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R ö v id  szóval bocsátom e munkát a magyar olvasó 
közönség eleibe. Nem a történetirat fontosságát kívá
nom érinteni, mi iránt kétsége senkinek nincs, —  hanem 
a hiány nagyságát, mellyet újjászületett nemzeti iro
dalmunkban, egy a nemzet életét minden oldalról, ala
posan, büven s lelkiisméretesen felfogó történetkönyv 
nem léte miatt sajnosán érezünk. Pedig a magyar 
nemzet mindenkor előszeretettel vonzódott történetei
hez. És ez nem csoda. Múltja, ha nem mindig öröm- 
tele is , de nagyszerű és ollyan volt, miért magát az 
emberiség öszszes néző közönsége előtt megszégyen- 
ienie nem lebet. Λ napokra, mellyeket őseink leéltek, 
vagy inkább a rendületlen és nemes jellemre, mellyel 
azokat leélték, mi, utódok, büszkén tekinthetünk. 
És mégis, mondják, a most élő magyar ivadék rész
véten egykedvűséggel engedi elhalni a munkákat, 
mellyek a korábbi századok tetteit nemzeti nyelvén raj
zolják. Nem tudom mennyiben alapos e panasz; nem 
tudom nem ott fekszik-e a baj, hogy eddig, a nemzet 
életét viszszasugárzó történetek helyett, nagyrészt 
csak hadak és háborúk, political zajongások s vallási 
türelmetlenségek czivódó felvonásait kapta olvasmányul 
a közönség. Pedig ha lombjától, és attól mi virággá



teszi, megfosztod a virágot, kivánhatod-e hogy a kórót 
tetszéssel fogadják? A valódi történetirat a regénytől 
csak abban különbözik, hogy amaz a valóságos tények 
mezején kalászol, ez önmaga alkot világot magának. 
Amaz élet, ez álom. És ki merné hinni, hogy e regé
nyek korában, hol az álomrajz annyi tetszést nyer, az 
élet, a való festése, megvettetnék. Ne álljon a történet
irat csupán hadi, vallási és political tények száraz élő- 
sorolásából , hanem legyen hú tűkre a múltnak, legyen 
hiteles emlékkönyve a leélt napoknak; ne mondjon sem
mit mi nem  i g a z ,  de el se hallgasson semmit a mi 
igaz,hogy midőn lapjait a hon bármelly fia vagy leánya 
felnyitja, saját eleven színeiben lássa szeme eleibe tün
tetve a kort, melly az elődöket jellemzi, dicső mint 
árnyék tetteikkel.

Illy szellemben kívántam én ecsetelni a m a g y a r  
n e m z e t  n a p ja i t  a mohács i  v é s z  után,  — talán 
gyenge erővel és avatatlan kézzel, de tiszta jó szán
dékkal, lelkiisméretes hűséggel, »harag  és  g y ű l ö 
let  né lkül .” Mennyire közelítettem meg a czélt, men
nyire indultam helyes ösvényen, ítélje meg az olvasó 
közönség. Én a méltányos bírálatnak nyugodt kebellel 
tekintek eleibe. írói pályám zsengéjét, de tizenöt évi 
fáradságaim gyümölcsét vezetem itt a nagy világba, s 
az olvasó nem fogja feledni, nem kell felednie, hogy a 
mit adok, csaknem mind új, eddig ismeretlen, — s hogy 
mig mások tán zöldellő tavaszát élték koruknak, én fa
laim között elzárva, pislogó mécsem világánál lankasz- 
tottam szemeimet, századok porától lepett irományok 
homályos sorain azért, hogy elmondhassam neki, miket 
őseiről s lakó földéről az emlékek nyomán mondani 
lehet.

Ha a nagytudományú Gevay él, kinek neve e



munka majd minden lapján annyiszor áll a felfedezett 
történeti igazság-mellett tanúságul híva, — sok botlás 
elkerülve, sok eltemetett rejtély világra hozva van, és 
én biztosan haladhatok nehéz pályámon; —  azonban őt 
épen e vállalatom kezdetén ragadta el a halál, és én 
egyedül maradtam küzdeni a téren; —  tán hogy azon 
mintegy 1000 ívre menő adatokat, mellyeket eredetiek
ből saját kézzel másoltam, azon nagybecsű hivatalos 
iratok halmazait, mellyeket az előttem ritka kegyes
séggel megnyitott csász. kir. udvari titkos levéltár nyújt, 
s azon érdekes munkákat és rajzolatokat, mellyekkel 
Jancsó Imre udvari titoknok úr gyűjteménye duslako- 
dik, őnállólag kísértsem meg felhasználni, —  igy tehát 
egyedül nekem maradjon a dicsőség: a tudományok 
ezen ágában egyszerre annyi újat, tanulságost, és 
gyönyörködtetőt előmutatni. A sok és teijedelmes 
idézetekért, jegyzetekért, bocsánatot kérek; nem tu
dományosság negélyéből tettem, hanem, mi a történet
iratban főkellék, az el nem ferdített igazság bizonyí
tékául.

Bécs, február 3-dikán 1846.

Jáezay Pál. -
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Szerda volt, augusztus 29-dike, János fővétele napja; sze-Aog.2#. 
rencsétlen a török hit szerint, mert utolsó szerda a hónapban; 
ezer ötszáz huszonhatodik esztendejét számította a keresztyén 
világ. A magyar királyok székhelyén, Budavár«, mély csönd, feszült 
figyelem uralkodott. Falai közt egy igen ifjú, még csak 2 1-dik 
életévét töltő eleven asszony aggódott, kit kicsi termet, hosszúkás 
de helyes kép, verhenyeg arcz, fekete szem, vastagcsa alsóbb 
ajak, nagy elmésség, s mindenre kész szív jellemzett, ki külön
ben nyugodni nem tudott sem honn sem künn soha, felségesen 
lovagolt, lóháton mindazt elkövette mit a legjobb lovas, szám
szeríjjal igen ügyesen lőtt, kit azonban gyönge testalkata és 
rendkívüli mozgékonysága miatt, terméketlennek hitt már eleve 
a világ1. Ez Mária ausztriai főherczegasszony, ll-dik Lajos 
királyunk hitvese, Magyar- és Csehország koronás királynéja 
volt. Levele, mellyel e napon bátyjához, Ferdinánd ausztriai 
főherczeghez Speier felé intézett, keble borús sejtelmeit rajzol
hatta *. Igen csekély számú, felette szegény királyi udvarában, 
Burgio Antal-János báró, a pápa követe maradt vele, —  a görög 
és latin nyelvben tudományosan jártas, 40 vagy 42 éves Szala- 
házy Tamás, egykori miskolezi lelkész, most mintegy 10— 12 
ezer magyar, vagy mi mindegy volt, arany forintnyi jövedelmű 
veszprémi püspök8, —  a gazdag belhlenfalvi Thurzó Elek királyi 
főtárnokmester, 300 főnyi lovas és gyalog csapattal, —  és az 
udvar iránti rendületlen hűségről ismeretes öreg berzenczei Bor
nemisza János, hajdan királyi nevelő, jelenleg pozsoni várispán 
és budai királyi várnagy, csekély őrhaddal *.

1 Guidotto Vincze velenczei követ tudósítása, 1525 sept. 3-ról, Gévaynál 
Crkunden und Actenstüeke zur Geschichte von Ungern im letzten Drittel des 
Jahres 1526, Wien 1845, β. I. — * Gévay, Urkunden und Actenstüeke zur 
Gesch. der Verhältnisse zwischen Österreich, Ungam und der Pforte, 1,9.1. —
* Guidotto, idézett helyen 7. 1. Szerémy György (Georgius Sinniensis) kéz
irata a bécsi cs k. könyvtárban, 37 L — * Brodarics, Bonfini 1690-diki 
kiadásában, 558, 559, 563 1; Szerémy György 37 1.
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A nap leáldozni készüli1, vérpatakban megtört néhány 
sugárt vetve viszsza Mohács téréire, hol az élet-halál csatáját 
vívták az egyenetlenkedés hagymázától hervasztott magyar 
nemzet bátor sőt merész de rosszulrendezett hadai, a 200 ezer 
ember és mintegy 2000 hajó kíséretében megjelent, s apró 
harczokkal már néhány nap óta ingerlett hatalmas török szul
tánnal , I-ső Szulejmánnal. Hajnala e napnak szépen hasadt, 
reményteljes volt2, alkonyata szomorú, a magyarra halotti 
gyászt hozó. Lajos király állt személyesen a sereg közepett, a 
julius utolsóján élete 2 i-dik évét töltött sugár termetű, kora felett 
magas, gyönyörű testállású király, kit bár kissé vastagabb orra 
ajkai és erősebb vonásai miatt szép arczúnak mondani nem le
hetett, széles válla, izmos erőteljes volta derék férfivá emel
hetett annyival inkább, mert hidegtől melegtől nem félt, minden 
fáradságra kész volt, fegyverben, honi szokás szerinti harezjá- 
tékokban, s vadászatban kedve telt, és ha üres időt nyert, kéz- 
és számszeríjjal, puskával s más effélékkel mulatta, gyakorlottá 
magát ·, gyönyörködött ezen felül hangában zenében, saját ke
zével készített domború fametszvényeket, s miként nyájas te
kintete, adékonysága, mindenki iránti emberséges viselete, sze- 
retete, állandó víg kedve, s olly természeti jósága, melly szerint 
valakinek rosszat kívánni, valakit megbántani képes nem volt, s 
mig maga senkitől nem igényelt semmit, mástól bármit is meg 
nem tagadhatott, kedvessé tette őt, úgy az, hogy miséjét naponta 
meghallgatta, s minden ünnepben az egyházi beszédet és a nagy 
misét, ájtatossá képezte; jó esze, kegyelmes, minden tudo
mányra alkalmas, és a nyelvekben jártas volta pedig, mint

1 Istvánffy História Reg. Hung. 1758, Vm, 81 1. — 2 Záray Jeromos 
levele Dandolo Jánoshoz, Somogyból, 1526 octob. 23-ról, Gévaynáf Űrt. zur 
Gesch. V. Ungern KI. Gévayt e nagy nevezetességű munkája kiadásában lepte 
meg a halál, kéziratát örökösei szívességéből bírom. — Cseh Antal (Antonio 
Bocmo) majd Magyar Miklós (Nicolao Ungaro) álnevű velenczei kém tudósí
tása 1526 novenib. 12-ról, ugyanott. — Brodarics, 564 1; ó a Szulejmán se
rege számat 300 ezerre teszi, Hammer átalában 100 ezernél többre, Ferdi
nand Gévaynál Urk. der Verhüit.200 ezerre, Cseh Antal szinte innyira, vagy 
némellyek szerint 150 ezerre.
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ki m a g y a r u l ,  csehül, lengyelül, deákul és németül tudott, 
olaszul valamit értett, sőt egykét szót beszélt, kitűnő jeles ural
kodóvá is képezheté, ha ferde neveltetése árnyékául nem borult 
volna reá: miszerint maga dolgaival keveset, más fejdelmekéi- 
vel épen semmit sem gondolt, s a kormányügyek tárgyalásai
nál, bár az ülésekben jelen volt, egészen arra támaszkodott, 
mit tanácsosai, különösen Szálkán László esztergomi érsek vél
tek s cselekedtek '.  Dly egyéni tulajdonai mellett nem csoda, 
ha királyi hatalma s tekintélye alásülyedt, ha még a hon illy 
nehéz pillanataiban, a csatatéren is zendüléssel pártütéssel fenye- 
gettetett, s a tábori cselekben járatlan, önerejében kelleténtul 
bizakodó hadserege, részint a diadalbabér iránti féltékenységből 
s irigységből, részint mint hitték fukarságból is, hogy az új 
hónap kezdetével új hópénzt űzetni ne kelljen, nem akarván 
bevárni a még hátralévő nagyobb részt s a kül segéderőt, néhány 
ildomosabb néhány előrelátóbb minden figyelmeztetése tanácsa 
és esdeklése ellenére, rögtönözött lelkesedéssel ütközetet mert, 
s a hont és nemzetet veszélybe döntötte. Szulejmán tudniillik, 
a Német-, Cseh-, Lengyel- és Horvátországból s Erdélyből na
ponta várt nagyobb erő megérkeztétől tartva, kapott az alkal
mon, a végszendrei bég vezérlete alatt kiküldött előhadának 
szinlett megfutamodása által kicsalta a táborból s kedvező állás
ból a magyar sereget, számszerűit mintegy 800-ra menő ágyúi 
torka eleibe vezette, s ezeket, miután említett előhadai hirtelen 
kétfelé kanyarulván nyílást hagytak, reásütlette. Világ fennállta 
óta nem látlak olly füsthomályt, mint ezen ágyúk ropogását 
követte. Ez maga képes volt a magyar erőt megtörni, tönkre 
tenni. A sűrű füstfellegben egymást sem látható köDnyú lovasság, 
melly elülcsatázott, megszaladt, a török had zártcsapatokban, ka
szabolva öldökölve utána nyomult, a harmadik rendben közeledd 
pánczélos vagy akkori köznyelven f e g y v e r e s  lovasok hullani 
tapasztalván vezéreiket, s a főpapok és urak közöl többeket, 
szmte hátat fordítottak, és többé semmi nem állott ellen a 1

1 Guidotto, Gévay idézett munkájúban ő —β L
1 *
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töröknek. A közbenmaradt négy- vagy ötezer zsoldos gyalog
ság, a pápa segédnépe s a csehek mind kardra hányattak *. Két 
vagy másfél óra folyt le napszáliat s az ütközet kezdete után *, 
és sírjában feküdt a nemzet, királyával, ereje nemessége egész 
virágával 1 * 3 *. Jéggel-vegyes sűrű zápor omlott majd, az ég el
sötétült , csak ollykor hasittatva át a villám tüzétől *, —  hogy 
az elhullottak enyhébben fekhessenek, a szaladok biztosabban 
menekhessenek. Soknak segéde volt futtában a borús éj, de so
kat a közel nádas mocsárba s nem messzire hömpölygő Duna 
tág örvényébe tévesztett5, — és mig Szulejmán táborában 
éjfélig rezegtek a lármás dobok a győzedelem jeléül, néma 
búcsúval vonultak el egy nap egy éjjel Nándorfejérvár és Vég- 
szendrő falai alatt, a Dunába fuladtak holttestei 6.

Ecsedi Báthory Istvánt, a sánta nádort 7, volt látni a fu
tók közt, hű szolgájával Kecskés Pállal “, és alsólendvai Bánfly 
Jánost, a szilárd lelkűt, szinte hű szolgája szentgyörgyvölgyi 
Bakacs Sándor kíséretében. Mind Báthorynak mind BánfTynak 
nyomában volt az űző ellenség, mindkettőnek lova a nap hevé
től, kapott sebektől, hoszszas nyargalástól, végkép ellankadva. 
Azonban a hű szolgák nem hagyták veszni uraikat, saját lova
ikat adták alájok. Kecskésnek nagy bajába telt a fájóslábú ná-

1 Záray Jeromos és Cseh Antal, Gévay id. mun. KI. — Gróf Frangepán 
Kristóf is igy nyilatkozik ez ütközetről, 1526-diki sept. 29-ről Dandoto Já
nos-Aulaihoz írt levelében: »Credemo ehe perfina qua ve bene nolo como
la serenissima regia maesta.... perse la zomata incontro de lo signor tur- 
cho, et anche la propria vita, asai malamente, per ignorantia ct non sapere 
administrare Ia arte militare li sui capitanij, quali per non sapere fare nis-
suno ordine, ne trouare tempo conveniente a la zornata, anzi consentendo
tutti vantazi a dar a lo inimico fono amazad et rotti senza ugni defesa ma- 
lisimamcnte.” Gevay Drk. z. Gesch. v. Ung. 26. L — 2 Brodarics 566 1. és Zá- 
r.iy id. helyen. — 3 Istvánfly Vili, 82 1. — Burgio János báró levele Averolli 
Altobello pólai püspök és velenczei pápai követhez, 1526 sept 5-ről Pozson- 
ból, Gévay nál L'rk. zur Gesch. v. Ung. 13—14 1. — * Istvánfly Vili, 82 L
5 Brodarics 565 , 566 1. — 6 Hammer Gesch. des Osm. R. 1828,111, 60. 1. —
7 oVala pedig akkoron nádorispán Báthory István, a s á n t a .” Heltay magyar
krón. 1789, 3731. — 8 A mindent megdeákositó Istvánfly C ap ra riu s-n ak , 
utána Fessler (VI, 480 1.) C a p ra rá-nak írja; több levelei fenvannak va-
rasdi kapitány korából, mellyck magyar nevét igazolják.
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dort felsegíteni a lóra, így megmenteni a halál torkából. Bátho
ry és Bánffy megszabadult, Kecskés és Bakacs az ellenség ke
zére került. Telekesy Imre, az elesett Paksy Balás győri püs
pök lovas zászlóaljából, ritka bátorsággal vágott útat az élethez, 
közvetve azon főhivatalokhoz, mellyekre később eljutott. Kifá
radt már az ő lova is, —  megáliott tehát, az utána iramló elő
kelő törököt levágta, s biztosan folytatta tovább utát \  A meg
szabadultak közt voltak még: £rdődy Simon zágrábi, Jozefics 
Ferencz zengi, és Brodarics István szerémi püspökök, ez utób
bi, királyi udvari kanczellár, e vésznapok jeles történetirója; 
Batthyányi Ferencz, a nyerész tótországi bán; a változékony 
ifjú Perényi Péter, nádorli, koronaőr, Abauj vármegyei örökös 
fő- egyszersqaind temesi várispán, az alföld vezér főhadnagya; 
enyéngi Török Bálint, Ráskay Gáspár, és palotai Czibak Imre, 
a hon viharos színpadján mind nagy többnyire mind gyászos 
szerepeket játszandók.

Lélekszakadva, csaknem félőrülten érkezett másnap ve- 
csernye után egy német szolga a budai várhoz. Mohácsról, az 
ütközetből jött.Rendkívüli zavarodtában nem lelte a kapu nyitját. 
A királyné épen Thurzóval beszélgetett. Szerémy György, az 
udvari káplán, társaival együtt kiváncsi szemmel kisérte a tör- 
ténendőket. A szolgával nem szólhattak, mert az idő már késő 
volt. Thurzót látták majd paripáján némán lecsüggesztelt fővel 
sebesen vágtatni ki a királyi várból »Barátaim! —  monda Sze
rémy —  ez nem jót jelent, —  Thurzó ő nagysága különben min
dig víg szokott lenni, —  rosszul vagyunk." Csend lön, az éj 
beköszöntött, nyugodni ment minden. Szerémy, az esztergomi 
érsek patotájába tért, és Zsigraond deákkal a kincses szoba mel
lett választott éjjeli nyughelyét. A virasztó, István pohárnok volt. 
Éjfélt kongott2. »Keljetek fel! — rivallá a lépcsőkön felsza
ladó István —  a törökök mind egy lábig leverték a magyaro
kat." A mély álomba merült Szerémyék felriadtak. Égő szö~ 1

1 Istvánfly VUI, 81, 82 I. — 2 Szerémy előadását, hogy az elvesztett 
ütközet hire august. 30-dikán éjfélkor hozatott meg Budára, Burgio Jáu- 
világoean bizonyítja, Gévaynál, l’rk. zur Gescb. v. L'ug. 14. I.
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vétnekkel látták szaladozni az utczákon a német lakosokat, kar
jaikon feketés szekrényeket, kincsekkel megrakott ládákat czi- 
pelve, részint nyugotnak Logod felé, részint keletnek a dunai 
hajókra. A magyarok bámultak, nem tudták mi történik; kérde
zősködtek, a németek nem feleltek, mert féltek: ha a titkot 
elárulják, megfosztatnak kincseiktől. Mindemellett sem kerül
hették el, hogy némelly csapiárok s kóborok egyetmást el ne 
szedjenek tőlök. Majd a királyné jött, lóháton, ki a várból, a 
logodi kapun. Ötven lovas kísérte. Szobaleányai kezében egy- 
egy égő fáklya. Logodra sietett, Thurzó Eleket ottan beváran
dó, ki mind háromszáz legényét neki állította a rakodásnak. 
Lakása nem meszszire esett az esztergomi érsek palotájától A 
hajnal felhasadt,— már csaknem 6 óra volt És miután mind
az , mi drágának és becsesnek látszott, jóllezárolt edényekben 
a várhegyről a logodi völgybe lehordalott, Thurzó is megindult. 
Logodtól a királyné, Burgio János, Szalaházy Tamás, Thurzó 
Elek, és Bornemisza János kíséretében l , á bécsi útra tért. 
Tömérdek málhás ló és szekér vitte utánok a poggyászt. Pél- 
dájokat követte a város csaknem egész német lakossága, —  
a magyarok azonban ekkor még mozdulatlan maradtak, mert 
otthonos és elszigetelt- nyelvű nép voltak; sokan a szájról száj
ra terjedő hír szerint Buda felé közelgő 2 erdélyi vajdában 
is bíztak *. Nekik még nagyobb rettentés kellett, mi fel bír
ja riasztani hideg mélájokból. Ez nem sokára el is következett 

Szulejmán ugyanis, noha az ütközet estén, vagy azért 
mert a harczban megfáradt és még sebektől vérzett serege, 
vagy mert cselt gyanított a magyar had szaladásában, nem 1

1 Brodaries 5661. — Istvánffy VUI, 83 I. — Gévay Urk. z. Gesch. v. Cug. 14. i. 
Vráncsics, Podhradczky Két magyar krónika 16. 1. — Cseh Antal (Gévay id. 
műnk.) azt mondja, hogy a királyné meghallván az ütközet vesztet, éjjel 
t i t k o n  szaladt el Pozson felé. — 2Zéray Jeromos, Gévaynál, ugyanott —  
®Szerémy 36 1. ,Inde quidem Hungari nil movebantur in semet ipsis, quia 
domestica gens erat, et quia solam lingvam habebant, et in Joanne vajvoda 
Budenses et Pestienses confidebant. Ipse quidem juxta fluvium Tiza pro spa- 
cio morabatur.* A l o g o d i  k a p u ,  mellyről itt Szeréiny emlékezik, a mai 
f e j é r v á r i  kapu .  Logod egyik külvárosa volt Budának; lásd Schier Buda 
Sacra 27 L és Szermegh 62 I.
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roeszsze űzte a futókat hanem parancsot adott ki táborá
ban, éjjen át helyén maradjon mindenki 2; másnap Ibrahim Aug. 30. 
első és Musztafa másod-vezíre kíséretében, belovagolta a hol
taktól borított csatatért *, hol hét főpap, huszonnyolcz zászlós, 
ötszáz főnemes, és körülbelül 2 2  ezer bajnok aludta az örök 
álmot4. Itt veszett el a kicsi termetű, elhatározott, találékony 
eszű, szép tanultságú, tudni vágyó, szorgalmas, mintegy 50 éves 
esztergomi érsek Szálkán László, ki a Szilágyságon szegény 
rendből születve, miután az esztergomi főegyházi széket el
nyerte, átalában mindent vezetett a honban, s 35 ezer arany 
forintnyi jövedelméből sok pénzt tudott rakásra gyűjteni; —  itt 
az erdélyi származású, jó nevelésű, becsületes és szent életű, 
körülbelül 49 éves kalocsai érsek Tomory Pál, kit mivel har- 
madfél évet a szent Ferencz szerzetében, vagyis s z ü r ke ,  ak
kori néven c s e r i  b a r á t o k  zárdájában töltött, egyszersmind 
hadban, fegyverforgatásban, mit egész éltében gyakorolt, igen 
jártas volt, köznyelven c s e r i  basá-nak hittak®, —  a legjobb 
akarat, s hő honszeretet jellemzetté őt, több évig egyedül tar
totta fenn az ország határszéleit a török ellen, s 2 0 — 2 2  ezer 
forint jövedelmét egészen ide költötte; itt feküdt Perényi Fe
rencz nádorfi, Péternek a bátyja, 39 évű, egészséges kinézésű, 
kicsi de szép testállású s arczú, tudományos, ritka jó eszű, 2  6 
ezer forint jövedelmű nagyváradi, és Paksy Balázs győri püspök, 
kit inkább szép termetéről, mint csekély tanultságáról isme
rünk,— nemzetségére nézve a hon előbbkelőinek egyike volt, 
jövedelme 13— 14 ezer forintot tett; aztán a jó házból eredt, 
mintegy 3 ezer forint jövedelmű Csaholyi Ferencz csanádi 1

1 Brodarics 565 1. — 2 Hammer Gesch. des Osm. R. ΠΙ. 601. — 3 Szulcjmán 
naplója, mellyet az általam szintolly mélyen tisztelt mint forrón szeretett Gé- 
vay, magából az eredeti török szövegből tolmácsolt végnapjaiban, szóról szóra, 
ritka szívességgel előttem, s mellyet némi lényeges eltérésekkel Hammer is 
kiadott török történeteiben. — * lstvánffy 10 ezer lovasra és 12 ezer gyalogra, 
Brodarics 10 ezer gyalogra teszi az elhullottak számát.— 5 Így nevezi Szerémy 
igen gyakran, munkájában; „Ludovicum regem— úgymond a 39 levelen — 
vitra paludem exportaucramus sane et integre, Georgius Zepusiensis, et Pau
lus Thomori qui Chc r ib a s sa . *
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püspök, még csak 30 vagy 31 életévet töltve; végre Palinay 
György, középrendű nemes családbeli, a török ellen a határ
széleken sokat küzdő, úgyszólván csak czimét viselve a bosznai 
püspökségnek, miután jószágai s jövedelmei mind az ellenség 
kezére kerültek. Mintegy 5 6 éves és 2 6 ezer forint jövedelmű 
lehetett csulai Móré Fülöp pécsi püspök, a nemzet temetőjének 
Mohácsnak földes ura. Ő nehéz fegyverzetében fuladt meg; 
mások szerint számos sebektől borítva szaladván az ütközetből, 
útfélen a cseijék és bokrok között omlott öszsze. Borbélya, 
ki hű követője volt, zöld ágak s fagalyak közé rejtette, hol a 
török eltávozta után megtaláltatott s eltemettelett. A borbély, 
mint modják, ezer darab aranyat talált végápolása jutalmául a 
haldokló püspök övében. Az elhullott zászlósok közt voltak: 
Drágffy János országbíró, a rendkívüli nagyságú s Mária képé
vel diszlő királyi zászló tartója, kinek sarkantyúi, nehogy szalad
hasson, ősi szokás szerint leoldattak; Ország Ferencz királyi 
főkomornok-, Korlátkövy Péter főajtónálló-, és Horvát Simon fő
pohárnok-mesterek; Szécsy Tamás, Perényi Gábor, Sárkány 
Ambrus, Pálóczy Antal, gróf Frangepán Mátyás, Bánfify Zsig- 
mond, Hampó Ferencz, és Batthyányi János; a főbb nemesek 
közt: Balassy Ferencz, Tárczay Miklós, Paksy János, Istvánfiy 
János, Várday Imre, Podmauiczky Mihály, Orlovcsics György 
zengi kapitány, Pogány Zsigmond, Tornallyay János, Kálnay 
János és István, Forgács Miklós, Pekry Miklós és János, Maj- 
thényi János, Vas László, Ispán Károly, Nagy Antal, Józsa Mik
lós, Szécsey Sebestyén, Posár Benedek, Ságav István és Táko- 
sy Ferencz *, —  mind méltók hogy, kiknek csak egy néma sír
kő sem tartja fel emlékét, legalább a történetlap egy hasáb
ján olvassa nevöket a késő maradék.— Miűtán Szulejmán a csa
tatéren büszkén szétlekintett: mer-e valaki ellene állani *, reg- 

Aog. 3i. gelre a hadi foglyokat divánba rendelte vitetni. A reggel felvi- 
radt, sok szegény honfinak utolsó reggele. Szűnni nem akaró

1 Brodarics 566;— Istvánffy VIII, 82; Záray Jeromos, Cseh Antal, és Gui- 
dotto Vincze tudósításai, Gévaynál l'rk. zur Geseh. von Ung. KI. — 2 Sze- 
rémy György 37 1.
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eső szakadt ismét egész nap és éjjel, olly annyira, hogy a tö
rök táborban a málhás lovak két éjszakán át le nem nyughat- 
tak. A diadali szertartások mindemellett véghezvitettek. A Kon
stantinápolyból hozott aranyos trón egy veres sátor alatt felállit- 
tatott; ebbe a szultán «Salamon királyként" bele ölt, s ott fo
gadván elébb Ibrahim, Mnsztafa, és Ajász pasáktól, majd a ru- 
mili és anatoli beglerbégektől a kézcsókokat, Ibrahim nagyve
zérnek saját kézzel tűzött egy gyémántos kolcsagot turbánjához; 
aztán tanácsot tartott, s az indúlótBuda felé kikiáltana1. Sür
gős híre hozatott tudniillik, miszerint az erdélyi vajda számos 
sereggel már Budára érkezett, vele megütközendő, —  Frangepán 
Kristóf pedig a Dráva felől erős haddal nyomul utána. Nehogy 
tehát két tűz közé szoríttassék, táborozási kalandját mentőlelébb 
be‘akarta fejezni. Ezért a magyar ágyúkat, mellyeknek száma 
53-ra ment, hajókra rakatta, s Nándorfejérvárra szállíttatta; az 
ütközetben, s ütközet előtt és alatt szedett foglyok közöl pedig 
mindazokat, kiknek szakála volt, tehát a gyermekkort már tul- 
haladtakat, leöletni parancsolta. E szerencsétlenek, köztök sok 
főnemes, előhordattak, számszerűit mintegy kétezerén a díván 
sátora előtt körbe állíttattak, s a győzedelmes sereg gyönyör
ködő szeme láttára lefejeztettek *. Herczeg Miklóst, neve men
tette meg a véráldozattól, mellyre kitűzve volt. Ót a törökök 
valóságos herczegnek, sőt vezérnek, s a király kincstartójának 
gondolták. Titkokat reményltek tőle kitudhatni, ezért éltének meg
kegyelmeztek. Szulejmán később paripával, karddal, és útikölt
séggel megajándékozva bocsátotta el. Életben tartatott Pileczky 
Miklós és Maczieyovszky János két lengyel is,— amaz komor- 
noka, ez asztalnoka, vagy hajdani kifejezéssel é t e k f o g ó j a  
Lajos királynak, kik sok érdekes dolgot beszéllek aztán az 
özvegy királynénak. És életben maradt Majtbényi Bertalan élés
mester, Fekete - Imreffy Mihályijai együtt, majd drága áron 
megváltandók, addig pedig az iméntnevezett két lengyellel, 
Szulejmánnak s Ibrahim nagyvezírnek, kellő értesítőkül szolgá-

1 Szulejmán naplója, és Hammer III. 611. — 2 Záray Jeromos, és Frangepán 
Kristóf levelei, Gévaynál lírk. zur Gcsch. v. Ung. 27.1. és Szulejmán naplója.
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landók1. A mészárlás után néhány pap és országnagv fejei 
hozattak a dívánba, mell vek közöl egy et sokan a királyénak, 
mások a Tomory Pálénak hittek. Hosszú dárdán hurczoltatott 
ez körül a táborban, aztán a szultán sátora előtt felüttetett *. 
Gúny és tréfának is szolgáltak némellyek szerint e fejek tár
gyul. A pasák meghajóllak elöttök, kezöket mellökre kulcsol
va üdvezelték, vitéz apáknak nevezték. Szulejmán a Szálkán 
László fejét látva, homlokát komoly ránczba szedte, öt fukar 
fösvénynek nyilvánította, mint ki kincsei halmaza mellett is 
vonakodott megszorult királyán segíteni, s neki kölcsön juttat
ni pénzéből. Tomoryt, a seregvezért, dőre merészséggel vá
dolta, hogy egyházi szolgálatra lévén hivatva, tisztéhez nem 
tartozó vállalatba vágott. Ellenben Perényi Ferenczet dicsérte 
okos belátásáért*, ki a fenyegető veszély igaz jósaként elmé
sen mondta az országtanácsban: »Látom hogy erővel meg 
akartok ütközni,— Pál barát neki viszi a sok jámbort; a magyar 
eddig csak 1 o ezer vértanút tisztelt, ezután 2 0 ezeret fog ün
nepelni, kik az országért víva mind levágatnak. Küldjétek Bro- 
darics Istvánt Rómába, kérni a pápát: írja be e 20 ezer 
vértanút a keresztyén naptárba." * Az egykor nagytekintetű, 
s országbiróságot viselt gazdag ákosházi Sárkány Ambrust me
rész ujonczkának nevezte 5.

