nec eo verborum honore conceptae erant, qui ma
jestati regis Poloniae, domini nostri clementissimi merito de
betur, et certe ea propemodum continebant, quae ab eo, qui 
regis et regni Poloniae majestatem colere, senatusque ejusdem 
dignitatem tueri et denique electionis jus liberum agnoscere 
deberet, prorsus esse videntur aliena.

Quamobrem pro nostro erga Illustritatem ejus singulari 
studio et benevolentia, proque mutuo cum Dominationibus 
Vestris tanquam fratribus nostris amore et conjunctione, fa
ciendum nobis esse existimavimus, ut eas literas supprimere
mus potius, quam reddendas esse Majestati ejus Sacrae cura
retur, ne forte error, sive casu, sive etiam de industria a quo
piam commissus (nec enim quidquam illorum de Illustritate 
ipsius nobis possumus persuadere) aliquam in animo Majesta
tis ejus offensionem creare posse videretur.

E rit autem Vestrarum Dominationum hoc studium et 
officium nostrum amplecti, Illustritatemque ejus diligenter de 
eo admonere, ut Illustritas ipsius etiam atque etiam conside
ret, quid maxime rationibus suis conducat, quid ve item regno 
ipsi ab Illustritate ejus debeatur. Facile enim intelligi potest,
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tam Regiam ipsam Majestatem, quam regnum etiam ipsum 
jure suo defuturum non esse, nec vero ulla ratione passurum 
ullam a quoquam ipsius fieri imminutionem, contra autem 
omnia salva ac integra fore, tam ex parte regni ipsius, quam 
ex parte Illustritatis ejus, si utrinque ea praestabuntur, quae 
utrinque ipsius feudi Prussici rátiones postulant. Optime va
lere Dominationes Vestras cupimus.

Datum Oracoviae, 22 Maii, 1576.
Consiliarii spirituales et seculares, 

ac officiales regni Poloniae.
(Másolat hg. C zarto rysk i k ra k k a i kv t. T éka N ar. 91. k.)

XL.
1576. máj. 28.

Báthory Mehetned vezérbasának.
»Literae serenissim i regis S tephan i B a to ry  ad  M achm et hassam  Tux-ca- 

ru m  imperatoi-is consiliarium .«

Stepbanus etc.
Illustris princeps ac domine sincere dilecte. Quod hacte

nus ad Illustritatem Vestram nihil scripsimus, factum est 
summis occupationibus nostris in iis initiis regni nostri. Nunc 
quidem res nostrae ita se habent. Quum Transylvaniam de 
ipsius Illustritatis Vestrae consilio reliquissemus, magnis 
itineribus in Poloniam contendimus, ubi multorum erga nos 
studia experti, Cracoviam venimus, et diebus aliquot inter
positis in regem coronati sumus, eodemque illo tempore regni 
administrationem coeptam non infeliciter per Dei gratiam 
continuamus. In  quo duae reS sunt, quae curam cogitationemque 
nostram quodammodo destinere videantur.

Una quod eorum hominum, qui ante etiam electionem 
nostram contrariae factioni se dederant, etsi plerique quotidie 
ad partes meas transeant, tamen supersint nonnulli, qui in 
incepto perseverant, quos nos quidem nobis omni ratione con
ciliare studemus, nec dubitamus, quin tandem benignitate 
nostra omnino conciliaturi sumus.

Alterum est, quod Maximilianus quoque imperator a 
proposito suo non dissensit, et tam intra regnum hoc nostrum, 
intra factionis suae homines, quam extra regnum etiam cum 

' Germaniae et Moscoviae principibus quietem et tranquillita
tem regni nostri perturbare conatur, in animoque habere dici
tur, proximo demum mense Apgusto, bello insperato nos adoriri, 
ut ita arma serenissimi et potentissimi imperatoris a defen
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sione regni hujus foederati alio interim transferre et avertere 
queat.

Quibus quidem ipsius conatibus, etsi omnibus viribus 
nostris obsistemus, tamen interea magnopere cuperemus, ut 
serenissimus ipse imperator ante omnia officii sui illum 
admoneat, deinde ut suos in omnem occasionem intentos esse 
jubeat, ne quid detrimenti ad regnum hoc Serenitati ejus 
foederatum provenire posse videatur. Sed nos de his et aliis 
ejusmodi rebus, per omnem occasionem faciemus Serenitatem 
ejus certiorem, inprimisque per oratorem nostrum, quem isthuc 
propediém missuri sumus. Bene valere Illustritatem Vestram 
cupimus, ejusque amori nos commendamus.

Datum Cracoviae, 28 Maii, 1576.
Ex commissione Sacrae Regiae Majestatis propria

(Más. hg. C zartoryski k rak k a i kvt. T éka N ar. 91.)

X LI.
1576. máj. 28.

Báthory István a szultánnak.
»Stephanus Dei g ratia etc. Ser22 duo Sultano etc.«

De omni statu et conditione rerum nostrarum, jam inde 
postquam in regnum hoc Poloniae ingressi sumus, libenter 
fecissemus Ser!£^ Vestram certiorem, nisi quod hactenus ea 
erat ratio rerum ac temporum, ut vix quicquam certi ante hoc 
tempus ad Serte™ V r-—‘ posse perscribere videremur.

Reperimus per Dei gratiam propensa erga nos studia 
hominum plurimorum, reliquorum autem non parvorum etiam, 
quos advenientes nobis adjunximus, quibus omnibus freti 
colona regni hujus insigniti sumus, et statim ipsa regni guber
nacula in Dei nomine prehendimus, nuncque adeo omnia ex 
officio nostro regio administramus. E t quoniam omnis nostra 
'cura atque cogitatio ita in republica administranda consumi
tur, ut ad privatos etiam homines maximi fructus perveniant 
humanitatis, comitatis et liberalitatis nostrae, idcirco facile 
sane consequemur, ut magnae quotidie bonorum virorum 
accessiones fiant ad causam nostram; pauci modo quidam 
supersunt, non hostes illi quidem, aut rebelles nobis, sed ii 
tantummodo, qui uti semel fuerunt ante electionem nostram 
in contrariam partem adducti, ita in eadem perseverant, quos 
ipsos sensim ac paulatim ad partes nostras adducere, et nomini 
nostro conciliare studemus, ita ut spes sit brevi nos regnum 
ipsum per Dei gratiam omni ex parte pacatum esse habituros.

Illud etiam manifesto apparet, regnum hoc jam pridem
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S e r!  YüüL foederatum, ex recenti isto interventu personae 
nostrae magis ac magis fieri promptum ac paratum ad tuenda 
etiam atque etiam foedera cum ditionibus S e rü B V ~ .  De quo 
et de aliis etiam rebus faciemus copiosius S e r i!  Yr™ per 
majorem oratorem nostrum primo quoque tempore certiorem.

Interim S e r!  Y ü  significandum esse duximus,. Maxi- 
milianum imperatorem nihil demittere de studio et contentione 
sua, ac regnum hoc diversis atque nobis contrariis factionibus 
involvendum, et sollicitando modis omnibus animos tum Ger
maniae, tum Moscoviae principum, hoc unice agere, ut omnium 
auxiliis ad mensem Augustum in unum collectis, nos invadat, 
eo consilio, ut temporis brevitas auxilia ac arma Ser*1? V!5 
excludat, ne ad defendendum hoc regnum Ser*! Y”  foederatum 
praesto esse possunt. Etsi autem regno ipsi ac nobis non desint 
per Dei gratiam rationes, quibus nostram regnique dignitatem 
adverSus conatus ejusmodi tueri posse videamur, tamen quod 
ordines ipsi regni hujus nuper fecerant, ut eum benigne foede
rum et officio sui admonerent, ad pacemque communem secum 
tuendam et colendam per nuntios suos hortarentur, item roga
mus, ut S e rÜ Y ! faciat, consiliaque sua ita obtemperet, ut sua 
in omnem occasionem intentos esse jubeat.

■Nos autem etsi confidimus ipsum quum officii sui, et 
foederum, tum etiam S e r!  Y r— rationem esse habiturum, tamen 
quicquid denique factum fuerit, de eo Ser!? Y ü? faciemus 
certiorem. Bene valere Ser!?  Y !  cupimus.

Datum Cracoviae, 28 Maii 1576.

Ex commissione Sacrae Regiae Majestatis propria.
(Más. hg. Czartoryski krakkai kvt. Téka Naruszewieza 85. k. 87. sz.)
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X L II.
1576. máj. 30.

Báthory jorotestálása a hadügyi törvények ellen.

Stephanus Dei gratia rex Poloniae etc.
Significamus quorum interest, universis et singulis. 

Quum ordines regni Poloniae nos regem suum legitime creas- 
sent, et legatis ad nos in Transylvaniam missis, ad regnum 
suscipiendum invitarent, attulisse ad nos eosdem legatos certos 
articulos, seu leges in interregno post mortem divi Sigismundi 
Augusti, antecessoris mei perlatas, postulasseque a nobis, 
omnium ordinum nomine, ut eas approbaremus: quarum quidem 
legum alias approbavimus, et cum omnibus aliis fegni juribus 
jurejurando sanximus; verum ex iis eam, quae est de ratione



belli, regni exitiosam, et ab nostra existimatione alienam 
judicavimus.

Itaque ejus moderationem et declarationem ab iisdem 
legatis postulavimus, quae nobis ab illis data est,' de quo a 
nostro de hac lege belli gerendi judicio et declaratione iterum 
hic Cracoviae cavendo conscientiae nostrae et existimationi, 
priusquam'coronaremur, protestati sumus, et circa finem hujus 
coronationis nostrae conventus, propter justas rationes, denuo 
protestari voluimus.

Etsi vero senatus et nuntii terrestres nobis declarassent, 
licere nobis id in conventibus particularibus nobilitati propo
nere; tamen, quum nollent nuntii terrestres in constitutionibus 
hoc in conventu perlatis mentionem ejus rei facere, voluimus, 
ut aliud publicum ejus rei testimonium exstaret.

Itaque requisivimus senatores regni omnes, qui sub 
exitum conventi hujus coronationis aderant, ut subscriptioni
bus manuum suarum, et impressione sigillorum hoc testatum 
omnibus facerent.

Datum Cracoviae, in conventu generali coronationis no
strae, die 30 Maii, anno domini 1576.

Stephaniis rex.
Exanciscus Krasitiski, episcopus Cracoviensis.
Albertus Sobieiuski de Starozreby, episcopus Chelmensis.
Valentinus Dembiríski, castellanus Cracoviensis.
Petrus a Zborow, palatinus et capitaneus generalis 

Cracoviensis.
Kasper Zebrzydowski, woiewoda Kaliski
Jan  Tarló, woiewoda Lubelski.
Petrus de Potulice, palatinus Plocensis.
Jan  Zborowski, kasztelan Gnieiiniezski.
Andrzey Dembowski, kasztelan Sieradzki.
Stanislaw Herburt, kasztelan Lwowski.
Jan  Herburt, kasztelan Sanocki.
Petrus Dumin Wolski, regni Poloniae cancellarius.
Joannes Zamoyski, regni vicecancellarius.
Hiéronim Buzenski, podstoli koronny.

(Más. hg. Czartoryski krakkai kvt. Téka Nar. 91.)

1576. jun. 3. Predborii.
Báthory »Stephanus rex« Karnkowskinak.

»Ad conventum regni Petricoviam ipsum vocat et de consiliis 
dissentientium doceri cupit.«’ ,

(Dlugosz II. k. Epist. ill. vir. 1724. 1.)
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X L III.
1576. jun. 10.

Báthory a pápai követnek.
»Bex Poloniae Stephanus, adVincentium Laureum nuntium apostolicum.«

Reverendissime in Christo pater. Nuntiatum nobis est 
a magnificis castellanis ÁVoynicensi et Sanocensi1), Sincerita
tem Yestram expectare lituras nostras, ex quibus cognoscere 
possit, utrum e regno proficisci, an in eo subsistere, donec a 
Sede Apostolica responsum acceperit, debeat. Nobis quidem 
non modo pro nostra érga s. Sedem Apostolicam pietate, verum 
etiam erga ejus ministros studio gratissimum fuisset, si Sin
ceritas Vestra curasset, quod tam ejus Sanctitati jucundum, 
quam ordinibus hujus regni optatum foret. Etenim scimus ejus 
Sanctitatem pro sua erga omnes catholicos paterna ac pari 
caritate hoc solum quaesivisse, ne alius rex Poloniae, quam 
catholicus crearetur. Itaque nobis, qui in catholica religione 
nati et educati sumus, sanctissimeque eam colamus, ac pro ea 
libenter mortem oppeteremus, creatis, ipsius Sanctitati plene 
satisfactum fuisse; non dubitamus, quemadmodum etiam ipsius 
Sanctitas nostram erga se observantiam, vel potius pietatem re 
ipsa cognoscet.

Nunc vero quüm in iis, quae a Sinceritate Vestra hoc 
tempore gesta dicuntur, Sinceritas Vestra non modo ipsius 
ecclesiae ac religionis causam egisse, verum praeter id ea, quae 
libertatem regni hujus offendere videntur, procurasse, ab 
ordinibus regni existimetur: postulamus a Sinceritate Vestra, 
ut hac in parte faciat, quod maxime ad tuendam s. Sedis 
Apostolicae hoc in regno dignitatem, quae nobis summae 
curae est, pertinet, ut nimirum extra regnum responsum ipsius 
Sanctitátis expectet in aliquo loco, in quo extra suspicionem 
statuum morari possit; quod regni hujus status, etsi Sinceri
tatis Vestrae tanquam apostoliéi nuntii rationem magnam 
habeant, tamen de libertate quoque sua cogitare sese debere 
existiment, ipsiusque Sanctitati abunde satisfacere se sciant, 
quum nec ipsius, nec ecclesiae auctoritati, conservata sua 
suffragiorum in comitiis regalibus libertate, quicquam derogare 
cogitent. Nos vero ipsi non solum illi derogare nolimus, verum 
etiam omni spe efficere constituerimus, ut eam sartam tectam 
more majorum censervemus, et tueamur. Bene valere Sinceri
tatem Vestram cupimus. '

Datum Bolimo-viae, die 10 mensis Junii, anno domini 
1576. regni vero nostri anno primo.

0 Tarnowski Kristóf és Herburth János. 
s z á p e c z k y  : ü á t iio r y  i s t . l e n q y e l  k ir a l y e y a  v á l a s z t á s a . 27
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X LIY .
1576. jun. 11.

A  pápai követ felelete a király követeinek.
»Responsum nuntii apostoliéi ad superiores literas, ad magnificos Woyni- 

censem et Sanooensem castellanos scriptum.«

Illustres, magnifici domini. Illud sanctissimi domini 
nostri pro suae Sanctitatis munere, et singulari erga hanc 
inclitam rempublicam studio, paternaque benevolentia propo
situm ac consilium semper fuit, ut religiosissimi atque amplis
simi hujus regni dignitatem (ut occasio tulerit), tuendam et 
augendam modis omnibus curaret, praesertim quod ipsius 
reipublicae in catholicam religionem, et s. Apostolicam Sedem 
pietas et observantia, atque in rebus gerendis animi magnitudo 
ac praestantia, post hominum memoriam clara perpetuo exsti
terit. Quo nomine postquam suae Sanctitati renuntiatum est 
de serenissimi ac cbristianissimi Henrici regis e regno discessu, 
nihil profecto antiquius, ac majori curae fuit, quam ut ejus 
christianissimae Majestatis in Poloniam reditus acceleraretur, 
ac si id non sinerent Galliae regni difficultates, et hujus rei
publicae necessitas novam regis electionem postularet, regnum 
ad eum deferretur principem, qui religione, auctoritate ac 
potentia et fidem catholicam, a qua pendet regni salus, conser
varet, et hanc rempublicam atque una orbem Christianum a 
communi christiani nominis hoste tueri posset. Saluberrimum 
hujusmodi consilium ad optatos exitus perduci posse sua 
Sanctitas sperabat, si Maximilianus II . piissimus ac potentissi- 
mus imperator, vel aliquis ex serenissimis ejus Caesareae 
Majestatis filiis, quod paene idem esset, rex eligeretur, atque 
ob hanc fortasse causam caeteri competitores principes, in 
postremo electionis conventu, suis quisque rationibus ejus 
Caesareae Majestatis rationes anteferre voluerint, idque per 
suos oratores coram regni ordinibus palam professi sunt. Ea 
igitur causa motus sanctissimus ac sapientissimus pontifex 
mihi in tempore mandaverat, u t hoc negotium pro mei muneris 
ratione promoverem.

Quum primum itaque citra ipsius regis christianissimi 
injuriam mihi per Sedis Apostolicae dignitatem licuit, id 
potissimum studui, ad id omnes nervos intendi, ut res huic ac 
toti Christianae reipublicae salutaris conficeretur, et in eo 
quidem negotio gerendo ipsorum principum competitorum, ac 
praecipue serenissimi Transilvaniae principis dignitatis ex 
suae Sanctitatis mandato et jussu, quam debui rationem 
pfofecto habui. Ob geminam autem electionem turbatis rei-
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publicae rebus, eam potissimum omnium ordinum consensu 
firmandam curavi, quam et ab initio procurandam susceperam, 
et huic ac toti christianae reipublicae magis ex usu fore 
existimavi. Ac ubi post ipsius serenissimi principis in regnum 
adventum, ac simul inaugurationem manifeste deprehendi, rem 
in funestum aliquod, quod Deus avertat, civile bellum cum 
regni ac totius christiani orbis detrimento casuram: eas inire 
rationes contendi, quibus ad utriusque tranquillitatem, eodem 
serenissimo principe in Polonia et Transilvania tuto regnante, 
sacrae Caesareae Majestatis dignitas sarta tecta conservetur. 
Idque reverendissimis dominis archiepiscopo primati, atque 
episcopo Plocensi (quorum animos ad id magnopere inclinare 
ob reipublicae incolumitatem prospiciebam), nonnullisque 
aliis, tum ecclesiasticis, tum proceribus atque equitibus, partim 
sermone, partim per literas significari, quamquam mihi omnem 
hujus consilii ‘mei rationem nemini explicare antea visum fuit, 
quam ipsum serenissimum principem adire et alloqui liceret.

Nunc si eo nomine incliti regni ordines aliquam reipub
licae perturbationis culpam in me conferre putant, ac pro- 
pterea me e regno proficisci contendunt, idque per ipsius 
Majestatis literas mihi declarari curarunt, dabo, Deo juvante, 
operam, ut cunctis ad iter tuto, et ex s. Apostolicae Sedis 
dignitate aggrediendum rebus praeparatis, primo quoque tem
pore ejus Majestati morem geram, et eos, qui hujusmodi 
opinionem in animum ipsius Majestatis et clarissimorum regni 
ordinum immerito insinuerunt, ingenti cura tandem liberemus. 
Ego vero ob summum meum erga religiosissimam, nobilissimam 
ac fortissimam Polonorum nationem, apud quam legationis 
apostolicae munere sesqui biennio hactenus sum perfunctus, 
[studium, quod] nunquam intermisi, officia mea absens perpetuo, 
prout res tulerit, sum collaturus, nec ingentem ac praestantem 
suae Majestatis quum virtutem, rege u t audio, maxime dignam, 
tum erga s. dnum nrum et Apostolicam Sedem pietatem et 
observantiam, jam antea suae Sanctitati re ipsa cognitam ac 
perspectam, nunc ipsius Majestatis literis ad me datis omnino 
confirmatam, debitis studiis atque obsequiis prosequi unquam 
desinam.

Atque haec mihi visa sunt, quae ad suae Majestatis, et 
illustrium Dominationum Vestrarum literas responderim. 
Caeterum illustres et magnificae Dominationes Vestrae rem 
mihi gratissimam, ac mutuis officiis compensandam facient, si 
hasce meas literas suae Majestati ac regni ordinibus legendas 
curabunt. Cupio eas bene valere..

Datum Chroslini, die 11 Junii, anno domini 1576.
(Mindkettő a párisi csász. kvt. coll. Fanr. 6083.1, k.)
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XLY.
1576. jun. 22.

A  porosz rendek Báthorynak.
»Literae ordinum terrarum Prussiae ad regem Stephanum ex comitiis

Culmensibus,«
Serenissime ac potentissime rex, domine, domine clemen

tissime. Fidem et obsequentissima nostra servitia atque subjec
tionem cum summa observantia in gratiam Majestatis Vestrae 
submisse deferimus.

Serenissime ac potentissime rex. Quae legatus et secre- 
tarius Majestatis Vestrae, generosus Nicolaus Kossobucki, ad 
nos retulit, summo venerationis studio accepimus. E t quidem 
primo mirari Majestatem Vestram intelligimus, quod ea 
inscia, conventum bunc nobis instituimus. Sed quum ex eventu 
in optimum finem eundem a nobis indictum esse constet, non 
dubitamus Majestatem Vestram nos satis excusatos habituram. 
Quum enim in Nova civitate non ita pridem quidam nostrum 
ad privatum colloquium convenissemus, eo potissimum consilia 
nostra direximus, ut omnes conjunctim, salvis privilegiis et 
juribus nostris, ad Majestatem Vestram libere accedere pos
semus : unde conventum praesentem necessario celebrandum 
duximus, ubi, etsi quibusdam ex civitatibus, absentibus qui
busdam etiam ad id mandatum non habentibus, quid actum sit 
et ex domino Kossobucki et internuntiis nostris Majestas Vestra 
cognoscet.

Hos enim eo animo designavimus, et quamprimum 
ablegabimus, ut subjectionem et obediehtiam, quam semper 
regibus Poloniae absque ulla sinistra-suspicione praestitimus, 
Majestati Vestrae deferant, ea tamen conditione praemissa, 
u t omnia singula harum terrarum jura, privilegia, libertates 
et immunitates, uti majores nostri a Cruciferis et dominis 
olim regibus Poloniae acceperunt, atque jam in certos arti
culos conscripsimus, sublatis omnibus gravaminibus, prius 
nobis confirmentur: non diffidentes, hoc nostrum ad commune 
bonum spectans propositum Majestatem Vestram in optimam 
partem esse interpretaturam. Deo optimo maximo florentem 
et feliciter regnantem commendamus. Eidemque Majestati 
obsequentissima nostra servitia et studia submisse deferimus.

Datum in conventione Culmensi, die 22 Junii, anno 1576.
Ejusdem regiae Majestatis Vestrae

humilimi subditi
Consiliarii et Ordines terrarum Prussiae.

(Más. hg. Czartoryski kvt. Téka Nar. 91. k.)



OKMÁNYTÁRA. 4 2 1

X L VI.
1576. jun. 22.

A svéd király Báthorynak.
>Rex Svecoram ad Majestatem Regiam.«

Joannes tertius Dei gratia Svecorum, Gothorum, etc. 
rex, serenissimo principi, domino Stephano eadem gratia regi 
Poloniae etc. domino fratri et affini nostro charissimo et hono
rando, salutem, sinceram fraternae benevolentiae significatio
nem, omniumque rerum felicium incrementum.

Serenissime princeps, domine frater et affinis charissime 
et honorande. Nihil gratius, nihil jucundius accidere nobis 
potuit Serenitatis Vestrae literis, per fidelem nostrum Lauren
tium . . . .  nobis redditis, tum quod iis in propinquiorem ac 
certiorem deducti sumus cognitionem, Serenitatem Vestram, 
Dei providentia, proximis superioribus calendis Maii cum 
serenissima principe, domina Anna, regina Poloniae, sorore et 
affine nostra carissima, sacris firmatis connubiis, regem solem- 
niter declaratam, regiaque corona inauguratam esse, tum quod 
literae eadem plenissimae erant officii cum praeclara signifi
catione Serenitatis Vestrae erga nos voluntatis: quorum 
utrumque ut nobis maximae fuit voluptati, ita de altero 
Serenitatis Vestrae fortunae ac virtuti imprimis gratulamur, 
Deum opt. max. orantes, ut id felix faustumque esse faciat, 
quum Serenitati Vestrae, tum ipsius regno et universae rei- 
publicae christianae.

Ad alterum vero nostra mutua fraternae benevolentiae 
studia et officia omnia prompta atque parata vicissim adjici
mus, non dubitantes, quin Serenitas Vestra Operam datura sit, 
ut ex regnorum nostrorum vicinitate, mutua quoque ac fraterna 
benevolentia fructum eum percepturi simus, qui. et nobis, et 
regnis utriusque nostrum, ac universae christianae reipubblicae 
futurus sit uberrimus et optatissimus.

Quod superest, serenissimam dominam Annam, Serenitatis 
Vestrae consortem, sororem et affinem nostram carissimam, 
alioqui Serenitati Vestrae ex conjugali vero amore longe com
mendatissimam, nos pro arctissima affinitatis nostrae necessi
tudine, ita Serenitati Vestrae commendamus, ut majore cura 
et studio, magisque ex animo commendare non possimus. Deus 
opt. max. Serenitatem Vestram una cum sorore et affine nostra 
carissima quam diutissime salvam, incolumen et florentem 
conservet.

Datum in arce nostrae Szwarchow, die 22 mensis Junii, 
anno Christi 1576.
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X L V II.
1576. jun. 22.

A svéd királyné Báihorynak.
»Regina Svecorum ad Majestatem Regiam.«

Catharina Dei gratia Svecorum, Gothorum, etc. regina, 
serenissimo principi, domino Stephano eadem gratia regi 
Poloniae, etc. domino affini nostro carissimo, salutem et 
omnium rerum felicissimos successus.

Serenissime princeps, domine affinis carissime. Ex literis 
serenissimae principis, dominae Annae, reginae Poloniae, 
sororis nostrae carissimae, et Serenitatis Vestrae consortis, 
cognovimus, Serenitatem Vestram, Deo providente, regem 
Poloniae declaratam, et cum eadem carissima consorte sua 
regio decoratam diademate: id quod singulari sane laetitiae 
nobis fuit, ac Serenitati Vestrae pro mutua affinitatis et bene
volentiae inter Serenitatem Vestram et nos contracta conjunc
tione, ex animo de hac dignitate regia gratulamur, quae ut et 
ad Serenitatis Vestrae, et sororis nostrae carissimae salutem, 
et totius regni Poloniae tranquillitatem, pacemque firmam, et 
incolumitatem dirigatur, Deum opt. max. veris precibus 
oramus. Is clementer faxit, u t ex hac Serenitatis Vestrae regia 
inauguratione, non tantum ad nostra, et Serenitatis Vestrae 
regna, verum ad universam rempublicam christianam, maximae 
utilitates perveniant.

Quod reliquum est, u t Serenitas Vestra carissimam 
sororem nostram, alioqui ex vero conjugali amore sat commen
datam, etiam respectu nostrae petitionis, quam nyt ulla dubi
tatio, sed sanguinis necessitudo, et sincerus in carissimam 
sororem amor expressit, quam commendatissimam habeat, 
etiam atque etiam Serenitatem Vestram rogamus. Deus opt. 
max. Serenitatem Vestram sororemque nostram carissimam in 
tranquillo regni statu florentes conservet.

Datum in arce nostra Szwarchow, die 22 mensis Junii, 
anno Christi 1576.

(Mindkettő a párisi csász. kvt, coll. Raur, 6063. III. k.)

X L  V III.
1576 jun. 29.

Báthory a litvánoknak.
»Responsum Stephani regis ad postulata Lithuanorum.«

Stephanus Dei gratia rex Poloniae, etc.
Significamus praesentibus literis nostris, quorum interest,
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universis et singulis, harum notitiam habituris. Quum ab ordi
nibus magni ducatus Lithuaniae habitus esset conventus in 
oppido Mscibow, in eoque conventu ordines m. d. Lithuaniae, 
pro suo singulari erga nos studio, et ea, quam de nobis conce
perunt, opinione, tum etiam pro sua singulari erga rem- 
publicam benevolentia, sententiarum varietatem, quae in 
comitiis electionis exorta erat, sustulissent, miserunt ad nos 
nuntios suos Varsaviam, tum ejus rei declarandae, tum postu
latorum ejus nationis deferendorum causa.

Ex quibus quidem postulatis haec fuerunt, quae non ad 
nos solum, sed ad omnes etiam status pertinerent, nec non 
nisi in comitiis generalibus decidi et determinari possent: ne 
Majestas Regia in auxiliis m. d. Lith. praestandis, exercitui 
aliquem Polonum vel extraneum praeficiat, sed milites, qui
cunque in Lithuaniam submittuntur, sub praefecti generalis 
Lithuani imperio s in t: ordinationes bellicae ad injuriam inco- 
larurn m. d. Lithuaniae non statuantur, miles praesidiarius 
arcium finitimarum possessionatus in m. d. Lithuaniae ommit- 
tatur, qui juramentum faciat et regno et m. d. Lith. conventus 
in Polonia et in Lithuania alternatim fiant, ubi in Lithvaniae 
celebrabitur, primum Lithuanica judicia juxta statuta Lithua- 
nica, et quando in Polonia Polonica, juxta statuta Poloniae expe
diantur. Celebrandis conventibus loca assignentur, una vice 
Petricoviae, altera Vilnae sive Varsaviae et Groduae, aut 
Lublinae et Brestae. Diminutio jurium Lithuanicarum aequali 
potentia compensetur, ut certam habeant defensionem Litb- 
vani, ne illis opus sit, ingruente necessitate, ad Polonos confu
gere. Titulus solitus illis scribatur, videlicet senatui et ordi
nibus m. d. Lith. Castellani in districtibus juridicis consti
tuantur in locum marschalcorum, exemplo minorum castel
lanorum in Polonia. Moneta, quae in Polonia cudetur, in 
Lithuania quoque cudatur, antiqua in eodem pondere et 
aestimatione permaneat in Polonia et Lithuania. Telonea 
aquatica et terrestrica, quae antea ad thesaurum regni non 
pertinebant, -et nec erant unquam, non excogitentur nec 
derogetur in eo thesauro et nationi Lithuanae. Locus et 
potestas dicendae sententiae in senatu duci Slucensi assignetur, 
juxta veterem consuetudinem, et Sigismundi Augusti regis 
declarationem. Duces seu kniazie secundum antiquam consue
tudinem loca sua antiquitus consueta habeant. Media pars 
tormentorum Tykocinum devecta, magno ducatui Lithuaniae 
restituatur.

Quae quidem postulata praefatos nuntios ad nos feliciter 
detulisse et eorum confirmationem flagitasse testamur. Sed 
quum, ut praescriptum est eorum contenta non ad nos tantum,



sed ad omnes ordines pertinerent, nihil de iis statuendum 
putavimus, sed salvo privilegio Unionis ac jure publico, illis 
de consensu et consilio senatorum regni, qui nobis aderant, 
permisimus, ut ea in conventu generali indicendo et celebrando 
proponerent, de quibus etiam et nos ad ordines Poloniae, salvo 
itidem praefato privilegio Unionis, ac jure publico manente, 
referemus, et eas rationes ex communi consensu utriusque 
gentis, ac pro debito nostro quaeremus, quibus negotia haec 
ex utilitate communis reipublicae definiantur. In quorum 
omnium fidem et testimonium sigillum nostrum praesentibus 
est appensum.

Datum Varsaviae, 29 die mensis Junii, anno domini 
1576, regni nostri anno primo.

Stephanus rex.
(M á s . h g .  C z a r t o r y s k i  k r a k k a i  k v t .  T é k a  N a r . 9 1 .  k .)

XL1X.
1576. jun. 29.

Báthory megerősíti a litvánok előjogait.
»Confirmatio per juramentum Stephani regis Poloniae omnium jurium 

et privilegiorum magni ducatus Lithvaniae.«

Stephanus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lith
vaniae, etc. princeps Transylvaniae.

Significamus praesentibus literis nostris, quorum inter
est, universis et singulis, praesentibus et futuris, harum noti
tiam habituris. Quum divina voluntate ad gubernacula com
munis reipublicae regni Poloniae et magni ducatus Lithvaniae 
vocati, Oracoviae more institutoque Christianorum regnum ac 
istius reipublicae coronaremur, factum est, ut illi coronationi 
nostrae non adessent senatores, officiales et nuntii nobilitatis 
magni ducatus Lithvaniae, propterea, quod quaedam variatio 
sententiarum sub comitia regalia ac legationem ad invitandum 
ad regnum suscipiendum mittendam, orta, nondum ad concor
diam deducta fuisset.

Deinceps vero celebratus est ab omnibus ordinibus 
magni ducatus Lithvaniae conventus in oppido Mscibow, ad 
quem conventum missi fuerunt a nobis magn. Joannes Siera- 
kowski in Boguslawice, palatinus Lenciciensis, et generosi 
Stanislaus Karsnicki, subjudex Siradiensis, et Arnolphus 
Chlebowicz, vexillifer Drohiciensis, hortandi illorum ad con
cordiam causa. In  quo pro suo erga nos singulari studio, et 
ea quam de nobis conceperant, opinione, ac item pro sua sin
gulari erga rempublicam benevolentia, eo devenerunt, ut sub
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lata p r o r s u s  illa pristina sententiarum varietate, de'nullius 
alterius regis, ac ejusdem magni ducis majestate, quam nostra 
agnoscenda et colenda sancirent, ej usque rei declarandae ac 
postulatorum, quae ad suffragiorum ejus gentis jus et liberta
tes, ac immunitates ceteras tuendas pertinerent, deferendorum 
causa nuntios suos ad nos Varsaviam mitterent, videlicet: 
ill. et m agn. com item , barones et generosos nob iles, Joannem  Chod- 
kiew icz, com item  in  S z k ló w  et M ysz, castellanu m  V ilnensem , ca p ita -  
neum generalem  S am ogitiae, m arschalcum  suprem um  m. d. L ith v a n ia e , 
adm inistratorem  et praefectum  exercituum  L iv o n ia e , cap itaneum  Caunen- 
sem, tenutarium  T elsov ien sem , —  E ustach iu m  W o llo w ic z , castellanu m  
Trocensem , v icecan cellar ium  m. d. L ith . B restensem , K obrynensem , 
R zeczyczen sem qu e cap itaneum , G ábrielem  H orn ostay , p a latinu m  
capitaneum que M inscensem , tenutarium  C am ieniecensem , Joann em  
C h lebow icz, castellan u m  M inscensem . tenutarium  O nixtensem , Chri- 
stophorum  R ad ziw il), pocilla torem  M. D . L ith ., qui tam en propter  
adversam  valetu d inem  advenire huc ad  nos non poterat, Joannem  
K iszk a , incisorem  m. d. L ith ., N ico lau m  O lechnovicz D oroh ostaysk i, 
dapiferum  m. d. L ith . cap itaneum  V olkoviscensem , tenutarium  V ielo-  
nensem , Szereszoviensem , praefectum  G ondinensem , L aurentium  W oyn a , 
thesaurarium  curiae notarium que m. d. L ith . cap itaneum  P in scen sem , 
tenutarium  O litensem , K w asoviensem qu e, A lexandrum  C hodkiew icz, 
G rodnensem , M ohiloviensem que capitaneum , H eyn en sem que tenutarium . 
E x  Ordine vero equestri e t nuntiorum  terrestrium , ex  om nibus pa lati- 
natibus et d istrictibus m. d. L ith ., v id e licet ex  p a la tin a tu  V iln en si 
ducem  Joann em  Sw irsk i m arschalcum , tenutarium  M oischagoliensem , 
Joannem  P a lu sk i, m arschalcum  et tenutarium  N em onoiscensem , ducem  
Jacobum  Sw irsk i, ex p a la tin a tu  T rocensi, ducem  L ucam  Sw irsk i, 
m arschalcum , praefectum  B ierzanensem , A lbertum  D z iew ia lto w sk i, 
succam erarium  Caunensem , secretarium  nostrum , Joannem  K lu k ow sk i, 
burgrabium  G rodnensem , et Y a len tin u m  K a m ie n sk i; —  ex  terra S a 
m ogitiae, A lbertum  B ielew icz , praefectum  Sondom iensem , et G eorgium  
W o y n a ; —  ex p a la tin a tu  P o locen si, J o a n n em L o p o t, capitaneum  D ris-  
nensem , et R om anum  N e w e ls k i; —  ex p a la tin a tu  N ovogrodensi, H ie 
ronym um  P u x ta , vex illiferu m  V olkoviensem , M ichaelem  S ok o low sk i, 
jud icem  terrestrem  Slonim ensem , L eonardum  U z lo w sk i, subjudicem  
V olkoviensem , B oh u sz  O w siany, A ndreám  H olu b , et B asiliu m  Zien- 
k o w ic z ; —  ex p a latin atu  V iteb scen si, N ico lau m  S a p ie h a ; —  ex p a la 
tinatu  B resten si, B asiliu m  F ied u szk o  vex illiferu m  P in scen sem , G rego- 
rium W o y n a  et M axim ilianum  C zapla  ; -—  ex p a la tin a tu  M inscensi, 
Stan islaum  Sollohub, succam erarium  M inscensem , M artinum  W olod -  
k ow icz , judicem  terrestrem  M inscensem  e t B asiliu m  C zapinski. .

Per quos quidem nuntiös requisiti sumus, ut praesenti
bus hisce nuntiis hic Varsaviae juramentum, quod regno 
Poloniae et magno ducatui Lithvaniae Oracoviae praestitimus,
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iteraremus, promittentes suo ac ordinum m. d. Lith. nominibus 
post id praestitum illos itidem nobis juraturos, et subjectionem 
constantem, tanquam fideles subditos, praestituros.

Hoc primum ante omnia testati et professi, quod non 
poscerent, ut vel electionem et coronationem nostram in 
dubium vocarent, vel ut hanc consuetudinem iterandi m. d. 
Lith. ordinibus juramenti a regibus, iisdem magnis ducibus 
Lithuaniae, ab ntraque natione, scilicet Polona et Lithuana 
communiter, prout de jure est electis inducerent, vel Unionis 
privilegium laedi vellent, cujus vinculum sacrosanctum et 
indissolubile perpetuis temporibus esse deberet; sed prospici
entes, ut libertas et jus suffragiorum illis cum regni Poloniae 
senatoribus, officialibus ac nobilitate, communi jure integra 
salvaque maneant, et nunquam minuantur, de qua libertate in 
ipso privilegio Unionis cautum est: quod videlicet non separa- 
tim a solis Polonis, vel item Lithuanis rex Poloniae et idem 
magnus dux Lithuaniae creari debeat, sed simul communibus, 
ut in privilegio Unionis scriptum est, vocibus et suffragiis. 
Proinde nullum in regno Poloniae et m. d. Lith. imperare 
posse, vel etiam potuisse, ex praescripto Unionis privilegio, 
nisi requisito legitime ac de jure accedente utriusque nationis 
proprio consensu. Quemadmodum etiam in reliquis regni 
conventibus nihil statui posse, quo utraque natio teneatur et 
obligetur, non advocata aut non consentiente utraque natione, 
juxta continentiam Unionis literarum. Praeterea vero se poscere 
id testabantur, considerantes, quod quum titulus et officia m. d. 
Lithuaniae integra debeant manere, idcircoque in electione et 
coronatione electus promulgari et publicari debeat, Poloniae 
rex et idem magnus Lithuaniae dux, et circa coronationem 
rex de more juret in leges et libertates: nemo non modo offi
cialium, verum et senatorum et nuntiorum terrestrium m. d. 
Lith. circa juramentum, vel etiam publicationem et promulga
tionem tituli et regiminis nostri praesens fuerit.

Quibus quidem omnibus diligenter perpensis et exami
natis, ac quum satis constaret nihil nos hac in parte contra 
dignitatem nostram, vel divinum praeceptum de jurisjurandi 
sanctitate non vulganda facturos, quod faceremus propter 
concordiam et salutem populorum nobis subjectorum conser
vandam, quo summa muneris regii spectat, tum etiam propter 
rationes suprascriptas nuntiorum Lithuaniae, eodem modo 
conditionibus ac cautionibus, quae supra continentur, reser
vatis, juramentum ordinibus m. d. Lith., Yarsaviae praesenti
bus, m, d. Lith. legatis suprascriptis, praeter senatores offi
ciales ac nobiles regni plurimos, de consensu senatorum regni
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Poloniae, qui nobis aderant, verbis iisdem conceptis, quibus 
Cracoviae, iteravimus: quod quidem tale est.

Ego Stepbanus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux 
Lithvaniae etc. spondeo et sancte juro etc.

(Az eskü, mint fennebb a 376. 1.)

Quo quidem juramento his, quae suprascripta sunt, 
verbis a nobis praestito, praedicti m. d. Lith. nuntii, nobis 
itidem sup ac totius m. d. Lith. statuumque ejusdem m. d. 
vigore mandatorum, juramentum fidelitatis et obedientiae 
tanquam regi, eidemque magno duci Lithvaniae, ac domino 
suo praestiterunt. In  quorum omnium fidem et testimonium 
praesentes literas nostras dari et obsigillari mandavimus, ac 
eas manu nostra propria subscripsimus.

Datum Yarsaviae, 29 mensis Junii, anno domini 1576. 
regni nostri anno primo.

Praesentibus, praeter nu ntios m. d. L ith ., quorum  nom ina su pe
rius su nt expressa  e t in scrip ta , rev™0 et révül! in  Christo patribus, 
d. Jacobo U chan sk i, arch iep iscopo G nesnensi, lega to  nato , e t regn i 
nostri prim ate, S tan islao  K arn kow sk i, V la d isla v ien si e t P om eran iae, 
P etro  M yszkow sk i, P locen si, e p isc o p is ; ac m agn. gen . e t ven . P etro  a  
Zborow  C racoviensi e t generali, Joanne K o stk a  de Sternberg, Sando- 
m iriensi ac M ariaeburgensi, P u cen si, D irscbovien siqu e, Joann e Siera- 
kow sk i L en cic ien si, S tan is lao  K ry sk i de D ob rzyn , M asoviae e t P lo e en si  
D obrzinensique, N ico la o  K iszk a  a C iechanow iec, P od lach iae  ac  D rohi- 
ciensi B ielscensiqu e, A n selm o G ostom sk i de  L ezen ice , E a v e n s i, p a la 
tin is et c a p ita n e is ; —  Joann e com ite in T en czy n , V oyn icensi, suc- 

■ cam erario curiae nostrae, ac L u b lin en si P a rc o vien siqu e, Joan n e  de 
Zborow, G nezn en si ac O dolanoviensi, S ig ism u ndo C zy zo w sk i B e lzen si, 
G eorgio Z ielin sk i P locen si, Z akrocim iensi et M lavensi, M ath ia  S a w ic k i  
P odlach iensi, Jakob o E o k o sso w sk i Srem ensi, curiae n ostrae  thesaurario, 
Christophoro L an ck oroú sk i, M alogosten si, Joann e H erbu rt de P u ls tin  
San ocensi e t P raem islien si, ca ste lla n is  et c a p ita n e is ; —  P a u lo  D z ia -  
ly n sk i D ob rinensi, Sim one S zu b sk i In ovlod en si, Sand iw ogio  D rob i- 
c in sk i L u b aczov ien si, E a p h a ele  S lad k ow sk i C on aviensi terrae L enci- 
ciensis, c a s te lla n is ; —  A n drea  O p alin sk i, suprem o m arschalco , K oha- 
tinensi e t K cin en si cap itaneo, P etro  D u n in  W o lsk i, cancellario , cu
stode L en cic ien si, G nesnensi, P osn an ien si canonico, Jo a n n e  Z am oyski, 
vicecancellario  regn i nostri, B e lzen si, K n y szy n en si e t Z am echensi, 
A ndrea de  Zborow, curiae n ostrae m arschalco , e t E adom iensi, ca p ita 
n e is  ; —  H ieronym o K ozrazew sk i P locen si, V ra tis la v ien si praeposito, 
secretario m ajori, S tan islao  O rzechow sk i, curiae n ostrae referendario, 
cantore G nesnensi, Joann e O stforog, regn i nostri p incerna, Joann e  
B orukow sk i L en cic ien si, Joan n e  Z aborow ski Sandom iriensi, praepositis  
L aurentio  G oslick i, decano K ie lcen si, canonicis C racoviensibus et se 
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cretariis n ostris, G asparo  M acieiow sk i stabuli nostri praefecto , S ta 
n islao  E a d z im iiisk i L iv en ei et C am eneeensi, S tan islao  K arsn ick i L ato-  
vicen si cap itan eis , e t a liis  quam plurim is d ign itariis e t officia libus no
stris sincere et fideliter d ilectis.

Datum per manus magnifici Joannis Zamoyski, regni 
Poloniae vicecancellarii, Belzensis, Knyszynensis etc. capitanei.

Stephanus rex.
(Hg. C zarto rysk i l tr .  309 sz. 19. és T éka N ar. 91. k.)

1576. jut. 5. Varsó.
Báthory István király X III. Gergely pápának.

»Studia sua et observantiam sedis apoatolicae, religionisque catho
licae tuendae constantiam, imo regnum etiam suum favori et prote
ctioni pontificis commendat.«

(Diugosz II. k. Epist. ill. vir. 1754. 1. és Theiner : Annál. tied. II. k.
206. 1.)

1576. jul. 25. Albae Juliae.
Báthory Kristóf Karnkowski lcujawi püspöknek.

»Eius et reipublicae Polonae studium in se plurimi faciens, assi
duo literarum commercio frui optat.«

(Diugosz II. k. Epist. ill. vir. 1732. 1.)

L.
1576. aug. 6.

Báthory a poroszoknak.
» S t e p h a n u s  D e i  g r a t ia  r e x  P o l o n ia e ,  e t c .  a d  s t a t u s  e t  o r d in e s  P r u s s ia e .«

Reverendissimis in Christo patribus, magnificis, genero
sis, nobilibus, spectabilibus et famatis terrarum nostrarum 
Prussiae ordinibus, sincere et fidelibus dilectis, gratiam no
stram regiam.

Reverendissimi etc. Probatur nobis magnopere studium 
Sinceritatum et Fidelitatum Vestrarum tum erga nos, tum 
erga rempublicam, quam nunc cum maxima omni ope, atque 
praesidio communi omnium nostrum juvandam et muniendam 
esse judicamus. Quamobrem etsi nonnihil dolemus inflammatis 
istis Sinceritatum et Fidelitatum Vestrarum erga nos, ergaque 
rempublicam studiis exiguam quandam moram adferri pauco
rum nonnullarum studiis non aeque ardentibus; tamen quoniam 
bona spe sumus, omnes ex aequo rempublicam esse tandem 
complexuros, ad eamque omnia sua studia nobis esse delatu
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ros: idcirco et Sinceritates quidem ac Fidelitates Vestras 
bono animo jubemus esse, et reliquos omnes omnia de nobis 
sibi benigna polliceri volumus. Quod ut omnibus certum ac per
suasum esse possit, nolumus ignorare Sinceritates et Fideli
tates quoque Vestras, constituisse nos istuc ad illas proficisci, 
atque eam quoque reipublicae regni nostri partem oculis no
stris lustrare, et, quam maxime poterimus, clementia nostra 
curare.

Interim autem quoniam Sinceritates et Fidelitates Ve
stras conventu terrarum illarum opus habere intelleximus, 
equidem ut Sinceritatibus et Fidelitatibus Vestris jam nunc 
promptum et paratum animum nostrum ostendamus, non gra
vate concedimus, ut conventum terrarum illarum Marienburgi 
ad diem primam mensis Septembris, ex auctoritate nostra 
publicare atque agere possint, ad constituendas rationes ter
rarum illarum perturbatas, et ad omnium animos majestati 
nostrae conciliandos. Ad quem nos etiam conventum ipsum 
duos ex senatoribus regni nostri missuri sumus, tanto libentius, 
quanto magis nobis et nostram dignitatem, et terrarum illa
rum, atque adeo totius regni nostri salutem atque concordiam 
curae esse prae nobis ferimus. Hi igitur quum istuc nomine 
nostro venerint, omnes conatus Sinceritatum et Fidelitatum 
Vestrarum pro republica et nostra dignitate susceptos, ex 
mandato et commissione nostra adjuvabunt.

Datum Varsaviae, die 6 mensis Augusti, anno domini 
1576, regni vero nostri anno primo.

(Más. hg. Czartoryski krakkai kvt. Téka Nar. 91. k.)

LI.
1576. aug. 6.

■' X III . Gergely pápa Báthorynah.

Gregorius Papa X III .
, Oharissimo in Christo filio nostro, Stephano regi Poloniae.
Illustris charissime in Christo fili noster! Salutem et 

äpostolicam benedictionem!
Quanta sit Maitis tuae pietas, inque catholica religione 

tuenda, Apostolicaeque Sedis et Christi vicarii dignitate, atque 
autoritate, ut par est, agnoscenda et colenda constantia, cum 
multorum sermonibus et fama ipsa, tum ex celebri illa profes
sione, quam apud nos fecit tuis verbis orator tuus a multis 
ante quam ad regiam istam dignitatem pervenires, apertissime 
cognovimus, opinionemque illam, quam tum coepimus, aman-
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tissime semper de te cogitatione retinuimus. Postquam autem 
in amplissimo regiae dignitatis gradu allocatus es, persvasum 
nobis fuit, te Deo atque huic sanctae sedi pietate eo devinctio
rem futurum esse, quo es munere ipso atque officio propin
quior. Omnis enim regis vera ac solida laus et in hac vita 
foelicitas in eo sita est, si velit omnem suam autoritatem, 
potestatem, consilia denique omnia Deo, per quem reges re
gnant, inservire, in sanctissimo enim cultu ejus tuendo laetis- 
simeque propagando. In  quo speravimus tuam operam nemini 
unquam catholicorum Poloniae regum fidei et virtuti cessuram.

Hoc igitur nostrum constans de tua pietate judicium 
tuis nunc litteris confirmari, quod nostrae, bonorumque omni
um expectationi amplissimae responderunt, summopere laetati 
sumus, divinaeque bonitati gratias, quantas maximas possu
mus, agimus, teque u t filium charissimum amplectimur. — 
Quod vero oratorem ad eam, quam solent omnes reges catho
lici, obedientiam praestandam nondum miseris, temporum dif
ficultati id accidisse et nos hucusque in terpretati' sumus., 
Cum venerit, libentissime eum videbimus, honorificeque, ut 
decet, accipiemus. De nostra autem erga te voluntate, falsis 
sermonibus te non esse permotum, laudamus, sicut et nobis 
nihil, quod esset ab optimo et catholico rege alienum, de te 
persvadere passi sumus. Consilium enim et rationes nostras 
ita semper Deo autore dirigere solemus, ut nemini prorsus 
praejudicium aliquod ne minima quidem in re inferamus. 
Regnum vero istud, Mai— tuam, resque tuas, omnes ita com
mendatas habebimus, ac tanta charitate amplectimur, ut fa
cile intelligere possis incolumitatem vestram, cum christiani 
orbis »securitate conjunctam esse a nobis vere existimari. De 
tua vicissim Maite sic nobis pollicemur, daturam omnem ope
ram, u t nullum pii ac vere catholici regis officium ab ea desi
derari possit.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo pisca
toris die 6. Augusti anno dni 1576. pontificatus nostri anno 
quinto.

(Egykorú másolat a lembergi Ossolidski könyvtár 168. cod. 409. lap.)

L II.
1576. aug. 8.

Báthory országgyűlést hirdet Tornba.
»Literae ad majores consiliarios regni a Begia Majestate datae, quibus 
indicit comitia regni generalia Torunensia, tum et particularia quoque.«

Stephanus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lith- 
vaniae, etc.
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Quo in statu sit respublica haec regni nostri ipsam 
Sinceritatem Vestram per se satis superque intelligere arbit
ramur : nam quod ad domesticas quidem rationes attinet, etsi 
pleraque reipublicae incommoda maxima exparte sublata esse 
videantur, vel ex hoc ipso, quod magna hominum atque adeo 
etiam provinciarum pars, quae proximae electionis tempore 
diversam quandam rationem secuta erat, in fidem nostram 
concesserit; supersunt tamen non minus multa in regno ipso, 
quae curam, diligentiamque nostram maxime non solum po
stulent, sed etiam flagitent.

Interim duorum superiorum interregnorum,et continuato
rum, et admodum diuturnorum tempore, convulsis ipsis, quasi 
reipublicae fundamentis, primum unius regis morte, qui per 
longissimam majorum suorum seriem regnum hoc possederat, 
deinde autem alterius regis, in quo spes reipublicae costitu- 
endae collocari denuo videbantur, discessu ex regno repentino, 
mirum profecto esse non potest, si sub hoc initium regni nostri 
permulta exstent, quae instaurari, atque adeo in meliorem 
conditionem adduci desiderent, sive quis spectet vinculum 
ipsum reipublicae, civium inter ipsos concordiam debilitatam, 
quodammodo partim contentionibus electionum ipsarum, par
tim controversiis ipsis quum privatorum, tum ordinum etiam 
inter se, et terrarum nonnullarum, sive etiam spectet nervum 
ipsum rerum gerendarum, vectigalia regni publica, quae ita 
sunt superiorum temporum negligentia, attenuata, ut et mensae 
regiae reditus magnopere accisos, et aerarium ipsum publicum 
vehementer exhaustum relinquerint.

' Atque haec quidem domesticis in rebus; jám vero exter
narum quoque ipsarum rerum ea est profecto ra tio : qui sit de 
nobis omnium fere vicinorum nostrorum sensus, quae erga nos 
voluntas, plane ignoremus, et quod gravius est, multorum jam 
nunc cernamus non obscura alienati a republica nostra animi 
indicia, et quod omnium gravissimum est onus, ejusmodi casus, 
neque viribus profecto nostris firmandis, neque foederibus 
cum exteris principibus jungendis, satis adhuc reipublicae 
ipsi perspectum esse videamus. Quae omnia nisi quam primum 
consilio providentur, magnum aliquod reipublicae periculum, 
quod procul abesse optamus, adferre posse viderentur.

Itaque pro singulari nostro studio ad omnia, et susci
pienda, et subeunda pro hac republica, cui pro summis ipsius, 
et maxime recentibus erga nos meritis, vitam etiam ipsam de
bere nos profitemur, quum ita nobiscum statueremus, commu
nibus his malis omnibus communi potissimum omnium ordi
num consilio esse -occurrendum, de sententia consiliariorum 
regni nostri, conventum regni generalem, quod felix, faustum-



que sit, Thorunii ad diem divo Francisco sacrum [4. Oct.] in
diximus. In  quo quidem conventu, divino freti auxilio, et Sin
ceritatum Vestrarum opera atque consilio adjuti, ante omnia 
praesentium, tam domesticorum, quam externorum omnium 
incommodorum remedia investigabimus, tum autem, si quae 
sunt praeterea superioribus temporibus laudabiliter caepta 
pro republica, ea, quantum poterimus, persequemur, et deni
que omnibus lis agendis et pertexendis ceterarum quoque re
rum fundanienta ejusmodi jaciemus, quibus salus, amplitudo, 
splendor etiam omnis regni et reipublicae hujus nostrae in 
posterum rectissime inniti posse videatur.

Hortamur itaque Sinceritatem Vestram,1rut ad eum con
ventum veniat, et quum reipublicae ipsi officium suum, tum 
nobis quoque studium et operam suam praestet. Imprimis 
autem det operam Sinceritas Vestra, ut ad conventus ipsos 
particulares territoriorum profecta, ibique legatione nostra 
exaudita, omnem nobilitatem ad complectendam rempubli- 
cam cohortetur, seminaque ejusmodi futuro conventui regni 
generali jaciat, ex quibus seminibus fruges jam pridem in re
publica exoptatae certo sperari posse videantur.

Quae omnia quoniam in nuntiis terrarum ad conventum, 
regni deligendis maxima ex parte videntur esse constituta, 
perficiat Sinceritas Vestra auctoritate sua, u t viri inprimis 
graves ex nobilitate ad id munus eligantur, quorum virtus, 
industria, studium in rempublicam cognitum sit et perspe
ctum, quique in hac functione publica privatum quiquam ne
que habeant, neque agant, sed omnem suam cogitationem in 
rempublicam consumant, de qua nobiscum consulendi plenam 
etiam et non limitatam ad nos secum afferat potestatem. Ac 
quod ad eos quidem conventus particulares attinet, conventui 
minori i n . . .  .diem, majori vero seu generali in. . .  .diem as
signavimus. Factura Sinceritas Vestra pro officio suo et gra
tia nostra.

Datum Varsaviae, die 8 mensis Augusti, anno 1576.
(Más. hg. Czartoryski kvt. Téka Nar. 91. k.)

L i l i .
1576. aug. 18.

A poroszok Báthorynak.
»Literae a conventu Prussiae Mevensi ad Regem scriptae.«

Serenissime ac potentissime rex, etc. posteaquam hoc 
loco frequentes convenissemus, factum singulari Dei beneficio 
est, ut unanimi omnium nostrorum consensione, in ea iverimus

4 3 2  BÁTHORY ISTVÁN



OKMÁNYTÁRA.

sententiam, qua Regiae Majestati Vestrae, ut ab equestri or
dine, ita et civitatibus, nullis exceptis, fides et obedientia et 
fidelissima subjectionis officia deferrentur. Ac quum nostro 
nos munere functi simus, a Regia Majestate Vestra humillime 
petimus, ut (quod eam sponte ac pro sua ingenerata clementia 
ac rei aequitate facturam certe confidimus) pro more majorum 
ac jure nostro, nobis privilegia atque jura nostra, sublatis om
nibus gravaminibus atque incommodis, jurejurando, ut perpe
tuo a serenissimis Regiae Majestatis Vestrae praedecessori
bus factitatum est, confirmet.

Quod vero ad civitates attinet, quum habeant, quae si- 
gillatim Regiam Majestatem Vestram cognoscere et praestare 
exoptent, id peculiari scripto, hisce literis addito, Regiae Ma
jestati Vestrae humillime significant. Quarum ut Regia Ma
jestas Vestra clementissimam habere rationem dignetur, a 
Regia Majestate Vestra demisse rogamus.

Quod superest, felicem Regiae Majestatis Vestrae in 
has terras adventum cupidissime expectamus. Si vero Ma
jestatis Vrae R., propter graviora reipublicae negotia, iter 
illud ad nos, quamvis exoptatissimum, in aliud tempus differre, 
et nobis ad se veniendi certum diem praefigere visum esset, 
neque in eo Majestati Vestrae deerimus: sed ut per internun
tios nostros ad praestitutum diem properemus, dabimus ope
ram. Ad quae omnia ut Μ. V. clementissimam voluntatem 
suam nobis primo quoque tempore declarare dignetur, sub
missis precibus etiam atque etiam rogamus. Eandem Regiam 
Majestatem Vestram protectione divinae commendamus,

Datum Mevae, in conventione statuum et ordinum ter
rarum Prussiae generali, die 18 Augusti, anno a Christo 
nato 1576.

Serenissimae Regiae Majestatis Vestrae
humillimi subditi

Status et Ordines terrarum Prussiae.

S c h e d u l a  i i s d e m  l i t e r i s  i n c l u s a .
Serenissime, potentissimeque rex et elem™ domine.
Perferuntur ad nos multae gravissimaeque querelae, 

militem illum, qui jam ad praestolandum Majestatis Vestrae 
adventum in has terras immissus est, subditos nobilium et 
aliorum etiam hominum passim spoliare, et bona illorum pu
blicae quasi praedae exponere. Quod vero quum non tantum 
cum eorum, sed totius reipublicae periculo ac damno conjun
ctum sit, Majestatem Vestram enixo studio majorem in mo
dum rogamus, ut ei rei pro suo regio munere ita in tempore
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providere dignetur, ne ex scintilla magnum aliquod, quod Deus 
omen avertat, incendium oriatur.

LIV.
157,6. aug. 22.

Báthory felelete a poroszoknak.
»Responsum serenissimi regis Poloniae ad praecedentes literas statuum 

et ordinum terrarum Prussiae.«
Stephanus Dei gratia rex Poloniae, etc.
Reverendi, magn., gen., nobiles, spect., famati, sincere ac 

fideles nobis dilecti.
Ex literis Sinceritatum et Eidelitatum Vestrarum intel

leximus, quae in conventu Mevensi terrarum Prussiae acta 
sunt. Gratissimum nobis est Sine, et Eid. Vestrarum in nos ac 
rempublicam studium, cum testificatione subjectionis suae ac 
fidei et observantiae erga nos regem suum. Quum vero cerna
mus Sine, et Eid. Vestras, omnibus consiliis alienioribus a 
quiete et tranquillitate publica spretis, ad eam curam incum
bere, ut in communione reipublicae ejus salvi et jure ac liber
tatibus suis perfruantur, et ipsi boc vestrum studium benigni
tate nostra complexi, operam dabimus, ne hae a nobis ulla ex 
parte imminutae videri unquam possint, et ne de iis, tanquam 
sacrosanctis servandis, non satis vobis cavisse existimari pos
simus. Qua de re cum Sine, et Eid. Vestris coram commodius 
conferemus.

Etenim quod vos optasse ex literis vestris videmus, ut 
quamprimum in Prussiam proficisceremur, jam eo iter facimus. 
Itaque facile id a vobis effici potest, u t nobiscum alicubi con
veniatis, quod ut cum majori vestra opportunitate fiat, mitti
mus ad vos descriptionem dierum et oppidorum ac urbium-, 
per quas iter facturi sumus, ut ad tempus et locum, qui vobis 
videbitur, ad nos veniatis. Ea tamen ratio negotiorum commu
nium est, ut id maxime e republica for,e judicemus, si quam 
minimam moram interposuerint.

Hoc vero silentio praetermittere noluimus, valde nos 
mirari, quid causae sit, cur soli Gedanenses, majori, ut ea 
praescripto legationis ipsorum nuntiis Mevam missis dato ap
paret, cunctatione et haesitatione, quam ullus alius ordo vel 
civitas ad concordiam accessuros se ostendant, nec a verborum 
perplexitate refugiant ? Sed quid hoc sit, fortasse a Sine, etr 
Eid. Vestris, quum ad nos venient, plenius cognoscemus, atque 
etiam sicut ceteris de rebus, ita quid hac in parte nobis fa
ciendum sit, cum Sine, et Eid. Vestris agemus.

De injuriis istorum militum grave nobis et acerbe auditu
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'fuit, de quibus ad magn. palatinum Sandomiriensem, quem 
illis praefecimus, literas dedimus, u t efficiat, u t damna sarciant, 
et neminem in posterum ullo incommodo afficiant. Bene valere 
Sine, et Fid. Yestras cupimus.

Datum Gostinini, die 22 mensis Augusti, anno a Christo 
nato 1576, regni vero nostri primo.

Stephanus rex.
(Mindkettő a hg. Czartoryski kvt. Teka Nar. 91. k.)

L V .

1576. aug. 26.
Báthory üdvözöltetése a porosz határon.

»Oratio reverendissimi d. Petri Kostka a Sternberg episcopi Culmensis 
ad Stephanum, regem Poloniae, in ipsius in Prussiam ingressu habita ad

Sluzeviam.«
Quod Sacram Majestatem Vestram summo omnium stu

dio atque desiderio expectatam, ardentissimis votis cupidissime 
expetitam, jam tandem in hanc Prussiae Majestati Vestrae 
subditam provinciam, salvam et incolumem videmus, advenisse, 
maximas nos hoc quidem nomine, ac immortales Deo opt. 
max. concordibus animis gratias agimus, ac simul divinum 
ejus numen precamur, ut hunc Majestatis Vestrae ad nos ad
ventum, quum ipsi Majestati Vestrae faustum fortunatumque, 
tum nobis fidelissimis Majestatis Vestrae subditis, totique adeo 
reipublicae laetum et salutarem esse velit.

Id  quod etiam eo magis fore confidimus, quod ad Maje
statem Vestram non humanis aut consiliis, aut studiis, sed 
divino et munere et arbitrio, propter singularem Majestatis 
Vestrae pietatem, eximiam justiciam, admirandam in rebus 
omnibus prudentiam ac paene divinam, denique propter reli
quas excellentes, ac maximo rege dignas virtutes, maximi po- 
tentissimique regni gubernacula delata esse nobis omnino 
persuadeamus. Quam quidem et gratiam et felicitatem ex om
nibus uni Majestati Vestrae a Deo opt. max. tributam esse, 
quum Majestati Vestrae ex animo gratulamur omnes, tum 
vero etiam nostrum totiusque hujus Prussiae fidem et sub
jectionem Majestati Vestrae summo studio commendamus.

Quae provincia jam inde ex eo tempore, quo se regibus 
Poloniae tradidit, seque cum regno Poloniae sponte sua con
junxit, sic fidem suam erga dominos Poloniae reges coluit, sic 
mutuam conjunctionem cum regno Poloniae servavit, u t eam 
non modo ulla re, sed ne vel minima unquam suspicione viola- 
rit. Quum enim se non postremum regni Poloniae membrum
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Prussia agnoscat, et yero esse fateatur, nunquam sane neque 
antea potuit, neque nunc potest in animum suum inducere, ut 
se ullo tempore aut velit, aut cogitet a corpore suo abrumpere. 
Regibus autem dominis suis sic fidelis semper fuit, sic ad 
omne mandatum et voluntatem prompta et obsequens, ut nihil 
majus, nihilque sanctius habuerit, quam omni obsequiorum et 
servitutis genere de regibus, dominis suis optime mereri, iis 
omnibus in rebus placere, omnia eorum postulata atque jussa 
exhaurire.

E a vero si hoc tempore ad praestandum Majestati Ve- 
strae officium suum paulo cunctantior fuisse videatur, majo
rem in modum Majestatem Vestram et obnixe rogamus, ne 
id temeritate ulla, aut pervicacia, sed eo animo eoque consilio 
factum esse existimet, ut constituta omnium ordinum concor
dia, conjunctis consentientibusque studiis atque animis ad 
obedientiam Majestatis Vestrae accederemus. Neque enim ex 
eo tempore, quo Majestas Vestra in regnum Poloniae venit, 
non omnes Majestati Vestrae dediti, neque non omnes et ani
mis propensi, et studiis parati, et benevolentia accensi ad 
tuendum officium suum et religionem erga Majestatem Ve
stram fuerunt. Sed nonnulli opportunitatem spectabant, ut sine 
rerum ac fortunarum suarum naufragio, in quo versari vide
bantur, capta meliore occasione, se in Majestatis Vestrae po
testatem, fidem, gratiam, tutelam cum reliquis harum terra
rum ordinibus tanquam in tutissimum portum referrent. Sed si 
tamen in hoc nostro officio aliquid a nobis aut cessatum, aut 
praetermissum esse videtur, id singulari erga Majestatem Ve
stram fide, observantia, omnibus in rebus obsequendi studio 
sarcire et compensare modis omnibus conabimur, neque com
mittemus, ut in probanda Majestati Vestrae subjectionis no
strae fide, reliquis omnibus non pares esse videamur.

E t quoniam omnibus impedimentis remotis, omnes con
sentientibus et conspirantibus animis ad Majestatis Vestrae 
subjectionem atque obedientiam accedimus, ac nos, vitam for
tunasque nostras, et his cariora, famam, libertatem in pote
statem Majestatis Vestrae libenter tradidimus ac dedimus, 
primum quanto possumus maximo scilicet studio, reverentia 
ac submissione a Majestate Vestra domino nostro clementis- 
simo petimus, ut nos fidelissimos et obsequentissimos subditos 
suos gratia sua regia ac benignitate clementer prosequi, deinde 
ut jura nostra, privilegia, libertates, consuetudines, et omnia 
immunitatum genera a dominis Poloniae regibus his terris 
Prussiae concessa et data, integra, salva ac sarta tecta conser
vare dignetur:

Quod quum de Regia Majestate Vestra non modo con
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stans fama et maximarum plurimarumque rerum testimonia 
nobis confirment, sed etiam hic vere regius Majestatis Vestrae 
■aspectus plane clementissimus et humanissimus, polliceri vi
deatur non provehemur oratione longius, Deo tantum assidua 
vota faciemus, ut Majestatem Vestram felici omnium rerum 
successu florentem ac diu salvam et incolumem conservet, et 
ut ejusdem Majestatis Vestrae cogitatio, dicta et facta, sic 
divi numinis sui aura temperet atque moderetur, ut ea omnia 
ad nominis sui laudem et gloriam, ad ecclesiae suae sanctae 
defensionem et incrementum, ad decus et ornamentum nomi
nis Majestatis Vestrae sempiternum, ad totius regni ejus- 
que cunctarum provinciarum commodum et tranquillitatem 
redundent.

(Hg. Czartoryski kvt. Teka Nar. 91. k.)

LVI.
1576. áug. 30.

Báthory a poroszoknak.

Stephanus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithva- 
niae, etc. dominus,' nec non Transylvaniae princeps.

Significamus tenore praesentium, quorum interest uni
versis et singulis. Quum pro clementia et officio nostro regali, 
jura et privilegia regni Poloniae, m. d. Lithvaniae et terrarum 
iis conjunctarum Cracoviae in felici coronatione nostra jura
mento sanxissemus, juxta formam ejusdem juramenti in comitiis 
dictae coronationis nostrae editam, accidit, u t , consiliarii et 
ordines terrarum nostrarum Prussiae circa illud nostrum 
jusjurandum ac coronationem nostram non adessent, unde de 
jure coronationum regum, quod commune cum aliis regnicolis 
habent, periclitari videbantur, atque etiam quum in dicto 
juramento specifice et nominatim dictarum terrarum Prussiae 
mentio facta non esset, vereantur iidem consiliarii et status 
dictarum terrarum, ne qua dubitatio inde oriretur, quominus 
dicto juramento, terris quoque Prussiae obstricti videremur.

Itaque quum ad dictas terras venissemus, supplicatum 
nobis ab iis est, ut hanc dubitationem declaratione nostra tolle
remus. Cui quidem supplicationi benigne annuentes, de consilio 
et consensu consiliariorum nostrorum, primum viva voce in 
facie senatus et aliorum multorum nostrorum subditorum 
declaravimus et interpretati sumus: hoc juramento, quod Cra
coviae fecimus, terris quoque dictis Prussiae, ac earum homi
nibus, cujuscunque status et conditionis nos adstringi. Deinde



vero pro majori ejus rei evidentia, hisce quoque literis nostris, 
hoc idem nostrum juramentum declarando, bona fide dicimus 
et affirmamus, nostram intentionem et mentem, tunc quum 
juravimus, eam fuisse, nec alio sensu a nobis intellectum esse, 
quam ut ipsum juramentum etiam ad terras Prussiae perti
neret, ipsaeque terrae cum suis subditis in illo essent compre
hensae, uti et comprehensas volumus et interpretamur.

Hoc item illis cavimus, cavemusque per praesentes, quod 
juxta privilegium divi antecessoris nostri Casimiri regis debent 
-habere cum reliquis regnicolis communem electionem et coro
nationem regum futurorum, eoque jure salvo et illaeso utuntur 
temporibus perpetuis. In  cujus rei fidem et testimonium sigil
lum nostrum praesentibus literis est appensum, et manu nostra 

. subscriptum.
Datum Thorunii, penultima die Augusti, anno domini 

1576, regni vero nostri primo.
Stephanus rex.

(Más. hg. Czartoryski kvt. Téka Nar. 91. k.)
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L V I I .

1576. sept. 4.
Báthory Oanczka városának.