így végződött a nyár utóhava, de a keserű pohár ezzel 
még nem volt csordultig meglelve. Az átok méreg-gyümölcseit 

Sept. í. az ősz érlelte meg. Szombaton, September l-ső napján, a ru- 
mili defterdár parancsot kapott: hordássá öszsze és temettesse 
el a keresztyén holtakat; Mihálogli pedig, s a száguldó hadak 
(akindzsik) többi bégjei, engedélyt nyertek a dulás rablásra 6. 
Vízárként rohant szét e rémítő emberfaj a környéken, öldö- 1 * 3

1 Brodarics 566. 1; IstvánlTy VIII, 82 I ; Engel Monum. Cng. Fragm. lib. 
ration. — Révay de Monarchia et S. Corona Regni Hungáriáé Centuriae, 1659,
6β 1.— Záray és Cseh Antal Fekete Mihályt is az elesettek közé számítják. —  
* Szulejmán naplója. Pecsevi. Brodarics 566 1. — 8 Jovius Histor. l ib . 
XVIII. 264 1. Katonánál XIX, 713 1. — * Hcltay 379 1; Brodarics 562 1. —
3 Jovius id. h. — 6 Szulejmán naplója.
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kölve, égetve s pusztítva mindent mit talált, egyrészt Pécsig, 
másrészt Somogyig, harmadrészt Székesférváron tűi az auszt
riai határszélek felé két napi járóföldnyire. Nincs toll melly 
leírja a károkat s borzasztóságokat, mik e rablók kezei után ter- 
jengtenek. Férfiak asszonyok egyaránt halál martalékaivá, a fiú
gyermekek zsákmány tárgyaivá lettek, idővel a jancsár sereg
ben saját hónuk s nemzetük ellen harczolandók. Félelem és 
rettegés fogta el a hazát Az egész tartomány futásnak eredt 
Az urak, nemesek és polgárok, nagyrészt odahagyták váraikat, 
városaikat; csak a szegény védtelen parasztság maradt veszteg, 
mellyre aztán annál súlyosabban nehezedtek a vészterhes órák. 
A kétségbe esett anyák, csecsemőiket vízbe hányták, 8 na
gyobb gyermekeiket, hogy sírásuk ne hallassék, vermekbe rejtet
ték, hol e szerencsétlenek, miután anyjaik többé viszsza nem 
térhettek, többnyire nvomorúan megfuladtak \  Szívrepesztő 
volt hallani az ártatlan kisdedek rimánkodásait: »Ne temess el 
édes anyám inkább nem sírok!"— és az úton útfélen kesergő 
anyák veszékeléseit: »Jaj nekünk és gyermekeinknek! rossz 
időben jöttünk e világra" *. A száguldó törököknek Pécs 
önként átadta kulcsait, de ez semmit sem használt. Lakosai 
harmadnap a vásártérre gyüjtettek, lekaszabollattak. A város fel
égettetett. Csak a vár maradt épen, szép templomával 3. Az 
egyház kincseit, mellyeket a régibb királyok s uémelly buzgó 
magánosok bőkezúleg ajándékoztak, futással ügyekeztek a ka
nonokok a káptalani pecséttel együtt megmenteni. Útközben 
történetből a nádorra bukkantak, ki Batthyányi Ferenczczel Ba- 
bocsára sietett. Örültek a véletlen találkozásnak, mert az or
szág első tisztviselőjétől s kíséretétől biztos ótalmat reményltek. 
Reményök azonban meghiúsult. Báthory feledve a csak imént el
került veszélyt, mellybŐl isten csodálatoskép megmentette, bir
tokvágytól izgatott kezeit az egyház és vallás szolgálatának szen- 1

1 Záray Jeromos, Gévaynál, ürk. z. Gesch. v. Ung. KI; Brodarics δββ 1; 
Szerémy. — 2 Szerémy 36 L — * Brodarics δββ 1.— Záray Jer. és CsehAnt 
Gévaynál. u . o.
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telt kincsekre tette, azokat a káptalani pecséttel együtt eltu
lajdonította, s káromlás és becstelenítés közt riasztotta viszsza 
a sajátukért esdeklő papi férfiakat

Igen hasonló sors érte a hátai szerzeteseket is. Bátán, 
közel Mohácshoz, szent Mihály főangyal tiszteletére alapított 
monostor állott, ájtatos ajándékokban, főként papi öltönyök
ben gazdag. Miseruhái közt kitűnő volt: két tiszta arany 
kamukaszövet, és két piros dúsan aranyozva, mind a négy 
Mátyás királytól; egy nagyon aranyos kamuka, Géris Péter 
özvegyétől; négy János vajdától, a Mátyás király fiától; egy 
vert-arany kereszttel diszlő, veressel átszőtt fekete, nagyságos 
Török Imrétől; egy nagy bársony, gyöngygyei kirakott aranyos 
kereszttel, az említett János vajda özvegyétől; egy piros, szin
te aranykereszttel, Kinyízsy Pálnétól; egy aranyos kamuka, 
néhai Imre nádortól; egy ibolyaszín és egy veres, nagyságos 
Garay Jánostól; egy igen aranyos piros, egy más fekete kamu
ka, és egy harmadik aranynyal átszőtt fejér, Nagy Ágoston 
bátai polgár ajándokai. Ezen ] 8 drága papi öltönynyel Csuvák 
János, Kálmán Pál, Bátay Dénes, Bajay Imre, és Babocsay Ger
gely szerzetesek, Porkoláb Antal, Ispán Miklós, Balás deák, 
Procz Márton, és Szabó Márton polgárok kíséretében, Septem
ber l-ső napján Alsókra szaladtak, de örömüket nem soká 
élvezhették, mert a márlonhegyi apát Tolnay Máté megtudván, 
Máté olvasó, Győry Mihály sáfár, és Miklós idősb egyházbelieket, 
kik közöl ez utóbbi saját káplánja volt, utánok küldötte, s 
azokat tőlök minden ellenszcgűlésök daczára elvétetvén, a már- 
tonhegyi várba felvitette1.

Az erkölcstelenséget s fosztogatást, e közveszély idején, 
rozsályi Kun Pál Szatmár vármegyei főnemes tetézte be. Ö a 
királyné s némelly budai polgárok hajókra rakott kincseit, bú
torait, az esztergomi várparancsnok Orbáncz Endre és más czin- 
kos társai segedelmével, az esztergomi révben fegyveres néppel 
ellenségkép megtámadta s nagyrészt szélrabolta, sőt híre volt

1 Katona XX, 25, 34 1.
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hogy Orbáncz pajzán huszárai a királyné szobalányaival is illet
lenül bántak, toborzót tánczolván czipőikben 1.

Csak különös gondviselésnek lehet tartani, ha illy körül
mények közt a székesfejérvári és budai káptalanbeliek szeren
csésebben jártak el drágaságaik megmentésében. Ezen egyhá
zak leggazdagabbak voltak ez időben a honban. Fejérvárt ko
ronázási s temetkezési, Budát országlási helyül választották 
a magyar királyok, és e két helyet, hol egyrészt a földi hata
lom legfőbb örömét élvezték, másrészt hamvadó poraik békés 
nyugalmát reménylték, dús ajándékokkal halmozták. A fejérvári
nak, csak Mátyás király, 20 ezer forintnál többet érő ajándékot 
adott végóráiban. A budai pedig különösen mindenféle színű 
selyemszövetekből s aranynyal ezüsttel kivarrotl posztóból ké
szült dalmatkákban, drágakőtől és gyöngyöktől nehéz miseru
hákban volt gazdag, mellyekbe szentek képei, keresztek, vál
tozatos himzetek, mesteri kézzel voltak beillesztve. Főként egy 
gyöngygyei halmozott csodálatos müvű miseruha multa felül a 
többit, mellyen a megváltó feltámadása, és a szalavári gróf er
délyi vajda képe látszott 1450 évszámmal. A kelyhek, mogyo
rónyi sőt diónyi klárisok s egyéb drágaságok száma sokra 
ment Mindezeket a káptalani pecsétekkel, jegyzőkönyvekkel, 
s országos levéltárakkal együtt, Pozsonba juttatták az említett 
káptalanbeliek, s szent Márton társas-egyházába tették le , hol 
megőrizve maradtak nagyrészt még a következett század elején 
is *. Mig a száguldó hadak a vidéket borzasztóan dúlták, pusz
tították, Szulejmán vasárnap, September 2 -dikán, Mohácson s«p‘. a.

1 »Extincto infeliciter in campo Mohách quondam Serenissimo Principe 
Rege Ludovico. . .  ubi (Paulus kwn) intellexisset Regiam supellectilem et 
res varii generis Serenissime Domine Marie Regine. . .  in navem locatas 
esse, eam hostili impetu in portu Strigoniensi irruisse, resque ipsas diripu
isse, et in predam cum suis complicibus convertisse... dicitur.” I. Ferdi
nand oklevele 1533 april. 21-ről, eredetiből; és Brodarics 566 1. ki csupán 
Orbánczot említi és csak »licet nonnulla damna fecerit” kifejezéssel él. Az 
esztergomi várnagynak tulajdonítja a kirablást Cseh Antal is, Gévaynál lirk. 
zur Gesch. von L'ng. KI. — * Révay Cent 67 1. — A budai káptalan jegyző
könyve még ma is a pozsoni káptalanban őriztetik.
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szünidőt tartott, s vezíreit tiszteletruhákkal ajándékozta meg. 
Ibrahim pasa, a kiajával és defterdárral, a már egybegyüjtött 
holtakhoz indult, kiknek száma a török rovás szerint 20 ezer 
gyalogra és 4 ezer fegyveres lovasra, a magyar történetírók 
előadása után pedig 1 2 ezer gyalogra és ] o ezer lovasra ment 
A fejek lemetszetvén, két halomba rakattak, ugyanannyiba ma
gok a holttestek, s eltakaríttattak \  Szapolyay Györgyöt hasz
talan kerestette Ajász pasa az elestek között *. £  hadi 

s«pt. 3. szertartás végeztével hétfőn September 3-dikán Mohács fel- 
gyujtatott, elhamvasztatott, s az egész tőrök tábor megindult Bu
da felé. Ozsonna után mintegy 3— 4 óra tájban tartotta első 
állomását A szultán lassú léptekkel követte táborát egy mo- 
csáros helyig, mellyen egyetlen híd lévén építve, a hadsze
rek apránként s a seregnek csak tized része vergődhetett á t 
Mig a híd könnyebb átmenetei végett kettővel megszaporíltat- 

Sfpt.4. nék, a nagy úr kedden September 4-dikén sétalovaglást tett, 
s újabb vérparancsot adott ki, mellynél fogva a száguldók által 
öszszeluzött foglyokat ismét mind leölette, s egyedül a ném- 
bereket hagyta szabadon bocsátani. Mégy ezer férfi esett ál
dozatául e másodszori mészárlásnak. A ragadozás azonban ezen
túl elliltatott, s hét csausz indult diadalhirdető levéllel, Kon
stantinápoly, Brusza, Dömöczk, Kajró, Diárbekr, Karamán és 
Háleb felé. Drinápolyba egy mameluk, a moldvai és havasel- 1

1 Szulcjmán naplója. Istvánffy. Brodarics. — * Laszky tudósítása 
Katonánál XX, 273 1. Hogy a id e  Z á p o l y a ” nevet, nem miként m eg
szoktuk, Zápolyá-nak,  hanem S z a p o l y  ay-nak kell helyesen monda
nunk,  elég világosan tanúsítja az egykorú Brodarics és Heltay, a Kolos- 
vártt 1581-ben nyomtatott és Jancsó Imre udv. titoknok úr nagybecsű 
gyűjteményében meglévő Gercséni Ambrus deák, kinél az 5-dik részben 
olvashatni: »Azonnal Német Wyhellyet megszálló, S z a p o l l y a i  Ist
v á n  n ac  parancsoló,” — továbbá Valkay András Genealogia historicája, hol 
a többek közt szinte világosan áll: »Az iu S z a p o l i a i  János Királyról, Lö
szén szollássunc már királyságáról,” — a későbbi Pázmány Péter, Kazy, ki 
a Ferdinánd király élctleirásában így szól: »Joannes de Z áp o ly a ,  hodier
no more scribendi Hungarorum S z a p o l y a , ” és főként Bethlen Farkas, ki 
miként előszavában mondja a nevek helyes hangoztatására különös figyelem
mel volt, s mindenkor S z a p o l y a y - t  ír.



iste.

vi vajdákhoz külön hírmondó küldetett. Anyjának a szultán sa
ját kezével ir t  Másnap a már készen álló hidakon az egész se- s«pt. 5. 
reg átment, s rövid út után táborba szállott; a szultán még 
mindig a mocsár déli partján maradván. Következő csötörtö- sePt. e. 
kön Tolna, pénteken egy más nevezetes város, hihetőleg Paks, s«p‘· 
mellett haladt el a török had, s mindkétszer a Dunánál szál
lott táborba, és miután az előőrsök kiállíttatlak, még három 
napi út s három állomás után kedden September 1 í-dikénsepu 11. 
Buda alatt a Kelenföldén termett '.

És csak most, midőn a szétvert magyar, német, lengyel, 
és cseh hadak maradványai, s a felfelé hajtott lakosság cso- 
portai naponként újabb meg újabb rémítő hírekkel érkeztek 
majd gyalog majd lóháton egy teljes egész hétig, midőn Szu- 
lejmán már Tolnához közel járt, az erdélyi vajdában vetett bizoda- 
lom pedig füstbe ment, gondolkoztak a budapesti magyar polgá
rok szabadulásukról. Mentett mindenki a mit menthetett, sza
ladt merre szaladhatott2. IV-dik Béla király 12 4 4-diki arany
függőpecsétes levelét, a többi kiváltságokkal együtt, gondosan 
elrejtették a tanácsbeliek*. Alamizsnás szent János tetemeit 
Pozsonba hajón, onnan Máriavölgybe szállították az udvari káp
lánok s remete szent Pál szerzetesei a várkápolnából \  Az 
ország fővárosa üresen maradt; kulcsai Földvárig eleibe kül
dettek Szulejmánnak, ki a Kelenföldére érkezte utáni szerdán, sept. 12. 
hadainak nyugnapot engedve, maga Ibrahim nagyvezírével e- 
gyütt Budát ment megtekinteni, hol azon 50 gyalog, kiket a Po
zsonba szaladt Bornemisza János a vár őrizetére hagyott, min
den ellentállás nélkül feladta magát; a városban maradt néhány 
vak, sánta, erőtelen, vagy teljesen szegény lakosért pedig, 1

1 5

1 Szulejmán naplója. Hammer Gesch. des Osm. R. IU, 61. 62. I. Hammer 
Szulejmánnak Budára érkeztet sept. 10-dikére, Cseh Antal (Gévaynál) 9-di- 
kére teszi —  * Szerémy 36 1. — 3 »In rebus trepidis cives Budenses dum 
anna et barbari hostis se viciam fugiunt, privilegia ac publica libertatis eo
rum monimenta, quibus maxime secrecioribus locis tuta fore existimabant, 
recondunt.* I. Ferdinand oklevele 1528 január. 1-jéról. — * Szerémy 36 1. 
és Fessler Gesch. der Ungern VI, 329 L
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kik hirtelen sem lovat sem szekeret nem kaphattak a mene
külésre, egy helybeli kereskedő járult közbe a szultánnál, s ő 
ezeket nemcsak személyben s vagyonban megsérteni keményen 
eltiltotta, de mint ügyefogyottakat 1 0  darab aranynyal meg 

Sept. 13. is ajándékozta. Csötörtökön ismételte mindenfelőli vizsgálódá
sát; a gyönyörű fekvésű, szép épületekkel díszlő királyi várla
kot megdicsérte, aztán tanácsot tartott: felégettesse-e Budát 
vagy ne? »A várost igen — mondának tanácsosai —  hogy emlé
kül legyen minden nemzet előtt miszerint ő ott járt, de a vár
nak kegyelmezzen, mert az fejdelmek székhelye." Nem le
hetett a szultán egy véleményen tanácsosaival a város felége
tésére nézve sem, sőt tűzgyújtó szolgájának, Antalnak, megpa
rancsolta, hogy e részben gondosan vigyázzon; azonban mig 
Buda regényes vidékén usztatá szemeit, mig a fapiacznál a Da
nán hid kezdeték veretni, háromszáz török neki látott a gyúj
togatásnak , s a város éjszaki része lángba borult, követ- 

S'pt. i4. kező reggel a nagy templommal s elrejtett kiváltságlevelekkel 
együtt, az egész város eihamvasztatván; Szulejmán akarata s az 
oltásra siető Ibrahim nagyvezér minden ügyekezete ellenére· 
Csak a királyi várlak, istálók, távulabb eső vadaskert és szép 
vadászkastély maradtak épen. A tábori zenét, melly kedden 
szerdán és csötörtökön éjjel, oszmán szertartással alá s fel 
harsogott Buda utczáin, pénteken éjtszaka a felgyújtott nagy- 
templon lobogása váltotta fel, mellynek 215 lépcsőű magas 
tornya, meszsze világított tüzével a vidéken. A nagyszerű tűzi 

scpt.is.játék még harmadnap szombaton is tartott, s miután a vá
rosban a boltozott házakat kivéve minden, a városon kívül 
pedig azon bájteljes dombon, hol most a sérvvitézek épü
lete áll, hol országunk feledhetlen alapítójának Árpádnak 
tetemei is porlanak, remete szent Pál zárdája, az ősöktől 
hajdan Fe j é r e g y h á z - n a k ,  korunkban az idegen ajkúak- 
tól Kle in-Ze  11-nek nevezett, a lángok martalékává le tt, 
Szulejmán, mulatságait folytatva, a királyi vadaskertbe indult 
lóháton. Ibrahim útközben találkozott vele, mélyen meg-
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hajtotta magát, s együttlovagolt1. Majd a zsákmáuylás kö
vetkezett. A királyi várlak kifosztatott. Minden ott-talált tá
borszerek, ágyúk, ezek között különösen azon két nagy, 
melly a nándorfejérvári első megszálláskor II-dik Mohammedtől 
elvétetett, s győzedelemjelül a várlak előtt felállittatott; aztán a 
Hercules, Diána és Apolló szinte ottállott jeles rézszobrai, mely- 
lyek Mátyás király meghagyására a traui Jakab ügyes mester-ke
zéből kerültek, minden harangok, sőt még a vártetőn s egye
bütt lévő aranyozott gombok is öszszegyüjtettek, s hajókon 
Nándorfejérvár felé szállíttattak. A zsákmánylás között a velen- 
czei kémnek, ki majd Magyar Miklós majd Cseh Antal néven 
fordúl elő tudósításaiban, s kinek atyja ezen egész idő alatt Bu
dán maradt, sőt Ibrahim pasát személyesen is látta, egy rokona, 
az ország egyik zászlóját a királyi várban köntöse alá rejtette, de 
kilógván alóla, a törökök észrevették, s tüzbe vetették *.

Budának illy szomorú semmivététele után vasárnap, Sep
tember 1 6 -dikán, a szultán fenn a királyi váriakban, diadala srpt. ie. 
dicsőítéséül, valamennyi hangászait egybegyüjtvén, nagy ün
nepélyt tartott, s fejenként mindeniket megajándékozta; hét- sePt  n. 
főn ismét kilovagolt a királyi vadaskertbe; kedden a Kis- sept. is. 
Bejrám ünnepét tartván, a pasáktól, rumili és anatoli bégektől 
kézcsókokat fogadott; szerdán végre, még egy nagy ünne- sepu w.· 
pélyt tartott a budai királyi Váriakban, újólag mindegyik han
gászának álláshozképesü ajándékot osztott, s a királyi kertben 
lévő függő szőnyegeket és sátorokat elfoglaltatta. A Lajos és 
Mária mellképei előtt sajnálkozását nyilvánította az iQú király 
gyász esetén, mint a ki nagyfontosságú dolgaiban, ügyetlen ta-

1 Szulejmán naplója. Záray Jeromos, Gévaynál KI. Szerémy 36— 37 1. 
Hammer Ili, 62 L „Séd per hostes urbe capta, incensa, diruta, excisa, has 
quoque eorum iiteras et diplomata. . .  cum fortunis eorum publicis et priva
tis amiserunt* I. Ferdioánd oklev. 1528, januar, 1-jóról Béla király jegy
zője 52 feji. Cseh Antal, Gévaynál KJ. — 2 Hammer 111, 621. Szermeg 6 1 .— 
Záray Jeromos és Cseh Antal, Gévaynál KI. Cseh Antal tudósításában ugyan 
világosan » v n i c o r n e  de l  r egno ' - nak  mondatik az, mit rokona, köntöse 
alá rejtett; mi azonban igen hihetőleg a másoló jráshibájn.

2
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nácsadók közé jutva, az ütközetet elhamarkodta; »holott ő —  
mint monda —  nem azért jött hogy Lajost megfoszsza orszá
gától , hanem csak hogy a rajta elkövetett gyalázatot megbo- 
szúlja; és ha Lajos életben marad vala, ő bizonyos mennyiségű 
adóval megelégedvén, Magyarországot neki ismét viszszaadta 
volna, miután nem saját hanem mások hibája által vesztette el 
az ütközetet. E nyilvánítást az özvegy királynénak is tndlára 
hagyta adatni1.

Hogy Szulejmán valóban nem országot foglalni, hanem esu- 
pán bosszút, de rettenetest jött állani, tetteiben mutatá meg. Bu
dára érkeztével, rabló hadait két részre osztotta, s két főtörök 
vezérlete alatt, egyikét Ausztriának indította Esztergom és a 
Vértes hegyek, másikát Steyernek a Balaton felé*; s mig ő 
maga, királyaink székhelyén zenével, lovaglással, ollykor kegyes 
adakozással is töltötte idejét, mig a Duna hidján éjjel nappal 
szakadatlanul dolgoztatott, azalatt e rabló csoportok Pilis, Esz
tergom, Komárom, Győr, Tolna, F e jé r ,’Vas, és Sopron vár
megyét*, különösen pedig a Duna Balaton és Győr között 
elterülő földet, nyomorúan felégették, elpusztították. Hol várat 
vagy erősséget találtak, annak vívásával nem sokat bajlódtak, 
mert czéljok csak a könnyű dulás és ragadozás volt így az 
Orbáncz Endre által gyávául odahagyott esztergomi várat, a káp
talan hajdúi hadnagya Nagy Máté, néhányad magával képes volt 
megótalmazni, noha a város elégettetett; Visegrádot pedig, a 
korona őrhelyét, remete szent Pál szerzetesei, kik bátorság 
okáért odamenekültek, s magokat élelemmel előre ellátták, né
hány paraszt segedelmével mentették meg. Épen maradt Tata, 
Komárom, és a magát vitézül védő Székesfejérvár is. De a hol 
vár és fal nem gátolta bőszültségök dühét, rakonczátlan kegyet
lenséggel ontották vérét a föld védtelen népének. Sehol sem 
veretett azonban olly vitézi elszántsággal viszsza jogtalan mar-

1 Szulejtnán naplója. Joviua, Katonánál id. h. — 2 Gévay Urk. zur Ver
hält. I, 21 1. Istváufly VIH, 83 L — 3 Vráncaira krón. Podhr. 16 1.
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czongolásuk, mint azon gyönyörű hegylorkolatban, melly Viseg- 
rád és Esztergom között, a bérezek lánczaitól őszszeszorított 
Duna mentében elnyúlik. Marót1 helység fekszik itt, a Vértes 
begy tövében, azon korban az esztergomi érsekek kies va
dász és mulatóhelye, mindenfelől erdő 8 berektől körítve. 
Több ezer2, felfelé hajtott, a Dunán át nem kelhető lakos, az 
ütközetből megszabadult sok nemes és vitézlő rend, gyűlt e hely
séghez, feleségestül gyermekestül; bízva egy oldalt a Du
na, mást az erdős hegyek ótalmában. Nagyobb bátorságért árok
kal s szekérfallal is körülvette magát3; és fészkében ingerelt 
darásrajként zúdult ki több ízben, September 13-dikán s 14-di- 
kén, a megtámadó ellenségre, tömérdek ember-öléssel vervén 
azt mindenkor viszsza. De végre az utóbbi nap, mintegy 6 ezer 
jancsár és 10 ezer lovas török érkezett, néhány sugár ágyúval, a 
lángbaborult Budáról, egy pasának, kit némellyek Ibrahimnak 
hittek, vezérlete alatt Az érez hadszerek torkai győztek a leoni- 
dászi elszántságon. September 15-dikén a szekérfal szétlöve
tett, és a vezér pasa, az Ibrahim nagyvezir elesett unoka-öcscse 
engesztelő áldozatául, kevés kivétellel még a bölcsőben rengő 
gyermekeket is mind felkonczoltatta, s gazdag zsákmánynyal és 
számos fogolylyal tért viszsza Budára. Huszonöt ezer ember 
hunyt el e küzdelemben, tehát több mint a mohácsi hareztéren. 
Testhalmaik soká fentarták szomorú emléköket És e rendkívüli 
veszély idején, egy rendkívüli jellemű házaspárt mutat fel a 
magyar történeti évlap. Dobozy Mihályt, Fejér vármegye egybá- 
zastabajdi egytelkes nemesét* *, és nejét, a Külső-Szolnok vár-

1 Záray Jeromos tudósításában P a k o s  áll, kétségkívül a másoló hibájá
ból. — * Záray szerint 6000, de történetíróink szerint négyannyinál is több. —
* Szulejmán naplójában e tábor a török nyelvből már kibalt b e d z s e n e  né
ven fordul elő, mi alatt Gévay véleményeként nem lebet egyebet mint sánezot, 
vagy körülárkolt megerősített tábort érteni. — * I. Ferdinánd oklevele 1527 
October 23-róL Szermeg is csak mi l e s -ne k ,  tehát egyszerű vitéznek 
czímzi.

2 *
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megyebeli farnosi birtokos Honát *. A maróti táborban voltak 
ók mindketten, s midőn látta a neki búsult férj, hogy-emberi 
kar többé nem képes viszszatartani az erőtvett ellenséget, utolsó 
eszközhöz, a szaladáshoz nyúlt. Háta mögé, lovára kapta szép 
Ilonáját, erősen átkaroltalta magát és vágtatott míg s merre 
lehetett Azonban a kettős teher alatt megfáradt ló lankadni 
kezdett, a rivalgó török csoport mindközelebb nyomult A ha
lált, vagy mi egy hű nőnek sokkal borzasztóbb volt, az ellenség 
gyalázatos rabszíját elkerülni lehetlenné lón. A kétségbeesés pil
lanatában könyörögve kérte féijét a lelkes nő: ölje meg őt, ne
hogy török kézre jusson. Elhangzott a férj komoly keble előtt 
a borzasztó könyörgés. wNe félj —  monda —  istenben bízzál, 
megszabadulunk." De a török mármár sarkukban volt Az asz- 
szony, hogy férje legalább magát megmenthesse, a lóról hir
telen leugrott, még egyszer könyörgött, Dobozy a kérel
met többé meg nem tagadhatta, s kardcsapása alatt a szeretett 
asszony halva rogyott le. És a már mindent elvesztett férj tovább 
szabadulásról nem gondolkozott; elbúsultan rohant a sűrű 
ellenség közé, s vitézül áldozta fel a honért saját életét *.

így folyt le Budán és környékén a mohácsi ütközet múltának 
iiarmadik hete. Korlátlanul kezdhette kétszázados korbácsolásait 
a török, a mind magáról mind hazájáról menthetlenül megfe
ledkezett, s erkölcsi mint vitézi tekintetben alásülyedt magyar 
nemzeten. Milly alkalmas vala, a csoportokban szétszáguldott, s 
rablásnak fosztásnak feküdt török sereget, azon roppant erővel, 
melly a hazában részint tartalékul állott, részint rögtön kiállítható 
volt, megtámadni, s utait elzárni, vagy legalább az ország többi 
részeit az elpusztítástól megmenteni; ha volt volna lelkes honfi 1

1 Vezetéknevét nem tudni; I. Ferdinand 1528 január 10-dikeiadományleve- 
lébeu csak ennyit mond róla: »porcionem possession&riam Mobilium condam 
M i c h a e l i s  de Doboz ,  et olim Domiiie E l ene  c o n s o r t i s  e i u s d e m ,  in 
possessione F a r n o s  vocata, in Zolnok Exteriori... Comitatu.* — 2 Szulejmán 
naplója. Záray Jer. Gévaynál, KI. Brodarics 567 1. Szermeg 6 —8 L Ist- 
vánffy Vili, 83 I.



λ » « « , 21

az elárvult haza védtelen mezején, kinek keblét nem^ önérdek 
hagymáza ingerlé, de a közjónak s nemzet üdvének magasztos 
érzelme melegíté. Azonban a mohácsi harcztéren elhullott leg
jobbak szívvéréből, honvédelem s nemzeti nemesb lelkesedés 
helyett, az önhaszonlesés, pártérdek, meghasonlás, és felekeze- 
tesség magva kezde mindinkább felcsirázni. A nádor, a pannon
halmi apát, s több fő-nemes, miként láttuk, e vész idején is a 
másé eltulajdonításával foglalkodott. Szapolyay János pedig, a 
hatalmas úr, Hedvig tescheni herczegasszony fia, ki mint vajda 
Erdélyt, mint örökös főispán a Szepességet, mint őr a koronát 
markában tartotta, s 4 0  ezer válogatott népet időztetett szán
dékosan a Tiszán túl zászlója alatt1, maga ugyan, többszöri leg
felsőbb parancs következtében, könnyű kocsira ülve sietett volt 
néhány társával Mohács felé a király mellé, miután azonban az 
ütközetből nem annyira történetesen, mint előleges kiszámítás 
szerint elkésett, badaiboz viszszatért, Szeged ellenében a Tisza 
és Maros őszszefolyásánál besánczolta magát, s már rég táplált 
immár kifejtendő tervét érlelgetve, és minden figyelmét a győ
zedelmes szultán szándokirányára függesztve*, részvétlen szem
mel nézte a dunántúli részek tönkrejutását. Yárday Pál deák 
egri püspök végre, ki még Bálától áz ütközet előtt viszszakül- 
detett Budára*, igen kétes színben tűnt fel. Ö az ütközet után 
egyenesen egyházmegyéjébe sietett, s mintha a dúló török 
ellenség kegyetlenkedéseinek gátot ügyekeznék vetni, hazaér- 
keztével tüstént felszólította a felföldi királyi városokat, hogy a 
veszélybenforgó honnak mennéleiébb s mennélnagyobb erővel 
jőjenek segedelmére; egyszersmind pelsőczi Bebék Jánost, 
s a Heves, Gömőr, Borsod, Torna, és Abauj vármegyei nemes- 1

1 Záray Jeromos, Gévaynál, KI. Szcrémy 36 1. Ferdinánd a bátyjához Ká
rolyhoz 1526  eept. 22-kén irt levelében (Gévay Urk. zur Verhält. I, 16 \ . )  csalt 
14 ezerre teszi ugyan a Szapolyay seregét, de 40 ezeret mond Istvánffyn kí
vül Záray J ; és gróf Frangepán Kristóf még sept 29-kén is 30-ezeret emle
get; Gévay Crk. zur Gesch. 87 1. — * Istvánffy Vm, 83. — * Brodarics 
563, 564.
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ség választottak, kis országgyűlésbe hítta magához Miskolczra, 
a hon védelméről tanácskozói. A tanácskozás eredménye azon 
határozat lett: hogy minden űr és nemes, Yerpeléthez siessen 
rögtön, lehető legnagyobb készülettel táborba. A gyűlés figyel
mét Szapolyay János, a legfőbb birtokos, ki a miskolczi v idd  
nagyobb részét vallotta magaénak, s kinek kedvéért úgy látszik 
az egész gyűlés is rögtönöztetek, el nem kerülhette. A határo
zat tehát neki is tudtára adatott Ha ez nem már előre kifőzött 
terv volt, kedvezőbb alkalom alig adhatta elő magát Szapolyay- 
nak, a tiszáninneni nemességgel egyesülni, s a közveszély idején 
védpaizsul feltűnni, mint épen ez. Miért is ő, nemcsak levele 
de követei által is azonnal felbiztatta a Miskolczon egybegyűlt 
rendeket, hogy a kitűzött helyen, számos és jólfelkészúlt hadai
val, lehető legnagyobb gyorsasággal meg fog jelenni. Ezen ígéret, 
s a fenyegető veszély tekintetéből a rendek, az egri püspök 
elébbi felszólítását a felföldi városoknál megújítván, ezeket egy
szersmind emlékeztették, miszerint azon ezüst edényeket, mellye- 
ket az elhunyt király, a háborúi költségek fedezésére szedetett el 
az egyházaktól, de a mellyek a közbejött ütközet miatt azon vá
rosoknál viszszamaradtak, honvédelemre fordítsák. Hétfüggő
pecsétes levelök a bártfaiakboz így szolt:

Okos  é r d e m e s  u r ak ,  
t i s z t e l t  b a r á t a i nk !

A főtisztelendő egri püspök űr a végett irt minap uráság- 
tokhoz: hogy ezen országnak, melly a török császártól e na
pokban szenvedett csapás miatt illy nagy veszély közé jutott, 
lehető legnagyobb számú emberrel, táborszerrel, ágyú, lőpor, 
és minden egyéb hadi készülettel jőjön mentőlelébb segítségére. 
Az említett püspök úrral együtt mi is, mint kedves atyánkfiáit 
barátainkat, a megváltó hitére s közmegmaradásra kérjük uraság- 
tokat: a közhazának, mellynek az ellenség már rég szíve tájékáig 
nyomult, s utóbbi diadalaiban felfuvalkodva tűzzel vassal szerte
pusztítja hódítja tág határait, lehető legnagyobb készülettel sies-
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sen segedelmére, s hováhamarább Verpelét mezővároshoz, He
ves vármegye törvényszékhelyéhez űgyekezzék; hová az említett 
egri püspök úrral, s minden szomszéd urakkal és atyánkfiaival 
együtt mi is, mentólelébb, mentőlnagyobb készülettel táborba 
szállunk, a vajda urat, ki mind levelében, mind követei által 
is bizony hitére ígéri hogy közöttünk számos és jólfelkészült se
regével mennélgyorsabban megjelen, ottan bevárandók. Ha ura- 
ságtok hozzánk hadaival, táborszereivel elsiet, biztosan reményijük, 
hogy isten kedvezéséből, nemcsak a szerte dúló ellenség dühét 
elfojtjuk, de azt zsákmányától, saját vagyonától, s életétől is meg
fosztjuk; ha pedig a szükséges segedelmadásban valamikép 
késlelkedik, igen félő, miként azon ellenség még ez idén el
foglalja az egész országot. Mi hogy ne történjék, ismét meg 
ismét kérjük uraságtokat: tegye félre minden egyéb dolgát, s 
jőjön mihelyt lehet. Ezen felül, az egyházaktól elszedett ezüst- 
neműeket hozza magával Kassára, hogy ott a mostani érczvegy 
vagyis mérték szerinti jó pénzzé veretvén, részint hadfogadásra 
fordítsa, részint Verpeléthez a táborba vigye. Mi, a nevezett püs
pök úrral együtt, bizonyossá teszszük uraságtokat, miszerint azon 
ezüstneműekért és pénzöszvegért bárkinek is felelünk uraságtok 
helyett. Kelt Miskolczon, szent kereszt felmagasztatása utánis.pt. 1«. 
vasárnap, az úr 1526-dik esztendejében.

Pál egri püspök.
Pelsöezi Bébik János, és 

Heves, Oömör, Borsod, Torna, Abauj 
vármegyék választott nemesei. 1

' Csekély foganala volt az ütközet előtt, még a király ha- 
sonnemű parancsainak is a fejetlen országban; képzelhetni 
mennyivel meddőbb sükere lehetett országos rendekül el nem 
ismert egykét úr egykét megyei követ felszólításának most, az

x Wagner Diplomatarí uni Comitatus Sárosiensis, 155—156 1. Megvan Ka
tonánál is XIX, 733 I. A kassaiakhoz küldött példányt közli Pray, Epistolae 
Procerum 1,272—274 I. de csonkán s hibásan.