Stephanus Dei gratia rex Poloniae etc.
Spectabilibus et famatis, proconsuli ac consulibus, toti

que communitati civitatis nostrae Gedanensis, fidelibus dilectis.
Spectabiles, famati, fideles dilecti. Miramur quid causae 

sit, quod non modo consensum ordinum regni Poloniae, in de
ferenda nobis subjectione, ut debuistis, minime secuti, verum 
etiam ne exemplo quidem proximo terrarum Prussiae permoti 
sitis. Itaque vos monemus pro nostra clementia, ut ab hac 
animorum obstinatione et temeritate recedatis, et si quem in 
animo scrupulum habetis, eum ejiciatis, ac coram revm<> d. Petro 
Kostka, episcopo Culmensi, et ma£n. Joanne a Slusewo, pala
tino Brestensi, consiliariis et commissariis nostris, quos ejus 
rei causa ad vos mittimus, jusjurandum nobis more majorum 
detis. Ni dederitis, pro iis, qui nostram et regni majestatem 
spernunt, vos habere, et rationes necessarias juris ac dignita
tis nostrae ac reipublicae tuendae, nos inire oportebit. Cetera 
ex rev. episcopo, et magn. palatino Brestensi intelligetis. Yalete.

Marienburgi, die 4 mensis Septembris, a. d. 1576. regni 
vero nostri primo.

Stephanus rex.
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LV III.
1576. sept. 13.

A  danczkaiak felelete.
»Literae Gedanensium ad Regiam Majestatem.«

Serenissime, potentissimeque rex, ac domine domine 
clementissime etc.

Qui proximis diebus Regiae Vestrae Majestatis ad nos 
missi fuerant legati, non mediocrem nobis spem attulerunt, 
tandem aliquando nos occasionem habituros R. M ail V. civi
tatis hujus rationes fusius et luculentius exponendi, ac ut dif
ficultates et gravamina, quibus hactenus premimur, aboleren
tur, ab eadem Mai*! V. demississimis precibus impetrandi.

Venerunt illi quidem et legationem suam exposuerunt, 
quae saltem eo pertinebat, ut fidelitatis juramentum R. Mai‘i  
V. praestaremus. Ad quod postulatum non ita sane respondi
mus, ut debitum recusaremus; sed ut ea, quae juribus, liber
tatibus et privilegiis obstant, inprimis Mai‘1 V. plenius inno
tescerent, eaque de causa rationes nostras ad Maitcn' V. perfe
rendas scripto consignavimus. Quas quum illi legi audivissent’ 
et saepius et diligenter, et multis precibus rogati, recipere 
nollent, non potuimus non magis magisque suspicari, res no
stras non eo, quo per se sunt modo, semper ad R. Mai— V. 
perferri, sed variis non interdum praejudiciis hactenus fuisse 
dubio procul oneratas. Quid enim acerbius nobis accidere pos
sit, quam preces nostras, quae nihil iniqui, nihil a dignitate 
clementissimi principis alienum desiderant, a Maiü5 V. beni
gnissimis auribus prorsus excludi. Fuerunt nobis etiam cum 
divis antecessoribus Poloniae regibus, quorum memoriam 
sanctam habemus, variae de juribus et privilegiis nostris actio
nes, et saepe tales, in quibus necessum fuit divorum regum 
postulatis jurium nostrorum conditionem opponere. Nec un
quam meminimus pientissimos principes tantopere mandatis 
suis institisse, ut non simul etiam rationes nostras ad aures 
suas admiserint. Qua clementia et aequitate quum R. Mai— 
V., non minus ac serenissimos antecessores, praeditam audi
amus, omnino pro rerum praesentium necessitate faciendum 
putavimus,· ut illud responsum, quod legati recipere noluerunt, 
per praesentium exhibitorem R. Mai‘1  V. demississimo vene
rationis studio ad manus proprias insinuaremus.

Ea propter quam possumus diligentissimis precibus de
mississime rogamus, dignetur ser. R. Mail?® V. civitatis hujus 
rationes, quae isthoc scripto comprehensae sunt (is enim scru
pulus est, qui jam dudum animos nostros excruciat), elemen-



tissimis auribus accipere, sinistras omnes, si quas de nobis 
concepit, suspiciones abjicere, eaque consilia benignissime 
suscipere, quibus civitatis hujus juribus, libertatibus et incum
bentibus gravaminibus quam optime consulatur, neque durius 
ad quorumvis hortationes aliquid statuere, priusquam alterius 
etiam partis, quod vere regium est, rationes clementius cogno
verit. Dabimus vicissim operam, quantum in nobis est, ut R. 
V. Mai4“  in posterum nos in praestandis eidem fidei et sub
jectionis studiis ac obsequiis non minus paratissimos, quam 
etiam re ipsa constantissimos experiatur. Eandem Deo o. m. 
diutissime superstitem, bona valetudine perfruentem, et regia 
fortuna florentissimam, ac nos ejus gratiae, clementiae ex votis 
omnibus commendamus.

Dátum Gedani die 13. m. Sept. a. d. 1576,
Ser™“  Regiae M ai— Ylü?

Obsequentissimi proconsules, consules, 
scabini, centumviri et tota communitas 

civ. regiae Gedanensis.
(Teka Naruszewicza 91. k.)

* *
1576. sept. 13. Marienburg.

Báthory,· X III. Gergely pápának.

(Theiner : Annales Ecclesiastici, Hornae 1856. IT. k. 108. 1.)
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L IX .
1576. sept. 15.

Báthory rendelete Danczka városához a hűség-eskü 
letétele végett.

»Citatio.«

Stephanus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithva- 
niae etc. ac princeps Transylvaniae.

Yobis famatis, burgrabio, proconsulibus, consulibus, 
advocato, scabinis, centumviris, authoribus et capitibus causae 
praesentis, ex officiis et personis, deque bonis vestris omnibus 
ubicunque locorum positis, habitis et possessis, serio praesenti
bus mandamus, quatenus coram nobis et consiliariis nostris feria 
quinta proxima in arce no’stra Marienburgensi, aut ubicunque 
pro tum cum curia nostra feliciter constituti fuerimus, legitime, 
peremptorie ét personaliter compareatis, et singuli vestrum 
compar eant ad instantiam nostram, et instigationem instigato
ris officii nostri, quo vos hoc uno edicto pro tribus personaliter, 
et peremptorie citat, sicuti et nos citamus, propterea quod vos
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ijnmemores fidei et subjectionis vestrae, ad quam vi reintegra- 
tionis, incorporationis et inviscerationis perpetuae, jure divino 
et humano, astringimini, aliorumque jurisjurandi sacramento
rum divis praedecessoribus nostris, regibus Poloniae, tam in 
verba illorum, quam eorum sucessorum regni coronatorum, 
ac regno praestitorum, obliti eidem subjectioni et obedientiae, 
quam omnes alii regni, et magni ducatus Lithvaniae, et ter
rarum iis annexarum ordines et civitates legitime praestant, 
et vos praestare debetis, ausu temerario contravenitis, rebel
lesque vos, et spernentes majestatem ac superioritatem, et do
minum nostrum et regni exhibetis, contra omnia jura, insti
tuta, morem et consuetudinem regni, novo et pernicioso exem
plo, et, ut manifeste apparet, colore et arte varia, quibus reli
quis nostris subditis, civibus ejusdem civitatis fucum fecistis, 
et ad rebellionem manifestam viam stravistis, opportunitate et 
ingeniis vestris fisi; non attendentes, vos omnes et singulos, post 
statuum atque ordinum inclyti regni, m. d. Lithvaniae et ter
rarum Prussiae, ac aliarum fidei subjectionisque legitimam 
professionem, per nos, senatores et consiliarios regni nostri, 
diversis temporibus ac tandem non ita pridem, benigne et pa
terne cum attestatione beneficae voluntatis nostrae regiae of
ficii vestri commonefactos esse, quin potius causas commini
scendo, civitatem nostram muniendo, militem externum contra 
jura regni, et constitutiones terrarum Prussiae conscribendo et 
fovendo, fidos nostros subditos, cives ejusdem civitatis nostrae 
ad rebellionem non obscuram concitastis, sicuti adhuc conci
tatis, et omni genere versutiae armatis, insuper quietam et 
pacatam hanc provinciam belli studiis, et armis turbatis, eaque 
omnia audacter commisistis, sicuti adhuc committitis, postpo
sitis fide, jurejurando, honore, ohedientia atque reverentia no
bis et regno nostro debitis, per quae omnia crimen laesae ma
jestatis nostrae, manifestae, foedae rebellionis, et crimen cer
tum ignominiosae defectionis de facto incurristis. Citamini ita
que tam nostro, quam instigatoris nostri nomine praesentibus, 
peremptorie et personaliter, ad audiendum et videndum vos 
omnes et singulos in poenas criminis laesae majestatis, rebe- 
lionis, defectionis, jure et legibus contra ejusmodi sancitas in
cidisse declarari.

Ad haec itaque et alia, quae vobis latius in praefixo ter
mino objicientur et declarabuntur, prout vobis pro vestro inte
ressé de jure venerit, judicialiter responsuri. Certificantes vos 
praesentibus, quod sive in praedicto termino comparueritis, 
sive non, nos nihilominus, absentia vestra seu contumacia non 
obstantibus, ad ea, quae jus publicum dictaverit, definitive 
processuros.
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Datum Marienburgi, sabbato post festum exaltationis 
Sanctae Crucis proximo, anno domini 1576.

(Más. hg. Czartoryski kvt. Téka Nar. 91. k.)

LX.
[1576. sept. közepe.]

Mehemed vezérbasa Bálhorynak.
»Cupia literarum a Mechmet bassa per Mustapham causium Mariaeburgi

redditarum.«

Inter potentissimos et honoratissimos Christianorum 
principes potentissimo et honoratissimo regi Poloniae, dno d. 
Stephano Bathori, unico compositori omnium controversia
rum inter Christianorum principes accidentium, cujus finis ut 
optima sit desideramus, — gaudium et amicabilem salutem.

Compertum erit Dominationi tuae, quemadmodum allatae 
fuerunt nobis literae a magn. d. Machmeto, dignissimo san- 
giaco Bender missae, ex quibus cognovimus, quod 25 die 
Maii praeteriti, Bari, Vinniciae ac Braslaviae gubernatores 
(qui tibi non parent) cum plus duo millia Christianorum 
iniierunt in pagum apud Bender, et plus mille illorum inter
fectis, illorum etiam aedibus igni datis, omnia illorum armenta 
abripuerunt. Quod facinus quum a militibus nostris intel
lectum esset, illos statim consecuti sunt. Sed quum animad
vertissent et vidissent illos quam plurimos et se impares, 
pugnam agere, aut aliquid tentare noluerunt.

Deinceps etiam certiores facti sumus, quod in Acliir- 
man et Oxi ditionibus, plus mille latronum una convenerant, 
et non tantummodo musulmanorum nostrorum in illas partes 
proficiscentium negotia perturbabant, verum etiam illorum 
facultatibus abreptis, illos interficiebant, ex quibus unum 
Sulimanum Emirum nostrum occiderunt, una cum quibusdam 
suis hominibus, quod nonnulli, quos vita non privaverunt, 
nunc in multorum potestate captivi essent.

Bogdanorum voivoda quoque ad altissimam curiam 
serenissimi imperatoris literas misit, ex quibus certiores facti 
sumus, quod apud Bar millia circiter quatuor interius ex 
pago Demierowa appellato ac noviter fabricato, una cum 
Bari, Vinniciae et Braslaviae latronibus continue musulma- 
nos infestabant et maxima damna afferebant, et in Oxi pla
nitie non tantummodo armenta depraedabant, verum etiam 
illorum locorum incolas et habitatores, illorum facultatibus 
abreptis, interficiebant. Significavit etiam, quod quum latro
nes illi in Bogdanorum quendam pagum irruere decrevissent,
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et Bogdanis etiam consilium istud manifestum erat, illos cele
riter consecuti sunt, et illorum sex ceperunt, quorum unum 
ad altissimam curiam serenissimi imperatoris miserunt, ex 
quo certiores facti sumus, quod in oppido Braslavia est qui
dam latro, cui dicunt Istiosiovic, et habet duos filios, qui 
aggregavit apud se circa mille latrones, a quibus ista faci
nora quotidie committuntur. Hac de causa igitur a serenis
simo imperatore Dominationi tuae illustrissimae literae missae 
sunt, ut provideas, ne hujusmodi facinora a Polonorum guber
natoribus facta sint, quoniam non conveniens est, quod hujus
modi latrones saevissime non punientur et castigentur.

Oportet igitur, perlectis literis serenissimi et invictis
simi imperatoris nostri, omnem diligentiam habere, ut istos 
latrones retineas, et illos non impunitos dimittas. Sed si acci
derit, quod mandata vestra spernant, nos commisimus, et 
cum illustrissimis mandatis serenissimi imperatoris significa
vimus, non tantummodo honoratissimis Bogdanorum et Vala- 
chorum voivodis, verum etiam magnificis et illustrissimis san- 
giacis Bender, Silistriae et Nicopolis, ut ad opem ferendam 
vobis dilectissimi et paratissimi sint. Dominatio vestra igitur 
cum suis literis significabit supradictis sangiacis nostris, 
quidquid in hoc negotio decreverit, ut, deliberato consilio, et 
quid agendum sit deliberato, latrones et insidiatores illos, tu  
ex illa parte, nostri autem ex hac parte, quam primum oppri
matis, et interficiatis.

Certiores etiam facti sumus, quod Germani in nonnullis 
illorum ditionibus contra Dominationem tuam insidias tendunt 
et arma parant. Quod si ita est, animadverte, ne aliquid 
detrimenti tibi adferant. Nos igitur hac de causa commisimus 
magn. sangiaco Silistriae, ut Danubium transeat una cum 
copiis suis; ab illustrissimo et serenissimo imperatore nostro 
quoque commisum est magn. sangiaco Nicopolis, ut cum 
copiis suis paratissimus sit. Mandatum est etiam Bogdanorum 
voivodae, ut ad oppidum Sniatin proficisceatur, et Valacho- 
rum quoque voievodae significatum est, ut in confinio suo 
cum copiis suis promptissimus et paratissimus sit.

Hac de causa igitur serenissimus imperator noster, 
illustrissimus et excellens, literas potentissimo Tartarorum 
imperatori misit, in quibus eum ad vos custodiendos capita- 
neum granicialem elexit, ut omni cura, opera et diligentia 
provideat, ne a Germanorum copiis aliquid damni aut detri
menti patiamini. Mandatum est etiam omnibus magnificis 
sangiacis nostris, ac illustrissimo et excellentissimo domino d. 
Mustaphae, dignissimo bassae et consiliario serenissimi impe
ratoris nostri, et fratri nostro, nec non etiam illm0 et excellmo
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domino et magji. Lassae, domino d. Dausen bassae Temesva- 
riensi, ut ad praestandam opem et auxilium Dominationi tuae 
non tantum modo paratissimi, verum etiam citissimi et solli
citissimi sint.

Animadvertat, oportet igitur, Dominatio tua a Ger
manorum copiis, dum illorum consilia spernis, aliquid damni 
tibi non adferatur: oportet igitur, ut de hoc negotio in 
literis tuis, si quid audieris, ac etiam quidquid Dominatio 
tua statuerit, non tantum modo nobis, verum supradictis 
illustrissimis ministris altissimi et serenissimi imperatoris 
nostri copiosissime significes, et certiores reddas.

(Más. lig. Czartoryski ltr'. 307. sz. 309. 1.)

L X I.
1576. sept. 15.

Báthory a szultánnak.
»Majestas Regia ad Turearum imperatorem.«

Stephanus Dei gratia rex Poloniae, etc. Serenissimo ac 
potentissimo principi, domino sultan Amurathi, imperatori 
maximo Constantinopolitano, Asiae et Europae, Persarum, 
Syriae, Aegypti, etc. domino, amico et vicino charissimo. Ut 
Deus augeat annos Serenitatis illius, et det illi prosperitatem, 
optamus.

Serenissime ac potentissime princeps, domine charissime. 
Ex aliquot epistolis Serenitatis Vestrae, quarum alteras ge
nerosus Mustapha, aulicus V™1? Serii?, alteras nobilis Chri- 
stophorus Dzierzek, stipendiarius noster, ad nos attulit, cogno
vimus praeclarum illud et constans Serii8 VU? erga nos, ac 
regnum nostrum Poloniae studium, et quod Ser'“  V™. veterem 
majorum suorum cum serenissimis regibus Poloniae, anteces
soribus nostris, amicitiam, nunc etiam inimicis regni istius 
testatam facere velit, atque praefectis vicinarum suarum di
cionum mandavit, ut si inimici regni hujus vim illi afferre vel
lent, ipsi quoque illorum ditiones aggressi par pro pari red
dant. Cui Serif8 Vlí? erga nos, ac regnum nostrum animo et 
benevolentiae ut sincero nostro studio satisfaciamus, operam 
dabimüs. Nec vero ingratum nuntium Seri' V -- fore scimus, 
quod jam vix aliquid supersit, quod tranquillitatem et concor
diam regni nostri impediat. Etenim quum post coronationem 
nostram Cracovia Varsaviam venissemus, primum nobis reli
quos praecipuos proceres Poloniae, qui diversarum partium 
erant, deinde vero ordines magni ducatus Lithuaniae solemni



Cerimonia interposita adjunximus. Inde inPrussiam progressi, 
solemnem subjectionem itidem accepimus ab omnibus ejus or
dinibus et civitatibus, praeter unam civitatem Gedanum, quam 
etiam ad officium redituram non desperamus. Itaque hoc con
sensu omnium ordinum ac terrarum regni nostri, externorum 
etiam, qui hoc regnum ambiebant, consilia perturbata puta
mus: verum tamen diligentiam adhibemus, ut quid agatur 
tam in Germania, quam in Moscho via, per exploratores co
gnoscamus. Id  vero ubi resciverimus, SerÜ! V— sine mora 
significabimus. Fortasse hieme, quando Serii V — majores 
copias emittere in bellum non consuevit, Germani aliquid ten- 
tabunt, Moschus sane, ut maxime hieme bella gerere consuevit.

Vehementer vero dolemus, quod ex ditionibus nostris 
homines temerarii subditis Serenitatis Vestrae damna dedisse 
dicuntur, sed id superiorum temporum regni hujus difficulta
tibus effecisse videntur. Etenim post illatam proximo anno 
terris Eussiae a Tartaris Praecopiensibus et Bialogrodensibus 
cladem, multi tum propter dolorem ob suos vel interfectos, vel 
in captivitatem abductos, tum propter egestatem, in quam 
propter illam cladem devenerant, cum illa colluvie hominum, 
quae in desertis campis, ex damnatis rei capitalis Polonis et 
Lithuanis, ac itemMosehis, Valachis, et aliis collecta versatur, 
sese conjunxisse, sub perturbationem regni carentis tum rege 
dicuntur. Cui incommodo, acceptis regni' gubernaculis, obviam 
ire statim non potuimus, multis periculis impediti: verum jam 
composita regni concordia, ad meliorem disciplinam a nobis 
omnia rediguntur, praefecti finitimarum arcium idonei consti
tuuntur, de his maleficis diligens quaestio et cura habetur, ut 
et hos, qui nunc damno haec intulerunt, puniamus, et genus 
istud hominum inquietorum extirpare possimus, et hoc certe 
inprimis efficiamus, [ne] a quoquam nostrorum subditis V i? 
Serii injuriae inferantur: non dubitamus enim Serii? V i?’ 
effecturam, ne ab illius subditis regni quoque nostri hominibus 
noceatur. Sed quomodo hos maleficos puniverimus, et quo
modo haec, et ex qua occasione facta sint, quae admissa esse 
dicuntur, re plenius cognita et perfecta, intra perbreve tem
pus Serii? V“  faciemus certiorem.

Caeterum commisimus quibusdam commissariis nostris, 
ut generoso Mustapha, aulico Serii V-?, per urbem Leopolim 
redeunte, jus de mercibus et rebus Bernardi, subditi Serii V i? 
Leopoli mortui, de quibus Seri! Vi? scribit, reddant, et omnino 
curent, ut articulo hac de re, qui est in foederibus, plene sa
tisfiat. Confirmandorum autem et renovandorum foederum 
causa, .oratorem pristino more regni nostri jam jamque ad 
Seri??' Vi““  missuri sumus.

öKuiÁNYtÁKA. 4 4 5
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De villa Niemierow, de qua palatinus Valachiae con
queritur, informati sumus a consiliariis regni nostri, illam 
prorsus in fundo regni nostri locatam esse, et ultra plurimum 
adhuc tractus inculti superesse, qui ad regnum pertineat, at- 
-que satis bene definitos istic cum Valachia limites esse, nec 
unquam antea de illis litem motam fuisse. Yerum et de hoc 
negotio oratori nostro, qui ibit ad Seriül Vüü, plura commit
temus. Bene et feliciter valere Ser*"" Vram cupimus.

Datum Marienburgi, die 15. mensis Septembris, anno 
1576. regni vero nostri primo.

L X II.
1576. sept, 15.

Báthory a nagyvezérnek.
»Majestas Begia ad Mehmet hassam.«:

[Miként fentebb a szultánnak; új a kővetkező:]

. . .  Quod verő Illustritas Vestra in literis suis praeterea 
addit de pecunia, quam generosus Andreas TaranowsM, Po- 
lonus, in interregno ad aulam serenissimi imperatoris , missus, 
mutuo sumpserit, eam remittimus. Filium Joannis Balassi, 
priusquam literae Illli! Vi!? nobis redditae sunt, ad interces
sionem multorum consiliariorum nostrorum dimisimus, hone
stis tamen et commodis nobis ac subditis nostris conditionibus 
interpositis: itaque ad eum scribemus, ut patrem moneat, ut 
humanius cum hoc milite ejus Serenitatis agat, atque etiam 
per eum rationes liberandi istius militis ex captivitate quae
remus. Cum caesare Tartarorum amicitiam libenter colemus, 
nec dissimiles nos hac in parte antecessoribus nostris, divis 
Poloniae regibus, praestabimus: verum cupereraus, ut hac in 
re aequitas servetur. Etenim quantam vastitatem superiore 
anno regno huic attulerit, scimus Ilid  Vü! satis compertum 
esse. Aequum vero foret, ut pro beneficiis, quae illi conferen- 
tur, non injuriis, sed officiis commoda regno ac nobis rependat. 
Pergrata vero etiam nobis fuerunt, quae de Ilid  V™ erga nos 
studiis et officiis exDzierzek, stipendiario nostro, intelleximus, 
ac etiam ex literis I lid  Yd? aperte ipsi perspeximus. Curabi
mus et ipsi, ut 11111 V?a? de nostra benevolentia constare possit. 
Bene valere 111*?1? V?am cupimus.

Datum Marienburgi, die mensis Septembris, anno 1576.

SÁíHoitY István

(Mindkettő a párisi cs.'kvt. coll. Baur. «063. III. k.)
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L X III.
1576. sept. 17.

Báthory rendelete a Danczka vidéki fa lvak lakóihoz.
»Literae Regiae ex polonico idiomate translatae.«

Stephanus Dei gratia rex Poloniae, etc.
Universis et singulis subditis nostris omnium insulae 

villarum, ex quibus hoc tempore subditi nostri cesserunt.
Significamus hanc esse voluntatem et mandatum nostrum, 

ut quilibet sine mora ad aedes, agrum et facultates suas quanto
cius cum uxore, liberis et universa substantia revertatur. Id  si 
feceritis, rebus vestris, sicuti antehac, secure uti poteritis. 
Si vero aliter facere, et cum rebellibus habitare, et vos illis 
permiscere praesumeritis, non tantum domos et facultates ve
stras amittetis, sed etiam vitae periculum sustinebitis.

Quare absque mora ad vestra revertimini, certi, quam
primum reversi fueritis, vos iis secure usuros, et sub prote
ctione nostra ita futuros, ne vos etiam minimum malum offen
dat. Sub gravi indignatione nostra aliter non facturi.

Datum G-rebini, die 17 Septembris, anno domini 1576. 
regni nostri anno primo.

Stephanus rex.

LXIY.
[1576. sept.]

Báthory hírnöke felhívása a danczkaiakhoz.
»Schedula tubicinis ex idiomate germanico translata.«

Novit Sacra Regia Majestas, dominus noster clemen- 
tissimus, incolas hujus urbis esse fideles regni subditos, sed 
quosdam suo privato compendio studentes, eos falsis dictis 
seducere, quasi Majestas Regia privilegiis hujus civitatis de
tractum ac derogatum cupiat, quod nunquam in animum in
duxit, sed si quisquapi jus infringere velit, esse muneris regii 
unum quemlibet penes jura sua conservare ac tueri. Quare 
quum animadverteritis quam fortunam illi experti sint, qui vi 
Majestati R. resistere voluerunt et prohibere, ne cum suo exer
citu ingrederetur: monet, ut petant ac cupiant ipsius Majesta
tis gratiam, nec permittant bona sua vastari, uxores, liberos 
et seipsos trucidari. Si vero id non feceritis, dabit operam R. 
Majestas, ut pauco post tempore omnes in illius manus incida
tis, nec mentem ejus ad lenitatem aut misericordiam revocare 
possitis, sed miseranda morte omnes cum extrema internecione
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atque excidio pereatis. Si vero gratiam ejus Majestatis aucu
paveritis, Majestas R. vobis justam ac debitam gratiam refe
ret, ac libertates, privilegia ac jura vestra inviolate servabit.

(Mindkettő : Téka Nar. 91. k.)

,LXV.
1576. sept. 19.

A danczkaiak levele Bdthoryhoz.
• »Literae Gedanensium ad Begiam Majestatem.«

Serenissime, potentissimeque rex, ac domine domine 
clementissime etc.

Serenissimae Regiae Majestati Vestrae, proximis literis 
nostris, rationes hujus civitatis prolixius exposuimus, quales 
hoc statu rerum essent, quibus etiam impediti fidelitatis jura
mentum adhuc quidem praestare non possumus. Quae quum 
ejus sint generis, u t nec ab officio fideque nostra, nec ab aequi
tatis norma nobis alienae videantur, omnino futurum speravi
mus, ut quicquid'hactenus subjectionis praestandae studio dif
ficultatis obstitisset, benignioribus remediis temperaretur.

Verum praeterquam quod nihil a Majestate Vestra no
bis literis responsum est, ea spe non mediocriter dejecti sumus 
iis citationis literis, quae nuper inter ordines sparsae sunt, 
quibus de laesae majestatis et rebellionis criminibus gravissi
mis, cum summa nostrorum omnium infamia, durissimis et 
ignominiosissimis sane verbis evocamur. Idque magis eo dole
mus, quod ejus generis flagitia ne quidem ad cogitationes no
stras unquam penetrarunt. Aliud longe majorum nostrorum 
exemplo didicimus, aliud etiam in colenda subjectionis fide, 
serenissimis antecessoribus debita, semper in hunc usque diem 
praestitimus. Neque vero videmus, quo pacto crimen laesae 
majestatis impingi nobis possit, cum Majestati Vestrae jurati 
nondum simus, nedum ut ipsius voluntatem de tuendis juribus, 
et libertatibus nostris, et aboliendis, quae .per contrarium irrep
serunt, gravaminibus perspectam habeamus. Neque illud re
bellionis argumentum est, quod jura, libertates, privilegia 
nostra, sarta tecta cupimus, sed fidelitatis potius indicium, ut 
quo vigilantiores in tuendis illis simus, eo R. V. Majestas in 
comprobanda subjectionis fide nos experiatur constantiores. 
Praeterea gravissimum illud omnium est, quod dum de civita
tis Gedanensis rationibus tractamus, dum rerum componenda
rum finem quaerimus aliquem, interim hostilibus irruptionibus 
pagi civitatis infestantur, colonorum fortunae diripiuntur,
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praedae tanquam ex hostico abiguntur; quae quidem initia, 
quantorum saepe malorum occasiones pariant, exempla non 
desunt; quas nunc etiam calamitates non Prussiae solum, sed 
etiam universo Poloniae regno conciliare possint, ominari sal
tem abhorremus. Nihil armis opus est in eos, qui, salvis juri
bus et libertatibus suis, subjectionem et fidem minime recusant.

Nec ignorat E. V. Majestas stabilius imperium esse, 
quod benevolentia potius, quam vi et armis acquiritur, cujus 
tota ratio non in terrore, sed in fide parere volentium consistit. 
Quapropter quum nihil iniqui petamus, nihil magis in votis 
habeamus, quam ut in libera regni Poloniae republica nostris 
juribus, et libertatibus illaesis tuto frui possimus, quibus recte 
praestitis, nec obedientiam, nec subjectionem detrectamus: 
quam maximis possumus precibus demississime E. Majestatem 
Y. oramus, ut inter cetera totius inclyti corporis membra, ci
vitatis etiam hujus clementiorem rationem habere dignetur, 
quam ut eam, quovis jurium aut libertatum suarum praejudi
cio, vel possessionum detrimento praegravari velit, nedum ut 
ejus citationis instrumento, majoribus quibusvis difficultatibus 
nos omnes implicari patiatur, sed hoc potius suae clementiae 
proprium esse benignissime statuat, ut rebus omnibus pacatis, 
et citatione isthac abolita, qua 'nostrorum omnium fidei et 
existimationi vehementer obtrectatur, honestis et legitimis ra
tionibus, nobis simul et ceteris' Prussiae statibus, unaeum 
regni totius incolumitate, quam optime clementissimeque con
sulatur. Faciet rem hac regiarum virtutum praedicatione 
dignissimam, et nobis vicissim perpetuis inserviendi studiis ac 
obsequiis nullo non tempore promerendam.

Datum Gedani, 19 Septembris, anno domini 1576.

(Teka Naruszewicza 91. k.)

LX YI.

1576. sept. 23.

Danczka város tanácsa Báthorynak.

»Literae senatus Gedanensis ad Begiam Majestatem.«

Serenissime, potentissimeque rex ac domine domine 
clementissime.

Nihil nobis hactenus majori curae fuit unquam, neque 
nunc aliud summo, quo fieri debet, agimus studio, quam quo 
pacto cum Eegiae Vestrae Majestatis clementia civitatis hu
jus rationes quam optime constantissimeque conciliare possi-
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m us; et eam ob causam quiquid. hucusque difficultatis obsti
terit, non semel tam verbis, quam literis demississime contes
tatum fecimus.

Absit enim, ut quicquam hac in parte a fide vel offi
cio nostro alienum committere, nedum nos a vetustissima 
nostrorum majorum incorporatione sejungere velimus. Inte
rim autem cum summo nostrorum omnium dolore experi
mur, nos non solum durissimis edictis evocari, et ejusmodi 
criminibus onerari, a quibus cogitationes nostrae semper ab
horruerunt ; verum etiam, posthabitis aequissimis excusationi
bus nostris, adeo festinanter in ea causa procedi, ut vix facul
tas circumspiciendi res necessarias, nedum aliis modis, aut ra
tionibus rem tractandi, propter itinerum obsidiones, et vicino
rum agrorum direptiones, securitas hactenus relicta videatur. 
Quod quum per se in his terris inauditum, et a R. Majestatis 
V. tantopere praedicata clementia pietateque longe sit alienis^ 
simum, humillimis precibus oramus, dignetur clementissime 
R. Y. Majestas in hac causa, qua de juribus, libertatibus pu
blicis, de honore, fama, vita et fortunis nostris agitur, eam ad
hibere benignissimam modo rationem, ut clementjoribus modis 
civitati consulatur, ac de rationibus ejus maturius, ac tutius 
deinceps tractari possit, neve nos, vel temporis angustia, vel 
cujusvis contumaciae, quae longe a nobis abest, praetextu, 
praegravari patiatur. Faciet rem perpetua sua clementia ma
xime dignam, nobis autem omnibus, quibus debemus, ac pos
sumus fidei et obsequii generibus humillime promerendam.

Datum Gedani, die 23 Septembris, anno 1576.
(Teka Naruszewicza 91. k.)
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LX V II.
1576. sept. 27.

jOanczka város tanácsa — a királynak, hírnöke által.
»Literae senatus Gedanensis ad Begiam Majestatem tubicini datae.«

Serenissime potentissimeque rex ac domine domine 
clementissime.

Venit ad nos hodie praesentium exhibitor cum schedula 
quadam, quam publice volebat proclamare, in eam ferme sen
tentiam scripta, ut seremissimae Regiae Majestatis Vestrae 
nomine universos cives ad regiam clementiam ejus comple
ctendam, rebellionem vero seponendam, adhortaretur. Quod 
an citra periculum ejus futurum esset, universa plebe, propter 
publicas possessiones in omnium conspectu nuper devastatas,
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nunc etiam hostiliter concrematas, vehementissime commota, 
ipsiusmet arbitrio comisimus: qui rebus aliquanto propius 
inspectis, proclamationem eam utilius censuit intermitti. Nos 
vero non mediocri dolore conficimur, nos et universam civita
tem, praeter innocentiam nostram, hostilibus sane modis affligi, 
non a R. Majestate Y. (quod cogitari nefas existimamus), sed 
per eos, qui jam compluribus annis paene nihil magis, quam 
civitatis perniciem exoptant ac moliuntur. Etenim quaenam 

,alia causa sit, non intelligimus, praeter culpam nostram ist- 
liaec fieri, Deum et conscientiam testes locupletissimos ha
bemus.

Nam nec fidem et subjectionem nostram detrectamus, 
nec a ceteris ordinibus regni nos sejungimus, modo nostris 
etiam juribus, privilegiis, libertatibus et tot incumbentibus 
gravaminibus, more majorum, recte provideatur ac consulatur. 
Id quod jam antea pluribus literis, responsis, tractationibus 
abunde superque tam diserte declaravimus, ut minime nunc 
opus sit denuo commemorare.

Ceteri plerumque subditi, quum novus princeps inaugu
ratur, eo sunt ad officium suum alacriores, quod libertates 
suas novis immunitatibus auctum iri sperant. Soli nos tam in
felici fato conflictamur, ut nec earum, quae nunc sunt, incolu
mitatem satis habeamus exploratam, quinimo inauditis hacte
nus cladibus, interim dum nobiscutn ultro citroque tractatur, 
plus quam hostiliter affligamur. Idque magis eo dolet, quod 
ne quidem internuntios ad R. Y. Majestatem tuto mittendi, 
deque rebus nostris cum ipsamet sufficienter agendi, propter 
itinerum obsidiones, et publice nunc usurpatas direptiones, eo 
quo necessum est temporis spatio, facultas nobis relicta fuerit. 
Neque certe dubitamus, si nunc etiam Majestas Yestra civi
tatis causam clementius attendere, remque omnem ex inter
nuntiis nostris majore cum securitate cognoscere dignabitur, 
quin deinceps aequiori erga nos omnes animo sit futura. Nam 
quae jura, quasque libertates majores nostri suo sanguine 
comparatas nobis tradiderunt, ea posteris intacta non relin
quere, perpetua cum infamia nostra dubio procul, ipsa Ma
jestate Vestra judice, committeremus. Quapropter iterum ac 
iterum humillimis precibus supplicamus, dignetur benignissime 
sacra R. Y. Majestas rebus bis omnibus mature tractandis 
et ex aequo bonoque componondis, clementiorem aliquem mo
dum adhibere, quam ut hasce terras cum fidelium subditorum 
irrecuperabili detrimento spoliari, uri, devastari patiatur. Fa
ciet rem benignitati suae regiae plane consentaneam.

Datum G-edani, die 27 Septembris, anno 1576.
(Teka Naruszewicza 91. k.)

29*
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L X V III.
1576. sept. 28.

Báthory vesztegzárt hirdet Danczka ellen.
»Mandatum Stephani regis Poloniae contra Dantiscanos«

Universis et singulis, principibus tam ecclesiasticis, 
quam secularibus, dominis arcbiepiscopis, episcopis, ducibus, 
marchionibus, comitibus, baronibus, nobilibus, militibus, capi- 
taneis, locumtenentibus, gubernatoribus, vicegerentibus, prae
fectis, castellanis, rectoribus, magistratibus, praetoribus, offi
cialibus, teloneariis, datiariis, tabellariis, passum portuumque 
custodibus, classiumi et quarumcunque navium praefectis, ac 
ceteris — salutem et omne bonum.