ütközet után, a királytalan kormánytalan hazában. A lőcseiek 
sokkal jobbnak látták az érintett ezústneműeket még egy hóna
pig magoknál tartani, aztán mielőtt a vizsgaszemmel tartó ország- 
nagyoktól netalán újabb kényszerítő parancsot kapnának, Octo
ber ΐ θ -dikán, giráját 16 forintjával, tehát az egész 67 girát 
402 forinton Koch Pál beszterczei polgárnak eladni, s a szép 
ujveretű körmöczi aranyban felvett öszveget, honvédelem helyett, 
mire rendeltetve volt, a város szükségeire fordítani. A hadak 
küldésén pedig, miután a király elhunytáról különböző hírek 
teijengtek, s némeliyek világosan áruló kezek áldozatának mon
dották, így kié lesz az ország? tudni nem lehetett, egyik vá
ros sem nagyon ügyekezett, sőt azt szándékosan halasztotta1 .

így történt, hogy Szulejmán a dunántúli kerület nagy ré
szét, a Drávától fel egészen Győrig, pusztító fegyverével kiirt
ván, s félelmes nevével Bécset is megreszkettetvén *, septem- 

S'pt. i9. bér 1 9-dikén, mellyen t. i. a dunahid elkészült, seregeit a duna- 
tiszaközti földnek is feldulására szabadon indíthatta, s még az 
nap estvére a híres Iszkender Gselebi defterdárt, az alattalévók- 
kel s egész irodával együtt, a pesti oldalra táborba szállíthatta, 

srpt. 20. Másnap, csütörtökön, hajnal előtt, Kodzsa szendrei szándzsák- 
bég, és testvéröcscse Mahmúd bodoni bég, a hídon átkelvén, 
a sziget átellenében táborba szállottak; aztán a pasák sátora té 
tetett át, s a túlhaladt nagyszámú hadi nép a pesti vár tövében 

scpt. 2i. telepedett meg. Pénteken egész éjjel viradtig költöztek a sere
gek, különösen a rumili görög hadak; 9 óra felé Ibrahim nagy- 
vezír is átment, s őt a szultán, miután elébb sátora átvitetett és 
a Duna partján felüttetett, délutáni 3 óra tájban maga is követte ; 
a budai királyi várlak őrzésére, hol ő a Kis-Bejrámot megülte, 
nehogy a féktelen száguldók által felgyujtassék, jancsár csapa- 

scpt. 22. tokát rendelvén. Szombaton végre, migahadak s mindenfelől ho
zott számtalan foglyok átmenete reggeltől estig szakadatlan folyt,

2 4  * * # · .

1 Conradi Sperfogel Annales Scepusienses, Wagnernál Analecta Scepus. II, 
147— 148 L — * Brodarics 567 1.
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a budai és esztergomi zsidók száműzetvén, Mátyás király 
világhírű könyvtárának egy részével együtt hajókra rakattak, 
a magyarok pedig egybegyüjtettek, s a várlakot őrzött jancsá- 
rok felváltására rendeltettek1.

Egyetlen férfiú állott e borús napok folytán a magyar ko
rona alatt, kit, úgy látszik, semmi pártérdek semmi magán nézet, 
hanem egyedül a közhaza s királyi trón iránti rendületlen hűség 
vezetett. Ez Zeng, Veglia és Modrus grófja, Frangepán Kristóf 
volt Mint horvát, sem a magyart átalában, sem különösen az 
ország ekkori főtisztviselőit nem szerette. »Gróf Kristóf Fran
kapán — mond Yráncsics krónikájában — László érsekkel ösz- 
szeveszett vala Budában, arczulcsapta vala László érseket, mert 
László érsek is szakálába nyúlt vala gróf Kristófnak2. És ezen 
ellenszenv, ezen versengések inkább, mintsem az e miatt a 
Csonkatoronyban töltött báromnapi fogság, voltak okai, hogy a 
különben is könnyen fellobbanó haragos természetű Frangepán 
Kristóf épen akkor, midőn vitéz karját s szellemét a haza leg- 
kevesbbé nélkülözhette, nemcsak Lajos király udvarát egészen 
odahagyta, de az ausztriai főherczeg Ferdinánd szolgálatába ál
lott, s Magyarország főkapitányságát a török ellen, mellyel az 
országgyűlésből megkináltatott, világosan elvállalni vonakodott. 
Midőn Szulejmán roppant serege a határszélek felé már mind 
közebb közelebb nyomult, ő Ferdinánddal még mindig Speier- 
ben a római birodalom gyűlésén mulatott, hol august 1-jén 
adelsbergi kapitánynyá is neveztetett; és csak midőn a közhazát 
fenyegető veszély annyira hatott lelkére, hogy elébbi bosszúsá
gait feledje, sietett elő a birodalomból. Mihelyt azonban a ma
gasztos eszme: szabadítóul jőni a honnak, megfoganzott keblé
ben, nemcsak megígérte Lajos királynak, hogy védelmül, lehető 
legnagyobb gyorsasággal meg fog jelenni, de alkapitányával Zá- 
ray Jeromossal együtt lóra ült, Horvátországba megérkezett,

1 Szulejmán naplója. Cseh Antal tudósít. Gcvaynál KI. Hammer, id. h. — 
4 Podhr. 13— 14 1.
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mintegy 1500 főnyi lovas ás némelly gyalog hadait Ö6zszeszedte, 
s miután a királyt több Ízben isten szerelmére kérte: meg De 
kisértse az ütközetet az ő eljöttéig, Tólország felé megin
dult1. September i-sőjén Zágrábba ért. Ott kapta másnap a 
szomorú hirt, hogy hadseregünket a török tönkre tette. »Mult 
szombaton —  így szól Jozefics Ferencz zengi püspökhöz Sep
tember 5-dikén glagolita betűkkel sajátkézzel irt horvát levelé
ben —  450 lovassal Zágrábba jöttünk. Isten bizonyságunk: 
elébb nem indulhattunk. Itt lévén már, másnap egy, majd más, 
majd harmadik ember jött, s azt mondta hogy a török megverte 
a királyi felséget Ugyanaznap érkezvén a harczból sógrotok Ko- 
bazics György, ő azt állította, hogy ő felsége a Dunán át elsza
ladt; miért mi hálát adunk istennek, s nem kívánnánk élni 
ha ez máskép volna. Miután azonban ő felsége megmenekült, 
azt hiszszük: e csapás hasznos volt, —  mert ba a magyarok a 
török császáron diadalmaskodnak, ki élhetne tovább alattok, ki 
maradhatna meg közöltök, s lenne-e határa kevélységeknek ?! 
Ha mi idejében megérhezheténk a harczba, mi valánk az elsők, 
kik azon rossz rend miatt, meily, mint halljuk, seregünkben ural
kodott, elvesztünk volna az ütközetben. Halijuk hogy mindenki 
kapitány volt, s ugyancsak ügyetlen- rendetlenül rohantak a 
harcznak. De ez megtanítja őket, miszerint jövendőre szelídeb- 
bek, s kapitányaiknak engedelmesbek legyenek. Örvendünk a ti 
megmenekűlésteken is. Öcséteket a királyhoz küldtük, kimen
teni benünket, hogy a harczban jelen nem lehettünk; és 
ugyanerre kérünk titeket is, mert bizony nem volt költségünk, 
zálogra sem tudtunk keríteni, és mindennek a bán űr az oka, 
ki a tólországiak által megajánlott segedelempénzt előadni nem  
akarta. Valóban fájlaljuk, hogy jelen nem lehettünk, és fájlalni 
fogjuk a mig élünk2!". Miket azonban Frangepán bátor 
vitéz lelke, a hazáért illy körülmények között is tenni kívánt, és

1 lstvánffy Vili. 71, 73 I. Brodarics 554 I. Záray Jeromos, Gévaynál KI. —  
* Gévay l’rk. zur Gcsch. v. Ung. 14—15 1.
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tett, Dem csupán e fájdalmas feljajdulásokban határozódtak. Leg- 
szomorítóbban hatott ó reá, hogy az ország főbbéi, az egész nemes
ség s polgárság, a helyett hogy erejöket egyesítve az ellenségnek el- 
lentállani s dulongásainak gátot vetni úgyekeztek volna, magokról 
teljességgel megfeledkezve, gyávául mindnyájan futásnak eredlek, 
s Tótországban, bár a török a Dráván innen Mohács mellett szé
kelt, senki sem maradott. Nehogy tehát a közrémület s elcsüg- 
gedée nyomorúan tönkre juttassa az egész magyar állodalmat, 
nemcsak szóval s példával bátorított mindeneket, de a Száva és 
Dráva közt hadaival előre nyomult, a parasztságot neki buzdí
totta, s nyiltleveleket bocsátott rögtön mindenfelé, miszerint ne 
féljen senki, mert a király csaknem az egész sereggel svalameny- 
nyi urakkal megmenekült, és csupán néhány gyalog s némelly 
táborszer veszett e l1. Bár késő de a jövendő fergeteget a jelen 
ború-tengerben látó jósként intette egyszersmind a királyt, kit 
Budára szaladottnak hitt, hogy miután a török igenhihetőlegvagy 
előrenyomul s Budát fogja ostromlani, vagy viszszafordúl Jajcza 
felé s ezen várat elfoglalja; az elsőbb esetben Budát oda ne hagyja, 
hanem váija be magára az ostromot, mert ha onnan is elszalad, 
a lakosok efrémülnek, senki ő hozzá vagy a csatára nem, hanem 
mindnyájan csupán és egyedül a szaladásra fognak készülni, s 
így az országot veszélybe dönti, ha pedig ott marad, a hadak 
mindenfelől hozzá sereglenek, s a török kénytelen lévén fegy
veres népét két részre, azaz *  Dunán innen és túl, egyiket ta
lán a szultán másikat az Ibrahim pasa vezérlete alá felosztani, 
ezek egyikének Lajos azon erővel, melly az erdélyi vajda zász
lója alatt közéig, csekély idő vártáivá nemcsak megfelelhet de 
véget is vethet, másika ellen pedig ő, azon 20 ezer emberrel, 
kiket 8 nap alatt Tótországból reményi, tüstént indúl, hová a

1 sTutto el paeee si comenzo a poner in fuga, maxime li signori c nobeli o 
eitadini de le terre, abandonando castelli e cita, fügende cui in qua cui in la, 
non restaua saluo li poueri contadini, et ancbe di elli fugiuano asai, maxime 
quelü che erano piu propinqui a lo hoste turchale, Vedendo el signor conte 
tanta fuga e vilanimita de tutti questi signori* stb. Záray α  ο. Kl.
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király parancsolandja. Attól ne féljen, hogy eleségben szükséget 
fog látni, mivel azt a török, hanemha vízen, nem eszközölheti; 
sót itt is nehezen, mert hajói a Dunán a budai ágyúk miatt ide
jében fel nem evezhetnek, főként ha a király a malmokat az 
egész Dunán lánczokkal öszszecsatoltatja, azokba szakálos-Iősze- 
rekkel ellátott népet helyez, s így egyrészt a török felnyomúlá- 
sát meggátolja, másrészt a malmokban lisztet őröltét. Ha pedig 
a török, tartván az őszi hidegtől, budai utjával felhagy, valószí
nűleg Jajcza felé tér viszsza, Tót- és Horvátországon keresztül. 
Tótországban pedig ő sok szoros helyet tud ; e szerint ha a király 
elég hadakat küld, ezekkel olly helyen támadhatja meg az el
lenséget, hol annak nem csak ellentállhat, de isten segedelméből 
nagy kárt is okozhat. Mindezeknél fogva javaslá: állíttassa ki a 
király, őreit s kémeit, kik vizsga szemmel tartsák, merre indítja 
a török táborát; egyszersmind a zágrábi káptalannak s polgárok
nak parancsolja meg, hogy az ő számára ágyúkat szolgáltassa
nak '.

Ha mindezek a magas szellemű Frangepán óhajtása s terve 
szerint történhetnek vala, nincs kétség, hogy bár nem kamatostul 
is, de igen egyenlő súlyarányban viszsza lehetett volna adni a tö
röknek, a szenvedett veszteséget Azonban ez alkalommal más 
volt írva nemzetünk felett a végzet könyvében. A király eltűnte 
inkább, mint bizonyos elveszte, füstté olvasztotta mind e szép 
reményeket. Frangepán maga mindenütt jelen nem lehetett, az 
ijedség s közréműlet árját egyedül fel nem tartóztathatta. 
Elbúsult oroszlánként rohant ő ki a dráva-szávaközből Somogyba, 
onnan Fejérvárra 5 00 emberből álló csekély de lelkes hadával; 
s mig személyesen a városiakat honnmaradásra, önvédelemre s 
kitörésre tüzelte, hős csapatja nemcsak a Fejérvár körül rabló 
török csordát vitézül viszszaverte, de Szulejmánnak a Dun^n 
még át nem költözött hadseregét olly nagy riadásba hozta, hogy 

sept. 23. az September 23-dikán, vasárnap viradóra, hajnal előtt másfél 1

1 Givay Urk. tú r ticsch. 14—15 I.
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órával, az oszmán első imádságkor, a dunahidnak neki tódulván, 
ez három darabra szakadt, keltejét a víz elvitte, több ember a 
Danába fűlt, s a tulnan maradt néhány sátor, szekér, tömérdek 
teve, ló, öszvér, számtalan fogoly és zsákmány, a törökök által 
részint leöletelt, részint odahagyatott. Khoszrew bosznai, Ha
szán az Ómer fia sziUsztriai, és Miháloglu-Mohammed bégeket, 
az utóhadak vezéreit, nászádokon kellett reggel a pesti oldalra sept 2* *. 
átszállítani, s  így a különben hetfóre határozott továbbmenetelt 
egy nappal elhalasztani1.

Csak Szapolyay Jánosnak, nem annyira, miként némely- 
iyek hitték, gyávasága, vagy' a hadi dolgokban járatlansága *, ha
nem azon kárhozatos önhaszonlesése, és eleve kiszámított terve, 
mellyet még atyjától öröklött, mellyet a mohácsi ütközet előtti 
években többször nyilvánított*, és mellyet a közvélemény az ő 
táborból elkésle s az ország veszte okául fennen hirdetett 
eszközölhette azt, hogy Szulejmán ekként a Dunán egész sere
gével átkelvén, s September 2 5-dikén az indulót reggelre tábo-sept. 25. 
rában kikirdelvén, másnap a foglyok egy részét, főként az ap
róbb gyermekeket leölelte, Pestet felgyujtatta, s hadait két részre 
osztván, egyikét Ibrahim pasa vezérlete alatt Szegednek a Sza
polyay tábora felé, másikát ön magas kormánya mellett a Duna 
bal partján Bácsnak, szabadon indíthatta. Ibrahim osztálya még 
ez nap 3 , más nap szerdán 4 V ,, csütörtökön 4 mértföldet ha-sept.tt.27. 
ladt, bár szép mezőkön, de mindenütt folyótalan síkságon, mely- 
lyet ittott néhány tavak, s a gyakori esőzések nedvesítettek. Tá
borában az ivóvíz és élelem hiánya miatt nemcsak tömérdek ló 
elveszett, deolly drágaság is támadt, hogy az árpa kilája 1 2 0 —
130, a liszté 200 osporára szökkent*. Míg a száguldó hadak

1 Záray Jeromos, Cévaynál, KI. Szulejmán naplója. — 2 Záray ugyanott. — 
3 Guiclotto velenczei követ már 1525-diki September 3-ról ezt írja róla: »La 
terza dignita. . .  e il vayuoda de transiluania, ebe tene lo Illustre contc Zuane 
conte de sepueio. . .  e q u e l l o  ebe  a s p i r a  a l i a  s u p r e m a  d i g n i t a  de l  
R egno .®  Góvaynál 8.1. Hasonlót ír róla Szerémy is. — * Záray id. h. —
*  Záray u. o. Szulejmán naplója.



ezalatt Vácztól Gyöngyösig, Miskolczig, a tatár ütközetet gyászoló 
Mohiig mindent felégettek elpusztítottak, s a Mátrában a ma- 

sept. 2«. rótihoz hasonló marczongolást tettek1, Ibrahim pénteken, az 
oszmán déli imádság idejétől, azaz 10 órától napszállatig 5 
mértföldet hagyva hátra, a Tiszához Szegedre jutott. A váro
siak már jó-eleve értesülve a fenyegető veszedelemről, egész 
családostul minden vagyonostul átköltöztek a Tiszán, s lakhelyü
ket üresen hagyták, de a körülfekvő faluk lakosai, részint vigyá
zatlanság részint gondatlanság s keletig mozdulatlanságból, a 
rémítő éh hadat magokra várva, ettől véletlen megrohantattak, 
mindenökből kifosztanak, s vagy leölettek, vagy rabszijra fűzet- 

sept. 29. tek. Bőséggel viradt Szegeden szent-Mihály napja, September 
2 9 -dike, a törökökre. Szulejmán naplója szerint »a sereg liszt
ben és búzában, és árpában, és szüleségben, és egyéb élésben 
teljességgel elmerült." Az itt talált számtalan juhnyájból Ibrahim
nak 5 0 ezer, Iszkender-Cselebi defterdárnak 2 0  ezer darab ju
to tt Ide jött híre, hogy útjában a szultán Bács városhoz érvén, 
azt elpusztíttatta. A nap, nyugvásnak lett volna szánva, de né
hány keresztyén a várbeli zárdába vonulván, ezekkel erős harcz 
folyt reggeltől estig, végre a zárda bevétetett, sok fogoly és 

sept. 30. zsákmány tétetett, a város elégettetett *. September utolsóján, 
vasárnap, Ibrahim serege tovább indult, s 3 mértföldnyi út után 

o«t i. közel a Tiszához tartotta első állomását. Hétfőn csak 1 mért
földet ment, s a Tisza partján fekvő kis vár melletti sásos tó 

oc*. 2. szélén, szép mezőség közepett ütött tábort. Kedden 3 mért
földet hagyva hátra, déltájban a titeli vár átellenében szállott

1 Vráncsics, Podhr. 17 1. — * Hammer (ΠΙ. 64 t.) ezt Ο-Becsén a 2-dik kia
dásban Bácson történtnek mondja, ugyanoda helyezi azon nagyszámú ürú (?) 
sereget is. De Szulejmán naplója így szól: (Sept 29-kén, szombaton) »Nyug
vás Szegeden. A szultán, útjában Bács nevű várost érvén, ennek elpueztíttatá- 
sának híre hozatott (t. i. Szegedre, az Ibrahim táborába). És néhány hitetlen 
a várban lévő klastromba vévén magát, reggeltől estig vivatott, végre bevéte
tett, sok zsákmány és fogoly kézre-került, a város pedig végig hosszig elégette
tett; és a fennevezett városban számtalan juh találtatván, 50,000 a pasának, 
20,000 pedig a defterdárnak rendeltetett.* Ibrahim egészen külön úton indult 
Szulejmántól, helyes értelme tehát a napló szayainak Becsére nem vitethetik.
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meg. És csak itt, és csak ekkor, midőn már a duna-tiszaközötti 
sík tartomány is nyomorúan feldúlalott, s lakosai, kik tiszán- 
tulra nem menekhettek, vagy levágattak, vagy rabságra hur- 
czoltattak, találkozunk ismét két bátor férfival, kik a haza ügyét 
szívükön viselve, a féktelenül kegyetlenkedő török seregnek 
utána nyomultak, s azt legalább forbattalan távozni az országból 
nem engedték. És e két férfiúnak is egyike nem magyar, még- 
csak nem is honfi, hanem az országba Lajos király alatt költö
zött, s azon király által az akkor Külső-Szolnok vármegyében 
fekvő egész Kun-Szentmárton helység birtokával megajándéko
zott Radics Bosics rácz volt1, kit a törökök, merész bátor vol
táért, közönségesen »deli" azaz ő r ü l t  Radicsnak hittak. A má
siknak nevét nem tudni. Nádorispánfinak mondják a török tör
ténetlapok, tehát igenhihetőleg Perényi Péter2. Mindkettői 
» á t k o z o t t "  melléknévvel jellemzi Szulejmán naplója. Amaz 
hátulról rohanván meg Ibrahimnak élés után száguldó ha
dait, közölök mintegy 400-at elevenen elfogott, 500-nak 
útját elállta, s ezeket részint' rabbá tette, részint levágta.
Emez pedig, főként a tábori poggyásztól távulahbmaradtakra 
csapván, néhányat szinte kézre-kerített. Radics ellen Khoszrew 
bosznai bég, az utóhad vezére állíttatott több helyen lesbe,- a 
nádorfi véletlen támadtalott meg, s zászlóaljából a leöletteken 
kívül 6 ,  foglyul hozatott Ibrahimhoz. Szerda, October 3-dika oct. x  

volta nap, mellyen Ibrahim serege, 41/* mértföld meghaladása 
után, a Duna balpartján, Péterváradjának átellenében, a Fraska 
vagy Feraska hegy előtt, pesti utjának 8-dik állomását tartotta.
Maga a nagyvezír, csak napszállat felé érkezett a táborba. Meg- 
jötte a péterváradjai várból ledörgő öröm-ágyúlövésekkel, s nagy 
ünnepélylyel fogadtatott. Csötórlökön nyugvás tartatott, s már oct. 4. 

reggel az egész táborban kikiáltatott: hogy a foglyok díja, mi

1 »Possessionem.. .  Kwnzenthmarthon, quam Ser. quond. Ludovicus Rex.. .  
Egregio quondam Radycfa Bosyth Raaciano douauerat, in Comitatu Zolnok ex
teriori existentem® I. Férd. oklev. 1533 máj. 5-röl. Eredetiből. — 2 Hammer 
hibásan írja Batthyányinak, mert ez ekkor Tótországban múlatott.
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minden fogoly becsárának ötödéből állott, megfizettessék, külön
ben azok el fognak vétetni. Mig e két nap, éjjel nappal szakadt 
az eső, s a Dunán October 2-dikán kezdett hajóhíd építése szor

os. 5. galmasan folyt, pénteken híre jött, hogy a szultán, Bács és Pé- 
terváradja közt, a tavak és mocsárok közepén, a marótihoz és 
mátraihoz hasonló erős árokkal körített táborra akadt, hová több 
ezer lakos vette magát, minden vagyonostul. E tábor áttörése 
és megvívása több főtörök életébe került, mint bármelly eddigi 
erősségé, sőt többe mint maga a mohácsi ütközet Ugyanis a 
jancsároknak nemcsak agájok, Szudzsa, elesett, de néhány jajaba- 
sival együtt másod-vezérök a szamszudzsi-basi, és a csausz-basi 
is. Néhány más agának megsebesülése s tömérdek szipahinak 
levágatása után végre a tábor elfoglaltatott, kizsákmányoltatott, 
s a megtámadottak feleségestül gyermekestül mind felkonczol- 
tattak. Roppant mennyiségű fát hordtak ez nap a rumili szipahik 

Oct. e. a Dunához, s a készülő hídfőnél felhalmozták. Szombaton a kiaja 
oct. 7. és defterdár szemlét tartott a hazabocsátandó rumili seregen, 

s e szemle vasárnap sőt hétfőn is folyt; melly előbbinek 
hajnalán Ibrahim pasa a közelgő szultán eleibe sietett, ki is 
miután a fennebbemlített sánczban egynapi pihenő időt töltött, 
megérkezvén, a rumili sereg átellenében szállott táborba. Itt 
Mohammed aga kapudzsi-basit, ki a háremből kijöttekor csasnegir 
basiságot Cfőétekfogó) viselt, jancsár agává tette, s a hídon 

oct. s. szorgalmasan dolgoztatott, melly másnap elkészülvén, először a 
sátor, aztán a táborszer s eleség, végre a sereg kezdett rajta elin- 

oct. · .  díttatni. Oct. 9 dike volt azon nevezetes nap, mellyen Szulejmán, 
egyedül a híves éjek s közelgő deres őszi napoktól hajtatva‘ a Du
nán átkelt, s negyed nap múlva elhagyta legalább is 2 o 0 ezer em
bertől 1 megfosztott szegény hazánkat. Itt sebes posták vártak

1 „Veant que Huer cntroit et fai sóit desia froit* Férd. lev. Károly császár
hoz, Gévay Urk. zur Verh. 1, 21 1. Ezen okát adja sebes viszszavonultának 
Szermeg is 8 I. és Várday Pál a kassaiakhoz oct. 10-dikén irt levelében: 
«quamvis Tburcus nunc longa predacione fessus, et h i e m e  i n s t a n t e  terri
tus, parum cesserit* Kassai levéltár. — 2 Hammer III, 051. Brodarics id h. 507. 
Záray Jeromos csak a Duna-Tisza kozott megölettek számát 400 ezerre teszi.
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reá az Icsilben kiütött s borzasztóan terjedő lázadás hírével, 
sőt hogy Adanában 8 Tarzusban is pártosok mutatkoznak. A lá- 
zongók megzabolázására a natóli beglerbéget küldötte rögtön, 
egyszersmind kikiáltatta az egész táborban, hogy maga is sietve 
fogja követni. Szerdán Szalánkemén mellet szállott táborba, s 0<*· 10* 
mig Ibrabimot nyugodni engedte, maga divánt tartott; a péter- 
váradjai és szerémujlaki várakba számos, mintegy 50 ezer ember- 
nyi * őrseregeket rakott, mellyek a jövő tavaszra határozott visz- 
szaérteig, Magyarország széleit számára biztosítsák; aztán más o<*. u. 
nap Buzuk-Kilisza, harmad nap Nándorfejérvár mellett táboroz- 0ct· >»· 
ván, Drinápolyban töltött egyhéti mulatósa, székhelyétől pedig két- 
hónapi távuliéte után, november 23-dikán, körülbelül 8000 be- 
csesb fogolylyal, számtalan gyermekkel, 2 500 budai, esztergomi, 
s máshonnan elhurczolt zsidóval, és tömérdek zsákmánynyal * 
Konstantinápolyba megérkezett. Itt a budai várból zsákmányolt 
réz szobrokat Ibrahim a szultáni palota előtt állíttatta fel, mel
lékdarabokul az otüévő gúlához és rézkígyók szobrához, a moz- 
lítnek nem csekély bolránkozására. Ugyanis Mohammed, a hó
ditó, ezen rézkígyók fejeit Konstantinápoly elfoglalásakor levag- 
daltatta, s Szulejmán vagy inkább Ibrahim most azok mellé e 
három szobrot helyhetvén, Figani török költőt ez azon gúnyos 
ötletre fakasztotta, hogy amaz Ibrahim (Abrahám) a bálvánv- 
képeket öszszetörte, ez feleleveníti. Elménczkedéseért elébb 
szamárháton hurczoltatott végig a városon, aztán megfojtatotts.

Ezek az ország keblében, mint keserűen komoly, az 
egész magyar nemzet életét megrázó, s nem sokára követjcez- 
ménydúsan kifejlendő tárgyak elbimlett magvai. Vessünk egy 
pillanatot Tirol bérczeire, azon bérczekre, mellyek köríték 
az iíjút, kinek jobjára bizandá a sors, kormánygyeplőjét az el
zúzott hazának, s jó mint bal szerencséje mérlegét, a viszályok 
örvényébe jutott hajdan hatalmas nemzet maradványának. —
V-dik Károly római császár és I-ső Ferencz franczia király közt

1 Cseh Antal. — * Ugyanő. — * Szulejmán naplója és Hammer.
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ép ekkor folyt, még pedig elkeseredéssel folyt a háború; a 
harczmező Olaszország volt Ez tehát, miként a magyar ellen 
nyomuló roppant török had, s a Lajos király segedelmet sürgető 
követei, megnevelték gondjait a még csak 23 éves Ferdinánd 
ausztriai főherczegnek, kit bátyja Károly, helytartóvá tett a ró
mai, akkori néven »szent" birodalomban. A levelezések, mely- 
lyeket Károly, Ferdinánd és Mária, Lajos királyunk özvegye, 
egymással nagyrészt saját kézzel folytattak1, bő tanúságot nyúj
tanak : milly határtalan szeretettel viseltetett e három, kora fe
lett müveit testvér egymáshoz. A hármas szeretetnek a köte
lességgel, Ferdinándban, mint középsőben, kelle egyesülni \  Ó, 
miként említők, Speierben ült, majus közepétől august. 27-di- 
kéig *, a birodalmi rendeket rögtöni segedelmezésre un
szolva, nem csak a magyar király de az egész keresztyén világ 
ellensége ellen. És naponta erősebb hír kezde terjengem: hogy 
azon ellenség Magyarországot megtámadta, s pusztítja határszé
leit, a birodalmi rendek által megajánlott segedelem pedig mind 
kisebbnek tetszett mind késedelmesbnek, hogysem a számos se
reggel már előrohant büszke török császárt viszszaverni képes 
lehetett volna. Azon buzgalmánál fogva tehát, mellyet sógora s a 
keresztyénség közös ügye iránt kitüntetett, saját tartományaiban 
is mindent el kívánt követni, mit lehetett. E végből sietett a bi
rodalmi gyűlést bezárni, Tirolt és Alsó- s Felső - Ausztriát is 
segedelemadásra bírni. Azonban ezen készületei közt, levele ér
kezett Károly császártól julius 2  7-dikéről, mellyben ez előraj
zolván az olaszországi dolgok veszélyes állását, s az okokat, mik 
neki tiltják hogy háza s ön becsülete megmentésére, miként szán- 
doka volt, személyesen jőjön, őt szólítja fel: öszszítse minden erejét, 
siuduljon tüstént Olaszországba. A veszély s gyalázat, mellyet Ká
roly ellenségei az ausztriai ház ellen fontak, elevenen tűnt fel az ifjú 
fejdelem szeme előtt, s a nemzetségi érdek szintúgy ösztönözte 1 2

1 Sokat láthatni ezekből Gévay többszőr-idézett oklevélgyűjteményében. —
2 V. Károly született 1500 február 25-dikén, I. Ferdinánd 1503 mart. 10-di- 
kén, Mária 1505 sept. 17-dikén. — * Gévay Itinerar Kaiser Ferdinands L 
1521—1564.
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miszerint a császár parancsát teljesítse; ámde másrészt a 
védtelen Mária sorsa, és egy titkos sugallat, —  mert egyébnek 
nem nevezhetjük —  hatékonyabban szolt kebléhez, hogysem illy 
körülmények közt leánytestvérét magára hagyhatta volna. Ez 
tehát határozott irányt adott szándokának; és miután a kettős 
gond legyőzhetéee tekintetéből nagynénjét Margitot, Németal
föld kormányzóas8zonyát megkereste: szerezzen a küldjön pénzt 
számára, épen a mohácsi ütközet előtti nap, august. 2 8 -dikán, 
Speierből Tirol felé kiindult Már közel, csak egy órányira járt 
Tirol fővárosához, midőn Zirl alatt septemb. 6-dikán1 fontosSíp«· 
hírek lepék meg, eddigi gondjait nagy mértékben súlyosítók. E 
hírek egyike Margittól jött, melly a várt pénzószveg helyett, meg
hiúsult reményt nyújtott; másika nemzeti nagyvoitunk halottas 
harangkongását hozta.

így álltFerdinánd, midőn Innsbruckba ért; felhíva egyrészt 
a nemzetségi érdek parancsoló hangján: hogy a családház felett 
tornyosodó borüt széthárítani Olaszországba siessen, —  és felriad
va másrészt az ellenség fegyvere előtt szaladó hüga sikoltásán: 
hogy Mohácsnál a csata elveszett, a király nem tudni hová lett, 
indúljon tehát rögtön Ausztria felé, s őt és férjét illy vég
veszedelem idején, illy szorult állapotában el ne hagyja2. Az 
ép ellenkező tájékú kettős küzdhomokra zaklatott Ferdinand állá
sát könnyű gondolni; főként ha tudjuk, hogy erszénye, tömérdek 
költséggel járó ide s tova utazásaiban annyira kiürült, miszerint 
Innsbruckba érkeztével kénytelen volt addig is, mig a tiroli ren
dek a török elleni segítség felől tanácskozni egybegyülnének, 
gyűrűit s egyéb ékszereit öszszeszedni, s azokat néhány tiroli 
főbb ember jótállása mellett Freundsberg György által Augsburg- 
ba küldeni a végett: hogy ez azokat ott zálogba vetvén, az így 
szerzendő pénzzel, néhány kapitánynyal, i o ezer gyaloggal, annyi 
lovassal mennyit kaphat, s egy jó csapat pattantyússággal azon-

1 Gévay: Itinerar Kaiser Ferdinands L czimú munkája ügyében az Österr. 
Beobachter 1844-diki 74-dik számában megjelent, s külön is lenyomott érte
kezésében. — * Gévay Urk. zur Ver. I, 7  L
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nal Olaszországba menjen, bátorítani s felsegíteni a császár ha
dait1. Milly eldöntő fordulatot vehetőnek pedig honunkban a 
dolgok, ha Ferdinánd a Lajos király haláláról már ekkor érte- 
síttetik, egyszersmind a fő nélkül maradt nemzet közé legalább 
ezen hadi erővel lépni siet, avagy léphet vala. Azonban ő, a Má
ria bizonyosabb hirt hozó leveleinek elkéste miatt Lajosról egye
bet, mint hogy az ütközetből elszaladt, nem tudott, egyebet 
mint hogy Cseh- vagy Morvaországig meg nem áll, nem sejthe
tett; és ezutóbbi esetben főként attól tartott, nem fog majd 
tudni alkalmas ürügyet adui szaladásának, igy félénksége által 
a nemzet szivét magától még inkább elidegeníti, s tág kaput 
nyit a kormányával különben is elégedetlen országnagyok forron
gásainak. Elkerűlhetlennek, s a körülményekhez képest ekkor 
még elegendőnek is hitte tehát, ha levelében az ütközet sze
rencsétlen kimenetén aggódó szomorúságát jelentve, Lajost bá
torságra inti, csüggedetlen állhatatosságra buzdítja, egyszersmind 
felszólítja: ügyekezzék isten jóvoltából, a szenvedett csapást 
kamattal helyre pótolni, s az őrseregeket mindaddig a vá
rakban és várak közelében tartani, mig a külföldről megér
keznek felesebb segédhadai, mellyeket a cseheknél s morvák
nál személyesen is szorgalmazhat, csak a mellette lévő magya
rokkal észre ne vétesse, hogy közölök szaladva akar menekedni *. 

sept. 7. ezen értelemben szerkeszteté más nap, Lajos királyhoz 
intézeti levelét, azon hozzáadással: hogy mi őt illeti, az e rész
ben már elébb tett többszöri tudósításához képest, a szent biro
dalom rendéivel a hovahamarábbi segedelmadás felől nemcsak 
értekezett, de kedvezőleg végzett is ; attól pedig, hogy ezen se
gedelem a birodalom még többi fejdelmei sőt saját tartományai 
által is neveltessék, semmi fáradságát semmi szorgalmát nem 
fogja kímélni; miként jelennen is ép ezen dolgozik a tiroli gyű
lésen , s biztos lehet Lajos, hogy a keresztyénség és a római

1 Gévay u. o. 14—15 I. — ® »Modo Regnicolis suis, apud se constitutis non 
subolescat: eam (Sereuitatem Vestram) per fugae salutem ab eis deflectere 
velle.* Gévay Urk. 1, 1 1
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hit illy közös ügyében, a köz ellenség ellenében magára nem 
fog hagyatni *. Miszerint pedig e buzdítások sükeresebbek legye
nek, leveleit intézte az ország néhány legfőbbjeihez is, jeles
ben: Szálkán László esztergomi érsekhez, mint a magyar egy
ház fejéhez, s a királyra helyzeténél fogva legtöbb hatásúhoz, 
Szapolyay János erdélyi vajdához, és Batthyányi Ferencz tótor
szági bánhoz; hol » n a g y l e l k ű ,  b á t o r ,  k i r á l y á t  m e g 
k ü l ö n b ö z t e t v e  t i s z t e l ő  s z e r e t ő ,  s a b a l  s z e r e n c s e  
b á r m i  c s a p á s á t  s z i l á r d  l é l e k k e l  e l t ű r n i  t a n u l t  
f é r f i "  magasztos kifejezéseket találunk még Szapolyayhoz is, 
azon kérés mellett: hogy a királyt illy szorúlt állapotában el ne 
hagyják, hanem állandóan mellette maradván, az ellenség visz- 
szaverésében s a keresztyénség békés léte helyrehozásában 
mindent kövessenek el s.

És felszólító leveleket készíttetett September 8-dikán, Ká-s*pt. e. 
roly münsterbergi herczeg cseh-, és Pemstein János mor
vaországi fő-kapitányokhoz is: bírják reá azon országok rendéit, 
hogy a magyar király segedelmére legott egész erejökkel in
duljanak. Aztán saját kezével írt franczia levelében Máriát kérte: 
hogy miután az erény a szerencse bal fordúlatában tűnik ki*, 
legyen nyugodt szívvel, s legyen meggyőződve: iránta a legfor
róbb testvéri szeretettel viseltetni nem szűnik meg soha, sőt mi
helyt a tiroli rendektől pénz- és fegyverbeli segedelmet nyer
het , tehát mint reményű három négy nap alatt, okvetlen meg
indul Ausztria felé; útában pedig nem fog szunyókálni, hanem 
ügyekezni vele mentőlelébb találkozhatnia; hívén, ha együtt 
lehetnek, isten segítségével mindent jó rendbe hozandnak \

Csak a pecsét, illetőleg a külczím hibázott még a cseh és 
morvaországi főkapitányokhoz intézett levelekről, midőn Ferdi- 
nándhoz az alsóauszlriai kormánytanács September 3-dikán kelt 
kétrendbeli hivatalos tudósítása megérkezett, mellyekben ez, a 1

1 Gévay u. o. — * Gévay Urk. I, 1—5 I. — * »A laduersite cognoit on le* 
vcrtuoeee* personnes. * — * Gévay u. o. 7 L
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magyar király megvereltetését jelentvén, tudtul adja, miszerint 
a királyné vigasztalására a szent György rend nagymesterét és 
gróf Salm Miklóst küldötte, egyszersmind Ferdinándot felszólítja 
hogy a passaui püspöktől és egyebektől szükséges mennyiségű 
pénzt szerezni ügyekezzék. Dél tájban már szárnyalni kezdett 
a hír Innsbruckban, hogy Mohácsnál Lajos király is elesett1. 
Á körülmények illy helyzetében, következő utasítást küldött Fer- 
dinánd még az nap délután alsóausztriai kormánytanácsához: 
Megdicsérte eddigi bölcs rendelkezéseit; Ígérte hogy a pénz
szerzés végett hathatós lépéseket fog tenni, s Bécsben szemé
lyes tanácskozás végett mentőlelőbb megjelenni Miután azon
ban nem kétli, hogy azóta a kormánytanácsnak bizonyos és bő
vebb tudósításai is lesznek a mohácsi ütközetről, különösen ar
ról : vájjon a magyar király valósággal meghalt-e vagy még élet
ben van, a dolog pedig komoly megfontolást igényel, hogy azon 
esetben, ha —  mit ő nem gondol —  az említett király csaku
gyan elhunyt, ennek országai s tartományai törvényes kezekre 
szánjanak, és e részben meggátoltassék miszerint azokat semmi 
idegen, kit sem isten sem természet törvénye rendén nem il
letnek, el ne tulajdonítsa, hanem a korábbi egyezkedések erejé
nél fogva ő és neje, mint természetes örökösök vegyék birto
kukba; mindezek tekintetéből, nehogy a jelen zavaros körül
mények közt az ő részéről mindjárt kezdetben bár legkisebb is 
elmulasztassék, sőt ellenkezőleg, rögtön és sietve minden elkö
vettessék, miszerint az emb'tett országok s tartományok vigasz
talás és segedelem nélkül ne maradjanak, nyilvános parancsát 
abban jelentette ki: hogy azon kormány tanács, az iméntérintett 
szent György rendebeli nagymestert és gróf Salm Miklóst, mint 
egyéb végekre alkalmasban basználandókat, Mária királynétól 
haladék nélkül hívja viszsza, s értelmes más két tanácsost küld
jön hozzája, kik fennebbelősorolt levelének átadása mellett, a ki
rálynét szóval is vigasztalják, az ő pártfogásáról s szeretetéről 1

1 Gívay Urk. zur Verb. I, δ— β; és Östorr. Beob. 1844, 74 sz.
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bizonyossá tegyék, állandóan mellette maradjanak, az előfordu
landó tárgyakban neki tanácsot és segedelmet nyújtsanak, a kor
mánytanácsnak minden eseményeket hűven s szorgalmasan beje
lentsenek, és a királynét azon lépésekről, mellyeket Ferdinánd 
az említett országokhoz tartott örökségi jogának kivívására nézve 
teszen, értesítsék; teljes reményt nyújtván neki, bogy ha azon 
országokat a Ferdinánd kezébe s hatalmába juttatni tőlc-kitelhe- 
tőképen ügyekszik, nem csak lekötött özvegyi jogáról, de a 
testvéri szeretet és segedelem egyéb tanúságairól is bizonyos 
lehet.

Meghagyta továbbá Ferdinánd a többszőr-nevezett kor
mánytanácsnak, hogy a horvát grófokhoz és nemesekhez, a mel
lékletül zárt aláirásos üres lapokra írandó utasítással és megbízó
levéllel, gróf Frangepán Kristófot és Jurisics Miklóst, a tótországi 
bánhoz és rendekhez a laibachi püspököt, a magyar előkelőbb 
egyházi és világi urakhoz s nagyobb városokhoz pedig, miként 
az erdélyi vajdához is, nem tekintvén, hogy ez n em  i g e n  
l e s z  az ő p á r t j á n 1, tekintélyesebb követeit küldje; vagy 
írja meg nekik, mikép a kormánytanács leghaszuosbnak véli, 
sőt e részben kérve kéri s buzgóan felszólítja őket, miszerint 
Ferdinándot s hitvesét, Lajos király törvényes és természetes 
örököseiül ismerjék el; mint hű és engedelmes alattvalók, ő hoz- 
zájok csatlakozzanak, s a török erőszakos benyomulásainak meg- 
gátfcteára, velők együtt egész erejökkel készen legyenek; bizo
nyosnak tarthatván azt, hogy Ferdinánd azon hadi készülettel, 
segedelemmel, mellyet saját magáéu kívül a római birodalombeli 
fejedelmek ígérete szerint kiállítani reményi, nem csak az ország 
már elvesztett részeit viszszaszerezni, de a magyar nemzetet a 
török borzasztó kegyetlenkedéseitől megszabadítani, s e részben 
ezt semmikép el nem hagyni, óhajtja.

Az e végett megkívántaié kiadmányokra, 20 nagy és 118 
kisebb aláirt üres lapokat intézett Ferdinánd, szokott számadás

1 »Item zu dem Weyda in Sibenburgen, vnangcscheu das Er nit vnser 
parthey sein mag.*
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mellett, kormánytanácsához; nem mellőzvén el azt is szivére 
kötni: tegyen rögtöni rendelkezéseket, hogy Magyarország dere
kabb várai s főbb városai azonnal elfoglaltassanak, s az illető 
kapitányok ő hozzá s hitveséhez hódolati esküvel köteleztesse- 
nek. Mindezek könnyebb kieszközlése tekintetéből pedig, bizto
sítsa nevében a kormánytanács a magyar urakat és városokat, 
miszerint őket, nemcsak eddigi ősi szabadságaik s szokásaik 
használatában meghagyja s megtartja, de újabb és bővebb ke
gyelmekkel is gazdagítja, sőt a hatalmas római császár s az 
egész római birodalom pártfogását is megnyeri számukra. Mind
ezek kieszközléséhez azonban, legnagyobb nyomatékot adott 
azon felhatalmazvány, melly ezen utasítás szövegébe szúratolt; 
mellynél fogva tudniillik, a teljes bizodalommal megajándékozott 
kormánytanács, a Ferdinánd pártjára állandó magyar uraknak 
tiszteletdíjul 40— 50 sőt több ezer rénes forintnyi jutalmat, 
uradalmakat, javadalmakat s hivatalokat ígérhetett1.

Frangepán Kristóf, miként a fennebbiekből kiki könnyen 
átláthatja, sokkal fontosabb személy volt a mohácsi ütközetet 
követő nemzeti nagy szomorújáték színpadján, hogysem őt 
mások felett megnyerni érdekben nem állott volna. Hozzá tehát, 
miként a magyar-, cseh-, és tótországi urak előtt különös 
tekintetben lévő, s ez alkalommal szinte használandó Dietrich
stein Zsigmond és Auersperg Jánoshoz is , külön írt Ferdinánd 
leveleket; s ezeket a cseh- és morvaországi főkapitányokhoz 
írottakkal együtt, azon meghagyással küldötte át az alsóausztriai 
kormánytanácsnak, hogy az utóbbiakat, a magyar király elhunyta 
esetében, tartsa meg magánál, helyökbe körülményekhez alkal
mazottakat készítsen, s hasonlólag utasítsa György branden
burgi őrgrófot, és a luzsiczai kormányszéket s helytartót is*.

1 »Ir zu crlangung vnnsers willens —  den sonndem personen die vnnser 
parthey zumachen sein, bisz vierzigk funffezigk oder mer tausent gulden Rei- 
niseh zuuereren versprechen, auch etlichen herschaften phiegen vnd Embter 
zuuerlassen, vertrösten vnd Zusagen lasset.» — * Gcvay l'rk. z. Gcsch. 
von l'ng. 17—21 1.
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Ezek, mint említők, septemb. 8-dikán délután történtek.
Alig terítette szét az éj fátyolét, és bizonyos tudósítása jött 
Ferdinándnak, Lajos haláláról1 ; e szerint bekövetkezett az 
idő, hol azon rendelkezéseket, miket iménti utasításába a bi
zonytalan bírek valósúlhatása esetére iktatott, minden további 
habozás nélkül foganatba vegye. Mindenek előtt azonban, özve
gyen maradt bugát kívánta vigasztalni; aztán azon szerződéseket, 
mellyek Fridiik és Mátyás, Miksa és Ulászló között, a korona- 
öröködés tárgyában köttettek, feleleveníteni; végre e részben 
igénylett jogait, főként a lengyel király s az erdélyi vajda ellen 
biztosítani, kiket trónkövetelő vetélytársainak, ha tán még nem 
hallott is, de a múltak nyomán ítélve, kétségbe-vonbatlanul 
gyanított Más nap tehát, mindezek tekintetéből, meghitt em- seP».». 
bereit indította útnak Máriához, saját kezével írt levelével; 
meUyben igaz szívbeli s alázatos magaajánlása mellett, nagy 
szomorúságát s zavarodását jelenté, sógra megverettetése s 
gyászos halála híre vételén. Fájdalmát —  monda —  s bánata 
nagy voltát, isten látja; mivel azonban ő szent felségének ez vala 
tetszése, tűrnie kell, Máriának pedig mint lelkes és józan itéletű 
asszonynak, megerősítnie szivét, látván, hogy a boldogult illy 
nemes fejdelemként végezte napjait; sőt hinni, s bizonyosnak 
tartani, hogy istenért és a hitért s ezek védelmében hunyván 
e l, lelke immár biztos, dicső, örök helyre jutott, híre, neve, 
becsülete pedig dicséretben s halhat lan emlékezetben fog élni 
mindenha. Kérte aztán Máriát: legyen meggyőződve, hogy ő 
benne nemcsak jó és alázatos testvért, de férjet és atyát fog 
találni, ki vérével s egész vagyonával kész szolgálatára, sege
delmére; miként mindezt levele átadóitól bővebben megértheti, 
kiket azért küld hozzá, hogy neki, miként önmagának, min
denben szolgáljanak, engedelmeskedjenek, és bogy megtud
hassa, miben lehet ő maga is , úgy, mint engedelmes testvér 
lenni tiszta szívből óhajt, szolgálatára, segedelmére. Miután 
pedig a mindenhatónak Lajos királyt magához szólítania tetszett,

1 Gcvay értekezése. Öster. Beob. 1844, 74. sz.
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s Magyar- és Csehország, a mint Mária előtt is tudva leszen, 
mind a jog és igazság szerint, mind a szerződések erejénél 
fogva is, az a u s z t r i a i  h á z r a  s z á l l a n d ó ,  —  a császár 
továbbá, maga ez iránti jogát egyesség által ő reá (Ferdinándra) 
ruházta, s nem kétli: eléggé fogja ismerni Mária azon jogot 
is, melly amaz országokra nézve az ő n e j é t  i l l e t i ,  esedezve 
kérte: legyen viszont neki is segítségére, s tanácsolja: miként 
vehetné mindezt foganatba, miként keríthetné különösen a 
közelebb eső helyeket kezére; mert attól tart nagyon: hogy a 
lengyel király, vagy a va j da  talál a dologba avatkozni, kiktől 
aztán Mária sokkal kevesebb segedelmet várhat mint ő tőle1.

' És ezek voltak Ferdinánd első nyilvános léptei a magyar 
korona elnyerésében. Ez alatt a tiroli rendek, kiknek az ország
gyűlés megnyitásakor elevenen rajzolta eleikbe: mind az őt 
Olaszországba hívó fontos körülményeket, mind a töröknek a 
magyar nemzeten s ez által a keresztyénségen . yert, követ
kezményeiben veszélyes győzedelmét, 5 ezer gyalog fegyverest 
ajánlottak 4 hónapi fizetéssel, s azon megjegyzéssel: hogy bár 
ők, állhatatos hűségökhöz képest, egészen szabad tetszésére bíz
zák Ferdinándnak: e megajánlott hadi erőt akár a török ellen, 
akár pedig hová ő legalkaluiasbnak ítéli, fordíthatnia, s még azon
felül sem fognak elmellőzni semmit, mi tőlök a tartomány védel
mére nézve tehetségök szerint kitelik, — mivel azonban Olasz
országba menetelét már az eddig kifejlett körülmények is lehet- 
lenné tették, a velenczeiekkel háborúba ne keveredjék, mert 
a sváb szövetség őt segíteni köteles nem lévén, azok, a török, 
és csaknem az egész kereszlyénség ellen maga egyedül meg 
nem fog állhatni1. És miután a tiroli gyűlést ekként bevégezte, 
a mohácsi ütközet szomorú kimenete s a fenyegető veszedelem 
felől a birodalmi rendedet is tudósította; felszólítván egy
szersmind őket: hogy ne csak a Speierben megajánlott sege
delmet küldjék mentőlelébb, de azonfelül mindazt is, mi 
tőlök kitelik; mert ha a török, mitől isten mentsen, az ő tar-

1 Gévay Urk. I., 8. 1. — * Gévay u. ο. 1β. I.
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tományait is meg találja támadni, csak akkor látják majd igazán 
meg, milly veszély között eveznek. Küldött másfelé is leveleket 
és postákat, és miután az elöleges dolgokról imígy rendelkezett, 
azon napon, mellyen Szulejmán Budára ért, septemb. 10-dikén, sep t. to. 
Innsbruckból Lincz felé kiindult1. Miként tiroli útjában Ziri alatt, 
úgy most is a Mária leveleivel találkozott; mellyek közöl kettő sa
já t kezétől, és pedig az egyik ugyanaz volt, mellyet Budáról az 
ütközet napján írt, másik septemb. 6-dikán kelt; harmadikat a 
titoknok írta. Az első, úgy látszik, a fenyegető veszedelem nagy
ságát jelenté*; az utóbbiak, midőn egy részt Lajos király 
halála gyász hírét hozák, s Ferdinándot a testvéri szeretet és 
kötelesség teendőire sarkalák, őt egyszersmind sürgetve inték: 
hogy a magyar határszélek felé siessen, s neki azzal, miért 
tegnapi levelében esdeklett, t i .  húga tanácsával és segítkezésé- 
vel a megürült királyi székek elnyerésére, önként ajánlkozónak. 
Ferdinánd mind háromra még az nap*, Kufsteinből válaszolt. 
n Az elsőre —  monda —  miután isten a körülményeket azóta 
annyira megváltoztatta, nem szükség felelni"; az utóbbiakat mi 
illeti, szomorúságát s nagy fájdalmát, melly őt a boldogult 
király megverettetése s halála hírén elfogta, még Innsbruckból 
ú t levelében tolmácsolta, és most, midőn azt magától a király
nétól keli értenie, újonnan felszakadoznak sebei; a néhai 
királyon azonban már e földön segíteni lehetetlen lévén, nincs

1 Gévay Crk. I, 19 1.; · és Itinerar. Kaiser Férd. L — * Ennyit, cs nem 
többet lebet kivenni Ferdinánd válaszából, mellyet Kufsteinből sept 10-dikén 
i r t  Szavai ezek: »Madame, iay receu t r o i s  de vos letres, les d u e u x  escri- 
p t e s  de v o s t r e  m a i n ,  et dateesdu XXIX d a u s t ,  ct l e ü l t r e  du  VI de 
ee  m o i s ,  et mc scmble que a la  p r e m i e r e  ne r e q u i e r t  p o in t  de  
r e s p o n s e ,  puis quil a plu a dieu de despuis ladite letre auoir tant cbangie 
les afaircs; q u a n t  a l a u l t r e ,  de  v o s t r e  m a i n ,  e t  a u s s y  de ma i n  
de s e c r e t a i r i e  veux faire response par cestes; et quant au  p r im i e r ,  
que me aduetisses du doloreux trespas du roy* sa t Gévay (Irk. I, 9. I. —
Bogy a királyné csak august 30-dikán késő estve tudta meg Budán a mohácsi 
ütközet szerencsétlen kimenetét, a jelen volt Szerémy és báró Burgio János 
világosan mondják; — arról tehát már august 29-dikén nem írhatott —
* Gévay u. o. Septemb. 11-dikén hibásan áll, lásd Gévay é r t az Üster. Beob. 
többször idézett számában.
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egyéb mit tenni, mint a mindenható tetszésén megnyugodni, a 
boldogult lelkeért könyörögni, s arról gondolkozni: miként le
hessen a dolgon legalább jövendőre javítani. Szükségesnek látja 
erre nézve Máriát újólag is kérni: olly dolgokkal, miket többé 
meg nem változtathat, ne epeszsze magát, s ne rontsa egész
ségét, hanem az okosság sugallatát követve kérje istent: ne 
vonja meg tőle kegyelmét; hogy bátran tehesse majd lépteit a 
reá váró nagy és nehéz tárgyak vezetésében. Egyébiránt, vala
mint elébbi levele folytában, minden tőle kitelhető segedelme 
s ótalma felől ezennel is bizonyossá teszi, s kívánsága szerint 
már Innsbruckból is kiindult, útját sietve folytatandó; úgy vi
szont kötelességének ismeri, részéről iegalázatosabb köszönetét 
jelenteni Máriának, abbeli szíves ajánlatáért, hogy őt tehetsége 
szerint mind segíteni mind tanácsolni kívánja; és ezt annál 
inkább, mert az ő tanácsára s jóindulatára elkerűlhetlen szük
sége fog lenni. Linczben csak néhány napot mulat, hogy ott a 
cseh és magyar dolgok állapota felől bizonyos tudomást szerez
zen, s azokhoz képest siettesse vagy késlelje továbbmenetelét; 
mit hogy czélszerűen tegyen, igen kén Máriát: küldje hozzá 
néhány igaz s meghitt szolgáit, kik őt mind az említett dolgok 
helyzetéről értesítsék, mind arról is: mit tanácsol s javasol arra 
nézve lenni, hogy az ő t és n e j é t  igaz öröködési joggal illető 
Magyar- és Csehországot birtokába juttassa; mi ha sikerűi, meg 
lehet győződve Mária, nem lesz többé mitől rettegnie, s mi 
hogy sikerüljön, szükségesnek látja; a boldogult király taná
csosai és a j o b b a k  közöl némellyeket, mindkét országból 
magához gyűjteni. E felől azonban, s különösen arról: kiket 
volna jó és alkalmas meghíni, az ő kimerítő véleményét váija*. 

sept. is. September 1 δ-dikén -érkezett Ferdinánd Linczbe*, hol 
megtudván hogy a csehek a jövő octob. 6-dikára királyválasztó 
gyűlést akarnak kitűzni, a cseh korona iránt nehány cseh úrral 
tüstént elkezdett egyezkedni*. És így, és már itt gördültek

1 Gévay ürk. I, 9—1 0 1. —. 2 Gévay Itinerar. Kais. Férd. L — * Gévay 
Urk. I, 11. I.
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mindjárt a magyar érdekek eleibe más olly érdekek, mellyek 
amazok felvirágozását századok hosszú során folyton késlelték. 
Ferdinánd ugyanis, Linczbe érkeztével hirtelen megváltoztatta 
előbbi szándokát; azon csak néhány napot1, mellyet ott-mula- 
tására szánt volt, bizonytalan időre hosszabbította, a  a helyett, 
hogy maga elsietett volna, tanácsosát sausteini Lamberg Jánost 
küldte harmadnap múlva Máriához, Pozsonba, vagy a hol találja, s«pt. 17. 
következő nagy fontosságú utasítással: A testvéri szeretet kije
lentése s megbizó-levele előmutatása után értesítse a királynét: 
miként Ferdinándnak semmi sem volt forróbb óhajtása, mint e 
szárnyaló gondtele hírek közt alsó-ausztriai tartományát, különö
sen bécsi kormányszékét meglátogathatni, s így ő kedvessé
géhez közelebb juthatni; miután azonban —  ése  mentséggel 
fájdalom! számtalanszor fogunk találkozni —  ő f e l s é g é n e k  
a c s á s z á r n a k ,  a r ó m a i  s z e n t  b i r o d a l o m n a k ,  s a 
t i r o l i  g r ó f s á g n a k  még s ok  d o l g a i  va nnak  e l i n t é 
z e t l e n ü l ,  mellyek pedig Alsó-Ausztriának is csak javára szol- 
gálandók, részint ezek, részint a cseh urakkal megkezdett al
kudozás, és t öbb  más  n y o m o s  o k o k ,  mikabécsi kormány
tanácshoz írt levelében egy részt kifejtvék, most és egy olly 
hamar nem engedik hogy Bécs felé jöhessen; hanem legyen 
kimentve a királyné előtt, ki, ha miket közleni kívánna, fedezze 
fél Lambergnek, mint Ferdinánd különös meghittjének, vagy 
küldjön titkos szolgái közöl valakit megbízva azokkal, hogy így 
aztán ő is kimerítő választ adhasson mindenre. Ha pedig a ki
rályné netalán a személyes találkozást s értekezést látná jónak 
avagy szükségesnek, ezen esetre legyen szíves Ibsbe rándúlni, 
hol Ferdinánd is meg fog jelenhetni, s vele kellőleg tanácskoz
hatni; mert hogy Lincztől meszszebb távozzék, a fennebbiek 
miatt teljességgel nem teheti2.

Az épen 2 1 -dik élet-évét töltő ifjú özvegy királyné sem 
látszék elég bátorságban a honban, hol már ez előtt egy esz

1 sQuelque peu de iours* Gévay Urk. I , 10.1. — * Gévay u. o. I i .  I.
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tendővel titkos törekvések mutatkoztak: Lajost más világra kül
deni országolni, s az erdélyi vajda birtokába juttatni nem csak 
királyi székét, de özvegye kezét is1. Meghagyatott tehát ez 
utasításban Lambergnek, tegyen ajánlást Máriának: ha tán Po- 
zsonban vagy átalánfogva Magyarországon tartózkodását nem 
vélné biztosnak, vagy kedve jőne a Ferdinand örökös tartomá
nyaiban lakni, nézzen ki egy várost magának, s nevezze meg, — 
a fóherczeg valamint semmi testvéri szívességet segítséget, úgy 
ezt sem akarja tőle megtagadni2. Ez tetszett legjobb eszköznek, 
ba a koronát nem lehelne, legalább az özvegy királynét eltávu- 
lítani Szapolyay már elhányl hállói elől.

Főczélját azonban e követségnek az tette, hogy Lamberg 
tudja ki a királynétól: kikel gondol leghasználhatóbbaknak arra, 
hogy Magyar- és Csehországot, mint saját és neje igaz öröksé
gét, mentőlelőbb kézre keríthesse; aztán kérje a királyáét: 
nevezzen két- három ügyes és a dolgok helyzetéről mások felett 
értesített magyart, kiket ő tanácsosokul vehessen udvarához; 
végre, mivel a mohácsi ütközet által néhány dúsabb püspökség 
is megüresedett, közölje nézeteit: miként hinné azokat olly 
egyének által belölthetni, kik ezért készek lennének az ő párt
jára állani.

Mindezek tekintetében Ferdinánd figyelmét a megholt 
király titoknokaNádasdy Tamás, a hon dolgaiban később olly nagy 
szerepeljátszó, kivel imént a speieri gyűlésen ismerkedett meg*, 
el nem kerülhette. Egy levelet is adott tehát Lambergnek, azon 
meghagyással: hogy ha a királyné tanácsosnak látná, miszerint 
Nádasdyt szolgálatába fogadja, küldje el azt neki, máskülönben 
tartsa meg magánál. És hogy Lamberg e reábiztakban a legna
gyobb szorgalom s pontossággal járjon e l, olly parancscsal kö
tötte lelkére: a veendő választ haladék nélkül írja meg, vagy ha 
levélben nem közölhető dolgokat lárgyazna, siessen szóbeli 
tudósítást tenni személyesen*.

1 Pray Epist. Proc. I, 201.1. — * Gcvay Drk. I, 11. I. — * Szentgyörgyi, 
Kovach. Script miu. 1, 129—130. L — * Gévay Urk. 1, 11. L
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Ez alatt a Budáról elsiető királyné Komáromba é r t1. Itt, 
vagy már útközben jutott hozzá a király legkedvesebb kamarása 
Czetricz Uhik, august. 31-dikén, s tudtára adta özvegyen ma-Aug. 31. 
radtát «A király — úgy mond —  ö vele és Aczél Istvánnal 
együtt, az ütközetből szerencsésen megmenekedvén, a Dunának 
egy kis eréhez jött, ezen át akart menni, de megsebesedett lova 
hanyatt esett, s őt a nehéz fegyverzetben és harcz fáradalmá
ban ellankadtat, a vízbe fojtotta. Aczél István, veszedelemben 
látván forogni királyát, utána Hgratott, de maga is odaveszett"
Nem egészen adott ugyan hitelt a királyné ez előadásnak; mert 
sokan voltak, kik állíták, hogy a királyt még az említett kis 
éren, a Csele patakján, túl is látták* *; a tudósítás megva
lósulta esetére mindazáhal czélszerű rendelkezéseket tenni, 
szükségesnek tartotta. Ezért a komáromi és tatai várakat endrédi 
Somogyi Ferencz kormányára bízta, azon erős eskü alatt, hogy 
midőn kívántatni fog, azokat ismét viszszaereszti kezére’; 
aztán a már említettek társaságában, kikhez még a birodalmi 
rendek segedelemajánlata hírével siető Nádasdy Tamás csatlako
zott, nagy remegések közt, a Csalóközön át *, Pozson felé foly
tatta uták Sok bajjal, tömérdek nehézséggel volt ez út egybe
köttetve , s bútorral terhelt néhány hajói is elsülyedlek *. Ó 
azonban, csüggedetlen lélekerejét s szilárd akaratát e veszélyek 
közt sem engedvén lankadni, a nehéz út meghaladása után, er- 
■yedetlen buzgalommal feküdt azon nagy terv kivitelének, hogy 
testvérbátyját elvégre a megürült magyar királyi székbe ültesse.

1 Szentgyörgyi, Vila Domini Palatini Thomae de N'ádasd, Kovach. Scriptor, 
minor. I , 130 I. — 2 »Benche m o l t i  s i an  poi ehe dicono cheil reerapassato 
gia oltra quel loogo oue coetui refferisse ehe fu il caso* Burgio János levele, 
ΙΜ β  sept. ő-di kéről Pozsonból, Gévaynál Urk. z. Gesch. v. Dog. 13. 1.—
* Ferdinánd oklevele 1587 nov. 4-ról. — 4 Szentgyörgyi azt állítja, hogy 
Mária Dunán utazott Pozsonba; de ez azért nem hihető, mert septemb. 3-dikán 
már Pozsonban volt, vizen pedig illy sebesen nem mehetett volna; ezenfelül 
Bornemiszáról e részben bizonyos tanúságunk van. — * Szentgyörgyi id. h. 
1M  1. s In compagnia della regina mi son partito di buda et son venuto qui in 
poaonio, con  q u a n t o  p e r i c o l o  e t  d i s o r d i n e ,  vn giomo a boca lo 
intendera. ‘  Burgio J. id. h. 14.1.



Alig választhatott volna jobb és alkalmasabb helyet erre nézve, 
mint az ausztriai ház iránt régóta kitűnő hűséget tanúsított Po- 
zson városát. Bámulandó, de valóságos tény az, hogy e város 

Sept. í. neki már September l -sőjén eleibe küldött egy szolgát1; mi 
annál nevezetesb, mert ugyanaz nap György brandenburgi őr
grófnak, kit Neuhaus Ádám cseh kanczellárral együtt a Lajos 
király segítségére Győrig nyomuknak állítanak történetíróink, 4 
potykával, 6 csukával, l süllővel, néhány menyhallal, sigérrel, 
márnával, keszeggel, 8 kanna község-borral és 90 zsemlyével 
kedveskedett az említett város; a nevezett őrgróf tehát nem 
nagyon siethetett Mohácshoz a török ellen, sőt talán inkább el 
Mohácstól, Bécs felé. És hogy az ütközet gondja sem igen nyug
talanította, mutatja az, mert a város állal küldött boros kan
nákat 15 pintig még újra megtöltette, ügy látszik, hétfőn, 

s«pt. 3.septemb. 3-dikán érkezett a királyné Pozsonba, hol ő t, a ke
gyelmes asszonyt, az ausztriai kormánytanács által sietve küldött 
Salm Miklós és társai, néhány gyalog fegyveressel fogadták % s 

S'pt. 4.másnap 10 potykával, 16 csukával, 3 keszeggel, egy harcsával, 
néhány sigér, meny-, márna, süllő és több másféle halakkal, 200 
zsemlyével, l akó majorsági borral tisztelte meg a hozzá hűven 

Sept. 5. ragaszkodó város; mellytől szerdán Thurzó Elek szinte néhány 
Sep t. e. potykát, csukát és márnát, csütörtökön gróf Salm Miklós és a 

vele lévő bécsi kormánytanácsosok 6 csukát, l nagy potykát, 
Sept. 7. 1 harcsát, több sigért, márnát, és 18 icze bort; pénteken 

Szalaházy Tamás veszprémi püspök 8 csukái, 2 potykát, né
hány márnát, 90 zsemlyét, és 18 icze bort, Sopron városa 
küldöttei pedig egy tál halat kaptak ajándékban. Mindezek 
csekélységeknek látszhatnak ma, és valóban értékre nézve 
akkor sem tettek többet 16 font, 26 pénz és 55 kispénz
űéi, de a történetiratnak, mint a kor hű bélyegeit s hazai

1 Slat Zerung nach Jacobi A wegeben. Item Sambstag nach Egidy ist cha- 
merknecht gegen der Könnigin geschickt wordn, bat er vereert vnd verfarn, 
faciunt III ß . XXI d. Pozson városa számviteli könyvéből. — * Gévay Urk. der 
Verh. I , 16 1.