Existimamus non obscurum apud omnes esse, quod ci
vitas Gedanensis artibus aliquot civium res novas molientium 
decepta et oppressa, a nobis et regno nostro Poloniae defece
rit, violata fide, quam serenissimis regibus Poloniae, praesen
tibus et futuris, regnoque in perpetuum obstrinxerat, quando 
cum terris Prussiae ad regnum Poloniae, a quo aliquando 
exciderat, reincorporaretur. Quorum quidem civium factioso
rum temeritas eousque processerat, ut nobis copiarum partem 
extra urbem opponerent, qqibus concisis, quum nibil de rebel
lione sua remiserint, sed in ea perstent, tenemur pro jure
jurando, quod regno Poloniae dedimus, eos ad officium 
reducere.

Itaque quum videamus illos auxilia terra ac mari quae
situros, ad impediendos illorum in mari conatus, certas naves 
deputavimus, inter quas hanc. . ., ut diligenter naves tam 
Gedanensium, quam exterorum, qui illis milites, arma, aut 
commeatum subministrare voluerint, prohibeat, intercipiatque, 
nemini autem fidelium subditorum nostrorum aut amicorum 
noceat, ac nominatim navibus serenissimi Svecorum regis, 
affinis nostri carissimi, ac ejus subditorum, quinimo, si opus 
fuerit, eas tueatur ac defendat. Insuper volumus, ne res quas
piam, vel merces hoc modo interceptas apud se asservare, 
vel literas, scrinia, sarciniasve mercatorias clam occultare 
audeat, verum res ejusmodi omnes ad nos, vel officialem no
strum a nobis ad id designandum deferat: qui quidem de iis, 
an juste legitimique acceptae sint, nec ne, cognoscendi plenum 
habebit jus et facultatem. Quod autem ad divisionem earum 
mercium attinet, decimam partem omnium rerum intercepta
rum nobis de jure praeservamus, quam fisco nostro inferre 
tenebitur. Quae omnia suprascripta se diligenter executurum, 
juramento coram nobis, vel officiali nostro praestando compro-
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habit, ac a sociis quoque suis simile juramentum ipse exiget. 
Quamobrem postulamus a Dominationibus Vestris, ut ei libe
ras ubivis locorum transitus, receptus, stationes praebeant, 
atque eum immunem ab omnium vectigalium solutione prae
stent ; tum in iis rebus, quibus vel ad pericula propulsanda, 
vel ad necessitatem sustentandam agnoverint, suis studiis illi 
adsint. Daturi vicissim operam sumus, ut Dominationes Ve
strae omnibus mutuis in officiis nostrum studium erga se 
perspiciant.

Datum Grebini, die 28 Septembris, anno domini 1576.
Stephanus rex.

(Teka Naruszewicza 91. k.)

1576. oct. 10. Varsó.

Jagelló Anna királyné XIII. Gergely pápának. 

(Theiner : Annales Eool. II. k. 208. 1.)

1576. nov. 7. Róma.
XIII. Gergely pápa Báthory István királynak.

»Ad litteras (d. d. 5. Jul 1576.) amicissime respondet etc.« 

(Dlugosz II. k. Epist. ill. vir. 1755. 1. és Theiner Ann. Eccl. II. k.)

1576. nov. 17. Thorn. 

Báthory, XIII. Gergely pápának. 

(Theiner : Ann. Eccl. II. k, 208. 1.)

1576. nov. 21. Kóma.

XIII. Gergely pápa Báthorynak. 

(Theiner : Ann. Eccl. II. k. 210.1.)

L X IX .
1576. decz. 29.

Báthory a tatár kánnak.
»Literae Stephani, regis Poloniae, ad principem Tartarorum Prae-

copiensium.«

Stephanus Dei gratia rex Poloniae, etc.
Xuntium, quem ad nos tu frater noster misisti, et per 

quem nobis regnum hoc, in cujus solio praepotens Deus nos
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collocavit, gratulatus es : uti a nostro et regni hujus veteri 
amico, grato animo excepimus, ex quo etiam intelleximus ea 
omnia, quae nobis tuo nomine retulit. Nunc igitur quod atti
net ad amicitiam nostram, libenter illam tecum bonam atque 
integram conservabimus. Cupiebamus, ut ejus conditiones sine 
mora concluderentur, si nuntius tuus habuisset ea de re plena 
mandata. Verum quoniam nuntius tuus nulla a te habuit lite- 
ratoria mandata ad constituendum foedus et mutuam amici
tiam, idcirco non potuimus ea in re finaliter cum illo consti
tuere. Nihilominus tamen mittimus nunc ad te internuntium 
nostrum, cui dedimus plenam potestatem, ut tecum certas, 
justas, et mutuae benevolentiae nostrae convenientes conditio
nes perpetui foederis et amicitiae constituat, quas nos tecum, 
uti cum veteri hujus regni nostri amico, perpetuo integre 
conservabimus.

Quod vero per eundem tuum nuntium questus es de 
Cosacis Nizoviis, equidem gravi cum dolore id suscepimus, 
quod illi praedones (inter quos sunt pleri que Moschi, Vala- 
chi, et nostri quoque damnati capitis, qui eo evaserunt, sub
diti) damna tibi faciant. Cognovimus et ante in foederibus 
statuendis ea de re cum antecessoribus nostris tractatum, sed 
satis huic rei provideri non potuit, quod hi homines vagi sint, 
et nostris etiam damna inferant, in Moschoviamque profu
giant. Ultra Boristhenem nullas arces habemus, nec illos 
castigare possumus, proptereaque tolli a nobis prorsus non 
possunt: sed ibi tu  frater noster eos coerceas. Cis vero Boris
thenem, ubi sunt arces nostrae, mandabimus severe capita- 
neis nostris, ne illos recipiant, sed omnes, qui in illorum ma
nus venerint, debitis poenis afficiant.

Datum Torunii, die 29 mensis Decembris, anno domini 
1576, regni vero nostri anno primo.
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X III . A  k ir á ly v á la sz tá s  híre E rdélyb en . B áth ory  in tézk e
dései. A  j^ d rzejow i országgyű lés ( 1 5 7 6 .  ja n .) az  ö v á la sz tá sá t  
erősíti m eg. A  le n g y e l k ö v e tség  E rdélyb en . B áth ory  e lfogad ja  a  
kirá lyságot. E lin d u lá sa  L e n g y e lo r s z á g b a ...................................................2 4 9

Lap.

X IV . L e n g y e l és török k ö v etség ek  B ecsben . A  császár e l
fogadja  a k irá lyságot. K ra k k a i, lo w icz i és varsói országgyű lés. 
S u lyok  Im re k ö v etség e  K rakkóba. G orka A n drás gr. e lfo g a tá sa  2 6 9

X V . B áthory  ú tja  L en gye lországb a . F o g a d ta tá sa  P rze-
m yslb en , T arnow on . B evon u lása  K rakkóba. O rszággyű lés. E sk ü 
vője s m egk oron áztatása . L an ck oron  vára kiostrom lása. V arsó i 
o rszággyű lés . A z  e llen p árt m e g h ó d o lá sa . . . ............................... , 2 9 4

II. OKMÁNYTÁR.

I. 1 5 7 4 .  sep t. 1 1 .  A  török csau sz  beszéde a varsói or
szá g g y ű lésen  .........................................................................................................3 1 5

II . 1 5 7 5 .  nov. 1 5 . B áth ory  követe in ek  oratioja a varsói
o r sz á g g y ű lésen ............................... . ................................................................... 3 1 6

III . 1 5 7 5 .  nov. 1 8  —  2 1 .  A  len g y e l senatus sza v a za ta  a
varsó i k i r á ly v á la s z t á s o n .................................................................... 3 2 0

IV . 1 5 7 5 .  decz. 1 5 .  B áth ory  Istv á n  és J a g e lló  A n n a  k i
r á ly ly á  v á la sz tá s i d ip lom ája ..........................................................................3 2 2

V . 1 5 7 5 .  decz. 1 5 .  A z  E rd élyb e k ü ld ö tt len g y e l k övetek
u ta s ítá s a .....................................................................................................................  3 2 6 '

V I . 1 5 7 5 .  decz. 1 5 .  B áth ory  és A n n a k irá ly ly á  v á la sz 
ta tásáró l sa j^ d r z e jo w i és va jd aság i gyű lések rő l szóló határozat 3 3 4

V II . 1 5 7 5 .  decz. 1 5 . A  B áthory-párti, krakk ai, lu b lin i 
és b e lz i vajd a  lev e le  a  császárh oz, B áthory  és A n n a  k irá ly ly á
v á l a s z t á s á r ó l .........................................................................................................3 3 9

V III . 1 5 7 5 .  decz. 1 7 .  M ik sa  császár  v á la sz tá sa  fe lté te le i 3 4 0
I X . 1 5 7 5 .  decz. 1 6 .  v a g y  1 8 . M iksa císászár k irá ly ly á

v á la sz tá s i d ip lo m á ja ............................................................................................3 4 7
X . 1 5 7 5 .  decz. 2 4 .  B áth ory  lev e le  a  ta tá r  kh ánh oz . . 3 5 3
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Lap.

X L  1 5 7 5 .  decz. 2 8 .  M it k ív á n t vo ln a  (?) a szu ltá n  B á 
thory tó i a  len g y e l k ir á ly s á g é r t ............................................................................3 5 4

X II . 1 5 7 5 .  decz. 2 8 . M iksa császár  v á la sz a  a  B á th o ry -
p ártiak  l e v e l é r e .......................................................................................................... 3 5 5

X III . 1 5 7 6 .  ja n . 1 0 . B áth ory  C hodkiew icz litv á n  n a g y 
m arsainak  3 5 8

X IV . 1 5 7 6 .  jan . 1 2 . B áth ory  a le n g y e l e llenpártosok nak  3 5 9
X V . 1 5 7  6 . ja n . 1 8 . F o rg á ch  F eren cz  lev e le  B áth o ry h o z  3 6 1
X V I . 1 5 7 6 .  ja n . 2 2 . B áthory  érvéi a  len gyel k irá ly sá g

elfogad ását i l l e t ő le g .................................................................................................... 3 6 2
X V II . 1 5 7 6 .  jan . vege. F ilip o w sk i, B á th o ry  k ö v ete  sz ó 

n ok lata  a  j^ drzejow i országgyű lésen  .......................................................  3 6 3
X V III . 1 5 7 6 .  jan. 3 0 .  B ékés G áspár D u d ith  A n d rá sn a k  3 6 4
X I X . 1 5 7 6 .  jan . 3 0 .  M ehem ed vezérh asa  M ik sa c sá 

szárnak    3 6 6
X X . 1 5 7 6 .  febr. 2 . A  B áth ory-p ártiak  a császárhoz a

j^ drzejow i o r s z á g g y ű l é s b ő l ................................................................................. 3 6 9
X X I . 1 5 7 6 .  febr. 4 . A  B áthory-párti len g y e l ren dek  a

p á p á h o z ............................................................................................................................ 3 7 2
X X I I .  1 5 7 6 .  febr. 9 . B áth ory  a litv á n  ren deknek  . . 3 7 4
X X I I I .  1 5 7 6 .  febr. 8 — 1 0 . B áth ory  m eg g y esi k ia d v á 

nyai a  len g y e l k ir á ly sá g  e lfogad ásak or: 1. h itlev e le , 2 . esküje,
3 . p acta  conventa , 4 . H en rik  cz ik k e ly e i m egerősítése, 5 . a  tör
v én y ek  és szabad alm ak  m e g e r ő s íté s e ............................................................... 3 7 5

X X IV . 1 5 7 6 .  m árcz. 3 . A  császár  B áth ory  h e ly e tt  Ernő
főherczeget a j á n l j a .................................................................................................... 3 8 4

X X V . 1 5 7 6 .  m árcz. 1 6 .  A  czár  k ö v etség e  a  császárh oz 3 8 5
X X V I. 1 5 7 6 .  m árcz. 2 3 .  A  bécsi ü n nepély  le írása , m i

dőn a császár a  len g y e l k ir á ly sá g o t e lfo g a d ta .............................................3 8 5
X X V II . 1 5 7 6 .  m árcz. 2 4 .  M ik sa  d ip lom ája a  le n g y e l

k irá ly sá g  e lfo g a d á sá ró l.............................................................................................. 3 8 8
X X V II I . 1 5 7 6 .  m árcz. 3 1 .  B áthory  a  le n g y e l rendeknek 3 9 2
X X I X . 1 5 7 6 .  ápr. 1 0 .  B áth ory  C h odk iew icznek  . . . 3 9 3
X X X . 1 5 7 6 .  ápr. 1 1 — 1 4 . B áth ory  üd vözö ltetése  P rze-

m ysl a l a t t ..........................................  3 9 5
X X X I . 1 5 7 6 .  ápr. 1 5 . B áth ory  üd vözöltetése  T arnow b an  3 9 8
X X X I I .  1 5 7 6 .  ápr. 2 6 . B áth ory  C h od k iew iczn ek . . . 4 0 1
X X X I I I .  1 5 7 6 .  máj. 1 . A  k irá ly n é  lem on dása  v a g y o 

náról  .................................... ...... . 4 0 2
X X X IV . 1 5 7 6 .  m áj. eleje. P a sq u illu s  B áth ory  koronázása

u t á n .................................................................................................................................. 4 0 4
X X X V . 1 5 7 6 .  m áj. 3 . A  p á p a i n u ntius a  p áp án ak  . . 4 0 7
X X X V I . 1 5 7 6 .  m áj. 4 . B áth ory  a  poroszoknak . . . 4 0 9
X X X V I I . 1 5 7 6 .  máj. 1 6 .  B áth ory  C hodkiew icznek  . . 4 1 0



IV OKMÁNYTÁR.

X X X V I I I .  1 5 7 6 .  m áj. 2 2 .  B áth ory , H en rik  fran ezia  k i
rá ly n a k   4 1 0

X X X I X . 1 5 7 6 .  máj. 2 2 .  A  len g y e l senatus a porosz
r e n d e k n e k .......................................................................................................... 4 1 2

X L . 1 5 7 6 .  m áj. 2 8 .  B áth ory  M ehem ed vezérb asán ak  . 4 1 3
X L I . 1 5 7 6 .  m áj. 2 8 .  B áthory  a  szu ltán n ak  . . . . . 4 1 4
X L I I .  1 5 7 6 .  m áj. 3 0 .  B á th o ry  p rotestá lása  a had ügyi

törve'nyek e l l e n ..............................   4 1 5
X L I II . 1 5 7 6 .  jun . 1 0 . B á th o ry  a p áp ai k ö v e tn ek . . . 4 1 7
X L IV . 1 5 7 6 .  ju n . 1 1 . A  p áp ai k övet fe le lete  a k irá ly

k ö v e t e in e k .......................................................................................................... 4 1 8
X L V . 1 5 7 6 .  jun . 2 2 .  A  porosz rendek B áth oryn ak  . . 4 2 0
X L V I. 1 5  7 6 . jun . 2 2 .  A  svéd  k irá ly  B á th o r y n a k . . . 4 2 1
X L V II . 1 5 7 6 .  jun . 2 2 .  A  svéd  k irá ly n é  B á th o r y n a k . . 4 2 2
L X V III . 1 5 7 6 .  ju n . 2 9 .  B áth ory  a litván ok n ak  . . . 4 2 2
X L I X . 1 5 7 6 .  jun . 2 9 .  B áth ory  m egerősíti a litván ok

e lő j o g a i t ................................................................................................................ 4 2 4
L . 1 5 7 6 .  aug. 6. B áthory  a p o ro szo k n a k ...........................4 2 8
L I . 1 5 7 6 .  aug. 6 .  X I I I . G ergely  p áp a  B áth oryn ak  . . 4 2 9
L II . 1 5 7 6 .  aug. 8 . B áth ory  orszá g g y ű lést h irdet T hornba 4 3 1  
L i l i .  1 5 7 6 .  aug. 1 8 .  A  poroszok  B áth oryn ak  . . . .  4 3 2
L IV . 1 5 7 6 .  aug. 2 2 .  B áth ory  fe le le te  a poroszoknak . 4 3 4

. L V . 1 5 7 6 .  au g . 2 6 .  B áth ory  üd vözöltetése  a porosz
h a t á r o n ................................................................................................................ 4 3 5

L V I . 1 5 7 6 .  aug. 3 0 .  B á th o ry  a poroszoknak . . . .  4 3 7
L V II. 1 5 7 6 .  sept. 4 . B áth ory  D a n czk a  városának  . . 4 3 8
L V III . 1 5 7 6 .  sept. 1 3 . A  d an czk a iak  fe le le te  . . . .  4 3 9
L IX . 1 5 7 6 .  sept. 1 5 . B á th o ry  rendelete D a n cz k a  váro

sához a h ű ség  eskü  le té te le  v é g e t t ......................................................... 4 4 0
L X . 1 5 7 6 .  sept. k özepe. M ehem ed vezérb asa B áth oryn ak  4 4 2
L X I . 1 5 7 6 .  sept. 1 5 . B á th o ry  a sz u ltá n n a k ....................4 4 4
L X I I .  1 5 7 6 '. sept. 1 5 .  B áth ory  a n a g y v ezérn ek  . . . 4 4 6
L X I II . 1 5 7 6 .  sept. 1 7 .  B á th o ry  ren delete  a D a n c z k a  v i

déki fa lv a k h o z ..................................................................................................  4 4 7
L X IV . 1 5 7 6 .  sept. A  k ir á ly  hírnöke fe lh ív á sa  a dancz-

k a ia k h o z ................................................................................................................4 4 7
L X V . 1 5 7 6 .  sept. 1 9 .  A  d an czk a iak  a  k ir á ly n a k . . . 4 4 8
L X V I. 1 5 7 6 .  sept. 2  3 . D a n czk a  város tanácsa  a k irá lyh oz 4 4 9  
L X V II . 1 5 7 6 .  sept. 2 7 .  D a n czk a  város tan ácsa  a k i

rá lyh oz ............................................................................................................................ 4 5 0
L X V III . 1 5 7 6 .  sept. 2 8 .. B áth ory  v esztegzár  a lá  veti

D a n c z k á t ..........................................................................................................4 5 2
■ L X I X . 1 5 7 6 .  decz. 2 9 .  B áthory  a ta tár  k h á n n a k . . , 4 5 3

Lap.
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III. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.
A chmet csausz, török követ, 

a varsói convocation (1574), 76. 
77. 163. 233. —  beszéde 1574. 
sept. 11. 315.

A egyptom 444.
A grippa Venczel, Litvánia 

jegyzője, bécsi követ a császárhoz 
a varsói választásról 352.

Á g o s t  szász választó 272.
A lbert, magyar király 55.
A lbert frigyes, branden

burgi őrgróf, 98.
A lbrecht, bajor herczeg, 272.
A lenqoni herczeg, Valois 

Henrik öcscse, 74.
A lexander 1. Sándor.
A lfonz (d’este), ferrarai 

herczeg, fellépése a varsói con
vocation (1574), 78. — őt akarja 
a krakkai vajda, 60. —  gazdag
ságáról keringő hírek 114. 115.
—  jelöltsége, jellemzése, töreke- 
dése a lengyel trónra, pénzkülde- 
ményei, ígéretei, követsége 132 — 
136. 165 .175 . l7 ö . 181. — kö
vete a st^zyci országgyűlésen 183.
—  és a varsói választó ország- 
gyűlés 200. 205. —  követe és 
ajánlatai 209. —  és a szavazás 
214. 222. —  a reá esett szava
zatok a senatusban 321— 322.

Á llami főméltóságok 12.
Állattenyésztés 38.
A lsó-ausztria rendei 272.
A lvincz 161.
A murath szultán, a prímás

nak, 76. —  Kostkát, a svéd ki
rályt és Báthoryt ajánlja a király
ságra 7 7. —  és a ferrarai her
czeg 134. 236. —  követe Bécs- 
ben 278. 279. —  állítólagos 
föltételei Báthoryval szemben

280 . 281 . — t tudósítja Báthory 
a  lengyel trón elfoglalásáról 308.
—  a 1. rendeknek (15 7 4 .) 315 . 
316 . —  Báthoryhoz 354 . 355. 
— nak Báthory 414 . — nak Bá
thory 444 .

A ndreiovia 1. J^drzejow. 
A ngolország, — gal keres

kedés 39 . 208 .
A njou-ház 43. 155.
A nna, II. Ulászló leánya, 58. 
A nna Jagiellonka, k irály i her- 

czegnö, majd Báthory neje s ki
rályné, 45 . —  házasságának ter
ve Ernő főherczeggel 85. 101.
—  és a ferrarai herezeg, 133. 
136. 138. —  és Báthory 164.
—  Ferdinand főherczeg házassági 
a ján lata  204 . — király lyá ajánl
ja  a svéd király 208 . — avarsó i 
szavazásnál 2 14 . —  királylyá 
választása 222  — 224 . 225 . —  
elfogadja a  választást 226 . 22 7. 
228 . 231. 233 . 2 34 . 250 . 253 . 
— hoz a császár követsége 254 .
—  és B áthory választását meg
erősítik a j^drzejow i gyűlésen 
2 58 . —  eljegyzése Báthoryval 
Meggyesen (sponsalia de praesenti) 
263 . —  és Ernő házassága emle
getése 274 . 275 . 278 . —  K rak 
kóba érkezése 282 . 283 . 2 88 .
—  első találkozása Báthoryval 
3 01 . —  lemond vagyonáról a ki
rályságért 302 . —  esküvője, ko- 
ronáztatása 3 0 3 . —  6 0 ,0 0 0  
arany értékű ajándékot kap a 
nászéj u tán  Báthory tói 3 05 . 309 , 
— ra  esett szavazatok a senatus
ban 321  — 322 . —  király válasz
tási diplomája 3 2 2 — 326 . 327 . 
3 3 0 . 333 . 334 . 336 . 3 39 . 342 .
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346.—  a kujawi püspöknek 353., 
370. 371. 372. 379. 384. —  
Karnkowskinak 383., 391. 399. 
-— lemondása vagyonáról 4 0 2 —-
404., 405. 407. 4 2 1 .4 2 2 . —  a 
pápának 453.

A paffi I stván, praefectus ar
cis Fogaras 378.

A paffi M ihály, erdélyi feje
delem, asztala 26. — mint bö
lényvadász 29.

A por P éter Metamorphosisa 
25.

A pródon 23.
A rany gyapjút kíván La- 

ski 94.
A rchiman 442,
A rpád-ház és Piast-ház ösz- 

szehasonlítása 45. —  és a Pias- 
tok rokonsága 155.

A rticuli Henriciani, 46. 53. 
227. —  Bathoryani 53.

4-Sia 444.
Á s vány-világ 38.
A ügsberger 367.
A uGSBurgi birodalmi gyűlés 

(1620) 63. -— bankháztól kér 
kölcsön a császár 117.

A ugustiner K irche 385.
A usztria, -ba sókivitel 38. 

—  egyike Európa hatalmasabb 
államainak 86. —  a szent liga 
tagja 101., 3 1 7 .3 3 0 .3 4 0 . 345. 
384. 389.

A ustriaca domus 1. Habs- 
burg-ház.

B achus tisztelete 26.
B ajom 249.
B ak Bálint (Valentinus) 338.
B alassa Bálint 37.
B alassa J ános 171. 279. 

367. 446.
Balti tenger 2, 39. 136. 

138. 342 .

B á n f f i F arkas comes comi
tatus Dobocensis 378 .

B ánffi G yörgy 158. —  fo
gadja a lengyel követséget Husz- 
ton 260 . —  hadparancsnok a 
lengyelországi útban 264 . 268 . 
—- a krakkai bevonulást ő nyitja 
meg, a magyar huszárok élén 299 .
—  Lanckoron várá t kiostromolja 
3 0 7 . —  (de Losoncz) 378.

B ánffi K ristóf 268.
B ar 442.
B ari örökség 137.206. 225. 

235. 342. 384.
B aranovius Sándor, II . Al

fonz ferravai herczeg követe a var
sói országgyűlésen 209.

B arowa falu 188'.
B átor Opos 15 7.
B áthory I stván, mint határ- 

rendező 2. 3., 7. 12. 13. 14. 15. 
17 . 18. 19. ·—  a hadsereg szer
vezője 19., 32. —  udvarában a 
m agyar elem 33. —- az iroda
lom Maecenása 35. 36., 37. 39 .
—  a köznemesség felemelője 42., 
47 . —  választói 50. 51. —  es
küje a vallásszabadságra 53. — 
új törvényei 53. 54. —  választói 
62. — m agatartása az első vá
lasztáskor 1573-ban  65. —  Pá- 
duában tanúi 80. 81. — hoz kö
vetet küldöz Zborowski Péter 90.
— sógora Zamojski János 99.
—  s a pápai nuntius 101 . —  
és a kujaw i püspök 104. —  k i
rályságától félnek a litvánok 107.
—  és a poroszok 109 . —  vesz
tegetéséről szállongó hírek 115.
—  katonákat toborz 119 . —  s 
a Zborowskiak 123 . —  és a fer- 
rara i herczeg 136., 144 . 145. 
147 . —  első érintkezései a len
gyelekkel 157 . —  összeköttetései 
Henrikkel 158 . —  erdélyi feje
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delemsége 159 . —  küzdelme Bé
késsel 160. —  udvarában Zbo- 
rowski Sámuel 261 . —  jelöltsége
162., a  szultán ajánlása 163., az 
osztrák p á rt kicsinyli 164 ., a s t§ - 
zyci országgyűlésen pártja  nincs
165., a szentpáli csata 166 . —  
győzelmi nymbusa a lengyelek 
előtt 167. —  pártja  növekszik 
168 — 171. —  jelöltsége előnyei 
172. — követ-küldése 173. 174.
— pénzküldeményei 1 7 5 — 17 7. 
-— újabb követe, Berzeviczy 178.
—  és a stezyci országgyűlés 181. 
183. 184 . —  kiváltja a ta tá r  
foglyokat 192 . —  és a varsói ki
rályválasztó országgyűlés 197. 
200. 205. —  követsége Varsó
ban 209., B landrata oratioja 209.
—  jellemzésé 210 . —  ajánlatai 
211 . —  újabb követe Berzeviczy 
Márton 211 . 2 1 2 . —  és a sza
vazás 2 1 3 — 215. —  királylyá 
választása 2 2 1 — 224 . 225 . —  
választása feltételei 226 . —  meg
erősítésére gyűlést hirdetnek J^d- 
rzejowba (1 5 7 6 . jan . 18.) 227 .
—  választása publicatioja 228. 
229 . — hoz küldött lengyel kö
vetség útasítása 230. 2 3 1 . ellen
párti követség 232 . pártja  intéz
kedései 233 —  237 . A krakkai 
egyetemi ifjúság B áthory m ellett 
tün tet 238 . A császár lemondásra 
szólítja fel 238 . TeuffenbachK ris
tóf szathm ári kap itányt küldi 
hozzá követül 239 . —  nyilatko
zatai a  csász. követ előtt 2 4 0 —  
2 4 3 . —  eszeágában sem volt le
mondani 244 . 245. Teuffenba- 
chot visszaküldi 246. —  elindú- 
lása a meggyesi országgyűlésre 
246. 247. —  válasza az újabb 
császári követnek 248 . —  k i
rálylyá választása híre Erdélyben

249. — pártja lelkesedése Len
gyelországban 250, —  gondos
kodása választóiról 2 5 1 — 553. 
254. —  és a jcdrzejowi ország
gyűlés 255. —  követe Filipowski 
256.257 . — hoz újabb követ 258.
— pártja megszállja Krakkót 
259. — a lengyel követséget fo
gadja 260. 261. —  a meggyesi 
országgyűlésen elfogadja a lengyel 
királyságot 262. —- esküje 263.
— úti készületei 264. 265. —  a 
császártól útlevelet kér Magyar- 
országon át 266. 267. —  elin- 
dúlása 268. — ról Bécsben 271. 
2 7 3 — 277. — érdekében török 
követség Bécsben 278 —  281. — 
követe (Sulyok Imre) Krakkóban 
2 8 2 — 285. 2 8 6 — 290. — párt
ja követsége Varsóba 291 — 293.
— útja Lengyelországba 294.
—  Ilyvóba érkezése 295. —  fo
gadtatása Przemyslben 296. — 
Tarnowban 29-7. — bevonúláea 
Krakkóba 298— 300. — első 
találkozása a herczegnővel, pro- 
testálása a koronázás elhamarko- 
dása ellen 301. —  kilovaglása 
szt. Szaníszló sírjához, esküvője, 
koronázása 303., nász-lakoma, 
ünnepélyek, tornák 304. — ha
táridőt tűz ki a meghódolásra 305.
—  1576. jun. 1-ére országgyű
lést hirdet Varsóba 306., Lancko- 
rona kiostromlása 307. — a kül
földi udvarok tudósítása 308. — 
Varsóba indúl 309. — szónoklata 
a thorni országgyűlésen 311. ural
kodása rövid jellemzése 311. 212.
— a szultán ajánlottja (1574.) 
315. 316. —  követei oratioja 
Varsóban 3 1 6 — 320. — egy sza
vazatot kap a senatusban 322.
—  király választási diplomája
3 2 2 — 326., 334. 336. 389.
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— nak az osztrák párt 353. —  a 
tatár kánhoz 353. — hoz a szul
tán 354. 355. —  a 1. rendekhez 
357. — Chodkiewicznek 358.
—  a 1. ellenpártosoknak 359.
— nak Forgách Ferencz 3 6 1 .—  
érvéi a 1.' királyság elfogadását 
illetőleg 362., 366. — nak Karn
kowski 368. —  Karnkowski
Szaniszló kujawi püspöknek 368.
— nak Karnkowski 368. —  len
gyelországi párthiveinek 368.
—  pártja a császárnak 368.
—  pártja  követei u tasítása a
császárhoz (1576. február 2.) 
3 6 9 — 372. — nak K arnkow 
ski 374. —  a litván rendek
nek 3 74. —  hitlevele 3 75. — 
esküje 376 . —  pacta conventai 
378. —  megerősítése H enrik
czikkelyeinek 380. —  Ivarn-
kowskinak 384. 391. — a len
gyel rendeknek 392. — nak K arn 
kowski 3 9 2 .3 9 3 . —  Chodkiewicz
nek 393 — 395. — üdvözöltetése 
Przem yslben 395— 397. — fele
lete 398. — Tarnow ban 398 — 
400. — nak K arnkowski 401.
— koronázásáról szóló o. gy. vég
zés 401. —  Chodkiewicznek 401. 
403. — koronázása utáni pasquil- 
lus 404. 405., 407. 408. — meg
koronázása kihirdetése 409. —  
megerősíti a lengyelek előjogait 
409. —  a poroszoknak 409. —  
Chodkiewicznek 410. —  Henrik
nek 410. —  Mehetned vezérba
sának 413. — a szultánnak 414.
—  protestálása a hadügyi törvé
nyek ellen 415. — Karnkowski- 
nak 416. — a pápai követnek 
417. — nak a porosz rendek 420. 
— nak a svéd király 421. — nak 
a svéd királyné 422. —  a litvá
noknak 422. —  megerősíti a lit

vánok előjogait 424 . —  a pápá
nak  s a poroszoknak 428 . — nak 
Gergely pápa 429 . —  ország
gyűlést hirdet Tornba 430 . — nak 
a  poroszok 432. —  a poroszok
nak  4 3 4 . —  üdvözöltetése a po
rosz határon 435 . —  a poroszok
nak 437 . — D anczka városának 
4 3 8 . — nak a danezkaiak 439 . —  
rendelete Danczka városához 440. 
— nak Mehemed vezérbasa 442.
—  a szultánnak 444 . —  a nagy
vezérnek 4 4 6 . — rendelete a 
D anczka vidéki falvaknak 447 .
—  hírnöke felhívása a danczkai- 
akhoz 448 . — nak Danczka vá
lasza 448 . 4 4 9 . 4 5 0 . —  vesz
tegzár alá veti D auczkát 452 . 
— nak a pápa 453 . —  a pápá
nak 453 . —  a ta tá r  khánnak 
453 .

I f j . B áthory I stván (de 
Somlyó) 377.

Báthory K ristóf 204. —  
öcscse üdvözletére siet Váradról 
249. — vajdává választatok B. 
István  helyébe 262 . 377 . —  
Karnkowskinak 428.

B echler K onrád követsége 
a császártól és a kassai kapitány
tól Ostrogski hg. kiewi, Mielecki 
ilyvói vajdához és a Herburthok- 
hoz, hogy B áthoryt tartóztassák 
fel (3 3 ,0 0 0  frtot szánt nekik erre 
a czélra a  császár) 26 7.

B ecs — be já r  Kroiner 35. 
— i congressus 1515 . 57. 58. 
— en keresztül fut H enrik 6 7.
— bői ír H enrik 1574 . jul. 29., 
71. — be visszatér Rosenberg és 
Fernstem  83., 87. 135. — i szer
ződés 1515-ben, 153., 160. 161. 
164. 171 . 205 . —be k ü ldö tt! , 
követség 229 . 230. 235. 238. 
246. 247. 248 . —  i király 249.
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252 . 253 . 260. 265. 2 66 . — be 
érkezése a lengyel követségnek 
269 . 270. — ben lévő m agyar 
tanácsosok véleménye a 1. k irály
ság elfogadásáról 2 72. 276.
— ben a Báthory-párti lengyel 
követség 278. — ben a török kö
vetség 279. 280 ., 285 . 286 . 357 . 
— i ünnepély leírása (1 576 . már- 
czius 23.) 3 8 5 — 388 . 391.

B ecs I mre 268.
B eheimb 270.
B ékés G áspár, lázadása 65. 

145. —  viszálya Báthory val 
160. 161. 164. — tám adása, a 
szentpáli csata 166. és következ
ményei 167. 168. —  Lengyel- 
országban 1 6 9 — 172. 174., 235. 
241. 243 . 265. 279 . —  Dudith- 
nak 364 , 365 . 366 . 367 .

B eldowski J ános, követ E r
délybe, 325 . 326 . 377 .

B ellegarde Boger, H enrik 
követe, 180.

B elz — i vajdaság 5. 189.
201., 321. 337 . 338 . 340 . — i 
vajda 1. Tenczyíiski András.

B ender 442 .
Beregszász 245.
B erzeviczy Márton, erdélyi 

alkanczellár, tanúlótársa Páduá- 
ban Báthorynak, D udithnak, Ko- 
vachóczynak 80. 81. 158. —  
Báthory követe a varsói k irály 
választó országgyűlésre (1575 . 
nov.— decz.), 178. — megbetege
dése 2 05 . —  megérkezése és mű
ködése Varsóban 211 . 212. 225. 
240. —  visszaérkezése Erdélybe 
243. — a császári követnél Teuf- 
fenbachnál G yulafejérvárt 245. 
—  nyilatkozatai a császár kül
döttje előtt a lengyel királyságról, 
a czárról stb. 248 . — nyilatkozata 
Báthory ú tjáró l Lengyelországba

266. 268. —  vezeti a kanczellá- 
riát Báthory útjában, Lengyelor
szágba menetelekor 298. —  alá
írásai 378. 379. 380. 382. 395.

Bethlen B arkas (Gábor fe
jedelem atyja) 268. 378.

B ialobrzeski Márton, laodici 
püspök 369.

B idocz 338.
B iec, kőolaja 39. — i várnagy 

1. Szafraniec Szaniszló.
B iekowski János, przemysli 

étekfogó 338.
B ielewicz A lbert, ex terra 

Samogitiae, 425.
B ielitz, sziléziai határváros, 

Dudith lakóhelye Krakkóból ki
űzetése után, 260.