4 8  * « · · .
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szokások emlékeit, annál inkább fel kell karolnia: mert mig a 
királynét Budán és vidékén rablások s fosztogatások tömegében 
láttuk, i t ta kitelhető szíves fogadtatás nyugalma között szem
léljük, 8 természetesnek kell feltűnni előttünk, ha Mária, e 
személyi és vagyoni bátorságot nyújtó helyet, nemzetségi érde
kei gyülpontjánl választván, mind állandóan itt maradt, mind 
az ellenfél terveit is innen hiusítgatta meg, férfias ritka eré
lyűvel. Alig érkezett Mária Pozsonba, és már septemb. 5-dikén 
utána szárnyait a hír, hogy az erdélyi vajda, jólfelkészült 
seregével Bndán termett, s valamelly meghitt emberét ka- 
pitánynyá szándékozik tenni, sőt hogy a szinte Buda felé 
közelgő törökkel egyetértésben van. September 7-dikén pedig 
azt is tudták Pozeonban, hogy az ő hozzá futott számos or
száglakosok őt kormányzóvá, vagy tán királylyá is akaiják 
választani. A septemb. 5-dikei híreknek, mind amellett hogy 
az említett vajda az ütközetből szándékosan elkésett, azért 
nem akartak a Mária mellett lévők hitelt adni, mert némellyek 
állítása szerint testvér öcscse is a harcz térén vérzett el; s 
széttekintvén a megmaradtak közt, senkit sem láttak az ország 
kapitányságára alkalmasnak *. Annyit azonban mégis eszközöltek 
e hírek, hogy Mária, miként láttuk, septemb. 6-dikán kelt 
leveleiben sürgetve intette bátyját a magyar határszélek felé 
sietésre; miután pedig a Szulejmán felfelé nyomulta s borzasztó 
kegyetlenségei Pozson városát is olly nagy rémületbe hozták, 
hogy a szent Klára apáczái, zárdájokat oda hagyva, miként a 
zsidók is , elszaladtak *, a várnak és városnak védelmi állapotba 
helyzése iránt hathatós lépések tétettek. Erre nézve, az öregsége 1

1 »Altrí dicono ebe lhauea (il vayuoda) in telligent con il tureo, ma essendo 
stato suo fratello alia bataglia ct morto, como si dice, non si puo credere 
questo, e ben vero ehe non fu a tempo con la gente sua di trouarsi alia bata
glia.* Burgio János lev. sept 5-ról 1526 Gévay id. munk. 14 1. és Farkas 
pozsoni társas-egyházi örkanonok lev. Balbi Jeromos gurki püspökhöz azon 
évi aept 7-ról, Gévay id. munk. 16. 1. — * Bél Notitia Hungáriáé Novae T. L 
190 L és Mária lev. 1526 octob. 9-ról a pozsoni városi levéltárban.

4
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miatt csak lassan közeledhető pozsoni várispán Bornemisza János 
stpt. a . eleibe, a Csallóközbe, September n -d ikén  egy városi szolga 

küldetett1, s átvévén ő a vár kormányzását, a város kerítésén 
kívüli épületek, közöttök a sz. Mihály és Lörincz egyházai, sz. 
Antal és László gyámházai, ágyúkkal szétlövöldözlettek, romjaik 
nagy sietséggel a város falai kijavítására fordíttattak *; s Ferdi- 
nándhoz, még mielőtt Lamberg Linczből megérkezhetett volna, 
Nádasdy Tamás küldetett, a dolgok állásáról s különösen arról: 
kiknek segedelmével lehetne az országot legkönnyebben kézre 
keríteni, szóbeli értesítést adandó*. Nádasdy ez alkalommal, 
saját kezével készített igen nevezetes következő név- és czím- 
jegyzékét nyújtotta be a főherczeghez, a mohácsi vésznapot túl
élt egyházi és világi magyar főtiszviselőknek, kik az említett 
czélra legalkalmasbak lennének:

Tekintetes és nagyságos Báthory István úr, Magyarország 
nádorispánja, és a k i r á l y i  kunok bírája*.

Tekintetes és nagyságos Szapolyay János szepesi gróf úr, 
az erdélyi részek vajdája, és a k i r á l y i  székelyek ispánja*.

Főtiszlelendő Yárdav Pál egri püspök úr.
Főtisztelendő Simon úr, a zágrábi egyház püspöke.
Főtisztelendő Goszthon János úr, az erdélyi fejérvári egy

ház püspöke, a királyné ő Felsége kanczelláija6.
Tisztelendő Tamás úr, a veszprémi egyház püspöke.
Tisztelendő Brodaryth István szerémi püspök úr, Magyar- 

ország kanczelláija 7.
Tisztelendő Podmaniczky István úr, anyitrai egyház püspöke.
Tisztelendő Országh János úr, a váczi egyház püspöke. 1

1 »Item Erichtag vor Crucis ist chamerknecht zum schíet geschickt worden 
gegen dem Bomemissa. Im gehn fnt . . .  ill ß  X. Pozson városa számviteli 
könyve, 1526. — 2 Bél id. műnk. — * Szcntgyörgyi id. h. 30 1., ki azt állítja 
bogy Nádasdyt Bornemisza János küldötte Ferdinándhoz. — * »Judici Cuma
norum r eg io ru m .*  — * »Siculonimque r e g i o r u m  Comiti.* — ® »Can
cellario Reginaiig Majestatis,* Nevezetes hogy csak e három püspök kap »Re
verendissimus* a többi csupán »Reverendus* czímet. — 7 Cancellario R e g n i  
H u n g á r i á é .
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Nagyságos Perény Péter1 abaujvári és temesi ispán, az 
alföld vezér főhadnagya.

Nagyságos Báthory György somogyi ispán, a királyi lová
szok mestere.

Nagyságos bethlenfalvi Thurzó Éllek, a királyi tárnokok 
mestere.

Nagyságos Batthyáni Ferencz, Dalmát Horvát és Tót orszá
gok bánja.

Nagyságos Báthory András.
Nagyságos Bornemisza János pozsoni ispán és budai várnagy.
Nagyságos gáti Országh Imre, a királyi komornokok 

mestere.
Nagyságos monyorókeréki Erdődy Péter.
Nagyságos Csáktornyái Ernusth János.
Nagyságos Tahy János, a vránai perjelség kormányzója.
Nagyságos csulai Móré László királyi étekfogók mestere.
Nagyságos Horváth Gáspár királyi étekfogók mestere.
Tekintetes nemzetes és nagyságos2 István Ráczország 

deszpótja.
Nagyságos Bánfify János királyi pohárnokok mestere.
Tisztelendő Maczedóniay László pécsi prépost, titoknok.
Tisztes és vitézlő3 Oláh Miklós komáromi főesperes, ki

rályi és királynéi titoknok.
Tisztes és vitézlő Gherendy Miklós fejérvári őrkanonok, 

titoknok.
Tisztes és vitézlő Nádasdv Tamás, a szalai apátság igaz

gatója*, titoknok.
Tisztes Bácsy Miklós egri prépost, titoknok.
Tisztelendő Borsó Jakab5 tanár, a szent Zsigmond budai 

prépostja, titoknok6.

1 A nagyságosoknál már mindenütt elmarad az »úr*, tehát e czím ekkor 
még csak a grófoknak és főpapoknak adatott — 2 »Illustris.* — 3 »Venera
bili et Egregio.* — * »Commendatori Abbacie Zaladiensis.* — 8 »Iacobo Pi
soni.* — 6 Gévay Urk. z. Gesch. v. Ung. KJ.

4 *
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És e név- és czímjegyzék nem csak azért nevezetes nem

zeti történetünkben, mert a magyar alkotmánygép vázolatát 
adja; de főként azért, mert a Nádasdy saját megjegyzése szerint, 
»a többi urak, grófok, bárók, főpapok, királyi és királynéi tisztvi
selők, a mohácsi ütközetben mind megöletvén"1, ezen, szám sze
rint 29 férfiak, voltak azok, kiknek alkotmányos létünk, nem
zetiségünk, egész jövendőnk kormány-evedzője, a vészteljes hul
lámok közt kezökbe jutott; s kiknek kebelén, mint veteményes 
kertben csíráztak fel nagyrészt azon események, mellyeknek sa- 
nyarúságai az öszszes nemzetre mérettek, és majdan nehezedtek. 
Még sokkal nevezetesb azonban azon Írott utasítás, mellyel Fer- 
dinánd Nádasdyt Linczből Szalaházy Tamás és az időközben 
szinte Pozsonba érkezett Brodarics Istvánhoz, Bornemisza Já
noshoz, és Thurzó Elekhez, mint e névjegyzékből különösen kj- 

SfPt. 20. szemeitekhez, September 20-dikán viszszaküldötte; mert ez, az 
országlásra jutott ausztriai ház s a magyar nemzet között létre
jött alkuszerződés egyik és pedig főalapjául tekintendő. Értelme 
nyelvünkön következő volt:

I J t a e l t á s
azok irán t, mikről a z  általunk őszintén kedvelt tekin
tetes N ádasdy Tamásnak, magunk és a fenséges asz- 
szong szeretett hitvesünk nevében, a krisztusban tisz 
telendő atya Tamás veszprém i, és István szer érni püspök  
s m agyarországi kanczeüár úr, kedveit barátainkkal, 
nemkülönben a z  általunk őszintén kedvéit nagyságos 
tekintetes Bornemisza János pozsoni ispán s budai vár- 
nagygyal, és Thurzó E lek m agyarországi tárnokmes

terrel, egyemlegesen értekeznie s alkudoznia kell.
Mindenekelőtt megbízóleveleinket fogja átadni mindegyik

nek, egyszersmind szeretetünket, jóakaratunkat, s lelkünk azon 
tiszta igaz vonzalmát, mellyel irántok egyenként viseltetünk, 
mellyel mindnyájok üdvét, boldogságát, s dolgaik szerencsés

1»Alii omnes Domini, Comites, Barones, Prelati, et Officiales Maiestatis Regie 
et Reginaiig, sunt in expedidone et conflictu preterite interfecti* Ugyanott
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előmenetelét óhajtják, nyilvánítani; aztán pedig eleikbe ter
jeszteni: hogy miután a mait napokban, a mi igen tisztelt öcsénk 
és sógrunk, fenséges Lajos magyar-, cseh- stb. országi király 
úr, a kegyetlen török zsarnokkal volt ütközetében, Magyarország 
és minmagunk dolgainak is nagy kárára s veszedelmére, miként 
keblünk rendkívüli fájdalmára s keserűségére elhunyt, így a tör
vényes uratlan és királytalan Magyarország a legigazságosb joggal 
s kétségbevonhatlanul legott mi reánk és a fennemlített fenséges 
asszonyra, szeretett hitvesünkre szállott1; a mint ez azon szer
ződések- s alkulevelekből, mellyeket egykor, dicső emlékezetű 
Miksa császár úr, a mi tisztelt nagyatyánk, ugyanazon országgal 
kötött s létesített, nyilván kitetszik, —  mi őket, azon hajlandó
ságuk figyelmek s őszinteségeknél fogva, mellyel irántunk, 
nevezett fenséges hitvesünk és az ausztriai ház iránt viseltet
nek, de igazság- s méltányosság-szeretetöknél és buzgalmoknál 
fogva is, igen-igen kérjük és egyenként felszólítjuk: hogy mint az 
említett ország nagyjai s elöljárói, bennünket és fenséges hitve
sünket segíteni, velünk együttmunkálódni, egyszersmind többi 
barátaik s mindazon tiszttársaik és feleiknél is, kiknél szüksé
gesnek látszik, eszközölni és sükeríteni szíveskedjenek, misze
rint az érintett ország birtokához s teljes uraságához juthassunk, 
és azt elnyerhessük.

Ha ezeknek szivét ekként előlegesen megnyerte, s őket 
szerencsésen a mi czélzatunkra térítette *, legott azon útak mó
dok és eszközök megpendítéséhez fog nyúlni, mellyek segedel
mével mi és fenséges hitvesünk, az említett ország kormányá
hoz juthassunk; egyenként kell tehát mindenikkel tanácskoz
nia 8 értekeznie mindazok iránt, mik azon ország birtokbavé
telére jóknak, illendőknek, s alkalmasaknak látszandanak. Fő

1 » S ub in de  regnum Hung&rie legitimo dominatore et rege destitutum 
o p t i m o  i u r e  s i n e q u e  o m n i  c o n t r o u e r s i a  ad nos et Serenissimam 
Dominam Consortem nostram charissimam antedictam de uo l u t u m  exi stat.* 
— * »Captatis ergo primum animis eorundem, eisque in hoc animi nostri pro
positum'feliciter inductis. “
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ként pedig azzal fog előállani: vájjon nem tetszenék-e nekik 
hasznosnak, illendőnek, s a mi czélzatunkhoz tartozónak, ha ők, 
öszszehíván másokat is, kik az ország értelmesb részéi teszik, 
s kik a mi szándokainklól nem idegenkednek, sőt inkább irán
tunk barátság- és jóakarattal viseltetnek, a felől tanácskoznának 
és végeznének: hogy hozzánk és fenséges hitvesünkhöz követő
ket küldenék, ki őbozzájok 8 az ö r ö k ö s  o r s z á g  kormányára s 
igazgatására mindkettőnket meghíni tartoznék*. Ez iránt mind
egyik külön véleményét, elhatárzatát, s jó és barátságos taná
csát bevárni s megnyerni ügyekezendik. És miszerint az ország 
batalmasbjai s főbbjeinek nagyobb része a mi pártunkból ne 
hibázzék *, a fennevezett veszprémi püspökkel külön fog végezni 
a felől: hogy ez, eleven éles elméjéhez képest*, az általunk 
őszintén kedvelt nagyságos * Báthory Istvánt, azon ország nádor
ispánját, ügyesen a mi részünkre vonja és vezesse.

És ha mindezt ekként végbevitte, aztán nevünkben nyíl
tan előadhatja s megígérheti, sőt előadnia és megígérnie kell 
nekik: hogy ha bennünket s fenséges hitvesünket, az említett 
ország kormányára s uraságára, ezen kivánatunk szerint emel
nek, eltökélett kétségtelen igaz szándokunk és akaratunk az, 
miszerint őket, öszszesen mint egyenként, s az ország vala
mennyi bonfiait és lakosait is, nemcsak hogy jogaik s a több
ször nevezett ország alkuszerződéses kiváltságai, szabadságai és 
mentességei ellenére, Sóba semmi módon, semmi jognál vagy 
ürügynél fogva nem terheljük s nem háborgatjuk, sőt inkább, 
mindazokat részökre még nevelvén s kiebbterjesztvén, azokban 
épenúgy, miként eddig, jog vagy szokás szerint nyugalmasan és 
békével voltak, ápoljuk s megtartjuk; továbbá, mint legjobb

1 »Qui utrumque ad se et r e g n i  h e r e d i t a r i i  administrationem et regi
men euocare et inuitare debeat* —  * »Ne ex potioribus ac primatibus regni 
prefati maior pars a factione nostra desideretur.* — 1 »Pro ingenii sui dexte
ritate et solertia.* — * A magyar czímzetekbcn még járatlan May János fö- 
herczegi titoknok, kinek tollából ez utasítás folyt, a  nádorispánnak csak »nagy
ságos*, ellenben Bornemiszának és Thurzónak, mint fennebb látni, »nagysá
gos és tekintetes* rzímet adott
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igazgatója, királya, és kormányzója a reánk bízott országnak és 
népnek, ókét mindazon szeretet, kegyelmesség és szendeség- 
gel kívánjuk sót szándékozunk igazgatni, melly egy igaz s igaz
ságos királyhoz illik, —  s nemcsak az iszonyatos török, de min
den más ellenségtől is megótalmazni és védeni; e részben sem 
kincseinket, sem ügyeinket, sem szerencsénket, sem vagyonún
kat, sem semmi jószágunkat, sem végre saját testünket s sze
mélyünket sem kívánván kímélni mindaddig, mígnem minde
zeket óhajtásunk akaratunk s tehetségünkhöz képest teljesí
tenék *.

Miszerint tehát vágyaink az említetteknél mentőlelőbb telje
süljenek, mindenek megkisérlete s a legvégső erómegfeszítés 
u tán 2 elvégre, részünkről teendő fogadások s ígéretekhez folya
modjék, és ezeket illedelmesen adja elő nekik úgy, miként a mi 
szánkból hallotta. Mi pedig azon várat, hol az ország koronája 
tartatik, s magát a koronát is illeti, ez iránt egyemlegesen fog 
velők egyenként végezni akként, mint ő vele magával volt a 
szó és egyezkedés.

És mindezekben a fennevezett Nádasdy Tamás, semmi 
munkát iparkodást és szorgalmat nem fog kímélni, hanem mind- 1

1 »Postea nostro nomine ingenue proponere et promittere poterit et debebit, 
si nos et Serenissimam Consortem nostram prcfatam, ad regni istius regimen 
et dominium iuxta hanc nostram petitionem euexerint, quod nostra sit certa 
mens, indubitata voluntas, et decretum, ipsos et ipsorum quemlibet, ac cun
ctos denique regnicolas et inhabitatores, nullo unquam modo aut iure sive pre- 
textu, contra eorundem iura, et regni sepedicti compactata privilegia, liberta
tes, et immunitates, gravare, vel molestare, sed potius omnes et singulas illas 
et illa eis ampliare et augere, eosque in eisdem manutenere et quietos conser
vare velle, sicut illas ac illa hactenus quiete et pacifice habuerunt, tenuerunt, 
et possederunt, consvetudine vel de iure. — Porro quod tamquam optimi re
ctores, reges, et gubernatores regni et populi nobis crediti, velimus et omnino 
intendamus eos in omni amore, clementia, et placabilitate, que vero iustoque 
regi conveniunt, regere, et non solum ab immanissimo Turearum, sed quibus
cunque aliis hostibus et inimicis defendere et protegere. — In quo nec opibus, 
rebus, fortunis, facultati, bonisque nostris omnibus, nec denique corpori et per
sone nostro proprie parcere volumus, donec illa omnia iuxta animi nostri desi
derium, voluntatem, et possibilitatem nostram adimpleverimus.® — * »Post 
omnia tentata, et conatum extremum.®
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ezt serény és ügyes voltához képest alkalmazni; ügyekezvén 
az említett püspököket, s azon országnagyokat, kik alkalmasak
nak látszandanak, jó módjával, rábeszélésekkel, és a dologhoz 
tartozó okokkal, ollyképeu, a mint benne tökéletesen bízunk, 
s mint a dolgok előmozdítása, a személyek egyénisége s az idő 
állapota szerint kivánandja, a mi czélunkboz hajlítani és csatolni; 
e részben igen kedves és elhatározott egész akaratunkat telje
sítendő. Kelt Linczben, September 2 0 -dikán 1526-ban1.

Mig Nádasdy e nagyfontosságú utasítással Pozson felé ha
lad, s a Linczbe hitt felső-ausztriai rendek önvédelmökről, egy
szersmind Magyarország maradványainak lehető megmentéséről 
is tanácskoznak; Ferdinánd, September 22-dikén titkos jelekkel 
irt s az egész római birodalom érdekeire kiterjedt hosszú leve
lében, bátyját Károlyt, a tőle julius 2  7-dikéről vett levélre hi- 
vatkozólag, azokról, miket részéről az Olaszországba külden
dő segítségre nézve a tiroli gyűlés alatt és után tett, —  nem
különben az ő személyes oda indulhatása akadályairól, miként 
a Magyarországon hirtelen kifejlett körülményekről s maga 
kétes nehéz állásáról is, tudósítja. És érdekes e levélnek min
ket illető részét hallanunk, főként azért, mert itt Ferdinánd, 
igen hihetőleg a Nádasdy Tamás előadásából nyert hivatalos ér
tesítés alapján nyilatkozik a magyar dolgokról, s a September 7-di- 
kén még olly szép szavakkal halmozott Szapolyay Jánosról » A 
török szultán —  úgy mond —  200 ezer ember kíséretében, 
iszonyú dulásai után, august. 2 9-dikén, Budán alul mintegy 
20 mértföldnyire megállóit, a magyar királylyal, kit 40 ezer 
ember körített, megütközött, —  győzött, —  a király m e g ö le 
t e t t 2, ottmaradt, s minden táborszere az ellenség birtokába ju 
to tt Az erdélyi vajda, ki a boldogult király védelme és sege
delmére sem maga sem társai által meg nem jelent, mintegy 
14 ezer emberből álló seregével Budára ügyekszik, azon rég 
táplált vágya reményében, hogy ha lehet az ország fővárosát 
elfoglalja, s magát királylyá koronáztassa; vagy —  miként gya-

1 Gévay Urk. z. Gcsch. v. Ing. 21—831. — *»Le roy du diet hungrie tue .*
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nítható —  ha ez nem sükerűl, a törökkel lépjen szövetségbe, 
olly feltételek alatt, millyeket maga részére legkedvezőbbeknek ’ 
fog látni. Nem szenved pedig kétséget, hogy a lengyel király is 
mindent elkövet, miszerint a cseh koronát, mellyre rég számol, 
megkerítbesse; és lehetnek mások többen is, hasonló tervek 
foganításán törekvők, kik ha majdan czélt nem érnek, szinte a 
török védkarjai közé vetik magokat, s így ennek, és az imént
nevezett két vetélytársnak segedelmével, az ausztriai tartomá
nyokat, sőt Németország egyéb részeit is megtámadván, diadal
masan követik szerencséjüket Ezeknél fogva képzelheti a csá
szár miily zavarban lehet ő most, a pénz és segítség híjában, 
meliy illy hatalmas ellenségek ellen megkivántatnék. Ügyekezni 
fog ugyan, ausztriai tartományait tehetségéhez képest megőrizni 
a töröktől; noha látja, hogy ha ez elébb talál nyomúlni, azt ten-r 
nie lehetetlen lesz, miután saját ereje csekély, pénze semmi, 
reménye pedig igen gyönge az iránt, miszerint a meghasonlott 
birodalmi rendek, a Speierben megajánlott segedelmet kellőké
pen teljesítsék." — Ezért nyilván kijelenté, hogy ő hajlandó volna 
némi fegyvernyugvást is kötni a törökkel; mindamellett, hogy 
ezt a' legkényszerítőbb szükség s a császár világos parancsa nél
kül semmi esetre sem kisérti meg, hanem mindent elkövet, mi 
által a magyar és cseh koronák után esengŐk ármányait meg
rontsa, s maga, neje, és nemzetsége jogait veszni ne engedje. 
De mivel mindezek kivitelére, főként pedig a huzamosb véde
lemre, a maga erejét és birtokát elegendőnek nem találta, arra 
kérte a császárt, hogy a dolgoknak élénkebb és sükeresb for
dulata tekintetéből addig is, mig ama nagyobb segedelem, mely- 
lyet tőle vár s kér, megérkeznék, írjon az ezennel átküldött 
minta szerint néhány levelet Magyar és Csehországba; sőt miu
tán férendő követeket is szükségesnek lát küldeni, névszerínt 
Magyarországba Stadion Kristóf augsburgi püspököt és gróf Für
stenberg Fridriket, Csehországba pedig gróf Helfenstein Ulrikot 
és waldburgi Truchsess Vilmost vagy Györgyöt; ezekhez, hogy 
az ügy annál tekintélyesebb színt öltsön magára, csatoljon ő is
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néhány alkalmas és ügyes férfiút saját emberei közöl, azon uta
sítással és megbízó-levelekkel ellátva, mellyeknek mintáit a tárgy 
sürgős volta miatt szinte készen küldi ugyan, de mellyekben a 
császár öntetszése szerint tehet igazítás- és változtatásokat.

Ha isten kegyelme annyira terjedne, hogy a török tovább 
nem nyomulna, így neki az ausztriai ház jogát Magyar és Cseh
országra nézve valamennyire biztosabb lábra állíthatnia süke- 
rűlne; arra is késznek nyilatkoztatta magát, hogy Olaszországba 
személyesen menjen egész erejével. Erre azonban szükségesnek 
tartotta, hogy miután az ö különben is csekély tehetségei az ed
dig tett nagy költségek s a török ellen megkivánlató készületek 
miatt naponta csekélyebbekké lesznek, a császár nyújtson lehető 
legnagyobb segedelmet, nehogy a pénzhiány miatt minden el- 
veszszen viszszanyerhetlenül. Mert nem kétlette, hogy a török 
most, győzelme s hatalma tetőpontján, Magyarországot el nem 
fogja hagyni, hanem a keresztyénség ellen elébbrohan, s magát 
ott, hol alkalmasabb lesz, télre besánczolván, az ausztriai tar
tartományokat pusztítani 8 zaklatni meg nem szünendik; sőt 
miután a tél annyira még el sem közeledett hogy hadai jó ideig 
táborban ne maradhassanak, megtámadásait még ez idén foga
natba veszi, s kikeletkor folytatja diadalmait. Ezért küszöb előtt 
látta forogni Ferdinánd a veszélyt, bol az ausztriai háznak nem
csak Magyar és Csehországhoz való jogai, de saját családbirtokai 
is, mint már a törökkel határosak és szomszédok, elveszvén, δ 
ott fog állani magában, elhagyatva, a segedelem minden lehető 
reménye nélkül; miután azt, mit tulajdon tartományai a megha- 
sonlott birodalmi rendekkel együtt adnának, semminek sem te
kintheti a török roppant erejéhez képest. —  Kereken kimondta 
tehát, hogy csak istenben és a császárban van minden reménye; 
és mivel könnyen megtörténhetik, hogy valamint sógra, Lajos, 
a harcz martalékává lett, húga pedig az országból elűzetett, úgy 
ha mielébbi gondoskodás nem tétetik, őt is mihamar hasonló 
sors éri, igen-igen kérte a császárt: vegye tekintetbe mindezen 
körülményeket, s miszerint sükeresebb segedelmet legyen képes
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adni, (igyekezzék a franczia királyijai megbékélni. Mivel végre 
a té r , melly őt a’ császártól elválasztja, nagy, így a levél- 
ée posta általi értekeződés mind lassú mind veszélylyel is járó; 
a dolog pedig a közelebbi események tanúsága szerint csak 
egy - két nap alatt is tetemes változást szenvedhet, oda 
irányzottá kérelmét: feledjen e levelére egyszerre, kimerítőleg; 
engedje meg hogy a török s a trónkövetelők ellen segedelmet 
gyüjthessen németalföldi tartományaiban is; ez iránt írjon mind 
Margit föherczegasszonynak, mind az illető rendeknek; s jö
vendőre tegyen mindegyike, minden előleges vélemény- és en- 
gedelemkérés nélkül, mit szükségesnek lát

Épen bevégezte sorait, midőn értésére jött, hogy Szulej- 
mán Budát elfoglalta, s pusztító hadcsoportait két osztályban 
Bécs és Steyer felé indította. Rémülten ragasztó e hirt levele 
sarkára1. —  Azonban, miként láttuk, Szulejmán ekkor már a 
pesti oldalon táborozott, negyed nap múlva egész seregét Kon
stantinápoly felé visszaindítandó; s mig Ferdinánd, kétes, 
reménytelen helyzetében, e meszsze és lassú segedelmekhez 
folyamodik, Magyarországon óriási léptekkel haladtak elő a dol
gok, s véletlen események merültek fel. Érintettük a különböző 
híreket, mellyek az erdélyi vajda felől szárnyaltának. A dunántúli 
nép, sőt maga a főváros magyar lakossága is, nagy részt az ő 
benne vetett bizodalom reményében maradt soká veszteg, s 
futott csak akkor már az ellenség elől, midőn futnia késő volt. 
Csalhatlanul hitték ez alkalommal azt, hogy ha ő a mohácsi üt
közetben, kötelessége ellenére meg nem jelent, ha a török fék
telenségeinek Budáig ellent nem állott is, Budán túl, a széles 
sebes és nehezen áthidalható Duna bal partján, okvetlen meg 
fogja Szulejmánt támadni.3 És ezt valóban annál könnyebben

1 Gévay Urk. der V e r h ä l t . 1β—21 1. — 4 „La noua del vayuoda erra 
busa , percbe lui non era gionto a buda ne partito de transyiuania, e questo 
solum per v i l t a  de a n im o ,  percbe se intende che lui e uno f eme ni 1 ho
mo de core, et e e l fosé v e n u t o  el t e m p o  de l  c o n f l i t t o ,  c o m e  e r a  
el  d e b i t o  suo ,  ma i  ii  t u r e o  v i n c e u a ,  per hauer lui gente assai ben 
40 milia et bona gente.” Zdray Jer. Gévay Urk. z. Gesch. v. Ung. KI.
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teheté, mert a szultán úgy lévén értesítve, bogy Pozsonbanagy
számú német had gyűlt a királyné mellé, s Dandolo János- 
Antal velenczei főpolgár 30 ezer embert indított Magyarország 
segedelmére, gróf Frangepán Kristóf pedig roppant sereggel 
közéig Németország felől, nyakra főre sietett a Dunán átszállí
tani hadait*, s átköltöztében csak Frangepán 500 legénye is 
képzelhetőn rémületbe ejtette népe utócsapatait. Azonban Sza- 
poiyay itten sem mutatta magát, s elég bő időt engedett a török 
ellenségnek, irgalmatlanul kiirtani a Duna-Tisza közét is. Híre 
volt ugyan, mintha Szulejmán azért indította volna Ibrahim 
nagyvezírt Szegednek, hogy őt a Tiszán túl felkeresvén, vele 
megütközzék; azonban Szapolyayt sokan gyávábbnak s a hadi 
dolgokban ügyetlenebbnek tartották, hogysem Ibrahimmal har- 
czot vívni merne *, —  mások pedig nyilván egyetértésben hitték 
a törökkel, s egyedül neki tulajdonították az ország egész vesz
tét*. Mentse őt e bún súlya alól, ki menteni tudja; mi, ha tán 
annak nem adunk is teljes hitelt, mit a török írók mondanak, 
hogy tudniillik az ő párthívei, tisztelgés színe alatt, Szulejmánt 
már a pesti táborban felkeresték, s őt királyul kérték volna ki 
magoknak*; vagy a mit Heltay, ritka eredetiséggel ad elő, hogy 
mig a török dúlt és rablott, ő Szegednél nfútözék, s onnan 
éjjel elorozkodék a néptől, megkötni az eblánczot" a szultán
nal*; annak hitelét legkevesbbé sem vonhatjuk kétségbe, mit 
Guidotto Vincze velenczei követ 15 2 5-diki septemb. 3-dikán 
kelt tudósításában ír: hogy az ő minden törekvései, mára hatvani 
gyűlésen oda voltak irányozva, miszerint lelke egész erejéből 
óhajtott vágyát elérhesse, s magát királylyá tétethesse 6. És ha 1

1 Frangepán Kristóf levele Dandolo Jánoshoz 1526. sept. 29. Gévaynál u.o. 
27. L és Záray Jer. KI. — * Záray Jer. u. o. KI. — * * Linear go si e dato 
tutto a lui de la perdition de questo regno.9 Záray u. o. KL — * Hammer, 
Szolakzade után Gesch. des Osm. R. 111,62 1. — 5 Magyar krónika, (győri 
kiadás) 383 L — 6 »Per poter mandar ad executions lo obiecto suo de f a r a i  
Re de h u n g a r i a ,  al  che  a s p i r a  cum t u t t i  li  s u i  s p i r i t i . “ Gcvay 
id. m. 2. L
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fontolóra veszszük még azon körülményt is, mit szinte a Gui- 
dolto tudósításából értünk, hogy az ezen törekvés miatt meg
bélyegzett két testvér Szapolyay soha egyszerre a királyi udvar
nál meg nem jelentl , miként ha az egyik tőrbe esnék, a másik 
segedelemre siethessen; meggondoljuk végre, hogy a török, 
a merre ment, az ó jószágait mindenütt sértetlenül hagyta *, 
ő viszont igen rósz néven vette, hogy némelly szolgái a törö
kök ellen harczoltak, s belölök néhányat levágtak’; a köz
vélemény kárhoztatását legkisebb részben sem bírjuk felette 
könnyíteni. És nem, annyival inkább, mert a közvélemény kár- 
hoztatása, borzasztó tettekben kezde rögtön nyilatkozni. A vitéz 
Frangepán Kristóf ugyanis, miutáni a hő és hálás honfi minden 
kötelességeit megtelte, a fejérváriakat önvédelemre buzdította, 
az ország lakosait pedig szerteküldött leveleivel lelkesítette: 
hogy míg ő él benne bízzanak, ő nemcsak hogy el nem 
hagyja őket, de vérével s éltével is ótalmazza; mind a nemes
séggel mind a néppel fegyvert fogatott, s szép számú seregével 
a Dráva és Száva partjain várta a törököt, azon teljes remény
ben , hogy ha ez Budától viszszanyomatik, ő itt megtámadván, 
a legnagyobb zavarba ejtheti. És e lelkes bátor fellépésnek az 
lett következménye: hogy az elébb szétszaladt urak és neme
sek nagyrészt visszatértek várlakjaikba, 8 a tót rendek Septem
ber 3 3-dikára köz-országgyülést hirdettek Kapronczára,  a hon- sept. 23. 

védelem felől tanácskozandók.* Elhalmozták itt az egybegyült 
rendek Frangepánt, elismerő hálás köszöneteikkel; egy és 
öszezes hang volt: hogy ő mentette meg őket a töröktől Jjgcza 1

1 »Mai se lassa no trouar ambi alia corte regia9 u. ο. 6. L — * »Turea 
depraedatis omnibus, Hungáriám deseruit, illaesis ditionibus Zapolyianis, unde 
quidam eum cum Turea sentire non male ominati, et credidere plurimi.* 
Sperfogel, Wagnernél Analecta Seep. H, 148. I. — * »Se existima cbe habbi 
inteliigeutia cum el tureo l u i . . . .  per questo altro inditio che hebbe molto a 
male ehe certi suoi se ruido ri ando a scaramuzar cum turchi et ne amazo al
eoni*, Cseh Antal tudósítása, Gévay id. m. KI. — * Frangepán Erist lcv.Dan- 
dolo Jánoshoz, 1636 sept 39. Gévaynál Ork. z. Gescb. 37. 1.
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ostromakor, ő most ismét, midőn rajta kívül, a világon min
dentől elhagyattak, — senkit mást tehát, csak egyedül ötét óhajt
ják és akarják kormányzójok s védelmezőjükül. Az egybehangzó 
akarat majd, örömrívalgásokban tört k i; Frangepánt, mint Tót
ország elválasztott kormányzóját és védelmezőjét, a rendek fel
kapták , szokás szerint háromszor levegőbe emelték, s neki 
engedelmességet fogadtak, nemcsak a török, de bármelly 
keresztyén ellenség s erőszakos megtámadó ellen; aztán a haza 
védelmére minden füsttől egy arany forint adót határoztak, 
s az uj kormányzót Erdődy Simon zágrábi püspökkel, és néhány 
más társakkal együtt, az özvegy királynéhoz Pozsonba köve
teikül rendelték, a király elhunytából eredt fájdalmokat kije
lenteni \  A kapronczai gyűlés határozatainak híre, villámsebes
séggel teijedt el Magyarország, dunántúli vármegyéiben; hol az 
elbúsult földnépe, a parasztság, magát a várt védelemben meg- 
csalatva s a török mészárlásainak mintegy szándékosan oda- 
bagyva látván, a csak néhány évvel elébb épen az erdélyi vajda 
által letiprott Dózsaféle boszúló zászlót újra megragadta, az 
országutakat csoportosan elállotta, s a nemességet, melly, nyil
ván kimondott hiedelme szerint, az országot ennyi veszélybe 
buktatá, tűzzel vassal kiirtani indult*. A rémítően terjedő láza- 
*dás rögtöni meggátlása végett az alsó vármegyék, névszerint 
Pozsega, Baranya, Somogy és Szala, gyűlést tartottak, s hir
telen követeiket küldötték Frangepánhoz, kérni ót: siessen 
hozzájok, legyen nekik is kormányzójok és védőjök, miután 
az egész magyar honban nincs egyetlen főember is , ki őket e 1