B ielski, történetíró, 36.
B ihar 377.
B landrata G yörgy, Báthory 

lengyelországi követe 115. —  kö
vetsége Krakkóba 173. —  talál
kozása Dudithtal 174. —  pénz
zel működik 175 — 178. 200. 
— oratiója a varsói királyválasztó 
országgyűlésen (1575. nov. 15-én) 
209 —  211. 225. —  visszaérke
zése Erdélybe 243. —  a csász. 
követnél Teuffenbachnál, 245. —  
oratioja Varsóban (1575. nov. 
15.) 3 1 6 — 320. 378. 379.

B ochna sóbányája 38.
B ocskoros nemesek (cho- 

daczkovy) 49.
B ogdán, moldovai hospodár 

253.
B ogdáni. 443. —  Bogdáno

mul Vajvoda 442.
B oguSz János, osztrák-párti 

ügynök 98, —  követsége Anna 
herczegnőhöz 288. 293. —  lub- 
lini alkamarás, bécsi követ 352.

B ohemia 1. Csehország.
B oleslaw Ohrobry (Nagy-)
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4. — az első lengyel király 
(1025). 41.

B qleslaw (III) Kizywusty 
(1139), 41.

B olimovia 417.
B ona (Sforza) királyné', I. Zsig

mondi neje, Zsigmond Ágost, Iza
bella, Anna királyné anyja 33. —  
hagyatéka leányának 7 6., 112. —  
emléke 130. 132. 135. 137. —  
udv. orvosa Blandrata 173., 403.

B or, (magyar-) 25., Borfo
gyasztás 27., Borkeresjkedés 33.

B oristhenes 454. 1. Dniester.
B ornemisza 265.
B oroniewski 298.
B oroszló 59. — n tanúi Du- 

ditli 80.
B orukowski János, Lenci- 

ciensis praepositus, 427.
B oszna basa 265.
B osznia 367.
B ottone, a ferrarai herczeg 

követe 132.
B ozenta, gnezdai érsek a 

XIV. sz. végén 330.
B ölény. Bölény vadászat 27. 

28.
B raclaw 337. 338. 442.
B randenburgi herczeg 234. 

237. 272.
B randenburgi Z sófia 152.
BRASSÓ-ból indul Báthory Len

gyelországba 268.
Brieg, Szilézia városa 286.
B runsvik herezegnő 407.
B rzest, 321. 337 .338 .423 . 

— i vajdaság 425.
B rzoska György 338.
B uda 63. — ra hirdetett len

gyel országgyűlést Nagy-Lajós 
72. — vára 197. — i basa 249. 
265. 278. 279. —  vára 299. 
367.

B ug folyó 2.

B ukovina 294.
„B ursa H u n g  aror um“, ma

gyar egylet a krakkai egyetemen 
34.

B uzenski J eromos, lengyel 
kincstartó 13. podstoly koronny 
416.

C a r n u t u m , franczia herczeg- 
ség 209 .

Castaldo 277 . 387.
Chateauneuf-i herczegnö,

158.
Chelm 320. 337.
Cherson. 2.
OhlebowiCz Arnolphus, vexil

lifer Drohicionsis, 424 .
ChlebOwicz János, minski 

várnagy, litván követ a krakkai 
koronázó országgyűlésen, protes
tá n s a  306 . —  a muszka czárhoz 
küldi B áthory követségbe ,309.
39 4 ., tenutarius Onixtensis 425.

Chodkiewicz család, mint 
protestáns és ismét kath. 48. 59. 
— elsőrangú litván család 105. 
106. —  és a császár 108.

Chodkiewicz Sándor, grodnúi 
és mohilewi kapitány, Heynen- 
sisque tenutarius 425 .

Chodkiewicz J á n o s , litván 
nagymarsai, vilnai várnagy 12.
■— Samogitia főkapitánya 59. 
90 . —  Livonia kormányzója, és 
fővezére 105. 106. ’ — nak a 
császár 108 . — 10 ,000  frtot 
kíván zsoldra 119. —  15 ,000  
frto t kér 123. —  5000-et, és 
8000 -e t kapott, 50 ,000-e t igér 
neki a császár 124., 135. 140. 
148 . 176 . —  a varsói válasz
táson 223 ., 258 . —  elpártolása 
a császártól 288 . 298 . — szava
zata a választásnál 320 . — nak 
B áthory 3 5 8 . — nak Báthory 393 . 
— nak Báthory 401 . 410 . —
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com es iu  Szk lów  et M ysz (fő  
czím ei m. f.) cap itaneus C annen
sis, tenutarius T e lso v ien s is  4 2 5 .

Choinski 2 8 6 .
Chotowski, osztrák-párti ügy

nök, Laskiról 9 4 . —  túlzott ígé
retei 111.

Chroslin 419.
Cibiniensis 1. N agy-S zeb en .
Cicero 38.
Ciechanów, 3 2 1 .
Oommendone, bíbornok, pápai 

követ L en gye lországb an , 5 9 .  6 0 .
Confoederatiok, 4 8 .  V arsó i 

—  1 5 7 3 -b a n  5 1 .  —  1 5 7 4  sep t. 
1 8 . 7 9 .

Corruptio 113.
Corvin M átyás 1. M átyás  

k ir á ly .
Cozaci Nizovn 454.
Cromer M árton (L á sd  K ró

méi·)
Cruciferi 4 2 0 .
Crzisztoporski 3 9 3 .
Csáki G ábor (de Palota) 

3 7 8 .
Csáki L ászló (de K ereszt

szeg) 3 7 8 .
Csehország. 2 . — ba só k i

v ite l 3 8 . ,  5 8 .  6 0 .  —  s a szen t  
l ig a  1 0 1 .  —  egykori helytartója  
F erdinánd főhg. 1 2 8 .  1 2 9 .  1 4 4 .  
1 4 5 .  1 4 6 .  1 4 7 .  1 5 3 .  1 5 4 .  2 0 5 .  
2 0 6 .  2 3 7 .  2 7 2 .  3 2 7 .  3 4 2 .  3 8 6 .
3 8 7 .

Cseffei J á n o s  (de N ozali) 
3 7 8 .

CSELEPATAK 5 6 .
Csillagjóslás a varsói ki

rályválasztásnál (1575 nov.) 199.
Cujavia 4. 5.
Culm (1. K ulm ).
C w iK E A  Ján o s (de Striecz- 

k o w ecz) 3 3 8 .
Czapla M iksa, 4 2 5 .

SZÁDECZKY : BÁTHORY 1ST. LENGYEL

Czapinski V a zu l (B a siliu s)  
4 2 5 .

Czarnkowski A lbert, N a g y -  
L en g y e lo rszá g  fők ap itán ya , o sz
trák-párti 1 0 0 .  —  4 0 0 0  ta llért  
k ap  a  császártó l 1 2 4 .

Czarnkowski Szaniszló, kir. 
titkár, (referendarius) az osztrák
párt szónoka a nemesség részéről 
2 1 5 .  2 1 7 .  —  bécsi követ 3 5 2 .  
3 8 6 .  3 8 7 .

Czartoryski herczeg krakkaí 
múzeuma 22.

Czechow 321.; — i v árn agy  
1. T a rn o w sk i S zan isz ló .

Czema, von Zehm en, porosz  
elők elő  család , orsztrák-párti 1 0 9 .
— Á kos pomerániai vajda 109.
— F ábián, marienbergi vajda 
109.

Czernovicz 2 6 5 .  2 9 4 .  
Czerski ö z v eg y e  9 3 .  
Cieciszewski P é te r  3 3 8 .  
Cikowski Szaniszló, krak- 

k ai a lkam arás, 2 5 9 .  3 0 9 .  3 2 6 .  
4 0 6 .  —  Z sigmond polaneci
v á rn a g y  3 4 8 .

Czyzowski Zsigm ond, b e lz i  
v á rn a g y  4 2  7.

Cyprus 242.
Cyrus apát, osztrák  k övet  

Z sigm ond Á g o st udvarában, 5 8 .  
D aczó P éte r  2 6 8 .  
D ombrowski M iklós 3 3 8 .  
D ánia 3 5 .  — v a l kereskedés  

3 9 .  — án  keresztü l osztrák  k övet  
m egy  M oszkvába 8 4 . ,  2 0 6 .  2 2 0 .  
3 4 2 .  3 4 3 .

D anczka (D a n tz ig ) a  porosz  
tartom án y fővárosa 6 . —  k eres
kedés főp iacza  3 9 .  —  városátó l 
a  császár  5 0 ,0 0 0  frto t kér k ö l
csön ( 1 5 7 5  ápr.) 1 1 0 . 1 1 7 . ,  1 4 0 .
—  d aczol B áth ory  val 3 1 0 .  3 1 5 .  
4 3 4 .  — n a k  B áth ory  4 3 8 .  —  a

K IRÁLYT. YÁ VÁLASZTÁSA. 30
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k irá lyn ak  4 3 8 .  —  városához
rendelet a  hű ségesk ü  leté te le  vég ett  
4 4 0 .  4 4 5 .  —  v id ék i fa lv a k h o z  a  
k irá ly  rendeleté 4 4 7 .  — hoz a 
k irá ly  hírnöke 4 4 7 .  —  B áth ory  - 
hoz 4 4 8 .  4 4 9 .  4 5 0 .  4 5 1 .  —  e l
len  v esz teg zá rt hirdet a  k irá ly  
4 5 2 .

D ausen tem esvári basa 4 4 4 .
D ávid 296. 397.
D ecentralisatio 5. 7.
D ees-cii szá ll m eg a len g y el 

k ö v etség  ( 1 5 7 6  febr. 1 8 .)  2 6 4 .

D embinski B á lin t, len g y e l  
n a g y  kan cellár , 1 3 . —  osztrák 
párti, 8 8 . ,  9 9 .  1 2 9 .  2 5 6 .  —  
a  k rak k ai v á rn a g y sá g o t kap ja  
B áthory tói 3 0 7 .  3 8 3 .  4 1 6 .

D embowski A ndrás, siradi 
várn agy , lan cic i k a p itá n y  3 4 8 .  
4 1 6 .

D emierowa falu 442.
D eszkowski B o g u sla w  3 3 8 .
D esperatus, C atilin ariu s e le 

m ek 9 2 .  9 5 .  1 1 3 .

D ’E spesses J a k a b , H enrik  
len g y elo rszá g i k övete  ( 1 5 7 5 )  1 8 1 .  
1 8 5 .

D eutlethun, tatár khán 354.
D évén 171.
D iószeg 2 4 9 .
„D issidentes de re lig io n e“ 

5 2 .  D is s id e n se k  1 3 6 .  1 7 9 .  2 0 2 .

D itrichstein 2 76. 386.
D eugosz jellemzése a lengyel 

nemességről 21.
D euski, osztrák-párti ügynök,

111 .

D nieper 2. 19.
D niester 2. 38.
D oboka várm egye 3 7 8 .
D obrzyn 304. 321. 337. 

338.
, D orpati püspökség. 3.

D rohicinski S an d iw ogiu s,L u -  
b aczovien sis castellanu s 4 2 7 .

D rohobycz határváros a má- 
ramarosi havasok alatt 2 3 0 .  3 2 6 .

D roiewski, Szan isz ló , prze- 
m y sli várn agy , 3 4 8 .

D orohostajskiOlechnowicz 
M iklós, dapifer m. d. L ith v a n ia e , 
cap itan eu s Y olkoviscensis, tenu- 
tarius Y ie lon en sis, Szereszoviensis, 
praefectus G-ondinensis. 4 2 5 .

D udith A ndrás, volt pécsi 
püspök, a  császár  követe, röpirata  
H en rik  ellen , 6 4 .  6 5 .  —  em berei 
a varsói convocation  1 5 7 4 . ,  7 5 .
—  része  a H en rik  szökésében, 
7 5 . 8 5 .  —  é le te  és je llem zése  
8 0 . —  Páduában tanúi 8 0 .  8 1 .
—  1 5 6 5 - tő l  len gyel k övet 8 1 .
—  m egnősül 8 2 .  —  len g y e l indi- 
g en atu st nyer, 8 2 .  —  m űködése  
az első  és m ásodik interegnum  
a la tt, 8 3  —  8 7 .  —  m ásodszor a 
Zborow ski családból nősül 9 0 —  
9 2  ; 9 4 .  —  ü ld öztetése  a Zborow- 
sk ia k  részéről, 9 2 .  — n a k  a csá
szár  L á s k i  ügyében  8 3 .  —  Ígé
retei L a sk in a k  9 4 — 9 8 . —  és 
a pápai nu ntius 1 0 2 .  és —  tervei 
a  litv á n o k k a l 1 0 8 .  1 0 9 .  m űkö
dése a poroszok  k ö zt 1 0 9  — 1 1 1 .
—  a m egvesztegetésre  ép ít 1 1 2  —
1 1 5 .  —  m ennyi p én zt k a p ?
1 1 6 .  1 1 7 .  —  a  fegyveres erőről 
1 1 9 .  —  m egszorú ltsága  1 2 0 . —  
ellen tétb en  a  császárra l 1 2 1 .  -—  
p én zosztogatása  1 2 2  — 1 2 6 .  —  
és az  osztrák  je lö ltek  1 2 8 — 1 3 1 .  
1 3 7 .  1 5 4 .  — és a B áth ory  je lö lt
sége 1 6 2 .  1 6 4 .  1 6 8 — 1 7 1 .  1 7 3 .  
1 7 4 .  1 7 6 .  1 7 7 .  1 8 4 .  1 8 7 .  1 8 8 .
—  a  varsói vá lasztó  országgyű lé
sen  ( 1 5 7 5  n o v .— decz.) 1 9 8 —  
2 0 2 .  2 2 1 .  2 2 6 .  2 5 3 .  —  a j(^d- 
rzejow i gyű lésen  2 5 5 .  —  kiűzetése
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K rakkóból 2 5 9 .  2 7 3 .  2 7 4 .  —  a  j 
varsói gyű lésen  ( 1 5 7 6  ápr.) 2 9 0 .  
2 9 2 . 2 9 3 .  —  nem  hódol m eg  
B áthorynak  3 1 0 .  3 1 1 .  3 4 0 .
—  nak B ékés G áspár 3 6 4 .  3 6 5 .

D ulski János ku lm i várn agy  
1 8 5 . —  sz a v a z a ta  3 2 1 .  3 4 8 .

D una 197. 269. 443.
D unajecz 2 5 0 .
D zia-lynski J ános, kulm i va j

da, e leinte H en rik  — , m ajd o sz
trák-párti, 1 0 9 .  2 8 8 .  —  sza v a 
zata  3 2 1 .  3 4 8 .  —  M átyás, 
d an czk á i várn agy  3 4 8 .  —  P ál 
dobrzini k ap itán y  4 2 7 .

D zierzek K ristó f  4 4 4 .  4 4 6 .
D ziewialtowski A lbert 4 2 5 .  

succam erarius C annensis, secreta- 
rius regius, 4 2 5 .

E lbing A (E lb long) 6 . —  v á 
rosához a császár k ö v etség e  1 1 0 . ,  
1 4 0 .

E nglsdorf bécsi udvarmester 
2 7 0 .

E nying 161.
E perjes 1 6 6 .
E rdély 2 4 .  —  m int a bölény  

hazája 2 9 .  —  összek öttetése  a  
len gyelek k el 3 3 . 7 1 . 1 5 6 — 1 6 6 .  
1 8 5 . —  adófizetése a töröknek  
2 1 1 .  — be len g y el k övetség  2 3 0 .  
2 3 1 .  2 3 2 .  2 3 5 .  2 3 8 .  2 4 4 .  2 4 5 .  
2 4 7 .  — ben B á th o ry  k ir á ly ly á  
vá lasztásán ak  híre 2 4 9 .  2 5 2 .
2 5 3 .  2 5 5 .  — be érk ezése  a len 
g y e l követségnek  2 6 0 .  2 6 2 .  2 6 3 .  
2 6 8 .  2 6 9 .  2 7 9 .  2 8 0  2 8 8 .  - b ő i  
elindulása B á th o ry n a k  2 9 4 .  3 0 0 .  
3 0 9 .  3 1 6 .  3 2 4 .  3 2 6 .  3 3 0  —  
3 3 3 .  (az  okm ányok k ö z t B á t
hory czím ében m indenütt) 3 3 6 .  
3 3 9 .  3 5 5 .  3 7 1 .  3 7 3 .  3 7 8 .  3 7 9 .  
3 8 0 .  3 8 2 .  3 8 3 .  3 8 4 .  3 8 9 .  4 0 1 .  
4 0 9 .  4 1 1 .  4 1 2 .  4 1 3 .  4 1 5 .  4 1 8 .  
4 1 9 .

E rnő föherczeg, választása 
előkészítése, 58. 59. 60. — . ver
senye a lengyel trónra (157 3.) 
65. — ajánlása a czár által 84.
— Jagelló Annával való házas
ságának terve 85. 101. — érde
kében működnek 88. 89. 94. 
— ről hallani sem akar a podoliai 
vajda 96. — nem kedves a nagy
lengyelországiak előtt 100. — és 
a litvánok, legfőbb párthívei 106.
— és a spanyol király 116. — 
jelöltsége 128 — 131., 142. 181.
— ügye a varsói királyválasztá
son (1575 nov. — decz.) 200 — 
204. — mellett a osász. követek 
szónoklata 205. — ajánlatai 
206. — a német birodalom öt 
ajánlja 209. — a szavazásnál 
213 — 215., 229. 233. 254. 
2 70. 271. —őt ajánlja a császár 
maga helyett 275. 279. 288. 
—re esettszavazatok a senatusban 
320—322. 334. 345. 386.
387. 389. 391. 407.

E rzsébet, főherczegnő, Zsig- 
mond Ágost neje (1543-tól), 58.

E rzsébet, angol királyné, 
208.

E sztergomi érsek 27 6. 
E stland. 3.
E telka, Géza fejedelem neje, 

15>5.
E urópa 136. 155. 237. 327. 

444.
F arao 292.
F egyveres erő szervezése 

118.
F ehér-oroszország 3. 4. 
F ekete-oroszország 3. 4. 
F ekete tenger 2. 
F elsö-Ausztria rendéi 272. 
I. F erdinand, 58.160. 231. 

241.
30 *
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F erdinand eöherczeg, a  
uagy-.len gyelországiak  je lö ltje  az 
osztrák  h ázból 1 0 0 .  —  rövid  je l 
lem zése  1 2 8 .  —  je lö ltsé g ét a csá 
szár  nem  akarja  1 2 9 — 1 3 1 .  —  
k ö v ete  a s tr z y c i  országgyű lésen  
1 8 3 .  —  ü g y e  a  varsó i vá lasztó  
országgyű lésen  ( 1 5  7 5  nov. —  
d e c z .)  2 0 0 .  2 0 2 .  2 0 4 .  —  k ö v et
sége  2 0 7 .  —  ígérete i 2 0 8 .  —  
á sza v a zá sn á l 2 1 5 .  2 2 0 .  2 7 3 .  
2 8 8 .  3 3 4 .  3 5 6 .

F erencz, franczia király, 62. 
6 3 . 1 5 7 .

F errara, — ból ír H enrik , 
7 2 . — i h erczeg  1. A lfonz.

F étis-imádók (idolatri) a lit
vánok közt 3 1 .

F ieduszko V a zu l (B asiliu s)  
vex illifer  P in scen sis  4 2 5 .

F ilipqwski, len g y e l nem es, 
B á th o ry  udvari h íve  és követe  
L en g y elo rszá g b a  1 6 5 .  1 7 8 .  1 8 5 .
—  újabb k ö v etség e  a  j e d r z e jo v i  
országgyű lésre  2 5 1 .  —  szónok
la ta  2 5 6 .  —  szón ok la ta  a jed -  
rzejow i országgyű lésen  3 6 3 .

F inn tengeröböl 2.
F irlej csa lád  6 . —  a refor

m atio  h íve  4 8 . ,  9 5 .  9 7.
F ir lej A ndrás, sandom iri 

starosta , 9 7 .  1 8 5 .  1 8 9 .  1 9 0 .  
3 2 5 .

F irlej J á n o s, D am b row icai,
—  n agym arsa i, a  protestánsok  
feje , versen ye a prím ássa l az in 
terrex m éltósága  fe le tt  4 8 .  4 9 .
—  m egnyeretése a z  osztrák-párt 
részére  8 4 .  9 7 .

F irlej M iklós ifj., k azim iri 
starosta , o sztrák  párti 9 7 .  1 1 1 .
—  2 0 0 0  frtot k ap  a  császártó l 
1 2 4 .  —  bécsi k övet 3 5 2 .

F irlej M iklós id., v is lic a i  
várn agy , császárp árti 9 7 . 1 1 1 .

F landria, — ba kivitel 38.
— kereskedés 39.

F ogaras, 160. 161. 268. 
F ogelveder S zaniszló,

krakk ai kanonok, osztrák-párti 
ügyn ök, 1 1 1 .

F orgách F erencz, k övetsége  
K rak kób a (1574.) H en rik  koro
názására  158. —  é sD u d ith  177.
— levele Báthorynak 361. 362. 

F öldművelés 38.
F őpapok, mint a senatus tag

jai 10.
F öurak, főnemesek, (proceres, 

barones) 10.
F rancziaország, — gal való  

kereskedés 38. 39. — összek ötte
tése  L en g y e lo rszá g g a l 6 1 .  — ba 
v issza tér  H enrik  6 7 . — ba küld  
L a sk i 9 3 . —  gún y iratban 1 1 3 .  
158. — ba k ü ld  B á th o ry  163., 
322. 327. 332. 333. 349. 366.
388. 396. 418.

F redericus, krakkai püspök 
a XV. sz. közepén 330.

III . F rigyes császár 56. 
F ülöp, m acedón k irá ly  17 7. 
II. F ülöp, sp anyol k irály , 

86. 115. 137. 204. 405. 
G abrin 337.
G allia, Franci, 1. Franczia

ország.
G anowski S zan iszló , k övet E r

délybe 325. 326. 377. 
G arwaski S zan isz ló  338. 
G éczi J ános 249.
X III . G ergely pápa, 100. 

101. 134. — h oz a len gyelek  a  
jed rze jo w i gyű lésből 259. — hoz  
B áth ory  követkü ld ése (Z am ojski) 
308. — hoz a B áthory-párti len 
g y e lek  372. 404. — nak a  nun
tius 407. 408 . — nak B áthory  
428. —  B á th oryn ak  429. — nak  
J a g e lló  A n n a  453.
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G ermani, 1. N ém et.
G erstmann M árton boroszlói 

püspök, a császár  követe  a st^ z y c i  
országgyű lésen  1 8 4 .  —  a  varsói 
országgyű lésen  ( 1 5 7 5 .  nov.-decz.)  
2 0 2 .  —  szón ok la ta  2 0 3 .  2 2 0 .  
2 2 6 .  3 4 0 .

Guoskow S imon, a czár kö
vete a varsói királyválasztó or
szággyűlésre 205.

G nesda (G nesna, G nesen) 6 . 
G nezdai érsek, a z  ország prí
m ása 1 0 .  —  jövedelm e 1 1 .  —  
m agyaros bandérium a 3 4 .  —  in 
terrex 4 7 .  4 8 .  —  sz a v a z a ta  3 2 0 .  
3 3 0 .  3 4 7 .  és 1. TJchanski J a 
kab alatt.

G niewasz J á n o s 3 3 8 .
G oeecki P éter üdvözli a 

lengyel k öv etek et a magyar hatá
ron 260.

G óliát 296. 397.
G oraiski Ádám, követ E r

délybe 3 2 5 .  3 2 6 .  3 7  7.
G órecki, L anckoron  vára  p a

rancsnoka, 3 0 7 .
G orka család 6 . —  prote

stáns 4 8 .
G orka András g r ó f 9 0 .  —  

osztrák-ellenes 1 0 0 .  2 5 9 .  —  el- 
fogatása  és Sz iléz iáb a  hu rczolta- 
tá sa  2 8 6 .  —  k iszab ad u lása  2 8 7 .

G orka S zaniszló gróf, po- 
sen i vajda 9 0 .  —  osztrák -ellen es  
1 0 0 .  1 8 9 .  —  B á th o ry  m ellett 
szónokol 2 2 2 .  2 5 9 .  2 8 6 .  —  a 
len g y el sereg  vezére  L anckorona  
vára ostrom ánál 3 0 7 .  3 2 5 .  4 0 6 .

G oslicki L őrin cz, decanus 
K ielcensis canonicus C racoviensis 
et secretarius 4 2 7 .

G ostin 321. 33 7. 338. 435.
G ostomski A nselm (de L eze-  

nice), raw ai vajda, osztrák-párti 
1 0 0 .  1 1 1 .  —  aján la ta  1 1 9 .

— nak 1 0 ,0 0 0 .  frt 1 2 5 .  1 8 9 .  
2 1 8 .  2 5 0 .  2 8 8 .  —  sz a v a z a ta  
3 2 1 .  3 4 8 .  4 2 7 .

G ostomski S zaniszló, szó- 
ch aczow i várnagy , raw ai k ap itán y , 
osztrák -párti 1 0 0 .  1 1 1 . 1 1 9 .  3 4 8 .
— bécsi követ 352.

G othorum rex (a svéd király
czím ében) 4 2 1 .  4 2 2 .

G örgény v ára  1 6 5 .  
G örögország 71. 
G raudencz, — i tartom án y

g y ű lés 1 5 7 4 .  aug. 7 0 . ,  1 5 7 6 .  
m áj. 1 -én  2 8 1 .

G raiewski (litván nemes) 
1 4 1 .

G rebin porosz város 447. 
453.

G romo, olasz  író, E rd ély  nem
zetiségeirő l 3 3 .

G rodek, a lembergi vajda 
vára 2 6 7 .  2 9 4 .

G rodnÓ, — n litv á n  tartom á
n y i g y ű lés ( 1 5 7 4 .  aug.) 1 0 6 .  
( 1 5 7 6 .  ápr. 8 .)  2 8 1 .  2 9 3 .  3 0 6 .  
3 9 4 .  4 2 3 .

G vagnin Sándor, történetíró  
3 6 .

G uarini A lfon s, a  ferrarai her- 
czeg  k övete  a  varsó i k irá ly v á 
lasztó  orszá g g y ű lésen  2 0 5 .

G yulafejérvár 2 4 0 .  2 4 3 .  
2 4 8 .  2 4 9 .  2 5 1 .  2 6 1 .  — t  a  len 
g y e l k ö v e tség  2 6 4 .  — ról e lind u l 
B áth ory  2 6 8 . ,  3 5 4 .  3 5 8 .  4 2 8 .  

G yulaffi L á sz ló  2 6 5 .  2 6 8 .
—  de B á tó th  3 7 8 .

G yulai bég 249. 
H absburg-ház (osztrák-ház)

6 . —  örökössé v á lik  M agyaror
szágon  4 6 .  —  törek vése a  len 
g y e l  trón eln yeréséért a  J a g e lló k  
k ih a ltá v a l 5 7 — 6 5 . s a m ásod ik  
interregnum  a la tt  8 0 .  8 6 .  9 6 .  
1 0 1 .  — hárm as je lö ltsé g e  1 2 8 —
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1 3 1 .  1 3 4 .  1 3 8 .  1 5 9 .  1 6 0 .  1 6 1 .  
1 8 1 .  2 0 3 .  2 0 4 .  — ra ese tt sz a 
vazatok  V arsóban ( 1 5 7 5 .  nov.) 
2 1 3 .  2 1 6 .  — r á e s ő  sza v a za to k  a  
senatu sb an 3 2 0  —  3 2 2 .  3 3 4 .  3 3 5 .  
3 4 1 .  3 5 6 .

H agymási K ristóf (de Be- 
regszó) 262. 377.

H alics 3 8 .
H aller G yörgy  2 4 6 .
H anza városok  szövetsége 

2 0 6 .
H avasalföld 1 Oláhország.
H edvig, (J a d w ig a ), N a g y -L a 

jo s leá n y a , J a g e lló  U lá sz ló  (II .)  
neje, a  k ra k k a i egyetem  a lap ítója  
és pártfogója  3 4 .  —  trónra ju 
tá sa  4 3 .  5 5 .  1 5 5 .

H edwig, tesch en i herczegnő, 
Z ápolya  Istv á n  neje 1 5 6 .

H egyalja, bora 2 6 .  — án  
sző leje  a  le n g y e l nem eseknek 3 3 .

H eidenstein R einhold, B á 
th ory  titk á ra , történetíró  3 5 .

H eidvig Á g o s t , judex regius 
Cibiiiiensis 378.

II. H enrik, franczia  király 
1 3 3 .

H enrik, (V alo is) k irá ly , p á r t
ja  4 9 .  5 1 .  5 3 .  —  v á la sz tá sa  fö lté 
te le i 5 4 .  6 1 .  6 2 .  —  ígérete i a  
v á la sz tá s  e lő tt 6 4 .  —  versen ye  
a len g y el trónra 6 5 .  — k irá ly ly á  
v á la sz tá sa  6 5 .  -— uraldod ása
( 1 4 7 4 .  febr. 2 1 — jun . 1 8 .)  j e l 
lem zése  6 6 .  — m egszök ése  K ra k 
kóból 1 5 7 4 .  jun . 1 8 -á n  éjjel 6 7 .  
—  u tá n  az  interregnum  6 8 — 7 9 .  
— · v isszatérésére  h atárid őt tű z 
n ek  k i 7 9 . —  5 0 ,0 0 0  frcot fizetett  
L a sk in a k  8 4 .  9 3 .  —  ígérete i 
L a sk in a k  9 4 .  —  T en ezy n sk i
A n d rást b e lz i vajd ává  teszi 9 7 , —  
9 9 .  —  és a p áp a i nuntius s a 
prím ás 1 0 1 - — 1 0 3 .  — et véd ik  a

poroszok 109. 110. — ről gúny- 
irat 113. 114. 115. 120. 121. 
124. 127. 128. 130. 131. — és 
a ferrarai herczeg 131. 136. 139. 
140. 144. 152. 157. 158. 159. 
162. 163. —  ügye a stfjzyci or
szággyűlésen 179— 181. - - . l e 
tétele 1 8 2 .1 8 4 — 187. 201. 202. 
204. 225. 261. 263. 274. 276. 
322. 323. 324. 327. 331. 332. 
341. 349. 369. 376. 378. 380. 
381. 384. 388. 400. 401. 404. 
— nek Báthory 410. 418.

H eraclides vajda, moldovai 
kalandja 95.

H erburth (de Fulstin) csa
lád 95.

H erburth J ános, a törvények 
lengyelre fordítója (1570.) 3 7. 
—  sanoki várnagy és przemysli 
kapitány a varsói convocation 
(1574.) 73. —  osztrák-párti 97.
266. — t a császár felszólítja, 
hogy Báthoryt tartóztassák fel
266. 295. —  meghódolása Bá
thory előtt 305. 309. — szava
zata 321. 348. 416. 417. 427.

H erburth M iklós (de Ful
stin), lembergi, drohobici, sambori 
kapitány 267. (jegyzet). 348.

H erburth Szaniszló, lem
bergi várnagy, császár-párti 266.
267. 295. —  meghódolása Bá
thory előtt 305. —  szavazata 
321. 416.

II . H ercules, ferrarai her
czeg, Alfons atyja, 209.

H etman (főhetman) a hadse
reg fővezére 18.

H lebowicz, minski várnagy, 
a litván követség vezetője a krak
kai koronázó országgyűlésen —  
protestálása 306. — ot a czárhoz 
küldi Báthory követül 309.
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H olub A ndrás 4 2 5 .  
H ornostay G ábor, m inski 

vajda cs k ap itán y , tenutarius Ca- 
m ienecensis 4 2 5 .

Hosxus A ndrás, bibornok 6.
—  utódja Króméi· 3 5 .  —  m int 
hitv itázó  3 7 .  —  osztrák  párti 5 9 .
—  H enrik  szökéséről 7 3 .  

H ugenották 180. 
H ungária 1. M agyarország. 
H unyad várm egye 3 78. 
H unyadi J ános 262. 
H uszt, 160. — on a  len gyel

k övetség  2 6 0 .  2 6 5 .
I lowski A ndrás, w isn ia i vár

n a g y , 3 4 8 .
I lyvó (L wów . L em berg) 5. 

6. — i érsek és jöved elm e 1 0 .  
1 1 . —  kereskedelm i főp iacz 3 9 .  
— i érsek 1 0 4 .  1 9 2 .  — i v a j
d aság  2 0 1 .  2 6 5 .  — ba érk ezése  
B áth oryn ak  2 9 5 .  2 9 6 .  3 2 1 .  4 4 5 .  

I nfans 1. A n n a  
I nnsbruck 2 7 2 .  
I nowladislaw (Inow raclaw ) 

3 2 1 .  3 3 7 .  3 3 8 .
I nterregnum, az első, a  J a 

gellók  k ih a ltá v a l ( 1 5 7 2  —  7 3 )  
4 7  —  5 4 .,  5 8 — 6 5 . ;  a  m ásod ik  
B áthory e lő tt;  zavara i 6 8 .  —  
fe le tt  v ita  7 0 .

I nterrex, ki legyen? 4 7 .  
I stiosiovic 4 4 3 .
I talia 1. O laszország  
I v á n , m oldvai vajda, (a  k it a 

szu ltá n  m eg ö le tett), 7 7 .
I v á n , ( I . ,  Y a ssili)  czár, 5 6 .  5 7 .  
I v á n  W asziljewics czár, a 

„ R e tten e te s“ . 3 . —  versen ye  
a  len g y el k irá ly sá g ér t (1 5 7 3 .) ,  
6 5 . —  k övete  a varsói con voca
tion  (1 5 7 4 ) ,  7 6 ., —  k ö v ete t j á 
rat B écsbe, 8 4 .  —  és a  litv á n o k  
1 0 6 . 1 0 7 . ,  1 3 7 —  je lö ltség e , 
pártja, je llem zá se  1 3 8 ~ 1 4 1 .1 5 8 .

165. 181. — követe a st^zycl 
országgyűlésen 184. —  követe a 
varsói királyválasztó országgyű
lésen 205 . 206. 208. 233. 255. 
290. —  Lengyelország felosz
tását ajánlja a császárnak 293. 
— hoz Báthorynak követküldése 
309. —  legyőzetése Báthory ál
tal 31. — követsége Miksához 
385.

I zabella királyné, udvara, 
24. 33. 156. 173. 211. 318.

I zenburg F arkas, büdingeni 
gróf, a német birodalom követe a 
varsói királyválasztó országgyű
lésen 204.

J agellók 6. 7. 15. 57. — 
rokonsága a litván herezegekkel 
105. —  a svéd uralkodó házzal 
136. 142. 152. 148. 156. 157. 
301. 339.

J agelló h á z , kihalása(1572) 
41. alapítása 43. —  kihaltával 
a szabad választás joga visszaszáll 
a nemzetre 45., 203. 222. 225. 
255. 327. 345. 379. 399. 407. 
408.

J akchi B oldizsár (de Ku- 
saly) 3 78.

J alkuski, kifakadásai Dudith 
ellen a stezyci országgyűlésen 
188.

I I I . J ános, svéd király, ver
senye a lengyel trónra (15 73) 
65. —  követe a varsói convoca
tion (1574). 75. — jelöltsége, 
136. 137. 138. —  követe és 
ajánlatai a stezyci országgyű
lésen 183. 205. —  követsége a 
varsói király választó országgyű
lésen 208. —  a szavazásnál
214. — t a szultán ajánlja
(1574) 316. 316. 318. - - ra 
eső szavazatok 3 2 0 — 322. —  
Báthorynak 421. 452.
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J ános A lbert 1 . király 203.
330. 376. 381.