1 Záray Jer. Gévaynál, KL és Frangepán idézett levele. «Proxima domi 
nicha pasata i signori schiaui haueuano vna generale diéta, a la quale sono 
stati tutti signori ct ne hanno electo per lhoro defensore et gubernatore, alzan- 
done in aiere segondo si e lhoro legie, et ne hanno dato vno duchato per 
fogó,® mond Frangepán. Záray azt állítja, hogy Frangepán hitta öszsze a tót 
országgyűlést — 2 „Essendo andato via el gran turcho, li contadini sí co- 
menzono ordinär contra li nobeli, dicendo: vui se ti causa di la perdition de 
regno, volendo con ferro e foco proceder contra lhoro, et haueuano gia comin- 
zato a romper le strade, e far de malle aesaL* Záray id. h.
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nyomorok örvényéből kimentse1; ígérvén, hogy nemcsak a 
tétországiak által megajánlott adót megfizetik részükről is , de 
életöket készek mindnyájan mellette feláldozni. Frangepánnak 
bizonyos tudósításai voltak ugyan a felől, hogy az erdélyi vajda, 
kinek Magyarország védelme inkább volt volna tiszti kötelessége, 
még ekkor is 30 ezer embert tart táborában, ő mégis, minda
mellett hogy ágyúban, táborszer s fegyverben, nem nagyon 
bővölködött, nemcsak embereit indította rögtön kikémlelni 
merre jár a. török, de személyesen is sietni Magyarországra 
annál inkább elhatározta, mert innen levelei érkeztek, mely- 
lyekben neki azt írták: hogy Ferdinánd ausztriai főherczeg 
nagy szorgalommal gyűjti hadait, s fegyverrel szándékozik el
foglalni az országot; a magyar urak, nemesek, és a nép pedig, 
egy szívvel szájjal vallják, miszerint készebbek a töröknek meg
adni magokat, mintsem hogy a német urasága alá jussanak, s 
idegen örökölje koronájokat *. Miután tehát September 2 9-dikén, se Pt. 2». 
már mint Tótország és Pozsega vármegye védője s ótalmazója, 
Dandolo János-Antalt, a keresztyénség érdekében nyújtandó se
gedelemre, levelében felszólította, neki egyszersmind megbízott 
küldöttje által némi nagy nevezetességű titkot izent, Kapron- 
czát, Tótország városát odahagyta *, s a parasztlázadás lángjait 1

1 .Percbe in  t u t t o  r e g n o  v n g a r i c h o  n o n  e vno  v n i c b o  s i gno re ,  
qual volcsse fare testa contra questo perfido turcho.® Frangepán lev. id. h. 
27. 1. — * .Auesemo auute letcre in questa hora, in le quale ne scriueno, che 
signor arziducha fa zente a furia, et pretende occupare questo regno annata 
m anu, di che vnicha voce diceno tutti signori nobili et el populo, che prima 
vono renderse al turcho, che essere sotto alemani, de che ge ne poria succe
dere vno etranio.® Frangepán u. 0 . — * Világosan így zárja Frangepán, e leve
lé t: .Seritta in cbuoprinnch ( K o p r e i n i t z ;  Sanudo, kinek gyűjteményéből 
Gévay e levelet kiadta, nem tudta jól olvasni s leimi a helynevet) oppido in  
m e z ő  s c h i a n o n i a ®  azaz .íratott K a p r o n c z a  mezővárosban, T ó t o r
s z á g  közepén®;  s magát ígyi i j aa lá :  .Crístophoro frangepano tutto de 
vostra signoria, et t n t o r  p r o t e c t o r q u e  r e g n i  s c l a u o n i e  e t  c o m i t a 
t a s  posege.® Frangepán tehát, kiről képtelenség volna feltenni, hogy ne 
tudta volna, hol fekszik S c l a v o n i a ,  Kapronczát nem Horvát, hanem Tót 
o r s z á g b a  helyezi, s P o z s e g a  vármegyét, mint Magyarország részét
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eloltandó, a Dráván ismét átkelt. Személyes megjelente Ma
gyarországon , tüstént helyre állította a belső csendet s bátor
ságot. Nem elevenen süttette ő az embereket, nem éhséggel 
vesztette, nem karóba vonatta, mint 1 514-ben Szapolyay 
János, hanem az elkeseredett nép igazságos fájdalmait méltá
nyolva, ügyes nyájassággal, a megsérült érdekek iránti kelló 
gyöngédséggel vetette magát közbe, s békítette ki a paraszt
ságot a nemességgel És e ritka szép jellemtől áthatva, nem 
csak a fennebbi négy megye váltotta be igéretszavát az által, 
hogy őt, védői tisztébe-igtatásul, szinte háromszor levegőbe 
emelte, s teljes hatalommal felruházta, de a többiek is mind 
a tizenketten kérve kérték: fogadja őket is szárnyai s pártfogása 
alá. Sőt a Frangepán tekintélye, s személye iránti hála és tisz
telet, e részeken annyira nőtt, miszerint őt a horvátok is meg
bízták követségekkel, ő hozzá csatolták társakul Máriához kije
lelt embereiket1, s csak egy intésében került volna: mind az 
egész dunántullal és Tótországgal fegyvert fogatni bár ki ellen, 
különbség nélkül *; és ügyelve azon ellenszenvre, melly magát 
a magyar keblében az idegen nemzetbeli királyok iránt meg
fészkelte, figyelve egyszersmind a méltó gyűlöletre, melly az 
erdélyi vajda ellen az imént-elősoroltak miatt közönségesen 
keletkezett, némelly hívebbek hallgatagod Frangepánt tűzték 
ki a nemzet kedveltjéül, 8 ő benne látták az t, kire, ha isten 
akarata is hozzá járúl, szállhat az egész magyar hon kormá

S c l a v o n i á t ó l  megkülönbözteti. Hasonlót teszen az ő ekkor Somogybán 
mulató alkapitánya Záray Jeromos; S c l a r o n i a  alatt igen helyesen δ is a 
mai Horvátországot érti, s P o z s e g á t a  magyar vármegyékhez «Amiy*. 
»Hanno mandato — úgy mond — da sua signoría tutti ii  a l t r i  c o n t a t i  de 
qua del danubio, q u a l l i  s ono  XII, pregando sua signoría, li voglia etiam 
ace tar so to lombra et protezion sua, come sua signoría a fato S c l a u o n i a ,  e 
p o s e g a ,  e barania, e semogia et salia, quale son le magior parte d e i  
r e g n o  d o n g a r i a . *  Gévay KL — 1 »Se interpose con m a destra dolzeca 
et honesto timore, di aquietar questi populi e nobeli, e segurar el paese.* 
Záray u. o. — * Pray Epist Proc. I., 278—280. L és Gévay Crk. z. Gesch. 
KL — * Záray és Frangepán u. ο.
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nya1. Megvillant-e neki magának is ez eszme elméjében vagy 
sem, s azon nagy-nevezetességű titok, mellyet Dandolónak 
izent, nem ezt tárgyazta-e? el nem határozhatjuk; történeti 
adataink csak annyit bizonyítanak, hogy δ az ót felszólító vár
megyékhez viszont követeket küldött, kikkel azok a tárgyban ad
dig végezzenek, mig tót- és horvátországi küldetését az özvegy 
királynénál teljesítvén, késedelem nélkül viszszatérhet; a nemes
ség és parasztság közötti béke fentartására, s a tartomány biz
tosítására pedig, egész hadi seregét, különösen Somogybán és 
Baranyában alkapitánya Záray Jeromos vezérlete alatt, felesebb 
számú lovasait hagytal .

Mindezek Batthyányi Ferencz bánnak, természetesen, annál 
kevesbbé tetszhettek, mert közte és Frangepán Kristóf közt, 
miként ennek a zengi püspökhöz September 5-dikén irt fennebbi 
leveléből világos, a barátság nem igen erős lábon állt. Ezért 
Batthyányi September 8 o-dikán Yarasdon Kruzsics Péter zengi sq>i. 8o. 
kapitány és kiisszai várispánnal, külön egybejövetelt tartott; 
mellynek következtében Kruzsics személyesen akart indúlni 
Ferdinándhoz, megkérni őt: hogy neki, a néhai Lajos király 
rendeléséből parancsnoksága alatt álló, de többé a Ferdinánd 
segedelme nélkül a török ellen fenn nem tartható dalmát- és 
horvátországi végvárakhoz, pénzt, egyszersmind gyalog puskáso
kat adjon; Batthyányi azonban a személyes menetelt azért, ne
hogy az említett várak kapitány nélkül maradjanak, ellenezvén, 
Ferdinánd, a fennebbiekre, mindkettőnek levele által kéretett 
m eg, mellyel hozzá Kruzsicsnak András deák nevű nemes szol
gája indult1 * 3  * 5, —  ezenfelül Kamarjay Tamás tótországi nemes,
VII-dik Kelemen pápához küldetett a végett, hogy immár a tö
rök szomszédságában fekvő Jajczának és Klisszának a fenyegető

1 »Záray Jeromos nyilván kimondta Dandolóhoz írott levelében: »Sia cer
tissima vostra magnificentia, che ongari non aceterano nisun forestiero tra
lhoro per siguore, ne credo ehe so l l o  i d i o  l i  c a u e r a  d i  co r e  ma i  
e l  p a t r o n  m i o ,  per la gran fide et amore ehe hanno posto a sua signo-
ria.* Gévaynál Urk. z. Gescb. KI. — * Záray u. o. — * Cs. t  titkos levéltár.

5



66 f & *·.

veszélytől megmentésére ő is nyújtson segedelmet1. A kö
rülmények illy helyzetében továbbá azt is könnyen megítélhetni, 
hogy mind azon szép szavak, mellyeket az alsó-ausztriai kor
mánytanács, a Ferdinándtól kapott aláirásos üres lapokra, Sza- 
polyay Jánoshoz s a még mindig életben lenni hitt Györgyhöz, 
September 2 1 -dikéről a főherczeg nevében íratott, Ferdinánd- 
nak Szapolyay Jánosról már ekkor volt hiedelmével merőben 
ellenkeznek, —  mind pedig az említett kormánytanács, a Ferdi
nándtól September 8-dikáról vett utasításban foglaltak nagy- 
részét, a dolog hirtelen változta miatt, valósággal foganatba nem 
vétethette. Nem mulasztott el azonban, a vett utasításhoz képest, 
az ott kijelelt követségekre, lehelő legügyesebb férfiakat válo
gatni ; így Szapolyay Jánoshoz eleinte Zelking Vilmost és Dörn
berg Rézmánt szemelte ki, s számokra már a megbízó-levelet 
is elkészíttette, őket azonban majd jobbnak látta Salm Miklós és 
a szent György rend nagymestere helyébe Pozsonba a királyné
hoz küldeni, egyszersmind György brandenburgi őrgrófhoz, mi
szerint ez azonnal Károly münsterbergi herczegbez siessen, miként 
Brodarics, Thurzó, Bornemisza, és a nádor Báthoryhoz is szóló 
megbízó-levelekkel ellátni. Bazini gróf Szentgyörgyi Farkashoz 
és Ferenczhez Mindorf Kristófot, Batthyányi Ferencz bánhoz és 
a tótországi gyűléshez pedig Dietrichstein Zsigmondot és Auers
perg Jánost indította, kiknek ez alkalommal 6 megbizó-levelet 
adatott át czím nélkül a tótországi illető püspökök és prépos
tok, hármat hasonló alakban az ottani grófok és bárók, s 
ugyanannyit a nemesek kezébe szolgáltatandókat A horvátor
szági rendekhez Frangepán Kristóf és Jurisics Miklós jeleltetett 
ki, s számokra a Blagay, Karlovics János, Prundlen Farkas, Zrínyi 
Miklós és Schlick Albert grófokhoz szóló megbízó-levelek elké
szíttettek , mellyekhez még egy nagyobb is adatott a horvát or
szággyűléshez , s kettő czímtelenül más ottani grófokhoz bárók
hoz , és öt a nemesekhez2. Zelking Vilmos és Dörnberg Réz

1 lstvánffy IX, 84 1. — * Gévay ürk. z. Gesch. 28 I. és KI.
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mán helyébe végre, igen eszélyesen, Peremartoni Mihály bécsi 
orvost, a két Szapolyay földijét, gyermekkori barátját, s év
díjasát választotta. Az δ számára kiadott, már fennebb érintett 
megbízó-levelek, nem csak szép szavaik miatt érdekesek, de 
egyszersmind azon viszonynak is, mellyel Peremartoni a Szapo- 
lyaiakhoz volt, sa tekintélynek, mellyben δ, született magyar létére, 
a bécsiek sőt Ferdinánd előtt is állott, felderítése tekintetéből; 
megérdemlik tehát hogy e lapokon helyet foglaljanak. Az erdélyi 
vajdához intézett, mellyel a másik csaknem szóról szóra egy volt, 
nyelvünkön így hangzott: »Ferdinánd stb. Tekintetes és nagyságos 
őszintén kedveltünk! Miután a mi igen tisztelt öcsénk és sógo
runk , a boldog-emlékezetű fenséges Lajos, magyar és cseh
országi király, morvái őrgróf stb. úr, mit fájdalom és lelkünk 
keserve nélkül nem említhetünk, keresztyén bitünk ellenségével, 
az iszonyú kegyetlen törökkel volt közelebbi harczban vagyis 
ütközetben elesett, és me gö l e t vé n ,  elhunyt2, ezért az imént
nevezett országokba, mind a szerződések erejénél s tartalmánál, 
mind egyébként is örökségi jogunknál fogva, mi és kedves 
hitvesünk, mint az említett király törvényes örökösei, követke
zünk,—  meg vagyunk pedig győződve, sőt valósággal úgy értjük, 
hogy te , azon fenséges király személye, országa, s ügyei te
kintetében érdemteljes vagy 2; ezokért tudván azt, hogy a mi 
tiszteletes tudós Peremartoni Mihály bécsi orvos és polgár 
kedvelt hívünk, ki iránt, kitűnő tudományossága, ügyessége, s 
feddhetlen élete miatt, többi kedves polgáraink között nem kö
zönséges kedvezéssel s jóakarattal viseltetünk mi is, a te birto- 
kodbeli uradalomban született, gyermekkorától ott társalgóit, 
s tőled, irántad több évek hosszú során tanúsított hű szolgála
taiért, mind állandó évpénzzel vagyis fizetéssel, mind több más 1

1 »Interemptus interiit.* — 2 »Persvasi sum us, revera etiam edocti 
quod tu de persona ipsius Screo. Regis et regno, eiusque republica optime 
merueris.*

5*
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egyéb jótéteményekkel is elláttatott s megtiszteltetett, ót hozzád 
követünkül határoztuk el küldendőnek, s meghagytuk neki: hogy 
azon h a t á r t a l a n  b i z o d a l o m n á l  fogva, mellyel a te szemé
lyedben vetünk *, őszinteségednek némiket fedezzen fel s adjon 
elő, miként tőle személyesen világosabban meg fogod érteni. 
Buzdítólag felszólítunk tehát, miszerint az imént-nevezett kül
döttünk és követünknek azokban, miket ez alkalommal a mi 
nevünkben előtted felfedez és elmond, kétségtelen teljes hitelt 
adj, s magadat irántunk és kedves hitvesünk, mint az említett 
Magyarország törvényes és igaz örökösei iránt, mind tenmagad 
s a tenneid előmenetele, mind pedig a keresztyén köztársaság 
védelme s fentartása tekintetéből, úgy viseld és valósággal 
ollyannak is mutasd, a miilyennek lenni téged, f e d d h e t l e n  
v o l t o d n á l  fogva legkevesbbé sem kétlünk. Jóakaratunk s tet
teink által kívánjuk mi ezt neked s utódaidnak mindenkép és bő
ségesen kipótolni, megjutalmaztatni; és hogy ez ígéretünket 
foganatban is tapasztald, valósággal megmutatjuk. Kelt Lincz 

Sept.2i.mezővárosunkban, szentmihályhó 21-dikén, 1526-dik eszten
dőben" 2. E követségi megbízatás, az ausztriai kormánytanácshoz 
is érkezett hírekhez képest, majd rövid nap, úgy szólván kérni 

Sept. 2β. szerepet váltott. September 2 6 -dikán ugyanis, egy külön 
rövid pótló-utasításban az hagyatott meg bizodalmasan Pere- 
martoninak, hogy mind útközben másoknál, mind főként az 
erdélyi vajdánál, s az ő alattvalói, barátai és udvarbelijei között, 
az iránt nyomozódjék s kémlődjék ügyesen és szorgalmasan: 
min törik fejőket, mit csinálnak, mit beszélnek, s vájjon maga a 
vajda teszen-e valamelly lépéseket Magyarország elnyerése vé
gett ®; és ha ezt neki netalán más urak és az erdélyiek taná
csolnák , a török ellen mozgat-e valamit, vagy átalában ő, és az 
erdélyi alattvalók, minemű indulat s akarattal viseltetnek Ferdi- 1

1 »Pro summa illa fiducia, quam in personam tuam collocamus.*— *Gé?ay 
Urk.z. Gesch. 24—251. — 3 „Quid ii tractent, quid agant, quid loquantur, anipee 
Wayuoda pro regno Hungáriáé obtinendo aliquid operae nauet* Gévay u. o.
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dánd személye iránt ? Más nap pedig ezen utasítás még azzal s«Pt. 27. 
toldatott meg, hogy noha többen azt vélik, miszerint Szapolyay 
György a minapi harczban a királylya! együtt elhunyt, mivel 
mégis némelly jelek igen bizonyosnak mutatják, hogy δ épen s 
egészségben megmenekült az említett ütközetből *, ha ezen sej
telem megvalósulna, Peremartoni keresse fel őt, s ügyekezzék 
mindenkép a Ferdinánd részére megnyerni.

A Ferdinánd óhajtásai sükerültének alapját azonban, nem 
annyira azon pénz- és fegyverbeli segedelem, mellyet ő igen 
meszsze lévő bátyjánál sürgetett, nem is az ausztriai kormány- 
tanács iménti rendelkezései, hanem inkább az özvegy királyné, 
s azon gyakorlatilag érett itéletű, a haza dolgaiban jártas ma
gyar kormányférfiak vetették meg, kik a mohácsi vésznap 
után Pozsonba részint együtt a királynéval mentek, részint 
később gyülekeztek, —  s kiknek a Ferdinánd érdekeihez 
csatolásában az ügyes Nádasdy Tamás tűnik fel lánczszemül.
Az ő működéseiknek köszönhetni azt, hogy Báthory István 
nádor, a Szapolyay ház esküdt ellensége, kit Ferdinánd, 
miként Nádasdynak Linczben adott utasításából világos, fű
ként kívánt pártjára megnyerni, September 2  4-dikén már szin
te Pozsonban volt, hol ót az nap a városi tanács, szokás sze
rint , néhány hallal és 1 0 0 zsemlyével tisztelte meg2. És az 
ő működéseiknek köszönhetni azt, hogy Báthory, ki a király
ságra nézve maga is velélytársul léphet vala fel, ez alkalommal 
állandóan a Ferdinánd pártjához szegődvén, ha bár az nem sü- 
került is Ferdinándnak, miszerint ő és neje már ekkor meghi- 
vassék általok a megürült magyar királyi szék elfoglalására, a 
törvények és alkotmányos rend korlátái között meggátolhallan 
lépések tétettek az óhajtott czél okvetlen elérésére. Mély kor- 1

1 »Tamen speramus ex quibusdam indiciis plurimum, ipsum ex eiusmodi 
cede saluum et vivum evasisse.* Gévay u. 0 . 26 t  — * »Item Montag vor 
Michaelis von solchen obgemclten vischen geschcnckt dem Groszgraffen ain 
tail, vnd Hundert semel, per 111 ß  dr.* Pozson városa számviteli könyve 1526.
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mánytapintatot mutat az, hogy noha az erdélyi vajda törekvései 
előttök titokban nem maradtak is, őt, mint az ország egyik fő- 
tisztviselőjét, szinte meghallgatandónak tartották az iránt: az 
ország illy veszélyes állapotában mit kelljen cselekedni. E vég
ből, mig egyrészt Nádasdy Tamás, hihetőleg a végzettek felől 
tudósítást tenni, Ferdinándhoz viszszaindult, Szapolyayhoz elébb 
Gerendy Miklós fejérvári őrkanonok és királyi titoknok, aztán 
vingárti Horváth Gáspár királyi főétekfogó-mester küldetett a 
királyné nevében1; és miután Szapolyay mindkettőtől azt izente, 
hogy ő a közországgyülés mielébbi kihirdetését látja szükséges
nek, nem késtek az említett kormányférfiak, a királynéval, en- 

o c t. 9. nek October 9-dikén, tehát ép az nap kelt meghívó-levelében, 
mellyen Szulejmán Péterváradjánál a Dunán átköltözött, Katalin 
napra, azaz november 2  5-dikére, Komáromba szólittatni az or
szág rendéit, s ezek közt különösen magát az erdélyi vajdát 
is*. A vármegyékhez intézett meghívó-levelek példánya még 
eddig nem jött világra, így' arra, mit a köz-gyülés lényegénél 1

1 A királyné , Szapolyayhoz írt lövőiében világosan ezt mondja: »R ed i e 
r u n t  ad Nos, primum Gherendy, deinde Caspar Horváth®, ha tehát r e d i e 
r u n t  =  viszszaérkeztek, a királynétól kellett küldetniük Szapolyayhoz, nem 
pedig ettől amahoz, miként Fcssler és többen, a Pray EpisL Proc. I, 274 
lapján olvasható szavakból gyanítják. — 2 »Da hat der Cron Hungam Gros-
Graff, Herr Stephanus Bathori___ein Rackus vnd Versamblungstag, mitsampt
der Durchleuchtigsten Fürstin. . .  Maria .. .  in den Flecken Gomorra', auf 
Sanet Catharinae Tag beschrieben, s o l c h e n  G r a f H a n n s e n  v o n  Z ip s  
i n s o n d e r h e i t  au c h  s c h r i f t l i c h  O r k u n d " ,  azaz: »ezt János szepesi 
grófnak különösen is tudtára advan levelével" (Widdman Goldaslnál, Com
mentarii de Regni Bohcmiae Juribus II, 43 hasáb.); melly régi német nyelvet 
Pray nem értvén tökéletesen, illy ferdén fordított: »Báthory... Comitia gene
ra lia ... indixit, t e s l a n t c  id  i p s u m  C o m i t e  J o a n u e  de S c e p u s i o  
s p e c i a l i b u s  l i t t e r i s * .  Annál. V, 151 1. Widdman a 46-dik hasáb. 
14-dik pontjában világosabban is mondja: »Welche (Rackus) allen Ständen 
und Gliedern, darunter auch s o n d e r l i c h  ihme dem Graff llannsen von 
Zips, als einem Mitglied, altem Gebrauch nach, verkündet worden", —  de 
Pray ezt sem érti helyesen; és itt átalában figyelmeztetnünk kell minden 
történetírót: hogy a Pray fordította latin W'iddmant, mint csonkát és töké
letlent, használni óvakodjék, ha munkáját, mint mi, később egészen elvetni 
nem akarja.



IS··. 71

fogra hinni kell, hogy t. i. a nemesség fejenkénti megjelenésre 
intetett ekkor i s , nincs oklevéli tanúság; a szabad királyi ke
rített-városokhoz, mellyek ősi szokás szerint mindenkor csak 
képviselőik által jelenhettek meg, különösen a Kassához érkezett 
példány így hangzott:

Már i a  i s t e n  k e g y e l m é b ő l  Ma gya r ,  Cseh  stb. 
o r s z á g o k  k i r á l y n é j a .

Okos érdemes kedvelt híveink! S . csapást, melly bennünket 
veletek együtt ért, úgy látszik nem szükség hoszszan fejtegetnünk, 
mert mindenki tudja, s tünmagatok is jelen dologként szemlélitek. 
Oda jutott az ország állapota, hogy azon és annyi veszélyekből, 
mellyeket már elviseltünk, s mellyek még következendők, csak 
isten kegyelme, s a ti és többi híveink tanácsa mentheti meg, állít
hatja helyre. Nehogy tehát e hon megtartásában, bol mi a legfőbb 
méltóságra és olly sok jóhoz jutottunk, s mellynek minden ren
déi irántunk viseltető szívességét, engedelmességét elismerjük, 
megfogyatkozni láttassunk, akarván, a mennyire lehet, boldog
emlékezetű kedves urunk férjünk a nébai fenséges fejdelem 
Lajos király úr példáját követnünk, ki a keresztyén hitért, s a 
ti és hazátok, nőitek, gyermekeitek ótalmaért, nemcsak kin
cseit s királyi vagyonát ömlesztetté bőkezűleg, de meghalni sem 
kételkedett, — főként minden gondunkat gondolatunkat oda for
dítottuk: hogy nektek s Magyarországnak valamikép használ
hassunk , és ezen országot békés s nyugalmasabb helyzetébe 
viszszaállíthassuk. Erre nézve szükségesnek láttuk: miszerint a 
főpap és zászlós urak s országlakosoknak közgyűlést hirdessünk, 
hol minden közdolgot előterjesztvén, mind a jelen mind a jö
vendő gonosznak is alkalmas orvoslatot keressünk. Miért is hű- 
ségteket ezennel felszólítjuk, sőt neki meghagyjuk, hogy a 
közelebb jövő szent Katalin napra, kebléből k e t t ő t ,  kik al
kalmasaknak látszandanak, Komárom mezővárosba küldeni tar
tozzék, — ott azon dolgokról, mellyeket imént említénk, és egye
bekről is , mik időközben előfordulhatnak, a mondott ország
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lakosokkal, mindnyája nevében tanácskozandókat; hogy így min
dent úgy rendelhessünk el, miként az ország java, üdve, és 
védelme fogja kívánni. Máskép ne tegyetek/ Kelt Pozsonban, 
szent Dénes és vértanú-társai ünnepén, az úr ezer ötszáz hu
szonhatodik esztendejében.

M á r i a  k i r á l y n é  s .  k . 1

Több tekintetben szokatlan volt e meghivó-levél. Ugyanis 
az 1485-diki 3-dik törvényczikk világosan rendelé: hogy a ki
rály magvaszakadta esetében a nádor hirdessen országgyűlést, s 
Mátyás halálakor 1490-ben, az özvegy királyné, nemcsak a 
maga, de a mellette lévő nyolcz főpap és zászlósnak is nevében s 
pecsété alatt bocsátotta ki hasonló tárgyú leveleit *. Aztán nem 
Buda, nem a Rákos, hanem a királyné hűségére felesketett 
Somogyi Ferencz feltételes kormánya alatt álló Komárom tűze
tett ki olly országgyűlés helyéül, mellynek czélja sem volt nyil
ván érthetőleg kimondva. Sőt úgy látszik, a városi képviselők 
számára nézve sem tartatott meg a korábbi szokás; mert a kas
saiaktól, kik 149 0-ben h a t  követ küldésére szólíttattak*, 
most csak k e t t ő  kivánlalott. Gáncsra és gyanúra adhatott tehát 
mindez alkalmat, főként azoknál, kik Szapolyayt óhajtották 
emelni a királyi székbe \  Mi hogy elháríttassék, a már ügyesen

1 Kassa városa levéltáráiról, 1110 sz. Kiadta Kaprinay is Dipl. I, 274 , és 
utána Kovachich Vestig. Comit. 024—625 I. némi különbözéssel — 2 Kassai 
levéltár. Közli e meghívó-levelet is Kovachich, idézett munkája 406 lapján, a 
hártfai példányból, de c lényeges kezdet » n e c non  P r e l a t i  e t  B a r o n e s  
e ju s d e m  R eg n i ,  a p u d  e a n d e m  (Reginam) c o n s t i t u t i *  s a királynéé 
mellé nyomott más nyolcz pecsét megemlítése nélkül. — 3 Kassai levéltár. A 
bánfaiaktól, a Kovachich által közlött példányban, ugyanez alkalommal h á 
rom  vagy négy  követ küldése sürgettetik, mi eléggé mutatja hogy nem 
minden királyi város egyenlő számú követeket küldhetett. — 4 »Egit nihi
lominus Ferdinandus prece, precio, muneribus, pollicitacionibus apud Pala
tinum , ut diéta quedam per Reginam ad Comarom oppidum, tunc in manibus 
eius existens, locum insularem, et ubi nunquam fuerat antea auditum dictam
fuisse celebratam, quem copiis militaribus munire decreverat, indicta__
eleccio de se fieret.“ Jura Regis moderni et Ferdinandi; eredetije a britt mu- 
seumban.
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és főként a királyné ajándékigéretei által megnyert nádor* is 
kisérte az említett meghívólevelet magáéval; részint hogy tör
vény szabta tisztének eleget tegyen, részint hogy a királyné 
tettét, s a gyűlés szokatlan helyét igazolja. Az ő levelében már, 
a kassaiakhoz intézett példány szerint, a küldendő városi követek 
száma gondosan ki van kerülve, s az eddigi szokás a határozat
lan « né há ny"  kifejezésbeburkolva. Tartalma ez:

O k o s  é r d e m e s  t i s z t e l t  b a r á t a i nk !
Ő felsége, a királyné, legkegyelmesebb asszonyunk, az or

szág végveszedelmén s romlásán akarván különös kegyelménél 
fogva segíteni, a közelebb jövő szent Katalin napra közgyűlést 
hirdetett az ország valamennyi főpap és zászlós urainak s lako
sainak Komáromba; hol épen semmi mást nem szándékozik 
tárgyalni, mint mit a közvédelemre s a ti szabadságtok fenma- 
radására tartozni ismerend. Miért is barátságtokat ezennel fel
szólítjuk : küldjön e gyűlésre, a királyné ő felsége által kijelelt 
napra és helyre, n é h á n y a t  polgártársai közöl, s azok taná
csára, kik tán egyébre bírni törekednének, ne hallgasson; mert 
mi, ő felségének, ki valóban semmin sem ügyekszik szorgalma
sabban, mint hogy nektek mindnyájatoknak s az országnak 
használhasson, irántatok s szabadságtok iránti jó és őszinte in
dulatát ismerjük. És e gyűlést is elébb kihirdeti vala ő felsége, 
miként maga a dolog természete kívánta, ha az ország keblé
ben fészkelő ellenség miatt öszszejöhettetek volna. Azon pedig 
senki közőletck meg ne ütközzék, hogy nem Budára, vagy a ko
rábbi szokásként nem a Rákos mezejére hívattatok, mert hogy 
Buda és Pest városát felégették, s minden éléstől eleségtől 
megfosztották, igen jól tudjátok; úgy hogy ő felsége a királyné, 
az idő körülményeihez képest, ezen gyűlés tartására alkalmasabb 
helyet nem is választhatott. Újólag kérjük tehát barátságto- 1

1 »Stephano de Bathor Palatino Comite, per Ferdinandum, ut rebus suis 
faveret corrupto, et ad partes eius, Regine potissimum Marie Ferdinandi soro
ris opera, cum paucis declinante”, ugyanott.
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kát: küldjön bizonynyal néhányat kebeléből e gyűlésre, hol az 
ország megroncsolt megfogyatkozott állapota helyrepótlásáról, s 
annak közüdvét és védelmét illető egyéb dolgokról, szükség
kép értekezni, tanácskozni és határozni kell. Pozsonban szent 
Dénes és vértanú-társai ünnepén, az úr 152 6-dik esztende
jében.

Báthory István,  
Magyarország nádurispdnja *.