J ános K ázmér király ellen 
osztrák-orosz szövetség 1491-ben,
56.

J ános Z sigmond, udvara 24. 
33., 146. 156. 157. 160., Zá
polya —  167. 172. 222. 232. 
318.

J aroslawski Kafael, lengyel 
marsai a XV. sz. közepén 330.

J azlowiecki, russiai vajda 
és főhetman, 89. — meghalt 94.

J azlowiecki M iklós, követ 
Erdélybe 325. 326. 277.

J ^ drzejow városába ország
gyűlést hirdetnek 1576 jan. 
18-ára a Báthory választói 227. 
229. 253. — i országgyűlés
2 5 4 — 260. 273. 276. — i kö
vetség a császárhoz 278., 281.
331. 333. 337. 357. 363. 368.
369. 371 — 375. 3 8 0 — 382.
389. 390. 403.

J elczaninow pedor, a czár 
követe, a varsói convocation 
(1574), 76. 139.

J eruzsálem, 71.
J ézus K risztus 263. 349. 

366. 376. 393. 397. 399. 429. 
I I .  J oachim 152.
J osephus Monachus, a pápai 

nuntius titkára 212.
J ulius, Dudith küldötte Bé

késhez és Bueberhez 364.
J ulius Caesar 244. 273. 
K arnkowski Szaniszló (Sta

nislaw) kujawi püspök. 6. 7. —  
mint hitvitázó 37. —  a vallás- 
szabadságot tárgyaló bizottság 
tagja 52. 59. 68. —  a varsói 
convocation 1574 sept., 70. 73. 
—  Habsburg-ellenes 103., 180. 
255. —  Báthory pártjához csat
lakozik 256. —  Solikowskit küldi

a  határra  B áth ory  üdvözletére  
2 9 5 .  —  kéri B áth oryt, h o g y  hus- 
v ét e lő tt vonuljon be K rakkóba
2 9 8 .  —  ü d vözli a  bevonu lásnál
2 9 9 .  —  koronázza B áthory  t
3 0 2 — 3 0 4 .  — n a k  J a g e lló  A n n a  
3 5 3 .  —  B áth oryn ak  és — n ak  
B áth ory  3 6 8 .  B áth oryn ak
3 7 4 .  — n ak  B áth ory  3 8 4 .  — n ak  
A n n a  3 8 3 .  —  B áth oryn ak  3 9 2 .  
3 9 3 .  —  B áth oryn ak  4 0 1 . ,  4 0 6 .  
— n a k  B áth ory  4 1 6 .  —  ep is
copus V la d isla v ien sis  e t Pom era- 
n ia e  4 2 7 .  — n ak  B áth ory  K ristóf  
4 2 8 .

K alisz 2 3 5 .  2 8 8 .  — i vajda  
és vá rn a g y  sz a v a z a ta  3 2 0 .  3 2 1 . -  
—  v ajd aság  3 3  7. 3 3 8 .

K álmándy I stván, B áthory  
futárja K rakkóba 2 5 2 .

K álvin 1 3 3 .
K amieniec, [lengyel végvár, 

1 8 3 .  2 3 0 .  2 3 4 .  2 9 4 .
K amienski B á lin t, ex p a la ti-  

uatu  T rocensi, 4 2 5 .
K amuthÍ B alázs 3 7 8 .  
„K aptuk“, a confoederatiok  

ité lő szék e, 7 5 .
K aránsebes 3 7 8 .
K arminski Iv á n  S zan isz ló  

3 3 8 .
V. K ároly német császár 6 2. 

6 3 .  1 3 3 .  2 0 9 .
IX . K ároly, fran czia  k irá ly , 

6 2 .  —  h alá la , 6 7 .  —  1 0 0 ,0 0 0  
fran k ot fizeze tt L a sk in a k  8 4 .  
1 5 8 .  —  ö zv eg y e  2 7 6 .  2 8 9 .
3 8 5 .

K ároly pöherozrg 2 6 9 .  —  
vé lem én ye  2 7 2 .

K árpátok. 2 . 4 . —  a  vad 
ökör h azája  2 8 .  —  a lján  kőolaj 
3 9 .  —  a la tt  B ék és 1 6 6 .  2 6 0 .  
4 0 0 .

K arsnicki Szaniszló, subju-
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dex Siradieusis 4 2 4 .  —  L a to v i-  
censis capitaneus 4 2  7.

K assa, 1 6 6 . — i k a p itá n y  
(lásd  Rueber J á n o s) 1 6 8 .  2 3 9 .  
— i labancz 2 5 0 .  —  fe lé  akar  
L en gyelországb a  m enni B áthory  
2 6 5 .  2 6 6 .  2 6 7 .  3 6 5 .

K assai szerződés 1 3 7 4 -b e n  
N agy-L ajos és a  1. rendek k özött  
4 2 .

K atalin főherczegnő, Z sig-  
mond Á g o st neje (1 5 5 3 - t ó l ) ,  5 8 .  
8 1 . —  h a lá la  8 2 .

K atalin, J a g e lló  sv éd  k i
rályné, 7 6 .  1 3 6 . , —  B áthorynak  
422.

K azimir (K azim ierz), K rakkó  
elővárosa 2 5 9 .

K ázmér, N a g y  — , k irá ly , 
4 2 .  —  az uto lsó  P ia s t  4 3 . ,  —  
„ a z  ö r eg “ 2 6 3 .  3 7 6 .  3 8 1 .

I II . K ázmér, 1 4 . 2 6 3 .  —  
1 4 5 1 - ik i  priv ilég iu m a a koroná
zásról s a prím ás koronázási e lő 
jogáról 3 0 1 .  — - m a gyarázata  
3 0 2 .  3 7 6 .  3 8 1 .  4 3 8 .

K ékkő 171.
K eleti tenger 136.
K emény B old izsár  (K . János  

fejedelem  a ty ja ) 2 6 8 .
K endi ferencz (de R ad n ót), 

com es com. K ik elleo  (-K iik ü llő )  
3 7 8 .

' K endi Sándor (de Lona) 378.
K épviselők háza 16.
K ereki 2 4 9 .
K erellö- Szentpál, (ü tk özet 

B áth ory  és B ék és k özött 1 5 7 5  
ju l. 9-én) 1 6 6 ,

K ereskedés, iránya, piaczai, 
kiviteli, behozatali czikkei 39.

K eresztes-mező 166.
K ézsmárk, Laski jó szá g a , 

e lzá logosítva  3 0 0 ,0 0 0  írtb an  9 3 .  
3 6 5 .

K iew , város, végvár. 3. 6. —  
kereskedelmi főpiacz 39. 235.
263.

K iew ! (K iovia) tartomány 4. 
5. —  nagyherczegség 56. — vaj
daság 337. 338. (Kiovia min
denütt a lengyel királyi czímben).

K incstartó (thesaurarius, 
podskarbi) hatásköre 13.

K incstári jövedelmek és a 
királyi asztal javai, 9. 10. 13. 
14.

A K irály, hatalmi köre, 8. —  
a hadsereg vezére 18. A  királyi 
hatalom csökkenése 44. A  királyi 
szék betöltésének módjai Piastok, 
Jagellók idejében s azután. Örö
kösödés, választás. Párhuzam a 
lengyel és magyar királyválasztás 
k özt; szabad választás a Jagellók 
kihalása után 4 1 — 4 6 .  A  király- 
választás helye 49. módja 50. 
egyhangú választás kívánása 50. 
51, A  király választó országgyű
lés képe 193, 199. A  válasz
tási mező 194. A  választás prog
ramja 195. Esetleges sorshúzás 
196— 198.

K irályi köztársaság (res
publica regni Poloniae) 1. 8.

K is-Lengyelország 4. 5. 6. 
7.16. —  a nagymarsai pártján áll 
az interrex kérdésében 48., 116. 
— ban párthívei Ferdinánd főhg- 
nek 129. 153., 178. 179. —  ne
messége osztrák ellenes 201. 250. 
259.

K is-oroszország (Russia). 
Kis-orosz föld, nemessége 26. —■ 
nyelve 32. 33. — örményei 33. 
—  termő földje, állattenyésztése, 
sóstavai 38., 128. 189. — tatár
beütés 192. —  osztrák-ellenes; 
fegyveres confoederatiot alkot 
Wiánián (1575 oct. 25) 201. — i



XX NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.

nem esek  ta tá r  fogságb ól k iv á l
tá sá t ígéri B áth ory  2 1 1 .  2 3 1 .  
2 4 9 .  2 5 3 .  2 6 6 .  — i vajd a  2 5 8 .  
2 6 3 .  3 6 6 .  2 9 5 .  3 1 9 .  3 3 5 .  3 3 6 .  
3 3 7 .  3 3 8 .  (és m indenütt a  len 
k irá ly i czím ben) 4 0 0 .  4 4 5 .

K iszka J ános, incisor m. d. 
L ith v a n ia e  4 2 5 .  —  M iklós ( I ) a  
C iehanow iec P o d la ch ia e  p a latin u s  
ac D roh ic ien sis B ie lscen sisq u e  ca- 
p itan eu s 3 4 8 .  4 2  7.

K leinfeld T iedem ann, a c sá 
szár  k övete  a poroszokhoz 1 5 7 5  
ápr. 1 1 0 .

K lukowski János, burgrabius 
G rodnensis 4 2 5 .

K niszin város 6.
K obentzl Ján o s (von P ros- 

seg) cs. k övet a  varsói gyű lésre  
( 1 5 7 6  ápr.) 2 8 7 .  2 8 9 .

KoCHAJMY SIE 2 6 .
K ochanowski Ján os, a le n 

g y e le k  első n em zeti n a g y  költője, 
3 7 .

K ochticki lengyel követsége 
a prím áshoz 2 7 4 .  ·—  és L itv á n i
ába 2 9 3 .

K olomeia város 3 8 .
K olowrat 270.
K olozsvár 239. 268.
K olozs várm egye 3 7 8 .
K onarski, pozeni püspök, 

1 0 4 .
K onarski J ános, k a lisz i vár

n a g y  2 5 4 .  —  sz a v a z a ta  3 2 1 .  
3 4 8 .  . ’ ·

K onstantinápoly — b a k ü ld  
a  ferrarai h erczeg  1 3 4 .  1 3 9 . ,  
1 6 3 .  1 6 4 .  — ban B áth ory  k irá ly -  
v á la sz tá sa  híre 2 5 2 . ,  3 1 6 .  3 6 8 .  
4 4 4 .

K opáCHI F eren cz, B ék és G á s
pár em bere 3 6 5 .

K oributow Istv á n , trock i 
vajda 3 4 8 .

K ornis Gáspár m árm arosi 
fő ispán 2 4 5 .  2 6 5 .

K ornis farkas (de Szeutpál)
2 6 8 .  ju d ex  reg ius sed is S icu licalis  
U d varh ely , 3 7 8 .

K ornis M ihály (de Erdő- 
S zen tg y ö rg y ) 3 7 8 .

K osobucki M iklós, B áthory  
titk á ra  és k övete  a poroszokhoz  
4 2 0 .

K ostka család 6.
K ostka J ános (de Sternberg), 

sandom iri vajda, a varsói convo
ca tion  1 5 7 4 .  a  szu ltán  ajánlottja  
7 3 — 9 5 . —  nem zeti párti j e lö l t ; 
5 0 ,0 0 0  frtot Ígér n ek i a csá
szár  9 6 .  1 2 4 .  —  a császárt s 
nem  E rnő főh get akarja 1 3 0 .  
1 8 9 .  —  a varsói vá lasztáson  
nem zeti k irá ly  m ellett szónokol, 
de a császárra sza v a z  2 1 4 .  2 1 7 ,  
2 1 8 .  — nak  felaján lja  a nem es
ség  a  koronát 2 1 9 .  2 2 0 .  2 2 1 .  
3 2 2 .  2 5 5 .  2 5 6 .  2 5 8 .  — t a sz u l-  
tán  aján lja  ( 1 5 7 4 . )  3 1 5 .  3 1 6 .  
— - sz a v a z a ta  3 2 0 .  3 2 5 .  3 3 5 .  
4 0 6 .  4 0 9 .  —  M ariaeburgensis, 
P u cen sis , D irschovien sisqu e capi- 
taneus 4 2 7 .  4 3 5 .

K ostka P éter (a Sternberg), 
ku lm i pü sp ök  1 0 4 .  —  eleinte  
H enrik-, m ajd osztrák -párti 1 0 9 .
—  k irá ly je lö lt 1 4 8 .  1 4 9 .  1 8 9 .  
•—- a B áth ory  koronázásán  3 0 4 .  
3 0 5 .  —  üdvözlő  beszéde a k i
rá lyh oz  a  porosz határon  4 3 5 .
—  k ü ld etése  a  poroszokhoz 4 3 8 .  

K ovachóCzy F ark as, Páduá-
ban tanú i 8 0 .  8 1 .

K ozlo WSKI L őriu cz  2 6 1 .2 9 4 .  
K owalewski bieci a lk ap itán y  

(podstarosta  B ieck i) 4 0 0 .
K őolaj, (petroleum források) 

3 9 .
K ő v á r  2 6 5 .
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K ö v e t e k  i i á z a , képviselő-ház 
16.— a varsói convocation(l 571.) 
Henrik ellen nyilatkozik 7 2 . 7 4 .

K rakkó 5 . 6 . — i vajd aság  
4 . —  vajda 1 0 . —  püspök és 
jövedelm e 1 0 . 1 1 .  — i v á rn agy  
1 0 . m agyaros bandérium a 3 4 .  
— i egyetem  3 4 .  —  a kereskedés 
főpiacza 3 9 .  — ba bevonu lása  a 
csász. k öveteknek  ( 1 5 7  2. aug.
2 6 .)  6 0 . — ban m egvesztegetések  
(1 5 2 0 -b a n )  6 3 .  —  ból H enrik  
szökése 6 7 .  — b a n se n a to r o k g y ű 
lése  H enrik  fu tá sa  után  6 9 .  — bau  
leve lek et h a g y  hátra  H enrik  7 1 . 
— ba tesz i á t la k á sá t D u d ith  8 2 .  
8 8 . — i v á rn agyságot k íván ja  
í .a s k i  9 4 . — i hírek 1 1 6 .  — ban  
M agnus C onstantin csász . p én z
osztó 1 2 5 . ,  1 5 1 .  1 5 8 .1 7 1 .  — ban  
B land rata  1 7 3 .  —  i v a jd aság  1 7 9 .  
1 8 9 . 1 9 2 .  — i v a jd aság i g y ű lés  
( 1 5 7 5 .  oct. 2 5 .)  P roszow icén  2 0 1 .  
— i egyetem  2 0 6 .  2 0 9 . ,  2 1 3 . 2 3 0 .  
2 3 1 .  2 3 3 .  2 3 4 .  2 3 6 .  2 3 8 .  —  i 
egyetem i ifjak  B áth ory  m ellett 
tüntetnek  3 4 .  2 3 8 .  — polgársága  
inkább császárp árti 2 3 8 .  2 4 9 .  
25.2 . 2 5 3 .  2 5 4 .  2 5 5 .  2 5 6 .  2 5 7 .  
2 5 8 .  —  m eg szá llá sa  a B áthory  
hívei á lta l 2 5 9 .  2 6 0 .  2 6 5 .  2 7 2 .  
2 7 6 .  3 8 1 .  2 8 4 .  2 8 6 .  2 8 7 .  2 8 9 .  
2 9 1 . 2 9 4 .  2 9 5 .  2 9 6 .  — ba b evo
nulása B áth o ry n a k  2 9 8 — 3 0 0 .  
— i koronázási orszá g g y ű lés 3 0 1 .  
— ban koronázási ünnepélyek  
3 0 3 — 3 0 5 .  3 0 7 .  3 0 8 .  — ból 
V arsób a in d ú l a k irá ly  3 0 9 .  3 2 0 .  
3 3 1 .  3 3 7 .  3 3 8 .  3 4 0 .  — ie g y e te m  
3 4 4 .  3 6 4 .  3 8 2 .  3 8 3 .  3 9 2 .  3 9 3 .  
3 9 8 .  4 0 1 .  4 0 2 .  4 0 4 .  4 0 5 .  4 0 9 .  
4 1 6 .  4 2 4 .  4 2 5 .  4 2 7 .  4 3 7 .  4 4 4 .

K rasinski A lbert serpci 
várnagy, lubaczowi stb. kapitány 
321. 348.

K rasinski F erencz, krak- 
k a i pü spök, 6 . —  a láírja  a var
só i confoederatiot ( 1 5 7 3 .)  5 3 .  — ‘ 
a z  osztrák  párthoz szegőd ik  
( 1 5 7 5 .  ju l.)  8 8 .  1 0 4 .  —  F erdi- 
nánd főh get óhajtja  1 2 9 . ,  1 8 9 .
-—  B áthoryról, a  varsó i ország
gyű lésen  a  császárra  sz a v a z á sa 
kor ( 1 5 7 5 .  nov. 1 8 -á n ) 2 1 3 .  —  
a  nem ességet c s illa p ítja  2 1 9 .  2 2 1 .  
2 5 5 .  2 5 6 .  - m eghódolása  B á 
thory e lő tt 3 0 5 .  —  sza v a z a ta  
3 2 0 .  3 4 8 .  4 0 6 .  4 1 6 .

K rasqwski Ján os, H enrik  
ügyn öke, 6 2 .

K romer Márton (Marcyn) tör- 
ténntíró, varmiai püspök 6. —tói 
a nemesség jellemzése 21. — a bö
lényvadászatról 2 7 . 2 8 .  —  a ne
messég szellemi életéről 31. 32. 
—  történeti művei 34. 35.

K ronberg H artm uth (H art
m an), a ném et birodalom  e g y ik  
követe  a varsói k irá lyvá lasztó  or
szá g g y ű lésen  2 0 4 .

K rotowski János, B áthory  
e g y ik  k övete  a  császárh oz 3 0 8 .  
3 3 8 .  3 7 2 .

K rumlow, (C sehországban) 
1 5 2 .

K ryski S zan isz ló  (d eD ob rzyn )  
m asow i vajda , p lo ek i és dobrzyni 
k a p itá n y  4 2  7.

K rzycki, királyi titkár 
( 1 6 2 0 .)  6 3 .  -

K u j á W P püspök 1 0 . 1. K arn- 
kow sk i.

K ulm (C ulm ) 6 . 3 2 1 .  4 2 0 .
K uncewicz, B osenb erg  ügy

nöke 1 5 4 .
K unsberg, von-, 2 7  7 . 3 8 7 .
K urzbach S imon, sz iléz ia i 

főúr, a  Z borow skiak rokona 1 2 3 .  
— n ak 2 0 ,0 0 0  fr t e lő irán yzat  
1 2 5 .  —  elfo g ja  és Sz iléz iáh a
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hurczolja  G orka A n drást 285 —  
287.

* K urland 3 .
K ü k ü LLÖ várm egye 3 7 8 .
II. L ajos, magyar király 56.

57. 63. 156.
L akomák leírása 25. 26.
L anckoron vára  e’s a lan ck o-  

roni s ta r o s ta s á g ; e lfog la lja  L a sk i  
9 3 .  —  k iostrom lása B áth ory  á l
ta l 307. 308.

L anckoronski K ristó f malo- 
g o sti v á rn a g y  337. 338. —  a 
B áth ory-p ártiak  k övete  a  császár
hoz 369. 427.

L ascz Szan isz ló , követ Er
délybe 325. 326. 377.

L aski csa lád  6 . —  a  refor
mátus h ív e  s ism ét kath . 4 8 .

L aski J ános, cancellarius, tör
vén y g y ü jtö  ( 1 5 0 5 .)  3 7 .

L aski J eromos, Z áp olya  h íve  
92.

L aski A lbert siradi vajda, 
lauckoroni kapitány, magyaros 
bandériuma 34. —  katholizál 
(1569.) 59. — beütése Moldo- 
vába 77. — megnyeretése az osz
trák-párt részére 84. 87. — hír
hedt kalandor, származása, első 
neje Serédi lány, moldovai válla
lata 92. — kívánalmai a császár
tól, zsarolásai 93— 95. — össze
köttetése a pápai nuntiussal 101.
- -- a feg y v eres erő k iszem elt v e 
zére 1 1 8 .  1 1 9 .  —  m ennyi p én zt  
k a p o tt?  1 2 2 .  —  és a  ferrarai 
h erczeg  134. 148. —  és B land - 
rata  176. 181. 189. —  a csá 
szárhoz k ü ld ött k ö v e tség  vezetője  
229. 234. —  B écsb e érkezése
269. —  a z  au d ien tián  271. —  
a tem plom i szertartáson  s a  la k o 
m án 2 7 7 .  —  a  varsó i g y ű lésen  
(1576. ápr.) 288.301. —  d aczol |

B á th o ry v a l 3 0 6 .  — várát L anc- 
korout k iostrom oltatja  B áthory  
3 0 7 .  —  sza v a za ta  3 2 0 .  3 4 8 .  
3 5 2 .  3 8 7 .

L assocki Kristóf 2 8 9 . ,  gostini 
kapitány 3 3 8 .

L assotta A ndrás 3 3 8 .
V. L ászló, m agyar k irá ly , 4 6 .
L aszyná-ii porosz tartományi 

g y ű lés ( 1 5 7 5 .  okt.) 2 0 0 .
L atin nyelv elterjedése 3 1 .  

3 2 .
L atium 3 1 .
L aureo bibornok, p áp ai nun

tiu s, L a sk iv a l szö v e tk ez ik  H en rik  
érdekében 9 4 .  —  m egb íza tása  a 
p áp átó l 1 0 0 .  —  m űködése, H en
rik et védi, m ajd osztrák-párti 
1 0 1 .  1 0 2 .  —  a  főpapokról 1 0 4 ,  
— a varsó i v á la sz tó  országgyű lé
sen  ( 1 5 7 5 .  n ov .) 2 0 0 .  2 5 4 .  2 § 8 .  
2 8 9 .  —  a  páp ának  4 0 7 .  — nak  
B áth ory  4 1 7 .  —  fe le lete  a k irá ly  
k ö v ete in ek  4 1 8 .

L ázár A ndrás 2 6 8 .
L ázár F erencz és I mre, ju 

d ices reg ii sed is s icu lica lis M aros 
3 7 8 .

L eipe  B erchtold, cseh  ud
varm ester, a  császár k övete a st£-  
z y c i  országgyű lésen  1 8 4 .  —  a  
varsó i k irá ly v á la sz tó  gyű lésen
2 0 2 .  2 0 5 .

L emberg 1. Ilyvó.
L encic 3 2 1 .  — i vajdaság  

3 3 7 .  3 3 8 .
L engyelország, álta lán os j e l 

lem zése  1 . —  határa i a  X V I . szá 
zadban  1 . 2. —  p o litik a i fe lo sz 
tá sa  3 . —  története Crom ertől 3 5 .
—  vá la sztó  k ir á ly sá g  4 4 .  — ban 
a  k irá ly i h ata lom  csökkenése 4 5 .
—  k ö ztá rsa sá g i a lk otm án ya 5 1 .
—  új törvén yei 5 3 . ,  5 5 .  5 6 .  5 8 .  
5 9 .  6 0 .  —  csa to lt tartom ányait
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visszaltivánják  a litván ok  1 0 6  —  
1 0 8 . —  v iszo n y a it E rnő fölig , 
nem ism eri 1 2 6 . ,  1 3 1 .  —  és a  
ferrarai herczeg 1 3 3 . ,  1 3 6 .  1 3 7 .  
1 3 8 . 1 4 0 .  1 4 1 .  1 4 6 .  1 5 1 .  1 5 4 .  
1 5 5 . 1 5 6 .  1 5 8 .  1 6 1 — 1 6 6 .  1 6 9 .  
1 7 2 . 1 7 3 .  1 7 5 .  1 8 3 .  1 9 7 .  2 0 2 .
2 0 3 .  2 0 4 .  2 0 6 .  2 0 8 .  2 0 9 .  2 1 0 .  
2 2 0 .  2 2 4 .  2 2 5 .  2 2 6 .  2 3 1 .  2 8 4 .  
2 3 5 .  2 3 6 .  2 4  1 — 2 4 4 .  2 4 8 .  2 5 0 .  
— ba B á th o ry  futárjai 2 5 1 .  2 5 2 .  
2 6 1 .  2 6 3 — 2 6 8 .  2 7 2 .  2 7 3 .
2 7 7  —  2 8 1 .  2 8 5 .  2 8 7 . 2 9 3 . — ba 
m enetele  B áthorynak 2 9 4 .  2 9 6 .  
3 0 9 .  3 1 0 .  3 1 2 .  3 1 5  —  3 2 0 .
3 2 2  —  3 2 6 .  (és az okm ányokban  
m indvégig) 3 5 5 .  3 9 0 .  3 9 5 .  3 9 6 .  
4 0 5 .  4 0 7 .  4 0 8 .  4 2 2 .  4 2 3 .

L e n g y e l  k ö v e t s é g , E rd ély 
ben 2 3 0 .  2 6 0 — 2 6 4 . —  B écsben  
2 2 9 .  —  m egérkezése 2 6 9 .  —  
első aud ientiája 2 7 0 .  —  titk os  
audientiája 2 7 1 .  — idözése B écs
ben 2 7 2 — 2 7 7 .  újabb I. k övetség  
B écsbe a j^ d rzejow i g y ű lésrő l (B á
thory-párti) 2 7 8 .

L enkinski Nicodemus nakli 
várnagy 348.

L eopolis 1. Ilyvó. 
L eszczynski család, protes

táns 48.
L eszczynski R afael 72. — 

Ferdinánd főhg. pártján 100. 
L iberum veto 7. 15.
LlO^ZY zawichosti várnagy 

üdvözlő beszéde Tanúmban Bá
thory hoz 398— 400.

L igniczi csata ( 1 2 4 0 .)  2 . 
L igniczi herczeg 287. 
L ipno 3 3 7 .
L ippa  2 6 5 .
L itvánia, nagyherczegség, 3. 

4 . 1 0 . 1 2 .  1 6 . 2 7 .  —  ősrengete
geiben a bölény tanyázott 2 4 .

—  m éh ten yésztése  3 8 .  —  örökös 
tartom án ya a J a g e lló k n a k  4 4 .  
5 6 .  5 9 .  6 2 .  —  ren dei nem  jg -e  
len nek  m eg a  varsó i convocation  
1 5 7 4 .  sep t. 6 9 .  —  főrangú csa- 
lá d a i s p ártá llá su k  1 0 5 .  —  o sz 
trák-pártiak  1 0 6 .  —  k íván a lm ai 
1 0 6 .  1 0 7 .  1 3 9 .  1 4 0 .  1 4 9 .  1 5 3 .  
1 5 5 .  —  és B áth ory  1 7 6 .  1 7 7 .
1 8 0 .  1 8 5 .  2 2 0 .  2 2 5 .  2 6 3 .  2 8 8 .  
2 9 3 .  2 9 6 .  3 0 6 .  3 1 0 .  3 1 6 .  3 1 9 .  
3 2 1 .  —  és az  okm án yokb an  m ind
v é g ig  4 0 5 .  4 0 7 .  4 0 8 .  4 0 9 .  —  
tartom án ygyű lése  M scibow  váro
sában 4 2 3 .  4 2 4 .

L itvánok, mint jó mulatók 
2 6 . —  vallása 3 1 .  —  a király- 
választásról 4 9 .  —  osztrák-pár
tiakká lesznek 8 4 .  —  főúri csa- 
ládai 1 0 5 .  —  kívánalmai 1 0 6 .
—  sp ec ia lis érdekei 1 0 7 .  —
érin tk ezései a császárral 1 0 8 .  
1 0 9 .  —  d icsekvése  1 1 5 .  —  
2 0 0 ,0 0 0  frtot k íván n ak  a  c sá 
szártó l 1 1 9 .  — nak  4 0 ,0 0 0  frt 
e lő irán yzat 1 2 5 .  —  E rnő főhg. 
pártján  1 2 6 .  1 5 1 .  —  a st^ zy c i 
országgyű lésen  1 8 0  — 1 8 2 .  —
tilta k o zn a k  a  g y ű lé s  s a k irá ly- 
v á la sz tá s  ellen  s kü lön v á ln a k  
1 8 6  - - 1 8 7 .  1 8 9 — 1 9 2 .  —  a  
varsó i v á la sz tá sn á l 2 0 0 .  2 0 3 .
2 0 6 .  2 1 6 .  2 7 8 .  2 8 1 .  2 8 9 .  2 9 0 .  
3 0 1 .  —  k övete i K rak kób an a k o 
ronázás u tán  és pro testá lásu k  
3 0 6 .  —  m eghódolása  B áth ory  
e lő tt 3 0 9 .  — n a k  B áth ory  4 2 2 .
—  e lőjogait m egerősíti B áth ory  
4 2 4 .

L ivius 3 8 .
L ivonia tartom án y  3 . 4 . — t  

fé lt ik  a len g y e lek  a  ném et sz ö v e t
ség tő l 8 6 .  —  L itv á n iá v a l való  
k ap cso la ta  1 0 6 . ,  1 3 6 .  1 4 0 .  2 0 6 .  
2 0 8 .  2 6 3 .  2 7 p. 3 4 1 .  3 4 4 .  3 4 5 .
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3 8 4 .  (és m indenü tt a len g y e l k i
r á ly i czím ben) 4 0 5 .

L obkowicz 270.
L ogau M á t é , sw id n iczi és 

győri k a p itá n y , csász. k övet 1 2 3 .  
2 0 2 .  2 2 5 .  — a jcd rzejow i g y ű 
lésen  2 5 5 .  —  a  varsó i g y ű lésen  
( 1 5 7 6 .  ápr.) 2 8 7 .  3 4 0 .

» L o i s “ , L u d ov icu s 2 6 3 .  1. 
X a g y -L a jo s .

L ónyai F erencz kapitány 
2 6 1 .· ·

L o p o t  Ján os, cap itán eu s D ris-  
nensis, 4 2 5 .

L orichs A ndrás, svéd követ, 
a varsói convocation (1574.) 75. 
76. 137. 138. — a st^zyci or
szággyűlésen 183. — követsége 
a varsói királyválasztó ország- 
gyűlésen 205. 208.

L o v a g -r e n d  (ordo equestris, 
v a g y  m ilitaris, ricerstw o), közép- 
és k isn em esség  8 . 1 4 .  4 0 .  —  a 
varsói v á la sz tó  országgyű lésen  
nem zeti k irá ly t akar, m ajd B á-  
thoryt és A n n á t v á la sz tjá k  2 1 5  —  
2 2 4 .

L o w i c z i  GYŰLÉS ( 1 5 7 3 .)  5 1 .  
•—  országgyű lés ( 1 5 7 6 .  fe b r .—  
m árcz.) 2 7 3 .  2 7 4 .  2 8 1 .  — ba 
k öv etek et k ü ld  B áth ory  a prí
m áshoz 3 0 9 .

L őcse 265.
L ubaczow 3 2 1 .
L u b l i n , — i v ajd aság  4 . —  

városa 6 . 4 9 .  — i  várn agy  1 1 1 .
—  i  v a jd a  1 2 9 .  — i v a jd aság  1 5 3 .  
1 8 9 .  —  osztrák -ellen es 2 0 2 .  24  9.
—  h ü ségesk ü t te sz  B áth ory  e lő tt 
3 0 4 .  — i v a jd a  sz a v a z a ta  3 2 0 .  
3 4 0 .  4 2 3 .

L ublini U nió (e g y ezség ) L en 
g y e lo r sz á g  és L itv á n ia  k özött  
(1 5 6 9 -b e n )  4 . 1 0 . 1 2 . 4 2 4 .  4 2 6 .

L ubló 2 5 0 .
L ubomirski 170.
L udovicus 1. N a g y  L ajos.
L úgos 378.
L wowski M árton (de Ostro- 

rog) 3 2 5 .  3 2 6 .  3 3 8 .  3 7 7 .
M achmet sangiac 442.
M aciejo w S K i G áspár, stabuli 

reg ii praefectus 4 2 7 .
M aciejowski szepesi starosta 

3 0 4 .
„M agdburgi jog“, a  városi 

szervezet m intája  3 2 .
M agnus Constantin, a sz ilé 

z ia i kam ara titkára , császári p én z
osztó  a  varsói v á la sz tó  gyű lésen , 
1 2 5 .  2 0 3 .

M agyar n y e lv  elterjedése 3 3 .  
M agyar ruha d ivata  a len g y e
lek nél 2 2 .  M agyar ö ltözet V alo is  
H en rik  bevonu lásakor K rakkóba  
3 3 .  M ag y a r  ruhás és fegyverzetű  
bandérium ok 3 4 .

Magyarország. 2. 20. — 
összek ötte tése  a len g y e lek k e l 3 3 .,
5 8 .  —  példájára h iva tk ozás 6 0 .,  
7 1 . —  a  szen t lig a  ta g ja  1 0 1 .  
—  on k aton a  toborzás 1 1 9 .,  — - 
péld ája  1 4 4 .  1 4 5 .  1 4 6 .  1 4 7 .  
1 5 0 .  1 5 9 .  1 6 1 .  F e lső  M .o . 1 6 6 .,  
1 6 9  —  1 7 3 .  2 0 6 .  2 2 0 .  2 3 1 .
2 3 5 .  2 3 6 .  2 6 6 .  2 8 1 .  2 8 8 .  3 1 6 .  
3 1 7 .  3 2 7 .  3 2 8 .  3 3 0 .  3 4 2  —  
3 4 5 .  3 5 5 .  3 7 8 .  3 8 7 .

M ahomed 134. 290.
M ájusi alkotmány ( 1 7 9 3 .  

m áj. 3-án) 4 6 .
Malogost 321. 338.
M álta 242.
Mármaros 264. 265.
M archia 345.
M ária, N a g y  L ajos leánya, 

4 3 ,
Mária kirá lyn é, II . L ajos neje, 

58.
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MARiENBURG-ba 1 5 7 6  sept. 
l-ére  tartom ányi g y ű lést h irdet 
B áthory 4 2 9 .  4 3 8 .  4 4 0 .  4 4 2 .  
4 4 6 .

M aros-Vásárhely 2 6 8 .
Maros-szék 1 6 6 .  3 7 8 .
M asovia 4 . 5 . —  vadbősége

2 7 . —  g a zd a g  term ő földje, á lla t
ten y észtése  3 8 .  —  fővárosa V arsó  
4 9 . 1 0 0 .  1 3 9 .  — i kisnem es- 
ség  1 9 9 . ,  2 0 6 .  —  M azurok a 
varsói vá la sztá so n  2 1 6 .,  —  2 6 3 .  
2 7 8 .  3 3 7 .  3 4 1 .  (és m indenütt a 
len g y e l k irá ly i czím ben)

M átyás, m agyar k irá ly  46. 
5 6 . —  szövetsége a czárral 56. 
1 4 4 . 1 4 8 . —  és B áthory  v á 
lasztása  közt párhuzam  1 9 7 .  
2 6 2 .  2 9 9 .

M átyás föherczeg 100. 
1 2 9 .  2 7 0 .  2 7 6 .  2 7 7 .  2 8 8 .  3 8 6 .  
3 8 7 .  4 0 7 .  4 0 8 .

M edici K atalin 5 1 .  6 1 . —  
visszah ívja  H enriket 6 7.

M edirec 321.
M edve, 27. fehér medve 27. 

— vadászat 29.
M egvesztegetések, franczia  

és osztrák részről a z  1 5 7 3 - ik i  
len gyel k irá ly v á la sz tá sn á l, 6 2  —  
6 4 . ’—  s a k irá ly je lö ltek  részéről 
az 1 5 7 5 - 7  6-ik i v á lasztás idején  
1 1 2  - 1 2 8 .

M eggyes, — i országgyű lés  
1 5 7 6 . febr 1-én  2 4 6 .  2 4 7 .  — en 
B áthory a  len g y e l k ö v e tség et fo
gadja  2 6 1 .  — en a tem plom ban le
teszi az esküt a len g y e l k irá lyságra  
2 6 2 .  — en m egven d ég li a  1. k ö 
vetséget 2 6 3 .  —  ről a császárhoz  
k övetet k ü ld  B áthory 2 6 8 .  3 6 8 .  | 
3 7 5 ,  3 7 6 .  3 7 7 .  3 7 8 .  3 8 0 .  3 8 2 .  j

M ehemed (Sokoli) nagyve- I 
zér, a senatusnak, 7 6 . —  „ a z  ő , 
m eggyujtott g y e r ty á já é n a k  ne- |

vezi B áth oryt 2 4 3 .  —  B áthory  
vá lasztásáró l 2 7 9 .  — nak B á t
hory 4 1 3 .  —  B áth oryn ak  4 4 2 ,  .

M é iis e r  (m iód) 2 5 . 2 7 .
Messias 3 6 6 .
M ezei tisztségek (terrestres 

honores et m ag istra tu s) 2 4 .  1 9 3 .
—  M ezei törvén yszék ek  (judicia  
terrestria) 2 4 .

M^zynski Márton 259. — 
üd vözli B á th o ry t a len g y el ha
táron 2 9 4 .  —  zem brow i e lb ír ó  
3 3 8 .

M eva városában a poroszok 
gy ű lése  4 3 3 .  4 3 4 .

M ielecki család 6. 95.
M ielecki J eromos, brzesti 

k ap itán y , bécsi k ö v e t 3 5 2 .
M ielecki M iklós, podolia i 

(ilyvó i)va jd a , 6 8 . —  a varsói 
convocation  ( 1 5 7 4 )  7 3 . 7 8 .  — a 
protestánsok  feje  8 7 .  ■—  nem zeti 
p árti k irá ly je lö lt 9 5 .  —  á llító la g  
B áth oryn ak  toborz p ártot 9 6 .  
1 1 5 . —  Ernő főbgről h a lla n i sem  
akar 9 6 .  —  a császárt akarja  
1 3 0 . —  k irá ly je lö lt 1-48. 1 4 9 .
—  és B áth ory  1 7 4 .  ~ -  nejének  
B lan d rata  2 5 ,0 0 0  aran y  ajándé
kot h oz 1 7 6 . ,  1 8 1 .  1 8 8 .  1 8 9 .
—  sza v a zá sa  a varsói vá la sztá so n
2 1 8 .  2 2 0 .  2 2 3 .  — a 1. k irá ly  kö
vete  János Zsigm ond tem etésénél 
2 3 2 .  2 3 4 ,  —  p an asza  a  császár  
késlekedése  m iatt 2 6 0 .  2 6 6 .  —  
hoz a  császár  követe , h o g y  B á t 
h oryt ta rtó zta ssá k  fe l 2 6 7 .  —  k i
tér B á th o ry  e lő l bejövetelekor  
2 9 5 .  3 0 6 .  3 3 5 .  3 4 8 .

M ikó M iklós 268.
I. M iksa császárn ak  seg ítség et  

igéi· a czár II. U lá sz ló  ellen  
( 1 4 9 1 ) ,  5 6 .  —  U lá sz ló v a l és 
Z sigm onddal összejön B écsben  
1 5 1 5 -b e n , 5 7 .  1 4 5 .  1 5 6 .
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I I .  M iksa császár, 58. GO.
—  része H enrik szökésében, 75.
—  a varsói convocatiora ( 1 5 7 4 )
nem  k ü ld ött k öveteket 7 5 .  —  e l
len  n y ila tk o z ik  a  szu ltá n  7 7. —  
D u d ith o t L e n g y e lo rszá g b a  k ü ld i 
8 1 ,  8 2 .,  á llan d ó  k öv etév é  tesz i, 
8 3 . — törek vése i a  len g y e l trón  
eln yeréséért 8 4 .  — L a s k iv a lv a ló  
érin tk ezései, p énzadom án yai 9 3 .  
9 4 .  —  ígérete  a  T e n c z y ú sk i csa
lád  részére 9 7 .  —  és a  páp ai 
nuntius 1 0 1 .  1 0 2 .  —  a litv á 
nok nak  1 0 6 .  1 0 8 .  —  és a  po
roszok 1 0 9 .  —  követet k ü ld  a  
poroszokhoz, D a n cz k á tó l k ö l
c sön t kér 1 1 0 .  —  len gyelor
szá g i ügyn ök ei 1 1 1 .  —  pártja  
a  m egvesztegetésen  épül 1 1 2 .  —  
pénz h iá n y a  1 1 6 .  — kü ldem ényei 
1 1 6 .  1 1 7 .  —  pénzszerzése  1 1 7 .  
nem akarja fegyveres erő szerve
zését 1 2 0 .  —  h ib ázta ta ja  D u d i
th o t 1 2 1 .  —  je lö ltsé g e  1 3 0 .  —  
vonak odása  1 3 1 .  1 5 2 .  1 5 4 . 1 6 0 .  
1 6 1 .  1 6 4 .  1 6 6 .  1 7 7 .  —  k ö v et
sége  a  s íe z y e i  országgyű lésen
184., 197 . —  követei a varsói 
királyválasztásnál, oratiojok, Ígé
reteik 202  —  207 . 210 . —  és a 
szavazás 2 1 3 — 217 . 219. —  
király lyá választása 2 2 0 — 224 .
—  választása föltételei 225.
227 . —  választási diplomája
és kihirdetése 228 . — hoz kö
vetség Becsbe s u tasításuk 229. 
230 . 231 . — hoz ellenpárti
követség és levél 232 ., jelenté
sek és tanácsok 233 . 2 3 4 . 237 .
—  lemondásra szólítja fel Bá- 
thory t 238., követet küld E r
délybe 239 .. ennek jelentései 
2 4 0 — 247., újabb megbízásai
247., a kiegyezés meghiúsu
lása 248 . 250 . —  bizonytalan

ságb an tartja  len g y e l v á lasztó it  
2 5 1  — 2 5 4 .  —  követe i a  jfjdrze- 
jow i gyű lésen  2 5 5 — 2 5 8 .  — hoz  
sz ít  K rak kó polgársága  2 5 9 .  2 6 0 . '
—  fe l akarja tartóztattatok B á 
thory t  2 6 5 .  — hoz B áth ory  k ö 
vete  2 6 6 .  —  k övete  a  k iew i és 
p od olia i vajdához 2 6 7 .  — hoz
k ü ld ött len g y e l k ö v e tség  2 6 9 .  
— nál a 1. k ö v e tség  aud ientiája
2 7 0 .  titk o s au d ien tia  2 7 1 .  — hoz  
vé lem én yek  a 1. k irá ly sá g  e lfo g a 
dásáról 2 7 2 .  —  k éslekedése, ha- * 
bozása 2 7 3  — 2 7 5 . —  1 5 7 6 .  
m árcz. 2 3 -á n  e lfogad ja  a 1. k i
rá ly sá g o t 2 7 6 . ,  le tesz i a z  esküt 
2 7 7 .  —  lakom ára h ívja  a  1. kö
v etség et 2 7  7. —  a B áthory-párti 
1. k ö v etség et fogadja 2 7 8 .  —  ud
varában a  török k ö v etség  2 7 9  —  
2 8 1 .  —  császárh oz B áth ory  k ö 
v etk ü ld ése  3 0 8 .  —  ha lá la  3 1 0 . ,  
3 1 5 .  3 1 7 .  — ra eső szavazatok
a  varsó i gyű lésen  a senatusban  
3 2 0 — 3 2 2 .  3 2 9 — 3 3 1 .  3 3 4 .
—  v á la sz tá sa  fe lté te le i 3 4 0  —  
3 4 7 .  —  v á la sz tá s i diplom ája  
3 4 7 — 3 5 3 .  —  v á la sza  a  B á- 
thory-pártiak  leve lére  3 5 5 .  3 6 0 .  
— n a k  M ehem ed n agyvezér  3 6 6 .  
— hoz B áthory-párti j^drzejow i 
k övetség  3 6 9 — 3 7 2 ,  3 7 3 .  —  
E rnő főherczeget ajánlja  3 8 4 .  
— nak a k ra k k a i vajda 3 8 3 .  
— h oz a czár k övetsége  3 8 5 .  3 8 6 .  
3 8 7 .  —  dip lom ája a 1. k irá ly sá g  
elfogad ásáró l 3 8 8  —  3 9 2 .  4 0 4 .  
4 0 7 .  4 0 8 .  4 1 3 .  4 1 5 .  4 1 8 .  4 1 9 .

M iksa főherczeg 2 7 0 .  2 7 6 .  
2 7 7 .  3 8 6 .  3 8 7 .

M il á n  k i r á ly  18 .
M in s k i  v a jd a sá g  4 2 5 .
Mniszek G yö rg y , k övet E r

délybe, 3 2 5 .  3 2 6 .  3 7 7 .
M ogiea kolostorában tölti Ibi-
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thory a  hús vét ünnepet ( 1 5 7 6 )  
L engyelországba  m enetelekor 2 9 8 .

M ohácsi v ész  4 5 .  5 6 .  —  sír  
1 5 6 .

M oldova 2. 1 9 .  —  fe lé  k e
reskedés 3 9 .,  6 4 .  — ba betörés 
H eraclides va jd á v a l 7 7. 9 2 .  9 8 .
2 0 7 .  2 1 1 .  — vajdáh oz B áth ory
k övetsége  2 5 5 .  2 5 2 .  2 6 5 .  2 6 6 .
2 9 4 .,  3 1 8 .

M onora 2 4 6 .
M ontesquieu 7.
M ontluc, valen cei püspök, 

fran czia  k ö v e t L engyelországban , 
6 2 . —  m egvesztegetése i 6 3 .  —  
korteskedése, röpirata 6 4 .  —  
m egvesztegetése i 1 1 2 .  —  gúny- 
iratban 1 1 3 . ,  1 1 5 .

M óré J ános 246.
M orva ország,-ba k iv ite l 8 8 .  

2 3 7 .
M oszkva. M oszkoviták. 3 . 

— ba, osztrák  k övetség  1 4 8 8 .  és 
, 1 4 9 0 -b e n  5 6 .  — ban eg y ez sé g  a  
czár és császár k özött 5 7 .  — ellen  
szö v e tség  a ján la ta  a  svéd  k irá ly 
n ak  7 6 . — ba osztrák  k övet já r
8 4 .,  1 3 6 .  1 3 8 .  —  pártja  1 3 9 .
2 0 8 .  2 0 9 .  2 1 1 .  2 5 2 .  2 8 1 .  3 1 9 .  
3 4 3 .  3 5 5 .  3 6 6 .  3 6 7 .  3 9 4 .  4 0 7 .  
4 0 8 .  4 1 3 .  4 1 5 .  4 4 5 .  4 5 4 .

M scibow, L itv á n ia  városában  
tarto tt g y ű lé s  4 2 3 .  4 2 4 .

M unkács 265.
M usztafa csausz  2 4 5 .  2 4 6 .  

4 4 4 .  4 4 5 .
M usztafa basa 367. 443.
M yszkowski J ános, 68.
M yszkowski P éter, p 'o ck i j 

püspök 6 . —  az osztrák-párt zá sz- ] 
lóvivője a  m ásodik interregnum  
idején 8 6 — 8 9 .  — je len tése i 9 1 .  
9 3 . 1 0 2 .  1 0 4 .  1 1 0 .  1 1 1 .  —  a 
m egvesztegetésrő l és p én zszü k 
ségről 1 1 4 .  1 1 5 .  1 1 6 .  1 1 7 .  1 2 3 .

s z á d e c z k y : h á t u o k y  i s t . i .ktsoyel

—  a fegyveres erőről 119. 120. 
— ről szóló gúnyírat 126., 150.
181 . 187. 189 . —  a varsói vá
lasztó gyűlésen Ernő főherczegre 
szavaz 213 . 219. 233. 238. 254.
—  nem jelenik meg a  varsói gyű
lésen (1 5 7 6 . ápr.) ; a  császár köl
csön kér tőle 290 . —  meghódo
lása B áthory előtt 309 . —  sza
vazata 320 . 3 3 5 . 348 . 419 . 427 .

N adasdi T amás háza Bées- 
ben 270.

N agy-Bánya 265. 
N agykanczellár (cancella

rius) hatásköre 13. 16.
N agy- L ajo s  király, 13. 14.

—  a nemesség egyenlősége meg
alapítója 40 . —  trónra ju tása  
42 . — kiváltságai, adómentessége 
42, 50., 55 . —  példájára h ivat
kozás, 72. 144 . 263 . 295 . 327 .
—  (Lois) 376 ., 3 81 . 396 . 

N agy-L engyrlország  4. 6.
7. 16. —  az interrex kérdésében 
a prím ás p á rtján  48., 116 . 153.
204. 2 16 . 259 . 286 .

N agymarsal (marsaleus ge
neralis, marszalek wielki) hatás
köre 12. — versenye a prímással 
az interrex méltósága felett 47. 
48.

N agy-Szebenben a lengyel 
követség 2 64 , — be megy B á
thory 268. (Cibín) 378.

N akel 321.
N apoleon 61.
N ápoly — i jav ak  206 . 342 . 
N aruszewicz Miklós, litván 

kincstartó, 13.
N arwa, kikötő város, 3. 225. 
N azarenus 366.
N emesi élet a  X Y I .  század

ban. a lengyel nemesség jel
lemzése 20., külsejük, ruházkodá
suk 22. fényűzés, udvartartás 23.
5IBÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 31
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lak ás, életm ód 2 d . p o litik a i é let  
2 4 . ven d égesk ed és, u tazás, la k o 
m ák  2 5 .  v a d á sza t 2 7 . lo v a g ia s
ság , párv iad a lok  3 1 .  sze llem i é le t  
3 1 . ifjak  é s  leá n y o k  neve lése  3 1 .  
id egen  n y e lv ek  elterjedése 3 2 .  —  
eg y en lő ség , te stv ér iség  (brat, bra- 
terstw o), czím er-nem zetségek  4 0 .

N emesi felkelés (pospolite  
ruszenie) 1 8 .

N émet n y e lv  elterjedése 32. 
—  kereskedők, iparosok, g y a rm a 
to k  3 2 .  —  e llen ségesk ed és a  len 
g y e le k k el 5 5 .  5 6 . —  és m uszka  
szö v e tség  L en gye l- és M agyaror
sz á g  e llen  5 6 .  5 7 .  —  n é v  g y ű 
lö le te  a  len g y elek n él 5 7 .  8 9 .  —  
és franczia  versen ye a 1. k irá ly 
sá g ért 5 8  —  6 5 .  —  g y ű lö le t L e n 
gye lországb an  1 4 6 .  1 4 7 . ,  3 1 5 ,  
3 9 4 .  4 4 3 .  4 4 4 .

N émet bikodalom versen gése  
L en g y e lo rszá g g a l 5 5 .,  1 2 0 .  N ém et
ország  1 8 0 .  —  k ö v e te i a varsói 
k irá ly v á la sz tá so n  ( 1 5 7 5 .  n o v .—  
decz.) 2 0 4 .  2 0 9 . ,  2 7 4 .  2 8 1 .  3 4 2 .  
3 4 3 .  3 4 4 .  3 5 6 .  3 8 4 .  4 0 5 .  4 1 3 .  
4 1 5 .  4 4 5 .

N émet lovagrend (M áltai lo 
vagok) 5 5 .  —  leg y ő zetése  1 4 1 0 -  
ben T an n en b ergn él 5 5 .  —  újabb  
veresége  5 6 .

N ewelski K om án, ex p alati- 
n a tu  P o locen si 4 2 5 .

N icopolis 443.
N iemierow 446.
N iemsta G yörgy (G ergely? )  

1 7 8 .  —  a  B áth ory-p árt varsói 
k ö v ete  ( 1 5 7 6 .  ápr.) 2 8 9 .  — j e 
len tése  k övetségérő l a  k rakk ai 
koronázó országgyű lésen  3 0 1 .  —  
szen te lt v itézzé  ü ti B áth ory  3 0 4 .  
3 2 5 .  3 2 6 .  3 7 7 .

N iemstan, a  ferrarai h erczeg  
ügyn ök e  1 3 4 .

„ N i e  pozwolam“ ( 1 6 5 2 .)  1 5 .
N oailles m arquis (H enri de 

V a lo is  et de la  P o lo g n e  en 1 5 7 2 .  
írója) 1 5 . és a  jegy ze tek b en .

N ominatio proclam atio (ki- 
r á ly ly á  k iá ltá s), M iksáé 2 1 9 .  2 2 0 .
2 2 1 . ,  B áth oryé 2 2 4 .  2 2 5 .

N ormand Tamás, franczia  k ö 
ve t E rdélyben , 1 5 8 .

N orvégia, — val kereskedés 
3 9 .

N ova civitas, in  P ru ssia , 420 .
N owgorod 3. —  elfog la lása  

az oroszok á lta l 5 6 . N ow gorodi 
v a jd a sá g  4 2 5 .

Obersdorfeb báró csász. ta
nácsos P rágáb an  2 3 6 .

Odera 2.
Odolany város 286.
O jtozi szoros 294.
O láhország , 71. 98 . 363. 

446 .
Oláh vajda 183. 443. 445. 

446. 454.
Olasz M átyás 3 6 1 .
Olaszország látogatása, be

folyása 33., 72. 133. 135. 137. 
180. 209. 220. 344.

Olasz nyelv elterjedése 33., 
132.

Olechnowicz l.D óroh ostaysk i.
Olmütz 188. 229. 233.
Opalinski A ndrás, n a g y 

m arsai 1 2 . —  osztrák-párti 9 9 .  
1 2 4 .  2 2 0 .  —  m eghódolása B á 
thory  e lő tt 3 0 9 .  —  sz a v a z a ta  
3 2 1 .  3 4 8 .  —  suprem us mar- 
schalcus, K ohatinensis et K cinen- 
sis cap itaneus 4 2 7 .

Orániai V ilmos 148.
Oroszország, — b a sók iv ite l

2 8 .  —  fe lé  kereskedés 3 9 . ;  1. 
M oszkva.

Országgyűlés (sejm, comitia) 
hatásköre, alkatrészei 16. — mint
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legfőbb ítélőszék 17. 18. — i ékes- 
szólás 38.

Orsza, — nál a len g y elek  leg y ő 
z ik  a m oszkovitákat 1 5 1 4-ben '5  7.

Orzechowski B álint üd
vözli B áthoryt Przemysíben 296. 
395. 3 9 7 . 398.

Orzechowski P á l , a jedi-ze- 
jow i g y ű lés követe B áthoryhoz  
2 5 8 .

Orzkchowski Szaniszló, val
lásos vitaíró 37. - -  curiae regiae 
referendarius, cantor Gnesnensis 
427.

Orzelski Sw R 'toslaw , az  in- 
tegrum ok történetírója 3 5 .  —  
H enrik uralkodásáról 6 6 . -—  a 
m ásodik interregnum ról 7 1 . —  
m int szónok 7 2 .  —  a nem zeti
párti nem esség szónok a a varsói 
v á lasztáson  2 1 6 .

Ossolinski család 6.
Ossolinski Jerom os, sando- 

m iri várn agy  9 5 . 9 8 .  —  a csá
szárt s nem  Ernő főhget akarja  
130. 406.

Ostkogski csa lád  6 . —  pro
testáns, 48.

Ostrogski K onstantin her- 
czeg, k iew i vajda, beütése M oldo- 
vába, 77. 92. 148. — t fe lszó 
lítja  a császár  B áth ory  fe ltartóz
tatására  267 . —  k ü ld ö ttség  á lta l  
ü d vözö lted  B á th o ry t T arnow bau  
297.

Ostrorog J ános, követ E r
délybe ; ő ta rtja  Meggyesen az 
üdvözlő beszédet a  lengyel követ
ség részéről 261 . 264 . 325 . 326 . 
338. 37 7. —  regni pincerna 
427 .

O strow  337 .
Osztrák-ház 1. Habsburg-ház.
Osztrák-párt (H absburg-

párt) 1 8 1 .  1 8 7 .  1 8 9 .  1 9 1 .  —  a 
varsó i k irá ly v á la sz tá sn á l 1 9 8 —  
2 0 8 .  2 1 2 .  2 1 5 .  2 2 4 .  2 3 7 .  2 4 9 .  
2 5 0 .  —  leve le  B áth oryh oz  a v á 
lasztásró l 3 5 3 .  — nak  B áthory  
3 5 9 .

Oswiecim, — i  vicestarosta , 
H enrik  fu tásak or 6 7 .

O wsiany B ohusz, 425.
O x u s  4 4 2 .
Örmények 3 3 .
Összehívó - Országgyűlés. 

Convocatio. A  varsó i convocatio  
( 1 5 7 3 .  ja n . 6 .)  4 7 .  4 9 .  —  V ar
sóban 1 5 7 4 .  a u g . 2 4 . 6 9 .  —  h a 
tásköre 6 9 .

P acta conventa, k irá ly i h it
levé l, N a g y -L a jo sé  4 0 .  —  H en rik  
e lő tt 5 1 .  5 4 . ,  2 2 5 .

P adija, — ban tanú i B áthory, 
D u d ith , B erzev iczy , K ovach óczy , 
8 0 .

P aeüSKI János, m arschalcus et 
tenutarius N em onoiseen sis 4 2 5 .

P annonia 360.
„ P annon nemzet“ 2 5 1 .
P appenheim az udvari te st

őrség fők a p itá n y a  B écsben  2 7 7 . 
3 8 6 .

P aprocki B artosz , czím ertan i 
iró, m un káját B áth oryn ak  ajánlja  
3 6 .

P arasztok (k m ieéi,ch lop i) 1 8 . 
—  sorsa (g leb ae ad scrip titii), e l
n yom ott he lyzete, lak ása , 3 0 .  —  
babonasága  3 1 .

P arczow, város 49.
P aris, 2 . 5 1 . 5 4 . 6 7 .  7 2 .  

1 3 5 .  3 3 1 .
P arnawa, livon ia i város, 1 4 0 .
P atavium 362.
P ázmány P éter, 3 7 .  5 9 .
P énzzel vesztegetés a k i

rá ly v á la sz tá sn á l, 1 1 2  és köv. 11.

3 1 *
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P eokri G ábor (de Petrovinia) 
3 7 8 .

P erneszi I stván 2 6 8 .
P ehnstein W ratiszlaw, 

cseh  kan cze llár , a császár  követe, 
6 0 . 8 3 .  2 6 9 .  2 7 0 .  2 7 2 .  —  codex, 
S z a la y  Á g o sto n  gyűjtem én yéb en  
(1. a  je g y ze tek b e n  s az  okm án yok  
a la tt  idézve)

P ersa 444.
P esthy FERENCz 2 4 6 .  —  

B áth oryn á l a  m eggyesi ország- 
g y ű lésen  2 4 7 .

P éter , moldvai vajda, 7 7.
P etki M ihály, ju d ex  reg ius  

sed is S icu lica lis  U d v a rh ely , 3 7 8 .

P etricovia 1. P io trk ow .
P hilippi 1 3 1 .
P iast, P ia sto k  kora 1 0 . —  

uralkodó h erczegek  és k irá lyok  
4 1 .  4 2 .  —  örökösödési e lv e  4 5 .  —  
k ih a lá sa  4 6 . ,  1 4 1 .  1 4 2 — 1 5 1 .
—  és Á rpád -ház rokonsága  1 5 5 .

P iast (nemzeti) párt, az
első  v á la sz tá s  a lk a lm áva l (1 5  7 3 .), 
6 5 .  —  fegyveres e lők észü letei 
1 1 8 .  1 3 8 .  — je lö ltség e , program 
ja , előnyei, a k a d á ly a i, a je lö ltek  
(T e n c z y ú sk i, K ostk a , M ieleck i) 
1 4 2  —  1 5 1 .  1 5 2 .  1 5 4 .  1 7 5 .
1 7 8 .  1 7 9 .  1 8 1 .  1 8 7 .  1 9 2 .  —  a 
varsó i v á la sz tó  o rszággyű lésen  
( 1 5 7 5  n o v .— d ecz .) 2 1 4 .  2 1 5 .
—  A  nem esség legn agyob b  része  
nem zeti k ir á ly t óhajt 2 1 6 .  —  a  se- 
n atu stó l külön v á lik  2 1 7 .  —  ü z e 
n e t v á ltá sa  az  osztrák -párti sena- 
tu ssa l 2 1 8 .  —  m egn evez i je lö lt
j e it  2 1 9 .  —  nem  tudnak m eg 
eg y ezn i hon i k irá lyb an  2 2 0 .  
2 2 1 .  —  k ir á ly ly á  v á la sz tja  B á- 
th oryt és A n n át 2 2 2 — 2 2 4 . ,  2 5 3 .  
3 1 6 .  3 1 8 .  — ra eső sza v a za to k  
3 2 0  -  3 2 2 .

P ibrac V i d  FABRioius,, H en 
rik  követe, 1 8 0 .

P ilsno 2 9 7 .
P iotrkow (P etr icov ia), 6 . — i 

o rszá g g y ű lés  (1 5 6 7 ) ,  8 2 .  1 4 5 .
337.

P laza János, követ Erdélybe 
3 2 5 .  3 2 6 .  3 7 7 .

P less, határszéli város S z ilé 
ziában, 1 8 4 .

P íocki püspök 1. M yszkow sk i 
P locko 2 8 8 .  3 2 0 .  — i vaj

d aság  3 3 7 .  3 3 8 .  4 2 5 .

P odiebrad, cseh k irá ly , 56. 
P odlachia 4. P a d la ch i v a j

d aság  5 . 2 6 3 .  2 7 8 .  3 2 0 .  3 3 7 .
338. (és mindenütt a lengyel 
királyi czímben)

P odolia tartomány. 2. 4. 5. 
14. 18. — söre 27. — vadbősége 
27. 28. — örményei 33. — kövér 
termőföldje, állattenyésztése, sója 
38. — ba tatárbeütés (1575 okt.) 
192. — osztrák-ellenes 202.
250. 253. 255. 266. 267. 337. 
353. 363.

P ODOLiAi vajda 1. M ielecki. 
P odoski, gn ezd ai prépost, 

osztrák -párti ügyn ök , 1 1 1 .  —  
m eghódolása  B áthory  e lő tt 3 0 5 .  

P okucs 2 5 0 .
P olanec 3 2 1 .
PoL E SIA  4 .
P olitikai élet a tartom á

nyok ban  2 4 .
P olock bevétele, megéneklése 

3 7 .
P olonia 1. L en gyelország . 
P omerania. 2 . 3 4 5 .  — i

herczeg  2 3 4 .

P onetowski Jakab , lencici 
pohárnok, bécsi k övet 3 5 2 .

PoPLAVVSKr, osztrák-párti ügy
nök, 111.
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P oppel L ászló  (vou L obko- 
vicz) trcncsényi g ró f 2 7 0 .  —  
esász. k övet a varsó i 1 5 7 6 .  ápr. 
9. gyű lésen  2 8 7  —  2 8 9 .

P orosz tartom ány. Porosz- 
ország (P russia). P oroszok . 4 . 5. 
1 6 . —  sör-gyártása , 2 7 .  —
n y e lv e  3 2 .  3 3 .  —  term ő földje, 
á lla tten y észtése , m éze 3 8 .  —  k e 
reskedése, főp iacza i, tengeri k eres
kedő városai 3 9 .,  5 7 .  6 1 .  —  nem  
vesz részt a varsói o. gyű lésen  
1 5 7 4 .  sept. 7 0 .  —  t fé ltik  a le n g y e 
lek  a  ném et szö v e tség tő l 8 6 .  — on 
á t h ív ják  E rnő főh get a litv á n o k  
1 0 6 .  —  m egb ízh atlan  szerepe a 
len g y e l k öztársaságb an , ö sszek öt
tetései az osztrák -pártta l, főúri 
családai 1 0 9 .  —  m arienburgi
gyű lése  1 5 7 5  ápr. 1 1 0 .  1 4 9 .  —  
tilta k o zá su k  a  s tc z y c i  o r sz á g g y ű 
lés  és a k ir á ly v á la sz tá s  ellen  1 8 0 .
1 8 2 .  —  a varsói v á la sz tá sn á l 
2 0 0 .  2 0 6 .  2 1 6 .  2 2 5 .  2 7 8 .  3 4 1 .  
3 4 5 .  3 5 6 .  3 8 4 .  (és a 1. k irá ly i 
czím ben s az  okm ányokban m ind
vég ig .) 4 0 5 .  4 0 7 .  A  poroszoknak  
B áthory  4 0 9 .  —  rendeknek a 1. 
senatus 4 1 2 .  —  rendek B áth ory  - 
nak 4 2 0 .  4 3 2 .  A  poroszoknak  
B áthory 4 2 8 .  —  B áth oryn ak
4 3 2 .  — nak B áthory  4 3 4 .  — h a
tárán B áthory  tid vözö ltetése  4 3 5 .  
— nak B áthory  4 3 7 .  4 4 5 .  4 4 9 .  
4 5 2 .

P ortug allia, —val keres
kedés 3 9 .

P osen 6 . — i vajda 10 . — ben  
g y ű lés H en rik  szökése után  6 9 .  
— i vajd aság  1 8 9 . ,  2 3 5 .  2 8 8 .  
3 2 1 .  3 3 7 .  3 3 8 .

P otockx 321.
P ozsony 270. —i szerződés 

1491-ben 145,
P rága 1 6 6 .

P reiner 270.
P rzyluski J ak ab  tö rv én y g y ű j

tem én ye 3 7 .
P otulice (D e-) Péter, plocki 

vajda 416.
P rosseggi K ob en tzl Ján o s 1. 

K obentzl.
P roszkowski, a császár kül

dötte a litvánokhoz, 1 0 6 .
P rotestantismus elterjedése 

48.
P rovan P rosper, bendzini 

kapitáuy 173.
P rstokunski (és P strokonsk i)  

3 2 5 .  3 2 6 .  3 7 7 .
P ruth fo lyó  2 9 4 .
P rzemeten 321.
P rzemyse, a m agyar borke

reskedés p ia cza  3 9 .  2 5 2 .  — i p ü s
pök 2 5 8 .  2 6 0 .  — ben B áth ory  
ü n n ep élyes fo g a d ta tá sa  2 9 6 .  — i 
v á rn a g y  sz a v a z a ta  3 2 1 .  — ben  
B áth ory  3 9 5 .  3 9 7 .  3 9 8 .

P rzeslawski Krupka 406.
P rzyiemski Szaniszló 222.
P ublicatio (királylyá kihir

detés) 225. 228. 240.
P uxta Jerom os, v ex illifer  V ol- 

k ov ien sis , 4 2 5 .
Q uart alis adó 1 4 .
R a c ia z  3 2 1 .
R adegk M árton 247.
R adlow 297.
R adzieiow 33 7.
R adzieiowski, követ Erdély

be, 325. 326. 376. 377. 383.
R adziminski, b efo lyásos m a- 

sow i nem esnek 1 5 ,0 0 0  frt e lő 
irá n y za t 1 2 5 .  —  Szaniszló L i-  
ven sis et C am enecensis capitaneus  
4 2 7 .

R adziwill család, a Protes
tantismus híve, majd ismét kath. 
48. 5 9 .  — első rangú család a 
litvánok közt 105. 106. — és a
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császár 1 0 8 .  —  és ig én y e ik  1 2 4 .  
1 4 8 .

R adziwill B orbála, Z sig
mondi Á g o st k irá ly  uto lsó  neje 
2 0 4 .

Radziwill K ristóf, litv á n  
ud vari m arsai 1 2 . 1 0 5 .  1 0 6 .  
— n a k  a  császár 1 0 8 .  —  3 0 ,0 0 0  
ir to t k ív á n  a  császártó l 1 2 4 .  1 7 6 .  
2 5 9 .  —  procillator m. d. L ith va-  
n ia e  4 2 5 .

Radziwill Miklós, litv á n  
n agyk an cellár  1 3 .  —  v iln a i vajda  
5 9 . 1 0 5 .  1 0 6 .  — nak a császár  
1 0 8 .  —  3 0 ,0 0 0  ir to t  k ív á n  a  
császártó l 1 2 4 .  —  sz a v a z a ta
3 2 0 .  3 4 8 .

II. Rákóczi F erencz 18.
I. És II. Rákóczy György

2 9 .
R ákos mezeje 16. (jegyzetben) 

4 9 .  1 9 6 .  1 9 7 .
R awa 3 2 1 .  3 3 7 .  3 3 8 .
R eformatio, gyors elterjedé

sének oka 32. — bevitele s a val
lási vitatkozások 37.

R enata, X I I .  L ajos leán ya , 
II . H ercu les íerrarai h erczeg  neje, 
A lío n s anyja, 2 0 9 .

R e y  M ik lós, m oralista  író, 3 7.
R iga, L iv o n ia  íövárosa , keres

kedelm i p iacz  3 9 .
R igler M áté, a litv á n o k  k ö 

v e te  a császárh oz 1 5 7 4 .  sept. 1 0 6 .  
„ R o k o s z “ , k irá ly i m eghívó

n élkü l összeü lt országgyű lés , 1 6 .
R okosowski Jak ab , srem ski 

k a p itá n y , 3 4 8 .  —  bécsi k ö v e t  
3 5 2 .  —  curiae reg iae  thesau ra
rius 4 2 7 .

R óma, köztársasága a lengye
lek eszményképe 3 4 . 3 5 .,  1 3 8 .  
4 3 0 .  4 5 3 .

R osenberg V ilmos, cseh 
íőúr, a császár  k övete  6 0 .  8 3 .

— hoz k ö v etet k ü ldöz a  krakkai 
vajda 90. — hoz vonzódik M ie- 
leck i 96. —  párth íve  Z borowski 
Ján os 123. —  1 0 0 ,0 0 0  irto t  
ígér  C hodkiew icznek  124 . —  j e 
lö ltség e , pártja, ígérete i 1 5 2 —  
1 5 4 .  165. 175. 178. —  ü gye a 
varsói vá lasztó  országgyű lésen  
214. 222 . —  a császár k övete a  
jfjdrzejow i gyű lésen  2 55 . —  szó
n ok la ta  257. -— re eső szavazatok  
a senatusban 3 2 0 — 322., 406 .

R ossanensis principatus 342.
R ozrazewski H ieronim us, 

P locen sis, Y ra tis la v ien sis  praepo
situ s , secretarius m ajor 4 2 7 .

R udolf íó'herczeg, megkoro
názott magyar király 94. 154. 
206 . 270 . 276. 277 . 386. 387.

R ubber J ános, kassai kapi
tány, íelsőmagyarországi íőpa- 
rancsnok 235 . 239 . 243. 250. 
252 . 260 . —  íel akarja tartóz
ta tn i a lengyel követséget 261.
—  B áthoryt íel akarja  tartóz
ta tn i lengyelországi útjában 265.
—  embere keleti Lengyelország 
íöuraihoz 267 .

R uGGieri, pápai követ, a len
gyel nemességről 21. — a len
gyel nemesi életről 25., (— idéz
ve több helyen.)

R ussia 1; K is-O roszország.
R ussiai vajdaság 5.
R uthének 33. 89. 335. 353.
S á b á n  (Chaban) csausz kö

v e tség e  B écsb e 2 7 9 .
Salamon 296. 397.
Salamon F erencz, 49.
Salm gróf 2 7 0 .
S alustius 38.
Sambor, a magyar borkeres

kedés piacza, 39. 263.
Samogitia 4 . 5. — k ap itá n y a  

10 . — i pü sp ök ség  1 0 4 .  1 3 9 .
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250. 263. 321. (és mindenütt a 
lengyel királyi czímben) 425.