Miként látni, a királyválasztásról szó sem tétetett e meg
hívó-levelekben. Szándékosan mellőztetett az, mind ekkor mind 
később, s az » i dőköz be n  e l ő f o r d ú l h a t ó ,  az o r s z á g  
m e g r o n c s o l t  m e g f o g y a t k o z o t t  á l l a p o t a  h e l y r e 
p ó t l á s á t  s a k ó z ü d v e t  és  v é d e l m e t  i l l e tő  d o l go k "  
átalános kifejezésébe rejtetett *; vagy azért, mit a királyné pártja 
hirdetett, hogy a nemzet ősi szokása tiltotta, miszerint az el
hunyt király eltakaríttalása s vég-gyásztisztelete előtlazújválasz- 
tás felől*világosabb említés tétessék *, vagy pedig azért, mit az el- 1

1 Kovach. Vest. Com. 626—627 1. — * »Der Gros-Graf Herr Stephan 
Bathori, hat nit eines seines angesetzten Aackus halben, sondern mehr 
Schreiben gethan, und o b w o h l  in d e m  e i n e n ,  das/, dieser Rackus v o n  
w e g e n  d e s  K ö n i g r e i c h e s  N o t l h u r f t ,  u n d  w i e d e r u m ! )  o b l i e 
g e n d e n  N o t h  u n d  G e f ä h r l i c h k e i t  g e h o l f e n  w e r d e n  m ö c h t e  
( i n  w e l c h e n  g e m e i n e n  W o r t e n  d i e  V o r s e h u n g  e i n e s  k ü n f t i 
g en  H a u p t s  u n d  K ö n i g s  zv  v e r s t e h e n  g e w e s e n  i s t )  n i c h t  
a n g e z e i g t  w o r d e n ;  so ist doeh solches in einem andern zuvor 
ausgangenem Brief besehehen.“ Widdman, Gold. II, 62 h. 59 p. Miket 
Pray (Annál. Reg. V, 158 1.) ismét illy fonákul fordít: »Regni Palatinum 
D. Stephanum Báthory plures in causa convocandae Diaetae expedivisse lite- 
ras; licet autem in u n i s  s o l u m  e x p r e s s e r i t  ( n o n  expresserit helyett) 
illius congregandae causam esse boni publici necessitates, varia Regni peri
cula, et difficultates medelam requirentes, in quibus plerumque terminis fu
turi Regis et capitis negotium s u b i n t e l l i g i t u r  (subintclligendum e r a t  h e 
lyett), o m i e e r i t q u e  e x p r e s s i s  v e r b i s  i n s t a n t e m  e l e c t i o n e m  i n 
t i m a r e ,  h a n c  t a m e n  i p s a m  e l e c t i o n i s  c a u s a m  (minderről egy 
szó sincs Widdman német szövegében) in «aliis praeviis exposuit literis.* —  
* »Zu dem ist in Hungern nicht erhöret, dasz vor der Begräbnis und Besini- 
gung einer verstorbenen Königs, in den ordentlichen Ausschreiben des Rac
kus, lautere Vermeidung geschehen, einen anderen König zu erwchlen.* 
Widdm. Goldast 11, 62 h. 60 p.
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lenfél gyanított, hogy az idegen főherczeg, a királyné s párt
jára édesgetett főbb tisztviselők kifőzött tervéhez képest, lehető 
legkisebb számú rendek jelenlétében ültettessék a rákosi 15 05- 
diki gyűlés határozata daczára a magyar királyi székbe Egykét 
lépéssel még többet is mert e párt, ha sükerült volna. Ferdi- 
nánd tudniillik, épen a magyar országgyűlés kitűzetése napja tá
ján, Linczből Bécsbe elvégre megérkezvén % más nap azon meg- o«t. ío. 
bízással küldötte sietve Nádasdy Tamást Pozsonba, hogy a ki
rálynét s mellette lévő magyar urakat, legalább arra vegye, mi
szerint szóbeli értekezés végett, vaiamelly határszéli helyre hozzá 
jőjenek, s a tartandó országgyűlésnek rövidebb határnapot szab
janak ; az öreg Bornemisza Jánost pedig jó szerével, de igen tit
kosan, bírja reá , hogy a pozsoni várba, hacsak segedelemkép 
is, némelly német hadakat, eleséget s ágyűszert fogadjon be. 
Délutáni 2 órakor ért Nádasdy Pozsonba. A királynét s magyar 
urakat rögtön felkereste, Ferdinánd kivánatait velek közlötte.
És ezek azonnal Zelking Vilmost indították Ferdinándhoz, né
zeteiket mind a személyes őszszejövetel, mind az országgyűlés 
tárgyában kijelenteni. De az alkotmányos szabályokhoz ragasz- 
kodó Bornemiszával nehezebb volt boldogulni. Csak October l l-di- o c t. u. 
kén szólhatott vele Nádasdy, a várban. »Hadakra neki— mon
da —  szüksége nincs; elesége is annyi, hogy mostani őrserege 
egy egész évig beérheti vele; ha azonban az idő megzavarod
nék, mi iránt ő nagy kétség közt van, főként miután a budai 
várat némellyek már elfoglalták®, azon esetre kell hogy Fer
dinánd nagyobb véderőt és több eleségét is nyújtson. Mivel pe
dig a hadi népet még akkor is be lehetne juttatni a várba ha ez 
vívatnék, az eleséget bevinni azonban nem olly könnyű lenne, 
egyedül arra kéri Ferdinándot: küldjön azon meghitt szolgájá
tól, ki levelét át fogja adni, egy hajó lisztet, és száz szakálos 1

1 Jura Regis moderni et Ferdinandi. — 1 Gévay: Itinerar Kaiser Ferdi
nands I. szerint octob. 10-dikén már Bécsben volt. — * Nem lehet máskép, 
mint magyarosan érteni ezt: Q uo d  m u l t u m  d u b i t a t ,  praesertim cum 
iam Arx Budensis sit occupata per quosdam.9
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puskát, elegendő golyó és l ő p o r r a l d e  úgy, hogy erről senki, 
még maga az említett szolga se tudjon semmit is ; mi annál köny- 
nyebben kivihető, mert a szolga egész Bécs városában ismerős, 
és másoknak is kell onnan holmit küldenie, tehát együtt lehoz
hatja a kívántakat is, a nélkül, hogy a dolog akár másnak akár 
önmagának feltűnnék." Egyébiránt nem titkolhatta Bornemisza 
ez alkalommal panaszát az iránt, miként a német gyalog hadak, 
mellyeket Ferdinánd a magyar határszélekre Hainburg közelébe 
rakott, legelső hadi cselekvényöket is erőszakoskodáson kezdet
ték az által, hogy a dévényi várnak egy malmát, az ezen malom
ból a várba vinni szándéklottliszttel együtt elfoglalták; kérelmét 
jelentvén, miszerint Ferdinánd mind a malmot mind a lisztet 
adassa viszsza. Nádasdy szép szavakkal ügyekezett az öreg vár
ispánt lecsendesíteni, sőt annyira bírta, hogy ez még aznap, meg
hitt szolgáját, Gábor deákot, indította Becsbe Ferdinándhoz, 
iránta leendő örök hűségét tolmácsolni, s őt azoknak, mik felől 
Nádasdyval végzett, mielőbbi leküldésére kérni. Az eszélyes 
Nádasdy azonban szinte kísérte e levelet saját levelével, melly- 
ben Ferdinándot az itt elősoroltakról azon bizodalmas vallomás
sal tudósította, hogy a miknek kivitelén ő, a Ferdinánd dolgában, 
Bornemiszánál működik és működni fog, levélre bízni nem meri, 
hanem személyesen szóval adandja elő; és mivel igen érdekében 
állana Ferdinándnak, hogy mielőtt a magyar urakkal öszszejőne, 
eleve még vele beszéljen, ő pedig egyrészt Pozsonból addig, 
míg a Bornemisza által kívántak le nem érkeznek, nem távoz- 
hatik, másrészt nyilvános gyanú nélkül Ferdinándhoz az említett 
értekezés végett nem is mehet, arra kérte Ferdinándot: teljesítse 
hovahamarább a Bornemisza kivánatait, őt pedig levél által hívja 
magához; elégnek tartván eiőlegesen csak annyit írni, hogy a 
mennyiben Bornemiszán áll, mindenek óhajtása szerint fognak 
teljesülni Ferdinándnak, de isten szerelméért arról, mit utóbbi 1

1 nCentum pixides barbatas liogva germanica hakenpuzen vocatas, cum 
suis glandibus, seu palotis sive globis, ac pulveribus sufficienti bas.“
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eljövetelekor neki felfedezett, s mit újólag is állíthat hogy úgy 
van, senkinek a föld kerekségén, még saját hitvesének se mond
jon legkevesbet is1.

Ezek elég kedvezően ütöttek ki; ellenkezően az ezeken 
túl megkísértettek. A magyar közországgyúlést erdélyi tarto- 
mánygyülésnek kellett megelőznie, követküldés, utásítás végett 
Jobb alkalom alig mutatkozhaték a vajda foglalkodásának hiva
talos irányt adni, őt Budától, Visegrádtól, a Rákostól eltávu- 
lítani, mint ez. Futó-posta küldetett tehát Szapolyayhoz a király
né nevében egy levéllel, mellyben ez őt előlegesen értesítvén: 
hogy a Gerendy Miklós és Horváth Gáspár által üzent s a többi 
magyar urak véleményével is egyező tanácsához képest, a köz
országgyúlést november 2 5-dikére, Komáromba immár kitűzte, 
felszólítja őt, hogy miután ezen gyűlés határnapja, m e l l y e l  az 
ország veszélyes állapota miatt továbbra nem balaszthatott, nem 
olly meszsze van, addig is, mig a dolgokat, az ezen országgyű
lési és egyéb tárgyakban is hozzá, aztán az ő tanácsa s Ítélete 
szerint erdélyi híveihez is e napokban küldendő követétől bő
vebben megérthetné, hirdessen gyűlést az erdélyieknek, s e vé
gett rögtön indítsa bizonyos emberét hozzájok, nehogy azon kö
vet megérkeztekor késedelmeseknek találtassanak. Odavettetett 
ugyan e levél sarkára a különben szokott, s most nagyjelenlékű 
záradék: »hűségedet ismét intjük, máskép ne tegyen"*, de ez 
már csak üres szó volt a terveiben meszszehaladt Szapolyay 
előtt, ó  ugyanis, mintha a miskolczi gyűlésből kitűzött helyre 
Yerpelétre ügyekeznék, a Tisza bal partján Szegedtől felfelé vo
nulva, útjában a királynéi párt lépteit éber szemmel tartva, egy
szersmind annak mozgalmai által gyors cselekvésre riasztva, tá- 1

1 Nádasdy Tamás és Bornemisza János levelei Ferdinándboz, a pozsoni 
Tárból, 1526 Octob. 11-ról. Gévaynál lirk. zur Gescb. KI. »Per amorem Dei 
supplico Vestrae Serenitati — mond INádasc|y. — ne Serenitas Vestra dicat 
aliquid cuiquam mortalium, immo ne Serenissimae quidem Contorali suae de 
illo negotio, de quo loquutus Serenitati Vestrae in ijjso discessu meo. Nego
tium tamen sicuti tunc dixi ita se habet.” — 2 Pray Epist. Proc. I, 274 1.
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borát hirtelen Fegyvernek mellé tette á t1; Verbőczy István ál
tal, s igenhihetőleg az ő tanácsából, Bekényi Benedeket egyene
sen a Pozsonba vonult főemberekhez k ü l d ö t t eő k e t ,  s miként 
látszik az özvegy királyné kezét is, részére megnyerni, vagy lega
lább törekvéseiket kikémlelni; a felső-magyarországi királyi vá
rosokhoz a hadak küldése iránti előbbeni felszólításait komolyan 
megújította *; Várday Pál egri püspökkel, s a ritkagonoszságú 

oct. s. DóczyJános királyi kincstartóval, Demeter napján kezet fogott*; 
s midőn gondolta, hogy a török az ország határain már túl, 
vagy azoktól nem meszsze jár, mint Debreczen és a körülötte 
fekvő vidék földes ura, Szabolcsban s Zemplénben szélesen el
terjedt birtokain át, tokaji jószága felé vette útját*, és az or
szág megmentése s a közvédelem iránti tanácskozás buzdító 
ürügye alatt October 1 4-dikére oda hítta gyűlésbe a magyar s 
erdélyi rendeket. A felföldi királyi városok csodálkoztak ugyan, 
hogy ő, a török ellenséget, mellynek előnyomultában ellene 
nem állott, most, sietve viszszavonúlatta akarná megtámadni; 
mindazáltal a komoly parancsnak ellenszegülni nem mervén, 
Eperjes 5 0, Lőcse 80, Bárlfa szinte 50, Kis-Szeben 20, tehát 
öszszesen 200 gyalog zsoldost fogadtak, a közembert 3 a ti
zedeseket 4 forint hópénzzel, s Eperjest tűzték ki gyűlhelyül, 
honnan aztán egyesült hadaik Kassára elsiethessenek6. A kas
saiak pedig ezenfelül még 100 lovast állítottak, s az 
egri püspöktől, ki őket minap e végre a miskolczi gyűlés
ből felszólította, kértek utasítást: hová indítsák már kész

1 »Castra Joannis vaiuode erant proxime Fegiwernek“ Szerémy 38 I. — 
* Gévay (Irk. z. Gesch. KI. — 3 Sperfogel, Wagnernál Anal. Scepus. Π, 
148 I. — * »Paulus Várdy, qui n e m p e  venerant ambo eum Joanne D ó c z y  a  
Rege de Mohách, et grato animo susceperat Joannes vaiuoda in die festo 
beati Demetrii martyris”, Szerémy u. o. Mostani naptáraink szerint Demeter 
napja octob. 26-dikán esik, de Pilgram tanúsága után a régiek octob. 8-dikán 
tartották azt. Dóczy álnokságairól bőven ír Istvánffy XII, 123 1. — 8 »Inde 
iám Joannes vaiuoda quod sensisset Ccsarem Turearum equitasse domum. . .  
erat in Thokay oppidulo.” Szerémy 371. — 6 »Mirabantur Cives, quod Vaiuo
da, qui obviam non iverit Tureo, nunc eum fugientem velit persequi.” Sper
fogel id. h.
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hadaikat? És itt nehéz volt az álarczot még tovább is fentar- 
tani; egy kis ügyes fogás azonban segítendett a dolgon. Várday, 
October l o-dikén kelt levelében, a kassaiak buzgalmát megdi
csérve, a következő vasárnap Tokajban tartandó gyűlésre kérte 
magához biztos és hű emberöket küldetni, ki által majdan roeg- 
izenné: Budára kelljen-e menni, vagy a már viszszavonult el
lenséget kergetni.

Okos  é r d e m e s  u r a k  —  igy szólt válasza —  
b e c s e s  b a r á t a i m !

Uraságtok azt irta volt nekem, hogy az én s a többi urak 
és vármegyék intéséből, a mint illy zavarban és illy hirtelen le
hetett, 100 lovas és 200 gyalogból álló sereget szerzett a hon 
védelmére; tanácsot kérvén: vájjon e sereg azonnal megiodul- 
jon-e? Én e buzgó s kellő gondoskodását uraságtoknak, mi
ként mindenkor, úgy főleg e vészleljes időben dicsérem, helyes
lem. A sereg megindítása iránt pedig szinte rögtön válaszol
nék, ha a jövő vasárnap az ország uraival és vármegyéivel együtt 
Tokajban nem kellene lennem a végett, hogy ott közértelemmel 
elhatározzuk.- a hon védelme s megmaradása tekintetében mit 
kellessék cselekedni. Uraságtok tehát küldje hozzám oda Tokajba 
az említett vasárnapra biztos és meghitt emberét; ettől én a 
magam és az urak s vármegyék tanácsát meg fogom izenni: 
Budára kelljen-e menni, vagy pedig egyenesen az ellenség után. 
Mert noha a török most, a boszszas rablásban kifáradva, s a 
közelgő téltől megrettenve, egy kissé megszűnt is, ha majd ma
gát kipihente, s mi azalatt az illető orvoslatról ideje-korán nem 
gondoskodunk, ismét előrohan, és pedig már nem csupán rab- 
lani, hanem az országot elfoglalni. Nekünk tehát egyesült érte
lemmel kell a felől gondoskodnunk: miként háríthassuk el nya
kunkról a kegyetlen ellenség nyomasztó igáját. Miért is ura
ságtok tartsa készen azonközben a sereget és táborszereket, 
én azon embere által hovahamarább tudtára adom, mi leszen te

7 9
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endő. Boldogul éljen uraságtok. Eger, Dénes vértanú ünnepe 
után, 15 26.

A ti egri püspökötök:
P á l  s .  A’.

Természetes hogy e bizonytalan helyzetben a városi ha
dak elünták a várakozást, és miután a kassai külvárosban nyolcz 
nap hasztalan tanyáztak, küldőiktől vett rendelet következtében 
haza oszlottak 2. Szapolyay azonban tekintélyes férfiak egyszer
smind nagyszámú nemesség és fegyveres nép kíséretében * ér
kezett meg tokaji várába; mellyeta Tisza és Bodrog öszszefolytá- 
nál a nagy Hunyady János épített, fia a hős király megerősített, s 
örök adományul ruházott a Szapolyay házra*. E tekintélyes fér
fiak közt Bajoni Benedek, a két testvér Ártándy: Pál és Balázs, 
a Szapolyayval közel rokon Pelrovics Péter *, Kismarjay Lukács, 
bihari és szabolcsi birtokosok tűntek ki leginkább; aztán a har- 
czos Bodó Ferencz, Gerendy János, Glezsán Miklós, Pőstyéni 
Gergely és Dóczy Gergely, kik mindnyájan együtt voltak az 
erdélyi vajda zászlója alatt Lajos király táborába menendők. A 
fegyveres nép a rokon térségen, a szép Hegyalja tövében tele
píttetett le 6. És érkeztek a kitűzött napra országnagvok s ren
dek fölös számmal a két testvér honból7. Megjelentek: Várday 
Pál egri püspök, egyedül az ovakodóbb egyházi főrendből, Pe- 
rényi Péter, anyja testvérével, a Drágffy Juliánától született Bá
thory Endre szatmári főispánnal, a nádor öcscsével *, Homonnay-

1 Kassai levéltár. — 2 Sperfogel, Wagn. Anal. Sccp. Π, 148 1. — * »Ein gros
Anzahl Ritter und gcriistes Dienstvolck, sein vnd seines Anhangs. * Widd- 
man, Goldast II, 46 h. — * Szirmay Not Topogr. Comitatus Zemplén 136 t  — 
8 »Quia Petrus Petrovits erat carnaliter frater, hoc est: a t t y a f y  g e r m e k  
erat cum Rege.1 11 Szerémy 42 1. — 6 lstvánffy IX, 84 1. — 7 Rövid m agyar 
krónika Petthő Gergelytől 1729, 100 1. — 8 Wagner, Collectanea Geneal. 
Historica Dec. 1, 35 1. Szinnay ugyan, Not Hist Com. Zempl. világosan azt 
mondja, hogy Percnyi Péter Kanizsay Dórától, a Perényi Imre 2-dik nejétől 
született 1502-ben, de ezen állítását semmivel sem bizonyítja; az, hogy Peré
nyi Péter mindjárt 1527 elején a Báthory István pártjára állt Báthory Endrével 
együtt, s mit Szerémy György róla beszél, hogy t. i. az 6 Szapolyayhoz ra-
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Drugeth Ferencz a hű ungi főispán, Pálóczy Fruzináoak a 
néhai Pálóczy Antal testvérének férje1, Szapolyay János test
vérének Krisztinának pedig fia2; bélteki Drágffy Gáspár, a 
mohácsi ütközetben elesett országbírónak DrágfiTv Jánosnak Ho- 
monnay Katától, az imént-említett Ferencz testvérétől szüle
tett fia * *; Verbőczy vagy helyesebben Kerepeczy István, a híres 
jogtudós, nagy népszónok, a zavaros hatvani gyűlés száműzött 
nádora, s miként most magát nevezgetni szokta: »az ország 
szolgája"4; Dóczy János királyi kincstartó; palotai Czibak Imre; 
Csáky László és Mihály; Szoby Mihály a Verbőczy fogadott atyja 
és száműzött társas ; Csaholyi Imre, Tornallyay Jakab, Mekcsey 
György, kusályi Jakcsy Mihály, nagylaki Jaksics György, Macze- 
dóniay Miklós, mohorai Vidffy Lőrincz, kisvárdai Várday Mihály, 
Matusnay János, kállai Vitéz János, eperjesi Patócsy Miklós, ger- 
lai Ábrahámffy Péter, Miklós és István, Kátay Mihály, malom
vízi Kenderesy János, Derencsényi Miklós, vajai Ibrányi István és 
Miklós többekkel, fejenként6; az erdélyi nemesek, székelyek,

gaszkodása nagyrészt csak színmntatás volt, mert Báthory Istvánhoz közel- 
rokensággal köttetett, »Ego dili — úgy mond — sicut homo digitum suum 
non possit cum fauce sua rodere, ita f r a t e r  est S t e p h a n u s  B á t o r ,  et  
e c o n v e r s o  P e t r u s  P r i n y i  g e r m a n u s  e s t  S t e p h a n o  B á l o r y * ,  
a mellett harczolnak, hogy Percnyi Péter Báthory Borbálától, vagy miként 
mások nevezik Magdolnától való volt, kit Wagner az idézett helyen Percnyi 
Imre nádor nejének állít — 1Szirmay, Supremi et Vice-Comites Com. Zemplin. 
KJ. 56 1. — 2 Wagner Collect. Dec. Ill, 40 1. — 3 W'agner u. o. 30, 31, 40 1. —
* Sokan Verbóczyt is atyafinak tartják Szapolyay Jánossal; Szirmay munká
jából Not Com. Ugochensis 79—81 világos hogy Deák  A p o l l ó n i a  volt az 
anyja, de ha ezen Deák Apollónia egy nemzetségből származott-c S za p ó 
l y á i  Deák  I m r é v e l  a nádorral? miként ugyancsak Szirmay, ugyanazon 
munkája 164— 171 lapjain bebizonyítai törekszik, el nem határozhatni. 
Hogy igazi neve K e r e p e c z y  volt, kitetszik Morvát István »Verbőczy István 
Emlékezete* czimú munkájából (82 1.), hol a Hunt-Páznán nembeli ve r bő -  
c z i  S z ó v á r d f f y a k ,  verbőczi nemesi udvartelköket 1429-ben, Kerepeczy 
Baridnak és testvérének János deáknak, a Verbőczy István atyjának, eladják; 
melly részbirtoktól aztán Kerepeczyék a szebb vagy tekintélyesebb »Ver
bő czy *  nevet kezdették felvenni, 161—157 1. — * Horvát István u. o. 242— 
450, 283—285 1. — 6 Előszámlál ezek közöl többeket Szerémy is; »Vidi — 
mond — Joannem Dóczy, vidi Petrum Prényi, vidi prepositam Georgium

6



82 λ » · · .

szászok, Kassa és más felső-magyarországi szabad királyi váro
sok pedig követeik által*. Sőt közelgett a lengyel király udvar- 
noka Nibschicz Miklós is, ki —  nem tudni mi czélból —  Sza- 

oct. ii. polyayhoz s az ország rendéihez October ll-d ikén indult köve
tül Krakkóból Kassa felé2. A bét, főként a gyűlés első két napja, 

oct U.15. octob. 14-dik s 15-dike, élénk vita és kölcsönös értekezlet közt 
folyt le az iránt: a hon illy védtelen állapotában, a köz jó és 
megmaradás érdekében, mit kelljen tenniök. Egy értelemmé 
vált, mit a vajda kimondatni leginkább óhajtott, hogy fő és kor
mányzó nélkül, ez iránt érvényest, megmaradandót, semmit nem 
tehetni*. Ez kimondatott. És kimondatván, —  Verbőczy, a 
Szapolyay ház régi kegyencze, ki mind széles tudománya, szép 
és folyó nyelve miatt, mind azért is mert az ország jogait min
denkor védte a zsarnokok ellen, határtalan népszerűséggel bírt 
a nemesi rendnél *, eldöntő irányt ügyekezett adni rögtön a dol
goknak. ő  a nemességet s a fegyveres népet, titkon mint nyil
ván, a táborban ágy mint saját lakjokon, személyesen felkeres
vén, buzdító szavakban s ritka ékesszólással kezdte festegetni: 
miként a magyar koronára, Lajos király holta után, nincsen ér- 
demesb mint Szapolyay János; ki, nemzetségére nézve a lengyel 
királyijai közel rokon, vitéz tetteire pedig, mellyek által a hazát 
a török ellen gyakran, s a parasztság borzasztó kegyetlenkedései 
ellen nem olly rég, nemcsak védte de meg is mentette, min-

Budcusem, vidi Joannem Vitéz-Kállay, et vidi Franciscum Bebek, vidi F ran
ciscum Homonnensem, et mullos dominos magnates v id i... et quatuor Comi
tes erant in Concilio Thocay, videlicet de Ilung, de Turoch, de Bator-nyr, de 
Pest vármegye, et sic de aliis magnatibus multi erant.1' 37 1. — 1 Horvát Ist
ván Verbőczy Emlékezete II, 252, 253 1. »Ego quidem —· mond Szerémy —  
audiendo eum (Szapolyayt) in Thocaj residentem, quod habens Conventicu
lum cicius cum Cassoviensibus, et invitavi ad Joannem vajvodam, quia prece- 
perat ad eum ut venirent, et sic ibant cives Cassovienses circa ipsum, e t ego 
cum eis.” 37 1. — 2 Kovachich .Suppi, ad Vest. Com. HI, 71 L — * Horvát 
1st. Verb. emi. II, 251 1. — * Relatio Nicolai Hungari 1527-ből, a britt m ú 
zeumban, »qui Vayvoda in medium protulit Dnum Stephanum Verbecium, 
virum nobilem, sapientem, orandi peritissimum, et inter Nobiles magne aucto
ritatis, qui semper tutatus est jura Regni contra tyrannos.*
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denkit felülmúl. »Nem kell — monda —  megfeledkezniük, hogy 
nagy és kemény büntetés alatt határozták el közértelemmel 
csak néhány év előtt: miszerint a magyar királyi székbe soha 
senkit nem ültetnek idegen fejedelmek közöl; kik az ősök em
lékezetére fukar, kegyetlen, szerencsétlen országlattal bélyegzet
ték többnyire magokat, s szörnyű veszélyeket árasztottak e sze
gény hazára, lm eleven példa előttök Ulászló, ki tunyán mint 
egy banya és dicsőségtelen ült a bíborpolczon; ha elhallgatjuk 
is szerencsétlen fia merészletét, mellyel hadaink virágát, eré
nyünk vitézségünk egykori babérját, mi félelmet s rettegést ger
jesztett ellenségeinkben, ocsmányul, gyalázatosán elvesztette. 
Valóban különös gondviselését, jóságát tanúsította az irgalmas 
isten, hogy e jeles, e bátor férfiút, a minapi gyászos harcz me
zejéről megmenteni, s életben tartani méltóztatott; miszerint 
mégis lenne egy ember, ki a hanyatló hazát, e köz-siralom ide
jén , férfias tanácsával s győzhetlen fegyverével támogatni és 
felüdíteni, mind képes legyen, mind akarja is" '.

Verbőczy ezen s ehez hasonló buzdító beszédei mihamar meg
hozták a reményit gyümölcsöt. Az egybegyült rendek, — kiknek 
egy része, miként fennebb láttuk, rokonsággal köttetett Szapo- 
lyayhoz, más része, mint Gsáky Mihály, Szoby, Verbőczy, Bodó, 
Ábrabámffy Péter és Pőstyéni, esküvel erősítette az 1505-diki 
rákosi határozatot2, vagy mint Czibak, Ártándy Pál, Bajoni, 
Glezsán és Kismarjay, együtt-táborozott Szapolyayval 1514-ben 
a Dózsa kuruczai ellen3, s valamint 15 18-ban a bácsi gyűlé
sen Szoby, Bodó, Maczedóniay Miklós, Ártándy Pál és Glezsán, 
vele együtt emeltetett a nemesség kegyéből a királyi hatalom 
korlátául állított országtanácsba*, úgy 152 5-ben a hatvani és 
rákosi gyűlés lázongásaiban Szoby Bodó és Ártándy Pál ismét 
együtt játszotta a szerepet: Báthory Istvánt megfosztani nádori 
tisztétől s helyébe Verbőczyt választani e l5, —  ezen rendek, a vér-

1 btvánffy IX, 84, 85 1. — 2 Pray Annál IV, 313, 314 1. — * Istvánffy 
V, 44, 4« 1. — * Kovach. Vest. Comit 4M  1. -  5 Pray U t Proc. I. 
193—201.

6 *
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ség vonzalma, a fellángoló nemzetiség magasztos érzelme, Ver- 
bőczy buzdító szónoklata, s magának Szapolyaynak ajándok- 
igéretekkel párosult nyájas leereszkedő társalgása1 által, annyira 
neki lüzelődtek, hogy Szapolyay Jánost harsány lapsok s lármás 
kitörések között királynak kikiáltották. Ő azonban, ki igen jól 
tudta, miszerint e gyűlésen, melly nem a szokott helyre, nem 
már eleve királyválasztásra hirdettetetl, s nem az ország min
den rendéiből állott, kikiáltatása teljeserejű nem lehet, azt, 
legalább külszinleg, ekkor még el nem fogadta, hanem hogy 
a kellő alakszerűséget megtartsa, egyszersmind a kedvező sze
rencsét is markon ragadja, oda vezette a rendek megállapodá
sát: hogy királyválasztó s koronázó gyűlést, lehető legrövidebb 
időre Székesfejérvárra hirdessenek; az ott megjelenni vonako- 
dók ellen az új király által is majdan megerősítendő fej- és jó
szágvesztési kemény büntetési szabjanak; addig is pedig, a vég
várak szükséges védelme ürügye alatt, —  mi kitűzött czíme volt a 
jelen gyűlésnek, —  a felföldi királyi városokra bizonyos adót rója
nak. Ezek folytában a köz-országgyűlés helyéül Székesfejérvár, 
napjául a legrövidebb idő, Imre herczeg ünnepe, azaz novem
ber 5-dikeJ, tehát csak alig három hét, az említett büntetés 
alatt, kikiáltatolt; oda bizonyos követ által a lengyel király is, 
mint a szepesi városok birtokosa, meghivatni rendeltetett *; Eper
jes, Bártfa, Lőcse, és Kis-Szeben városokra 1000 forint adó 
vettetett, s ennek behajtása Perényi Péterre, mint az alföld ve- 

o c t. te. zér-főhadnagyára, bízatott. Kedden, oclob. 16-dikán az adóhajtó 
parancs készíttetett el, melly a bártfaiakhoz így hangzott:

Okos  é r d e m e s  k e d v e l t  b a r á t a i n k !
Mennyi veszély közé hanyatlott ez ország, az ellenségtől 

minap szenvedett csapás, főként pedig fejedelmünk királyunk

1 Istvánfly IX, 86. — 2 »Eius Serenitas (Joannis Regis) constituisset Diétám 
pro 6. Novembr. elapsi, in Albam R.” Relatio Nicolai Ilungari; eredetije a britt 
muscumban. — 3 Krzyczki Endre levele Brodarícs Istvánhoz, dec. δ -ról 1626. 
Gévay Kl.
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odaveszte miatt, — nemcsak látjátok, de ugyan saját tapasztalás
ból tudjátok. És bár az ellenség az ország kebléből már kita
karodott s viszszavitte minden hadait, a véghelyeket és vára
kat félteni kell tőle, nehogy az is, mi megmaradt, kezére kerül
jön. Mi ugyan, szent Imre napjára, Fejérvárra, köz-gyűlést hir
dettünk az egész országnak; miután azonban az eddig is igen 
elhanyagolt véghelyeket, a fejdelemválasztásig némi veszedelm 
érhetné, felölök pedig jelenleg máshonnan gondoskodás nem té
tethetik, titeket szólítunk fel s keresünk meg ezennel: hogy e 
levelünket látván, rögtön 300 forintot gyüjtsetek, s azt az elő
mutató Nagyságos Perényi Péter temesi ispán úr embere kezé
hez adjátok, adni tartozzatok; máskép ne tegyetek. Tokajból sz.
Gál hitvalló napján, az űr 1526-dik esztendejében.

Smpolyay János erdélyi vajda.
Várday Pál egri püspök.
Perényi Péter tetnesi ispán; s a Tokaj 

mezővároshoz gyülésbe-sereglett többi 
urak és nemesek \

Szerdán végre, octob. 17-dikén, a kitűzött fejérvári gyű- ott. ír. 
lésre meghívó - levelek adatlak ki, a Szapolyay s fennelőszám- 
lált 30 főnemes egyenkénti megnevezésével, az ország felső- 
és alsó-részeibeli többi nagy és nemes, az erdélyi nemesek, szé
kelyek, szászok, és felső-magyarországi sz. kir. városok követei 
megemlítésével, s 16 pecséttel erősítve. A világi magán-urakhoz, 
jelesül Batthyányi Ferencz bánhoz, így szóltak e levelek:

Na gys á gos  úr ,
i g e n t i s z t e l t  a t y á n k f i a ,  b a r á t u n k !

Milly veszély közt forgott, sőt forog s hullámzik még most 
is e nyomorű ország, néhai boldog-emlékezetű kegyelmes urunk 
fenséges Lajos király úr siralmas elhunyta, odaveszte, s a magyar 1

1 Szirmay Notit Hist Comit Zemplén. 49, 60 1; megvan Praynál is Epist 
Proc. I, 276, 277 1. de némelly hibákkal.
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nemzetnek a köz ellenséggel isten Ítéletéből szerencsétlenül 
kísérlett minapi ütközetben történt megveretése és tönkrejötte 
után, — úgy hiszszük: nemcsak tudja nagyságod, de nagyrészt 
mintegy kézzel tapasztalta. Nehogy tehát azon ellenség, ha 
senki ellent nem áll, a nemesség s az ország még megmaradt 
részét is öszszetiporja, mi, mint a szent korona igaz tagjai, egy- 
begyültünk Tokaj mezővárosához, hogy az ország védelméről, 
ótalmáról, a szenvedett csapás és köz veszély helyrepótlásáról 
tanácskozzunk, tárgyalkozzunk, és a mennyiben tőlünk kitelik, 
gondoskodjunk. Azonban, többszöri tárgyalkozás, többszöri köl
csönös együttbeszélgetés után úgy találtuk, hogy e részben fej
delem és igazgató nélkül, s a nagyságtok és más urak s atyánk
fiái távullétében, hasztalan törekszünk, semmi állandót, semmi 
érvényest, az országra nézve jót és üdvest, nem végezhetünk. 
Ez okért, nehogy a késedelem nagyobb veszélyt szüljön, új- 
királyválasztásra tételre, köz-országgyűlést vagy egybesereglést 
véltünk a legközelebbi szent Imre napra Fejérvárra kitűzendő- 
nek, kihirdetendőnék. Miértis nagyságodat ezennel felszóh'tjuk, 
intjük, buzdítjuk, és igen-igen kérjük: tegye félre minden ügyét 
dolgát, jőjön a kitűzött szent Imre napra Székesfejérvárra, s olt 
velünk, és a többi urakkal, országlakosokkal, már a gyűlés első 
napján1 jelen legyen, az újkirálytételről, az ország veszélyei el
hárításáról, s azon ország megtartatásáról együtt-tárgyalkozandó, 
gondoskodandó; mert máskülönben bizonyosnak tartsa nagysá
god, hogy mi, az itt együtllévő többi urak s atyánkfiái társaságá
ban, azokra, kik az említett időre és helyre megjőni, s ott velünk 
jelenlenni, akár makacsság akár hanyagságból netalán vonakod
nának, olly büntetést határoztunk szabni, millyet ezen ország 
elferdüli s elszakadt tagjai érdemlenek; melly még unokáikra is 1

1 Ezért mondja Widdman, hogy a gyűlés határnapjául sz. Imre estvéjc 
azaz novemb. 4-dike tűzetett ki; »auf den Abendt Sancti Emerici, den 4. No
vember, nechstverschienen.® Goldast II, 49. h.
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örök gyalázatot s jószágvesztést vonand; és a mellyel mi, új feje
delmünk királyunk állal is meg fogunk erősíttetni. Máskép te
hát, ha az ország üdve, saját élte, nyugalma, s gyermekei sza
badsága kedves előtte, ismét kérjük, ne cselekedjék. Kelt a fen
nevezett Tokaj mezővárosában, szent Lukács örömhírnök ünnepe 
előtti nap, az úr 1526-dik esztendejében1.