Sandomir — i vajdaság 4. —  
város 6. 32. —  vajda magyaros 
bandériuma 34. 61. 153. 189. —  
gyűlése (1575. oct.) 201. 249. 
321. 337. 338.

Sandomiri vajda, 1. Kostka 
János.

Sándor király 14. —  1505. 
törvénye, 15. —  törvénykönyve 
3 7. — választási diplomája 43. 
263. 376. 381.

S anok 321.
Sarmatia 210. 316. 317.
Sawicki Mátyás, Podlachia 

vámagya, 348. 727.
S chwartzburg Graf 386.
ScHWARTZENBERG gróf 2 76.
Sczawinski Pál brezmi vár

nagy, sochaczowi kapitány 348.
Secygniowski szydW ieci 

starosta, osztrák-pártisága 95. 
— 10,000 frtot kér Dudithtól 
124. 220. 234.

Senatus (kir. tanács) 8. 9. 
11— 16. —  Henrik mellett fog
lal állást a varsói convocation 
1574. sept. 71 — 74. 78. —  sza
vazása a varsói királyválasztáson 
213— 224. — szavazatának laj
stroma 3 2 0 — 322.

S ienicki, a lovag-rend elnöklő 
marsalja a varsói királyválasztás
nál 215. 217. —  Báthoryt ki
áltja ki királylyá 224. 237.

Serédy lány, F.aski Albert 
első neje, 92.

S ie r pc  321.
S icinski 15.
S iculorum comes (Báthory 

czimében) 362. Poedinae salium 
Siculicalium 378.

S iedmiogrodzkie 1. Erdély- 
ország.

S ieciech 189.
S iemovit, Masovia herczege, 

330.
S ieotawski M iklós, stryi ka

pitány és — R afael 259. 266. 
294.

S ieno János, zarnowi vár
nagy, követ Erdélybe 325.

S ierakowski János (in Bogu- 
slawice), lenciei vajda, 4 2 4 .4 2 7 .

Siger J ános 240.
S igismundus 1. Zsigmond.
S ilistria 443.
S irad, (— i vajda 1. L·aski) 

321. — vajdaság 337. 338.
Skaeka 303.
Sladkowski Rafael, Cona- 

viensis, terrae Lenciciensis castel
lanus 427.

S iu c K i  HERCZEG, a Jagellók 
rokona, —  osztrák-párti 105. 
— és a császár 108. 423.

Slupecki, lublini várnagy, 
buzgó osztrák-párti ügynök, 88.

Slusewo János, bresti vajda, 
küldetése a poroszokhoz 438.

Sbuzevia városa, a poiOSz ha
táron, 435.

Smigl, város Nagy-Lengyelor- 
szágban, 82.

Smolensk 3. 56.
Sniatin határszéli város 295. 

392. 443.
Só, sóbányák, sókivitel, sós 

tavak, 38.
Sobiejuski Albert, (Staro- 

zrebski) chelmi püspök, Anna kir. 
herczegnö gyámja, 104. 111. —  
a varsói választáson Ernő főher- 
czegre szavaz 213. 254. —  sza
vazata 320. 348. 416.

S obieski János, lengyel király 
59 .144 .

S ochaczow 321. 337.
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Sokolowski M ih ály , judex 
terrestria S lon im ensis, 4 2 5 .

S olikowski D em eter, lem- 
bergi érsek, történetíró  3 6 .  6 5 .  
—  ü d v ö zli a  határon  B áth oryt  
2 9 5 .  —  k övetsége  B áthorytó l a 
császárh oz 3 0 8 .  3 7 2 .

Sollohub S za n isz ló , succam e- 
rarius M in scen sis, 4 2 5 .

Sombori L ászló, Báthory 
követe a császárhoz a meggyesi 
országgyűlésről ( 1 5 7 6 .  febr. 8.) 
2 6 5 .

S omlyó 244. 249.
Sör, 27.
Spanyolország 5 8 .  — ban  

n evek ed ése  E rnő főh gn ek  1 2 6 .  
1 3 1 .  2 0 2 .  2 0 6 .  2 2 5 .  3 4 2 .  3 5 6 .

Speieri egyezség M ik sa  c sá 
szár és Ján o s Z sigm ond fejedelem  
k özött 1 6 0 .

Sremsk 321.
Srobski Péter 338.
Stadnicki, 68.
Staiko János, brzesti vá rn a g y  

3 4 8 .
Starostaságok 9 . S tarosta  

(praefectus, cap itan eu s) 1 0 .  1 4 .
Starzeohowski A lbert, ilyvói 

alkam arás, k övet E rd ély b e  3 2 5 ,  
3 2 6 .  3 7 6 .  3 7 7 .  3 8 3 .

„S tatuta Alexandri « 
(1505.) 37.

S tephanus rex, 1. B áthory.
S teppék (vadon ; hom ok siva 

tag) 2 . 3 8 .
Stibor, erdélyi vajda, 55.
Strasz R egina, Dudith első  

neje, 1 5 6 7 — 1 5 7 3 .  8 2 .
Stryjkowski, történetíró 36.
Stry 2 6 0 .  2 6 5 .  4 0 0 .
Sulim an em ir 4 4 2 .
Sultan Pál 338.
Sulyok Im re k ö v etség e  L e n 

g ye lországb a  B á th orytó l 2 6 4 .

—- Krakkóban 281 — 283. — a 
prímás megnyerésére törekszik 
284. 285. — Báthory'elibemegy 
298. 376. —  (de Szopor) 378. 
383.

St^ zyci országgyűlés, ki
hirdetése 1575. május 12-ére, 79. 
94. 104. 109. — ellen tiltakoz
nak a poroszok 110. ·— re pénz 
117. 118. 122., 137. 140. 141. 
153. 165. 166. — képe 179. 
poroszok, litvánok tiltakozása 
180. —  programmja 181. —  
kezdete 182. —  külföldi követek 
kihallgatása 183. 184. — vita 
a király választás felett 185. Nem 
kell a német! 186. 187. —  a 
csász. követek megjelenése 188. 
—  a szakadás (secessio) 189 —  
190. —  eredmény nélkül^ felosz
lása 191., 217. 322. 369“.

Svecia 1. Svédország.
Svédéé 3.
Svédország, — ba jár Kró

méi· 35. — gal kereskedés 39. —  
szövetség ajánlata 76. 136. 208. 
342. 343. 407. 408. 421. 422.

Swinka Jakab, gnesdai érsek 
a XIV. sz. elején 330.

Swirski J akab, dux — J á
nos, marschalcus, tenutarius Moi- 
schagoliensis —  L ukács, prae
fectus Bierzanensis 425.

Syria 444.
SzAFRANIEC SzANISZLÓ, bie- 

ci várnagy, a követek háza elnöke 
a varsói convocation 1574. sept., 
70. — a lovagrend egyik vezére 
98. 99. 149. 153. 167. 189. 
406.

Szakmáry, pécsi püspök, 5000  
aranyat kap V. Károly tói a csá
szárválasztás /előtt (1620.), 63.

Szalay Á goston gyűjtemé
nyében levő Pernstein codex idéz
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ve több helyen jegyzetben s az 
okmányok alatt.

Szalkay, váczi püspök, 5000 
aranyat kap V. Károlytól a csá
szárválasztás előtt (1620.) 63.

Szandecz, Uj- 250. — i ka
pitányság gyűlése 251.

S zaniszló Á gost király, 47.
Szász Á gost, 133.
Szász herczeg 234. 237.
Szathmár 239. 246. 247.
Székely M ó ze s 2 6 8 .
S zelim szu ltán  3 5 7 .
Szellemi élet, 3 1 . —  T ud o

m ány és irodalom  v irágzása  3 4 .

Szent B ertalan éji vérnász 
(1572. aug. 24.) 2. 51. 64.

S zent D ávid zsoltárai len
gyel fordítása 37.

Szent I stván 58. — koro
nája 131., 155. 156.

SzENT-PÉTERVÁR, — i kor
mányzóság 2.

Szent Szaniszló, L en g y elo r
sz á g  védszentje  3 0 3 .

S zepesség, 32. Szepesi staró- 
sta sá g o t kéri L a sk i 93. — B á 
thory ért le lk esü l 250. 265.

Szeszes italok 27.
S zláv nyelvek 32. 33.
Sziget vára 242.
Szilézia 2 . 3 2 .  — ba só k iv i

te l 3 8 .  —  fe lé  szök ik  H en rik  6 7 .  
—  p ap ságátó l 4 2 ,0 0 0  frt k ö l
csön 1 1 7 .  —  fe lő l fegyveres tün
te tés 119., 153. 2 3 7 .  2 8 6 .  2 8 7 .  
2 8 8 .  3 4 5 .

S zolnok (Közép-) vármegye 
377.

Szroda, — i n agy len gye lor-  
szág i g y ű lés 1 5 7 4 .  ju l. 2 6 .,  6 9 .

Szubski Sim on, Inovlodensis  
castellanu s 4 2 7 .

S zuczava 294.

Szwarchow (Svédországban) 
421. 422.

Szydlowiecki, nagy kancellár 
(1520.), 63.

T alvos M iklós, Samogitia 
kapitánya, bécsi követ 352.

T annenbergi ütközet a len
gyelek és német lovagok közt 
(1410.) 55.

T arló J ános, lublini vajda, 
a nemességgel külön válik a sena- 
tustól 217. — az Erdélybe kül
dött lengyel követség feje 230. 
232. 23 7. —  ajándékai Báthory - 
tól 264. —  szavazata 320. 325. 
326. —  levele a császárhoz 339. 
377. 380. 416.

TARNOw-ban Báthory fogadta
tása 297. —  üdvözöltetése 398 
— 400.

T arnowski család 6. 
T arnowski A ndrás, portai 

követ 163. —  kihallgatása a st^- 
zyci országgyűlésen 183. 334. 
446.

T arnowski J ános, 90. 
T arnowski K ristóf, woinici 

várnagy 417.
T arnowski Szaniszló, cze- 

chowi várnagy — osztrák-párti 
95. — 5000 frtot kapacsászár
tól 124. — kiűzetése Krakkóból 
259. —  szavazata 321. 348.

T artari Praecopenses et Bia- 
logrodenses 445.453. (1. tatár).

T artományi gyűlések (diae
tae generales, provinciales) 16.
—  1574. jul., 69. —  Grauden- 
czen (a poroszoké) 1574. aug. 70.
—  Vilnán a litvánoké 70.

T atár ország felé kereskedés
39. —  beütés Lengyelországba 
192. —  fogságból a russiai ne: 
mesek kiszabadítása 211. —  kán
hoz Báthory követsége 251. 252,
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319. 343. —  kánhoz Báthory 
levele 353. 363. 3 6 7 .3 6 8 . 384. 
4 4 3 — 446. —  kánnak Báthory 
453.

T atkos 294.
T elegdi M ihály 174. 
T emesvár —-i basa 265. 

444. — i beglerbég 367.
T enczynski család 6. 95. 96.

—  I. Miksa és V. Károlytól gróf
ságot kap 97.

T enczynski gróf, Henrik ud
varmestere 67. 73.

T enczynski A ndrás, belzi 
vajda, magyaros bandériuma 34.
—  nemzeti párti királyjelölt 97. 
148. 149. —  a varsói választá
son 217. ·— nak felajánlja a ne
messég a koronát 219. 221. 222. 
232. 237. 256. 259. —  fényes 
bandériuma Báthory Krakkóba 
bevonulásakor 300. —  a koro
názáson 304. -1— szavazata 321. 
325. 335. —  levele a császárhoz 
339. 355. 406.

T enczynski J ános, voinici 
várnagy, Henrik mellett buzgól- 
kodik 97. 259. —  succaiperarius 
curiae regiae, ac Lublinensis, Par- 
coviensisque capitaneus 427.

T euffenbach K ristóf, 
szathmári kapitány, a császár kö
vete Erdélybe Báthoryhoz 239.
—  első audientiája 240. —  a 
császár választását védelmezik 41. 
242. — második audientiája 243.
244. — és Berzeviczy, Blandrata
245. —  harmadik audientiája
245. —  visszatérése Szathmárra
246. 247. 248. 254.

T horn (Thorun) 6. —  váro
sához követet küld a császár 110. 
140. — i országgyűlés (1576. 
oct.) 310. — i országgyűlésen
Báthory erélyes szónoklata 311.

— ba orszá g g y ű lést h irdet B áthory  
4 3 0 .  4 3 8 .  4 5 3 .  4 5 4 .

T horni (T orm a ?) T amás 
3 7 8 .

T hurn F erencz gróf, Ferdi- 
nánd főherczeg  k övete  a  var
sói k irá ly v á la sztó  országgyű lésen  
( 1 5 7 5 .  n o v .— d ecz .) 2 0 4 .  —  b e 
széd e 2 0 7 .

T ikocin, — i k in cstár  3 0 3 . ,  
3 3 7 .  4 0 3 .  4 0 4 .  4 2 3 .

T irol, F erdinán d főhg tarto
m ánya 1 2 6 .  2 0 7 .

T omicki esalád 6.
T omicki, v ic e k a n c e llá r (1 5 2 0 ) ,  

6 3 .
T omicki, gnesdai várnagy 74.
T ompa I stván, banus distric- 

tuum Karánsebes et Lugas 378.
T orda 2 3 9 .  — án T euffenbach  

és a  len g y e l k ö v etség  ( 1 5 7 6 .  jan . 
2 1 .)  2 4 6 .  2 6 1 .  2 6 4 .

T orda vármegye 378.
T örök B á lin t  (de Enying) 

comes perpetuus de H unyad 377.
T örök, — h oz B á th o ry  k övet

sége  2 5 1 .  2 5 2 .  —  csausz beszéde  
a v a r só i convocation  ( 1 5 7 4 .)  3 1 5 .  
3 1 8 .  3 1 9 .  3 3 0 .  3 3 4 .  3 3 9 .  3 4 3 .  
—  szu ltá n  3 5 4 .  3 5 5 .  3 5 7 .  3 6 2 .  
3 6 3 .  3 8 4 .  3 8 5 .  3 8 8 .

- T örökország felé kereskedés
3 9 .,  4 0 5 .  4 0 8 .

T örténetírás a lengyeleknél 
a X V I. század b an  3 4 .

T ransalpina Y alachia. 1. 
Oláhország.

T ransylvania 1. E rdély .
T rocki vajd aság  5 . —  v á r 

n a g y  1 7 6 .  2 8 8 .  —  vajda sza v a 
za ta  3 2 0 .  4 2 5 .

T rzebon, C sehországban, 1 5 2 .
T urca, T ürken. 1. Török.
T unis 242.
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T urin, -oh keresztül utazik 
Henrik, 67. — bői ír Henrik, 72.

U chanski J akab, gnesdai ér
sek, az ország prímása, interrex, 
48. 49. —  megtagadja a varsói 
confoederatio aláírását 53. —  a 
varsói convocation (1574.) 69 — 
74. 76. —  eleinte Henrik mellett 
harczol, később osztrák-párti, mű
ködése 103. 104. 140. —  a st§- 
zyci országgyűlésen Henriket vé
delmezi 181. 185. 186. 1 9 1 .—  
convocatiot hirdet Varsóba 1575  
oct. 3-ára 192. —- szavazata a 
császárra a varsói választáson 
(1575. nov. 18.) 213. — procla- 
málja a császárt lengyel királylyá 
219. 220. 221. 230. 250. 253. 
274. —  és Sulyok Imre levélvál
tása 284. 285. —  a varsói csá
szárpárti gyűlésen (1576 . apr.) 
288— 293. —  előjoga a király 
koronázást illetőleg 301. 302. —  
meghódolása Báthory előtt 309. 
— szavazata 3 2 0 .3 2 9 .3 3 5 .3 4 7 . 
349. 370. 371. 373. 392. 419. 
427.

U chanski Pál, belzi kapitány, 
bécsi követ, 352.

U dvari kamara 117.
U dvarhely szék 378.
U dvarmester (marsalcus cu

riae, marszalek nadworny) hatás
köre 12.

U gieski 252.
U kraina (=végvidék)2.5.125.
U lászló (I.)Lokietek-(1306), 

41. 263. 330.
U lászló (II.) J agelló — 

13. 14. 18. —  a Jagelló dynastia 
alapítója 43. 46. 55 58. 155. 
376. 381. 408.

U lászló (III .) Várnai — 55. 
155. 263. 327. 376. 381.

II. U lászló magyar és cseh

k irá ly , 5 6 .  —  a bécsi ( 1 5 1 5 )  con- 
gressuson  5 7 . ,  1 4 5 .  1 4 6 .  1 5 6 .

U ngaria, H u n g á ria , 1. M a
gyarország .

U zlowski L eonard, subjudex  
V olk ov ien sis , 4 2 5 .

V adászat, mint a lengyel ne
messég kedvelt szórakozása, 27.

V ajdák (woje-wode, comes- 
p a la tii, pa latin u s) 1 1 .  1 8 .

Vajdaságok (wojewodztwo, 
palatinatus) 4. 5.

V ajdasági gyűlések (sey- 
m ik) 1 1 .  1 6 .  2 4 .  —  m int a  szó 
nok ok  isk o lá ja  3 8 .  —  1 5 7 2 .  decz.
6 ., 4 9 .  —  H enrik  szök ése  u tán  6 9 .
—  1 5 7 4 .  nov. 1 1 .,  7 5 .

V alachia 1. OláhorszAg.
V alachus 1. Oláh.
V alkai M iklós 378.
V allás szabadság kérdése

a varsó i convocation  1 5  7 3 -b a n  5 2 .
V alois ház, 62.
V árad „ ju b ilá l“ B áth ory  k i

rá ly ly á  v á la sz tá sa  hírére 2 4 9 .  
— on figyelő  h ad test 2 6 8 .

V árnagyok (castellani, majo
res, minores) 10. —  hatáskörük 
1 1 .  1 8 .

V ars avia, 1. V arsó.
V arsó 6. 1 8 . — a k irá ly v á 

la sz tá s  h e lye  4 9 .  5 0 .  V arsó i con
vocatio  1 5 7 3 .  jan . 5 . 4 9 .  V arsói 
confoederatio 1 5 7 3 .  febr. 2 8 .,  5 2 .
—  v á la sz tó  o rszá g g y ű lés  1 5 7 3 .  
a p r .— m áj. 5 3 .  5 4 .  6 5 .  V arsó i 
convocatio  H en rik  szökése  után  
1 5 7 4  aug— sept. 69:— 7 9 . — ban  

jár  a  p áp ai n u n tiu s 1 0 2 .  —  a  
v á la sz tá s  idején  1 2 5 .  —  convo
catio  1 3 7 .  1 3 9 .  1 5 1 .  1 6 3 !  — i 
országgyű lés k itű zése  1 5 7 5 .  nov. 
7-ére 1 9 2 .  — i m ező 1 9 6 .  1 9 7 .  
— i országgyű lés 1 5 7 5 .  nov. 7.
—  decz k ö zep é ig  1 9 8 — 2 2 4 .
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— ban hirdetik ki a császár és 
Báthory választását 228 233.
250., 273. — i császár-párti gyű
lés (1576. apr. 9.) 274. 278 .281 . 
285. lefolyása 2 8 8 — 293. — ba 
újabb gyűlést hirdet a prímás 
1576. juu. 3-ára 292. 293., 301. 
—  httségeskűje Báthory előtt 304. 
305. — ba országyűle'st hirdet 
Báthory- 1576. jun. 1-e're 306. 
— ba indúl Báthory 309. — i or
szággyűlés 3 1 0 .3 1 5 .3 1 6 .— ban a 
senatus szavazata 320. 323. 325. 
326. 327. 334. 336. 340. 347. 
348. 353. 355. 359. 369. 371. 
372. 374. 378. 379. 382. 383. 
389. 390. 393. 423. 424. 425. 
426. 427. 428. 429. 432. 444. 
453.

V arsói confoederatio 
(1573.) 52. 180. 182. 186. 189. 
—- mikép határozta még a király 
választás módját. 193.

V ármi ai püspökség, 6. 35. 
V as G yörgy (deCzege) 378. 
V assili, ezár, 56. 57.
V áza G usztáv, svéd király, 

148.
V elencze, — n keresztül átá

zik Henrik 6 7. — bői ír Henrik
71., 180. — i követ a litvánok
ról 31, 134.

V endégeskedés 25. 
V erböczy 37.
V ekeczkei szoros 261. 265. 
V icékanczellár, hatásköre 

13.
V ilmos, osztrák herczeg, Hed

wig jegyese 43. 58.
V ilna — i vajdaság 5. —  

vajda 10. — püspök 10. —  Lit
vánia fővárosa, az északi tartomá
nyok piacza 39. — n tartományi 
gyűlés 1574. nyarán 69. — n 
tartományú gyűlés 1574. végén

1 0 6 .  — i vajda és várn agy  sz a 
v a za ta  3 2 0 .  4 2 3 .  — i vajdaság  
4 2 5 .

V isztula 4 . —  a  kereskedés  
fő irán ya  3 9 . ,  1 7 9 . 1 8 9 .  2 5 3 .3 0 3 .

V itéz G ábor, comes comi
tatus Tordensis 3 7 8 .

V itold, litván herczeg, 55. 
2 6 3 ;  3 7 6 .  3 8 1 .

V örös-Oroszország (R ussia)  
4 . 5 . 6 . 1. K is :O roszország.

W allenstein, 112.
W  apowski B ernát, történetíró , 

3 6 .
W  Apowski, przem ysli várn a

g y o t m egöli Zborow ski Sám uel 
1 6 2 .

W ARSZEWicKi K ristóf, pub
licista 36. — mint szónok 72.

W awel k irá ly i vár K ra k k ó 
ban 3 0 0 .  3 0 3 .  3 0 4 .

W elser F ilippina s Ferdi- 
nán d főh erczeg  m organaticus h á
za ssá g a  1 2 9 .  2 0 6 .

W esselényi M iklós 378.
W idawski P éter 338.
W ieliczka (sóbánya) 6 . 3 8 .
WlELUN 337.
ÁVieprz folyó 179.
W innicia 442.
W isegrád (V arsó vára) 2 8 8 .
W isnia, város, — i fegyveres  

confoederatio 2 0 1 .  — áu B áthory  
pihenője 1 9 6 .  3 3 7 .·  3 9 5 .

W itebsk, végvár. 3. —i vaj
daság 425.

W ladisüaus 1. U lá sz ló .
W ola, fa lu  V arsó  a la tt, (v á 

la sz tá s i m ező) 1 9 8 .
AVoliiinia 4 . 5. 9 8 .  1 3 9 .  1 8 9 .  

— ba tatár  beütés 1 9 2 .  —  osztrák
e llen es 2 0 2 .  2 5 0 .  2 6 3 .  2 7 8 .  2 9 7 .  
(és m indenütt a len g y e l k irá ly i 
czím ben)

WoLiOwiez L estár, litván



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. X X X IX

vicekaneellár 13. — troeki vár
nagy 105. 106. —nak előirány
zat 15,000 frt 125. — szavalata 
320. 348. —  Brestensis, Kobry- 
liensis, Rzeczyczensisque capita- 
neus 425. — L eo, smolenski 
vajda, 105. 106. — György, 
novgorodi várnagy, 105. 106.

W o í .o d k o v ic z _ M árton, ju d e x  
terrestris M inscensis 4 2 5 .

W o l s k i  D unin P éter, m int 
len g y el v icekan cellár , 1 3 . —  osz
trákpárti, 8 8 .  —  e's a ferrarai her- 
czeg  1 3 4 .  1 fökan cellárá  teszi
B áth ory  3 0 7 .  —  sza v a za ta  3 2 2 .  
3 4 8 .  —  bécsi k övet 3 5 2 .  4 1 6 .  
—  cancellarius, custos L encicien - 
sis, G nesnensis, P osn an ieu sis ca 
nonicus 4 2 7 .

W o l s k i  M ik l ó s , kir. kard
hordozó, k rzep ic i k a p itá n y , o sz
trák-párti 9 5 .  —  a varsó i k a p i
tá n y sá g  Ígérete m e lle tt 7 0 0  ir to t  
k ap  1 2 5 .  —  helyéb e N iem sta t  
n evezi k i B áth ory  kardhordozóvá  
3 0 4 .  —  bécsi k övet 3 5 2 .

W o r o n ie o r i  J a k a b , a prí
m ás unokaöcscse, low iczi prépost 
1 0 3 .  —  k övetsége  a császárp árt  
részéről B áthory  hoz 2 3 2 .  —  E r
délyben  2 4 5 .  2 5 1 .  2 6 4 .  —  k ö
vetsége  a prím ástól a  m ár m egko
ronázott B áthory  hoz 3 0 9 .  3 6 4 .

W o y n a  G-e r g e l y , ex  p a lati-  
natu N ovogrodensi, —  G y ö r g y  ex  
terra Sam ogitiae, —  L ö r in c z , 
thesaurarius curiae, notariusque  
m. d. L ith van iae , eapitaneus P iií-  
scensis, tenutarius O litensis, K w a- 
soviensisque 4 2 5 .

W ű r t e n b e r g i  h e rczeg ség  
1 8 0 . —  tanácsosok  1 8 1 .

Z ador 361.
Z a m o j s k i  csa lád  6.
Z a m o j s k i  J ános, vicekancel

lár  1 3 .  —  m unkája „ D e  senatu  
R o m a n o “ 3 4 .  —  élettörtén ete  H ei- 
den stein tó l 3 5 .  —  b elzi k övet az  
1 5 7 3 .  V. országgyű lésen , a sz a v a 
za ti jo g eg y en lő ség ért harczo l 5 0 .  
—  starostaságot nyert H en rik tő l 
6 8 .  —  a  n em esség  vezére, h an g
adó a kis-orosz fö ldön  9 9 .  —  a  
P ia st-p á r t vezére  1 4 2 .  1 4 4 .  — ■ 
a n em zeti p árt szónok a a  varsói 
v á la sz tá so n  2 1 6 .  2 1 7 .  2 2 0 .  —  
A n n a  herczegn őt lép teti fe l 2 2 2 . ,  
2 3 0 .  —  a B áth ory  párt — t  al- 
kan czellárrá  te sz i B áth ory  3 0 7 .  
4 1 6 .  —  v icecan cellar iu s, B elsen- 
sis, K n ysz in en sis  et Z am echensis 
eapitaneus 4 2 7 .  4 2 8 .

Z a b o r o w s k i  Ján os, Saudom i; 
r ien sis praepositus 4 2 7 .

Z ä k r z e w s k i  V in c e : a »P o  
u cieczce  H en ryk a«  ez. m. írója, 1. 
a jegyzetek b en .

Z á p o l y a  B o r b á l a , I .  Z sig-  
m ond len g y el k ir á ly  neje, 1 5 6 .

Z á p o l y a  I s t v á n , szep esi g r ó f  
1 5 6 .

Z á p o l y a  J á n o s , m agyar k i
rá ly , 1 5 6 .  1 5 7 .  1 6 0 .  2 4 1 .  2 6 2 .

Z a r n o w  3 2 1 .
Z a w ic h o s t i  v á r n a g y  ü d v ö z li 

T arnow  e lő tt  B áth ory t  2 9 7 .
Z b ^ s k i , 7 2 .

Z b i g n i e w , gn ezd a i é r s e k  a 
X V . sz . k ö z e p é n ,  3 3 0 .

Z b o r o w s k a  Z s ó f i a , T arnow - 
sk i Ján os ö zv eg y e , D u d ith  m áso
d ik  neje ( 1 5 7 4 .  n ov .) 9 0  — 9 2 .

Z b o r o w s k i  család , Zborow- 
sk iak , 6 . — a reform atio h ív e  4 8 .  
6 1 . 6 2 .  —  n a g y  b efo ly á sa  8 8 .  
8 9 .  9 5 .  9 6 .  9 8 .  1 0 2 .  —  gún y- 
iratban 1 1 3 .  —  és a ferrarai her- 
czeg  1 3 3  1 4 8 .  1 5 2 .  1 6 1 .  1 6 5 .  
1 6 7 .  1 6 9 .  1 7 3 .  1 7 6 .  1 7 8 .  1 8 5 .

Z b o r o w s k i  A n d r á s , u d v a r 
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m ester 1 2 . —  kath o lizá l, 5 9 .,  
6 1 .  —  E rnő föbg. érdekében m ű
köd ik  ( 1 5 7 4 .  sept.) 8 8 .  9 0 .  9 1 .
-—t pénzzel kerülgeti az osztrák 
párt 1 2 $ .  — nak 1 0 ,0 0 0  frt 1 2 5 .
—  3 5 ,0 0 0  ir to t kap  B áthory  
k ö v eté tő l a  litv á n o k  m egnyerésére  
1 7 6 .  1 7 7 .  2 0 0 .  —  a  varsói v á 
la sz tá so n  a ferrarai kerczegre, 
m ajd B áth oryra  sz a v a z  2 1 5 .  2 2 8 .  
2 5 6 .  2 5 9 .  2 8 1 .  —  to lm ácso lja  a  
len g y e l ü d vözlő  beszéd ek et 2 9 7 .
—  a  bevonu láson  2 9 9 .  —  sz a 
v a z a ta  3 2 2 .  4 0 6 .  —  curiae re
g ia e  m arschalcus et B adom iensis  
cap itaneus 4 2 7 .

Z borowski J ános, párisi kö
v e t H en rik h ez 5 4 .  9 1 .  —  6 0 0 0  
ta llér t kér  a c sá sz . k ö v etek tő l, 
m ajd 1 5 ,0 0 0  ta llé r t  1 2 3 .  —  B o-  
senb ergnél 1 5 2 .  —  8 0 0 0  ta llér t  
k ap  B á th o ry tó l 1 7 6 .  1 7 8 .  —  
varsói v á rn a g y g y á  te sz i B áth ory  
3 0 7 .  4 1 6 .  —  G nesnensis ac Oda- 
lan ov ien sis  cap itaneus 4 2 7 .

Z borowski K ristóf, a ki
rályság főpohárnoka, császárpárti, 
4000 frtot kap Dudithtól 123.
—  k íván a lm ai, ha A n drás b áty
j á t  e ltér íti B áth orytó l ( 2 2 ,0 0 0  frt 
stb .) 1 7 7 .  —  a császár  érdeké
ben szónok ol a varsói vá lasztáson  
2 1 6 .

Z borowski P éter , mint san- 
domiri vajda 61. — krakkai vaj
da 68. — t az osztrák párt meg
nyerni óhajtja 87. — a legbefo
lyásosabb család feje 8 9 — 9 1 .
—  nem esi fe lk e lés t h irdet L a sk i  
e llen  9 3 .  —  7 0 0 0  - j -  2 0 0 0  frtot 
k a p  D u d ith tó l 1 2 2 .  —  é sB o se n -  
berg 1 5 2 .  —  és B áth ory  1 6 1 .
—  k övetet kü ld  B áthory  hoz 1 6 3 .  
1 6 8 .  1 6 9 .  —  2 0 , 0 0 0 , frtot kap  
B áth orytó l 1 7 5 .  1 7 6 .  1 7 8 .  1 8 7 .

—  a varsói vá lasztáson  az  osztrák  
h á z  ellen  n y ila tk o z ik  s először  
B osenbergre sza v a z  2 1 4 .  2 1 7 .
—  m ajd B áthory  m ellett emel szót 
2 2 2 .  2 3 2 .  2 3 7 .  2 3 8 .  2 3 9 .  -  a 
jed rzejow i gyű lésen  2 5 5 .  2 5 9 .  
2 6 1 .  2 8 2 .  2 8 3 .  —  sü rgeti B á 
thory K rakkóba sie tését 2 9 5 .
2 9 8 .  —  a  B áth ory  bevonu lásánál
2 9 9 .  - - ·  a koronázásnál a  koro
nát v isz i 3 0 4 .  3 0 9 .  —  szavazata  
3 2 0 .  —  leve le  a  császárhoz 3 3 9 .
—  M ik sának 3 8 3 .  —  B áthory-  
nak 3 9 3 .  4 0 6 .  4 1 6 .  —  genera
l is  4 2 7 .

Z b o r o w s k i  S á m u e l , 9 1 .  —  
k a to n á k a t toborz B áthorynak  
1 1 9 .  —  1 0 0 0  frtot kap  D u d ith 
tó l 1 2 2 .  —  E rdélyb en  1 6 1 .  —  
v issza tér  L en gye lországb a  s B á 
thory  m e lle tt kortesked ik  1 6 2 —  
1 6 5 .  — n ek  G örgén yt ig ér i B á 
th ory  1 7 5 ,  3 7 7 .

Z e b r z y d o w s k i  G áspár, k a -  
lis z i v a jd a  4 1 6 .

Z ehmen. 1. Czema.
Z e m b r o w  3 3 8 .
Z i e l i n s k i  G y ö rg y , P locen sis  

ca ste lla n u s, Z ak rocim ien síset M la- 
v en sis  cap itaneus 4 2 7 .

Z i e n k o w i c z  V a zu l (B a siliu s)  
4 2 5 .

Z i e r o t i n  F r i g y e s , ezereska- 
p itán y , csász. k övet az  1 5 7 6 .  apr. 
varsó i g y ű lésre  2 8 7 .  2 8 8 .

Z i h u s k i  polan eci várnagy  3 2 1 .  
Z s i d ó k  3 3 .
Z s ig m o n d , m agyar k irá ly , 4 6 .

—  a ném et lovagrendet se g ít i 5 5 .  
2 3 1 .  3 3 0 .

Z s ig m o n d , m agnus dux L ith -  
v a n ia e  3 8 1 .

Z s ig m o n d  (I )  1. k irá ly . 3 5 .  —  
törvén ygyűjtem énye' 3 7 .  —  tör
vénye a  v á la sz tá s  szabályozására
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4 5 . sta tú tu m a ( 1 5 3 0 .  1 5 3 8 . )  
5 0 .—  a  bécsi congressuson 1 5 1 5 -  
ben, 5 7. —  sza v a za tá ér t ostro
m olják a fra a cz iá k  a császárvá
la sz tá sn á l ( 1 5 2 0 )  6 3 . ,  1 3 2 .  1 5 2 .  
2 6 3 .  3 7 6 .  3 8 1 v 3 9 9 .  1 0 7 .

Z s ig m o n d  Á g o s t , az utolsó  
J a g e lló  ( f  1 5 7 2 . )  1 0 . 1 4 . —  ren
der had sereget szerv ezett 1 8 . 2 1 .

K róm ért d ip lom atia i k ü ld eté 
sekben h aszn á lja  3 5 , 3 6 .  — - h a lá 
la  4 1 ,  —  m eg v á la sztá sa  4 5 .  —  
h a lá lá v a l a  szabad v á la sz tá s  ér
vényesü l 4 6 .  —  u tán i interregnum

4 7 .  —  h itú jítá s fe lé  h a jlo tt 4 8 .  
—  k ét neje o sztrák  főherczegnő  
5 8 . —  a la tt  a  sza v a za ttö b b ség  
dönt 7 2 ., 8 2 . 1 1 1 .  —  hon ositá  
m eg a  v e sz te g e tés t 1 1 2 . ,  1 3 0 .  
1 3 2 .  1 3 6 .  1 4 5 .  1 5 6 .  —  h á z a s
sá g a  R a d z iw ifl B orb á láva l 2 0 4 .  
2 6 3 .  —  1 5 5 0 .  sta tú tu m a a k o
ronázásról 3 0 1 . ,  3 4 4 .  3 4 5 .  3 7 6 .  
3 8 1 .  3 8 8 .  3 9 6 .  3 9 9 .  4 0 3 .  4 0 7 .  
4 1 5 .  4 2 3 .

Z s ig m o n d  ( s v é d  királyfi) 1 3 6 .  
1 3 8 .  M int le n g y e l k irá ly , I II . 
Zsigm ond, · 1 4 4 . ,  2 0 8 .