1 A herczeg Batthyányi körmendi levéltárában lévő példány szerint; mellyel 
Horvát István: »Verbóczy István Emlékezete* czimű munkája II, 250—253 1. 
kiadott A cs. k. titkos levéltárban szinte van egy másolatpéldány, mellyet 
Gévay ürk. z. Oesch. félbenszakadt munkájába felvett, me Ily egyházi férfihoz 
volt intézve, s pecsét alatt küldetett meg Ferdinándnak. »Vielleicht führt das 
Bild des in seiner vorgestreckten Rechten drei Kornähren emporhaltenden 
Centauren im Siegel auf die Spur des Einsenders* mond Gévay. Én mindeddig 
nem akadhattam nyomába, ki viselt légyen czímerében: jobjában három ka
lászt tartó Centaurust; tekintetbe vévén azonban, hogy ezen levélben a meg
szólítás « R e v e r e n d e  Domine fráter* szavakon kezdődik, hogy a »Reve
r end us *  czím a Nádasdy által Ferdinándnak benyújtót czimjegyzékben a 
püspökök közt csak Szalaházy, Brodarics, Podmaniczky és Országhnak ada
to tt; s hogy Pozsonban a királyné mellett e négy püspök közöl csak Szala
házy és Brodarics volt jelen, igen hihető miszerint e levél ez utóbbiak egyi
kéhez intéztetett. Egyébiránt e példány eltér a Horvát István által kiadottól 
következőkben:

251 L 3 sor s u s c e p t a  helyett: s u s c e p t u m  (casum t  i.).
» » » f l u c t u e t  » f l u c tu a t .
» 4 » c o n s t a r e  » c o n s t a t
» 5 » p l u r i m o s  ex v o b i s  helyett: p l u r i m a s  e x  e i s dem .
» 6 » ne i t a q u e  helyett: IVe de inc ep s .
» 20 a Unde  D i a e t a m  et  C o n v e n t u m  helyett: Unde di 

c tu m  Co oven tum .
% 24 » p e r i c u l u m  g r a v i u s  p a r e r e  helyett: g r a v i u s  p e r i 

c u l u m  f er r e .
» 33 » Re g n i  h u i u s  p e r i c u l u s  helyett: r e g n i  p e r i c u l i s .
» 34 » et  p r o v i s u r i  stb. az ez után következő szavak, egész a

252 dik lap 10 dik sorában lévő Secus-ig  elmaradnak.
252 1. 10 » S e c u s  i g i t u r  i n q u a n t u m  stb. ac  l i b e r t a s  l i b e 

r o r u m  v e s t r o r u m  v o b i s  c a r a  e s t  helyett: S e c u s  
i n  q u a n t u m  stb. e t  l i b e r t a s  v e s t r a  v o b i s  c h a- 
r a e s t

» 20 » M i ch ae l  de Zob.  E m e r i c u s  de  C h a h o l  elmaradnak.
» 27 » G e o r g i u s  d e M e k c h e  helyett:G e o r g i u s  deMeczke .
» 28 » M i c h a e l  J a k c h y  helyett; M ic ha e l  J a k s y t h .
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lily baljóslatú mutalkozással, illy ferde kormánytapintattal 
végződött a különben bátor férfiakban s nemzeti lelkesedésben 
dús tokaji gyűlés; mellvnek öszszeszövetkezett tagjai elóleges 
gyűlhelyül Budát, határidőül mindszent napját vagyis november 
l-sőjét tűzték ki magoknak1. E gyűlés határozatai félreismer- 
hetlen elárulták az önkényt, a honmegmentési magasztos köntös 
alá rejtett zsarnoki vasvesszőt. A Fejérváron meg nem jelenőkre 
fej-és jószágvesztés büntetése várt Eperjesnek még Lajos ki
rálytól kiváltsága volt, mellynél fogva, hogy a nem rég szenve
dett tűz után felépülhessen, s kárvallott lakosait gyámolíthassa, 
a megégettek 1 2  évre minden adó s díjfizetéstől felmentettek, 
a meg nem égettek illetősége pedig 5 éviglen ezek felsegéllé- 
sére fordíttatni engedtetett2. És a tokaji gyűlés e kiváltságra 
semmit nem hajtott. Ezen felül a felföldi négy város csak épen 
most lerheltetett hasztalanul 200 zsoldos fogadásával; s a to
kaji gyűlés e terheltelésre sem figyelt. Mi több, a reájok kive
tett 1 0 0 0  forint adó, nem is a hon védelmére vala fordítandó, 
hanem a Perényi Péter adóssága lerovására, mellyel ő Berlóthy 
Szaniszló sárosi várkapitánynak tartozott. így történt, hogy az 
említett királyi városok, a tokaji gyűlés parancsával november 
1 -ső napján nálok megjelent Bertóthynak, a reájok rótt adó felét 
ugyan a további kellemetlenségek kikerülése tekintetéből lefizet
ték, de a más felét, a Szapolyay-párt s az országos határozatok 
tekintélye nagy csorbájára megtagadták 3. És igy kezdte Szapo- 
lyay János, atyjáról öröklött hő vágyai teljesültének mindjárt 
hajnalán, elhányni a bizalmatlanság s idegenkedés üszkeit, mely- 
lyek mihamar kitörő lángjokkal hirtelen felemészték azon fény

252 1. 31 sor J o a n n e s  de M a t h o c h  helyett: J o a n n e s  de M a t u s n a .  
» 32 * * N i c o l a u s  P a t h o c y  helyett: N i c o l a u s  de Pa loc z .
j> 36 » S t e p h a n u s  ac  N i c o l a u s  I b r a n y  helyett: J o h a  n n e s  

e t  N i c o l a u s  J s t v a n f y .
1 Et ita statuerunt, quod quilibet veniret ad Budam, ad festum Omnium 

Sanctorum.5’ Szerémy 37 1. — Wagner Diplomat Comit Sáros. 252—254 1. —
* Sperfogel, Wagn. Anal Seep. II, 148 1. utána Kovach. Suppi, ad Vest Com. 
IU, 75 1.
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koszorút, mellyet a nemzet, önérzete melegében s vérségi 
vonzalmában olly buzgóan fűzött halántéka körül.

Egészen más modort követett a spanyol királyi udvarban ne
velt, tehát az országlat rejtélyesb ütereit és sikamlós ösvényeit is
merő Ferdinánd, s a kormányzásban nem kevesbbé jártas, főként 
pedig a magyar alkotmány szövedékét s a nemzet természetét éle
sen átpillantó Mária, pártjok biztos megalapításában. Ferdinánd a 
kfilügyek térén vez érkedve, miután látta, hogy a magyar királyi 
székbe országgyűlésen kivüli meghivatását a magyar uraknál ki 
nem viheti, October 3-dikán nyilván kijelentette, miszerint a 
magyar és cseh királyi czímet, noha némellyek azt tennie taná
csolják, mindaddig, mig királylyá el nem választatik, fel nem 
veszi1, svelélytársait szép szerével ügyekezett nemcsak előlegesen 
megnyerni, de egyszersmind azt is, hogy Ő ellene azok ne egyesül
jenek, ügyesen megakadályozni. Ezen czélból, mig egyrészt Sza- 
polyayékhoz Peremartoni Mihályt küldötte, másrészt Bécsbe ér- 
keztével tüstént udvari kanczellárja Harrach Lénárt· által Szulej- 
mánnak iratolt az iránt, hogy hozzá-indítandó követei számára 
menevédet adjon; s ugyanekkor nem mulasztotta el Kämmerer 
Detre németujhelyi püspököt a lengyel királyhoz a végett rendelni, 
hogy tőle mind a török ellen, mind a magyar és cseh koronák 
elnyerésére, segítséget kérjen *. Mária pedig a belügyek folyása 
felett őrködve, férje elhunyta után Őt illető felségi jogait életbe 
léptette, azokat hasznára fordította, s kegyelemosztási, ado- 
mányzási és egyházpárlfogási hatalma tettleges gyakorlatával 
kezdte a kedélyeket magához hódítani. Mindenek felett, hogy 
a hozzá annyi hűséggel ragaszkodó, neki e vészteljes napokban 
biztos menhelyet nyújtó, s September 15-dikén ismét 20 piszt
ránggal, 2 8-dikán pedig titoknokának Oláh Miklósnak, saz ud
vari kanczellárnak másnemű halakkal kedveskedő3 Pozson 
városával legfelsőbb kegyelmét s kedvezését éreztesse, és azt

1 Buchholz Π, 414. — * Gévay értek. Oesterr. Beob. 1844. 74 sz. —
* Pozson városa számviteli könyve 1526.
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maga iránt még inkább lekötelezze, a városi tanács kérelmének 
engedve, ép az nap, mellyen az országgyűlést Komáromba 
kitűzte, October 9-dikén, a várost mármár ellepő nagyszámú 
zsidóságot, mind uzsorás csalfálkodásaiért, mind azért is, mert 
a török közeledte hírére többnyire gyávául elszaladt, a városból 
száműzte, s vagyonát várerősítésúl a városi kincslet számára 
elkoboztatta. Kedves udvari titoknoka, az imént-említett, később 
nagyhírű, s esztergomi érsekké lett Oláh Miklós, tette fel az 
erről szóló s mai napig eredetiben meglévő levelet, mellynek a 
városi királyi adóra nézve is nevezetes szavai következőleg 
hangzanak:

Mi Mária, isten kegyelméből Magyar és Cseh stb. orszá
gok királynéja, emlékezetül adjuk ezennel jelentvén mindennek 
kit illet: hogy mi, a mi híveink, ezen Pozson városunk okos 
érdemes bírája s esküdt polgárai esedezéséből értvén, de salját 
szemünkkel is látván, e városunk nagy ínségét s elszegényedését, 
és bogy ez nem más okból eredt, mint az itt lévő nagy sokaságú 
zsidóknak g o n o s z  é l e t e  m ó d j á b ó l  s g y a l á z a t o s  u z s o 
r á s  n y e r e k e d é s é b ő l ,  mellyel azon polgárainkat s az egész 
népet lebilincselték és hurokra kerítették1; mind ezért, mind pe
dig azért is, mivel azon zsidók, ama gyászos csapás után, mellyel 
a mi igen kedves urunk s férjünk, boldog-emlékezetű fenséges 
Lajos király, múlt napokban, a római hitért férűasan harczoltá- 
ban, a hit ellenségétől, önnei nagy véromlásával kapott, meg- 
félemlvén, említett polgárainkkal egyenlő szerencsére várni 
nem akartak, hanem elébb vagyonuk, marhájok, s javaikat 
előre küldve, házaikat üresen hagyták s magok önként máshová 
szaladtak,— Báthory István nádorispán úr és más tanácsosaink 
határzatából és tanácsából azon pozsoni polgárainknak azt tar
tottuk megengedendőnek: miszerint ők, azon zsidókat, kik

1 sEamque non alia ex causa evenisse, quam ex Judeorum, q u o r u m  
m a g n a  h i c  e s s e t  f r e q u e n t i a ,  v i t a  f l a g i t i o s a ,  t u r p i q u e  e t  
u s u r a r i o  q u a e s t u ,  quibus eosdem Cives nostros, o m n e m q u e  p o p u 
lu m  sibi devinxissent et illaqueassent*
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velők egyenlő jó és bal szerencsét viselni nem akartak, hanem 
javaik s vagyonukkal együtt elszaladtak, ezentúl ezen városunkba 
be ne ereszszék, házaikat azoknak, kik meg akarják venni, 
szabadon eladják, s azok árát bőven e város kijavítására és 
megerősítésére fordítsák; de ollyképen, hogy ha m i, vagy 
Magyarország jövendő királyai, ezen Pozson városunk dqát 
azon zsidók házai miatt felebb emelendjük, a polgárok e terhet a 
mi s jövendő királyok tetszése szerint viselni tartozzanak1. Ezen 
felül a város nagyobb kényelme végett abban is megegyeztünk: 
hogy azon zsidókat se szenvedjék meg a városban, kik a többi 
szökevények maradványai volnának; ezeknek házait azonban 
eladván, árát adják viszsza nekik, nehogy mind kizáratásukat 
mind házaik vesztét is együtt és egyszerre legyenek szenvedni 
kénytelenek. Miként is megengedjük és megegyezünk jelen leve
lűnk erejénél és tanúságánál fogva. Kelt Pozsonban szent Dénes 
vértanú ünnepén2, az úr 1 526-dik esztendejében.

Mária királyné s. k .
(P.H.)

Oláh Miklós titoknak s. k. * *

Hálául e kegyosztásért a város más nap a királyné udvar- o<*. io. 
mesterének, Pók Jánosnak, néhány sigérrel, csukával, és 
menyhallal, négy hónap múlva pedig Oláh Miklósnak a levélfelté
telért 16forinttal vagyis 20 font pénzzel kedveskedett*. És ezek 
folytában Mária, a saját személye s közhaza tekintetében érde-

1 »Ita tamen, quod si nos ve) futuri Reges Hungáriáé, Censum huius 
ipsius Civitatis nostrae Posoniensis ratione domus ipsorum Judeorum sunt 
augmentaturi, teneantur ipsi Cives, hoc oneris, ad beneplacitum nostrum, 
aut futurorum Regum subire.* — 2 Hibás tehát a jegyzék, melly Pray 
EpisL Proc. I , 275 lapján ekként áll: »Videtur data esse post mandatum, 
quo regina eodem anno 1526 die 21. Septemb. judaeos Posonio exigi jus
sit*, mert Dénes napja octob. 9-dike. — 3 Pozsonvárosi levéltár. —
* »Item Mitwoch nach Francisci geschenckt dem Pock, der Könnigin Hof
meister, etlich Zindl, Hechten, vnd rvtten per 1 L ΙΠΙ ß. d.* — »Item Mer 
die Wochen Lichtmes hat chamerer zalt XVI fl. dem Nicolosch der Könnigin 
secretary von wegen des briefe vff die Juden, facit XX t. d.* Pozson városa 
számviteli könyve 1526.
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mes férfiakat jutalmazandó, az esztergomi várat a török ellen 
vitézül védeti s megtartott Nagy Máténak, e felöl kiadott okle
velében, legfelsőbb tetszését s megelégedését nyilvánította1; 

Oct. i3. October 13-dikán, a mohácsi ütközetben maradt magvaszakadt 
nagyságos Pálóczy Antal pesti házát a dunaparton, a Hajósútcza 
mellett, váraljai Horvát Jánosnak, és nejétől Bánffy Magdolnától, 
tallóczi Bánffy Ferencz leányától született ugyancsak János nevű 
fiának adományozta 1 2; az egyház körében pedig, a győri székes
káptalanhoz Oláh Miklóst néhai Únyi János mester helyébe, 
egyszersmind még a bécsi gymnasiumban tanuló Amadé Farkas 
mestert, a legközelebb jogszerűen bármikép megürülendő helyire 

oct. u. kanonokokká, s October 14-dikén, a bácsi főegyházban Palinay 
György bosznai püspök halála által megüresült nagyprépost- 
ságra tisztes Egrösy Lőrincz említett főegyházi őrkanonokot, 
emelte *; és midőn a győri káptalan Oláh Miklóst ujonta nyert 
kanonokságába beigtatni vonakodnék, következő erélyes királyi 
parancsát küldte hozzája:

»Mária stb. A győri egyház tiszleletes káptalanjának, a mi 
híveinknek, üdvet és kegyelmet! Neheztelve értjük felőletek, 
hogy t i , a mi kinevezésünk ellenére, tisztes és vitézlő Oláh 
Miklós mester hívünket és titoknokunkat, a néhai Únyi János 
mester kanonoksági tisztébe be nem igtattálok, hanem nem tud
juk minemú mentséggel éllek. Tudjátok meg, hogy az ezen 
ország e g y h á z i  j a v a d a l m a i  a d o m á n v z á s a b e l i  fő
p á r t f o g ó i  j o g  a mi  f e l s é g ü n k n é l  v a g y o n ,  s az
zal,  m i n t  M a g y a r o r s z á g  k i r á l y n é j a ,  élni  a k a r u n k .  
Minél fogva hűségteknek ezennel szigorúan, j a v a d a l m a i

1 Koppi Károly: »Vestigia potestatis et Jurium quondam Reginis Hungá
riáé propriorum* czimú kéziratának gyűjteményemben lévő kivonata, 141. —
2 „Domum Magnifici condam Antonii de Pálócz, in Civitate Pestiensi, peues 
plateam Nautarum, a parte Danubii existentem®. 1. Ferdinand 1527-beli ere
deti levele. — 3 »Venerabili Laurencio de Egrews, Custodi et Canonico dicte
ecclesie Bachiensis, authoritate Juris patronatus sui, qua. post obitum Sere
nissimi principis quondam Ludovici Regis (eadem Regina) fungebatur*. 
I. Ferd. 1527-beli eredeti levele.
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e l v e s z t é s e  a l a t t ,  meghagyván parancsoljuk, és egyebet 
meg sem szenvedünk *, miszerint az említett Miklós mester 
titoknokunkat, vagy nevében az δ törvényes ügyviselőjét, a fen- 
megirt kanonokság s tisztség birtokába, kinevező-levelünk tar
talmához képest, jelen soraink vétele után rögtön, minden ha
ladék nélkül beigtassa, s máskép tenni az imént-érintett bünte
tés alatt semmi esetre se merjen. Kell Pozsonban stb" *. Szinte 
Oly világos erélyes elhatározott akarattal jelentette ki legfelsőbb 
egyházpártfogói jogához ragaszkodását azon levelében, mellyel 
Amadé Farkast ugyanazon káptalanhoz kinevezte. »Tekintetbe 
vévén, —  úgy mond —  jelenleg a bécsi gymnasiujnban tanúló 
Amadé Farkas mester hívünk érdemeit, erényét és tanulságát, 
ő t, mint alkalmas, érdemes férfiút, királynéi főpártfogói jogunk 
hatalmával, mellyel a fenséges király a mi igen kedves urunk 
s férjünk halála után, ezen országunk valamennyi egyházára 
nézve átalában bírunk1 * 3, a győri székes-egyházban, jelen leve
lünk kiadatása után, akár halál, engedmény, vagy lemondás, 
akár másraruházás által, vagy bármi másképen megürülendő leg
első kanonokságra s egyházi tisztségre tartottuk választandónak, 
kinevezendőnek s bemutatandónak" \  És így történt az, hogy 
ezen kegyteljes de erélyes és alkotmányszerű viselet s fellépés 
híre October 13-dikán már Sopron városa küldötteit is Pozsonba 
vezettes, mellynek vidéke e napokban, nagyfontosságú ország- 
ügyviteli műtételek színhelyévé vált. A Mária és Ferdinánd által 
olly rég óhajtott találkozó ugyanis, egyszersmind a magyar ko
rona elnyerésebeli nagy terv kivitelének az özvegy királyné 
mellett lévő magyar főemberekkel együtt leendő czétszerű és

1 » S c i a t i s  J u s  p a t r o n a t u s  C o l l a t i o n i s  b e n e f i c i o r u m  E cc l e 
s i a r u m  h u j u s  R e g n i ,  penes  M a j e s t a t e m  N o s t r a m  e s s e ,  qu o  u t  
R e g i n a  H u n g á r i á é  u t i  vo lu m us .  Quapropter Fidelitati Vestrae harum
serie firmiter sub  a m i s s i o n e  b e n e f i c i o r u m  v e s t r o r u m  c o m m i t t i 
m u s  et mandamus, aliud habere nolentes? stb. — 2 Koppi idézett munkája.—
3 »Auctoritate Juris Patronatus Nostri Regina lis, quod generaliter, Serenissimo 
et marito nostro charissimo Rege mortuo, in omnibus hujus Regni nostri 
Ecclesiis habemus’’. — * Koppi u. o. — s Pozson városa számvib k. 1626.
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alapos elrendezése, a Pozsonhoz közel eső Hainburg alsó-ausztriai 
határszéli városba tűzetvén ki October 1 4-dikére, tehát történe
tesen ép azon napra, mellyen Tokajban saját párthíveivel Sza- 
polyay is megvetette országlatra-jutása alapját, — Mária, mielőtt 
Hainburgba rándulna, ezen egybejövetelről levelével a tekintély
ben s hatalomban naponta növekvő Frangepán Kristófot is tudó
sította; felszólítván őt, sőt meghagyván neki: hogy miután az ő 
ottani jelenlétére, kit, miként hallja, a hű horvát- és tótországi 
urak és lakosok különben is követül küldöttek néhány társaival 
Ferdinándhoz, szüksége van, tegye félre minden ügyét dolgát, 
s társaival együtt haladék nélkül hozzá Pozsonba siessen, olly- 
képen, miszerint vasárnap, az említett October 14-dikén, vagy 
legalább a következő hétfőn, Hamburgban megjelenhessen1. A 
dolgok hirtelen változtához képest azonban, a czélba vett egybe- 
jövetelnél, sem a kitűzött határnap meg nem tartathaték, sem 
azoknak mind, kik ott jelenlenni ohajtának, tanácsa nem hasz- 
náltathaték. A titkok titkába beavatott Nádasdy Tamás ugyanis, 
az egybejövetel előtt még egyszer csakugyan megfordult Ferdi- 
nándnál, kinek October 13-dikán Mária, saját titoknoka Beraát 
mester egri őrkanonok által is izent szóval némi levélre nem 
bizható dolgokat2; és e körülmények közbejötté után rögtön, már 
sem a nádor, sem a kanczellár, sem Frangepán Kristóf, hanem 
csupán és egyedül Szalaházy Tamás, Thurzó Elek, és Bornemi
sza János, látszának ollyaknak, kiknek hűsége, Ferdinánd kor
mányszellemének a vesék redőibe ható saspillanata előtt, minden 
tekintetben kiállhatá a tűzkísérletet, s megérdemelhető a * tán to
ri thallan"' czímzelet; kik tehát a hamburgi titkos értekezleteknek 

oa. is. korlátlan részeseivé tétethetének. October 1 5-dikén jelent meg 
Hamburgban Ferdinánd, nejével Annával, Mária pedig a két 
legmeghittebbel: Szalaházyval és Thurzóval*. Bornemiszát, ha
nyatló kora tartóztatta viszsza. Hasztalan ügyekezett őt Nádasdy

1 Pray Epist. Proc. I, *78—280 L — 2 Gcvay Urk. z. Gosch. — *G éray 
lünerar. és Oesterr. Beob. id. sz.



iste. 9 5

Tamás reábírni az elmenetelre; hasztalan rajzolta előtte: meny
nyire óhajtja, mennyire kívánja egykori nevendéke, Anna főher- 
ezegasszony látni, ki világosan meghagyta: mondja meg neki, 
hogy ha máskép nem jöhet, saját gyaloghintóját is kiész érette 
küldeni. »Sajnálom, —  szóla az agg bajnok —  de nem illik hogy 
engem vén koromban kólyán hurczoljanak, miután azt e szem- 
pillanatig elkerültem" l ; és otthonn maradt.

Hogy a széptollú, müveit, minden tekintetben jeles Bro- 
daricsnak, az ország kanczelláijáoak, illy váratlan elmellőztetése 
igen nehezen esett, könnyen gondolhatni. Rövid levelét kül
dötte ő az nap maga helyett, Ferdinándhoz; és e rövid levél bő
ven viszszasugározza az indúlatot, melly sebhedt lelkét átfuvalta. 
»Valóban fájlalom egész szívemből, —  így szól a levél — hogy 
nekem fenségedhez, főként illy közel! mennem nem szabad; 
de mintán ez a közjóért történik, annál nyugodtabb kebellel 
kell tűrnöm. Nádasdy Tamás, hiszem, elbeszélte fenségednek 
őszinte hűségemet s szolgálatra kész állhatatos akaratomat. Oly- 
lyan az, a millvennek ő beszélte; miilyennek én személyesen 
már régen ígértem. A többit azokból, miket a veszprémi püspök 
ésThnrzó uraim elő fognak adni, megérti fenséged; kinek kegyel
mébe én magamat egészen, egyedül, és alázatosan ajánlom" *. 
De még egy sokkal érdekesb jelenet gördül élőnkbe mellékda
rabul, azon gyanú- és titokteljes sorokból, mellyekkel a dolog
nak őrszemmeltartása végett fenn a pozsoni várban maradt 
Nádasdy, az özvegy királynét, Hamburgba, rég nem látott test
vérbátyja eleibe kisérte. »Egy levelet küldök —  monda — ide
mellékelve fenségednek, mellyből fenséged sokat tanulhat saját

1 »Dolet idem Dominus Bornemyza quod iuxta desyderium et voluntatem 
Serenissime Contoralis Vestrae Serenitatis non potuit venire istuc ad Hamburgh, 
et dicit se iám senem non decere lectica circumferri, quum illa husque in 
hanc horam non sit usus. Nam Serenissima Contoralis Vestre Serenitatis nun- 
dauerat per me ipsi Domino Bomemyza, quod si aliter venire non posset, 
vellet post eum lecticam propriam mittere*; Nádasdy lev. Ferdinándhoz 1526 
octob. 18-ról. Gcvaynál Urk. z. Gesch. KI. — * Ugyanott
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ügye érdekében. Én, ha el nem határoztam volna a fenséged 
iránt kezdett hűségben és állhatatosságban örökön őrökké meg
maradnom, elhagyhatom vala e levél küldését; de fenséged 
bennem legkevesbet se kételkedjék, sőt higyje el: hamarább 
váltom fel éltemet halállal, mint fenségednek őszintén és ön
ként felajánlott akaratomtól eláiljak. Az ide-zárt levelet pedig 
fenséged, mihelyt elolvasta, legott küldje viszsza; és az isten 
szerelméért, de senkinek, főként a királynénak ne mutassa *. 
Még egyszer esedezem fenséged előtt: küldje viszsza nekem e 
levelet; mert eskümmel köteleztem annak, kitől kaptam, hol
nap visszaadnom. Tanácsot én fenségednek, illy nagy és bölcs 
fejdelemnek, nyújtani nem tudok; fenséged maga most már 
legjobban megítélheti: dolgaiban mit kelljen tennie; kivált miu
tán kegyelmes asszonyom, a fenséges királyné, nála van". Egy 
férfi lépett be történetből Nádasdyhoz, épen azon pillanatban, 
midőn nevét e sorok alá irta. E férfi ugyanaz, kihez e sorokhoz 
zárt levél szólt, ki az illetőket Pozsonban a Szapolyay pártjára 
téríteni hasztalan ügyekezett, a Verbőczy István küldöttje, Bekényi 
Benedek volt. Rövid szót váltott ő a zavarodásba jött Nádasdy- 
val. Köszöntötte, Verbőczy nevében. Mondta: hogy ezen órában 
Hamburgba siet a királynéhoz; de viszszajövet bővebben fog vele 
beszélni, mert hozzá is van valamelly üzenete Verbőczytől. Ná- 
dasdy, csak egy rövid intést ragaszthatott még minderről utó
iratul soraihoz; hogy Ferdinánd tudja magát mihez alkal
mazni 2. 1

1 «Me prius vitam cum morte commutaturum, quam de mea voluntate, 
Vestrae Serenitati sincere ac sponte oblata decedam. Ipsas vero literas, pre- 
sentibus vt dixi inclusas, Serenitas Vestra quamprimum perlegerit, mox mihi 
rem ittat, et per Amorem Dei nemini ostendat, et praesertim Reginae nequa
quam ostendat*. — * Postscripta: Supervenit ille, ad quem fuerunt scriptae 
lilerae presentibus inclusae, et dixit se mox istuc Hamburgk ad Maiestatem 
Reginalem, nomine Stephani Werbcwczy iturum; ex his Serenitas Vestra iam 
apertius cognoscet quid sibi erit faciendum*. Mádasdy levele Ferdinándhoz 
1626 octob. 15-ről. Gévayná) u, o. Világosítja e körülményt octob. 18-kán 
kelt levele is.



itta. 97

Történetünk fonala Hamburgban megszakad. Sűrű leple 
alá azon titkos értekezleteknek, mellyek itt October 1 6-dik és oct is.
17-dikén tartattak, nem pillanthatunk; az mai n?pig is felvonat-oct. n .  
lan maradt. A fennebbiek nyomán csak azt láthatjuk, hogy 
Nádasdy, hű közleményeiért, olly kegyelem- s jóságteljes vá
laszt kapott Ferdinándtól, mellyel ő, October 18-dikán keltoct. is. 
újabb levelében, nemcsak örök szolgálatával, de vére hullásá
val, sót ha szükség élte feláldozásával ígért, inig élni fog, teljes 
egész szorgalma, törekvése, buzgalma és hűsége erejéig meg- 
érdemleni ügyekezni. És ez ígérete folytán jelenté egyszers
mind Ferdinándnak, miszerint Bekényivel mindeddig sem be
szélhetett s végezhetett semmit, miután ez Hamburgból még 
viszsza nem tért; az alkalmat azonban használni fogja, meg
látja mit akar, nem gondolja hogy más húrt pengessen, mint 
a mellyet másoknál pengetett elmenete előtt1. Nagyobb figyelmet 
vélt fordíttatni a kanczellárra, ki szolgálata újabb ajánlása mel
lett Nádasdy előtt is bizodalmasan kijelenté: miszerint honma- 
radtán, ha a Ferdinánd ügyei előmozdítását tekinti, megnyugodt 
ugyan,, de ha meggondolja mennyire szeretné és kívánná Fer- 
dinándot látni, a legelégedettlenebb, s nem hiszi hogy megállja 
vagy elviselhesse, mikép a királyné viszszajöttével azonnal, ha 
bár ismeretlenül is, egy vagy két kocsival fel ne ránduljon 
Ferdinándhoz. »Uly hihetellenkép lobog benne a vágy, — jegyzé 
meg Nádasdy —  fenségedet látni, és fenségeddel beszélni. A 
többit levélre bízni nem merem; szóval fogom rövid időn elő
adni. De ha fenséged velem, legkisebb szolgájával, az alatt is 
bármiben parancsolni méltóztalik, ím itt vagyok1 2 * * * * 7. Egyébiránt „

1 μ C r e d o  eum e a n d e m  cantilenam canere, quam cecinit istic illis quibus 
opus erat*. — * „Dicit existimare nou posse se perpeti et offirmari, quin
etiam incognitus cum uno vel duobus Kochi (ita incredibili studio videndi et
colloquendi Vestram Serenitatem est incensus) ad Vestram Serenitatem profi
ciscatur , quumprimum Serenissima Regina redierit Caetera quae vix audeo 
literis committere, brevi Vestrae Serenitati coram exponam, Interim si quid
Serenitas Vestra mihi minimo servitori suo mandare dignabitur, ecce me*.
Nádasdy lev. Ferdinándhoz octob. 18, 1526. Gévaynál Urk. z. Gcsch. Kl.

7
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magam és minden enneim örök szolgálatát, s a fő tisztelendő 
kanczellár urat, ismét meg ismét ajánlom." — Tudósítását az
zal rekeszté, hogy Bornemisza a szakálosokal lőpor és go
lyóstul együtt köszönettel vette, de a liszt még sem érkezvén, 
könyörög: írjon Ferdinánd a bécsi helyettesnek, küldje mielőbb 
viszsza szolgáját a liszttel.

E Nádasdy által megsúgott figyelmeztetések olly hatással 
voltak Ferdinándra, hogy Kreutzer Gergely laibachi székes-fő- 
esperestet és Dörnberg Rézmánt még az nap Pozsonba indí
totta követeiül, miszerint a kanczellárt és nádori együtt vagy 
egyenként tüstént felkeresvén, megbízó-leveleik átadása után 
azon jóakaratról és kegyelemről, mellyel Ferdinánd irántok 
viseltetik, mellyel mindegyike javát, üdvét, boldogságát, és 
dolgai szerencsés előmenetelét óhajtja s kívánja, biztosítsák; 
aztán adják elő: miként jelenleg semmit sem szeretett volna 
inkább, mint velek személyesen szólhatni s e bizományokat 
őszintén közölhetni; miután azonban ennek, mind a közjó 
mind különösen az ő magán dolgai java miatt el kelle maradni, 
csendes lélekkel viseli, s a latiu példabeszédként erényül hasz
nálja a szükséget; — őket mindazáltal, minthogy legnagyobb re
ményét s bizodalmát ketlőjökben veti, ezennel felszólítja: mi
szerint nem tekintvén tőlök távullétét, iránta s fenséges háza 
iránt kezdett, és eddig szerencsésen folytatott hűségök von
zalmuk s szeretetök erejéhez képest, kisérjék ügyeit buzga
lommal, s mind Magyarország főbbjei előtt, mind másutt is hol 
kell és szükséges, ápolják pártolják és mozdítsák elő, hogy 
így a szerencsésen kezdettek szerencsésen végre is hajtassanak. 
És miként neki nincs semmi kétsége, hogy az ő segedelmök által, 
óhajtott czélt érhet mindezekben, úgy viszont ők is legyenek 
meggyőződve, miszerint e munkájok buzgalmuk és kötelességük 
teljesítéséért, nemcsak kegylcles kegyes és kegyelmes urok 
fejedelmük s aljjok akar lenni, de tőle méltó bért és tisztessé
ges jutalmat is várhatnak". Oda voltak ezenfelül utasítva a kö
vetek: mondják meg az említett kanczellárnak és nádornak,
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bogy mindazok teljes sorozatát, mik Hamburgban ez alkalommal 
tárgyaltattak és határoztattak, az özvegy királynétól s a veszpré
mi püspök és Tburzó Elektől meg fogják érteni; felszólítván Őket, 
miszerint azok iránt szinte nyilvánítsák véleményüket. A köve
teknek azonban e véleményre, utasításuknál fogva jól kelle 
figyelni, azt gondosan feljegyezni, —  aztán a zágrábi püspököt 
s követtársait hasonlókép felkeresvén, és őket hűségre s tetteik 
jutalmára csaknem azon szavakkal mint a kanczellárt és nádort 
buzdítólag intvén, a felől bizonyosokká tenniök: hogy Ferdi- 
nánd az ő megérkeztüknek elannyira örül, miszerint abból csak 
szerencsét jósolhat magának s dolgainak1.

A villámot rejtő feilegek azonban mind öszszébb és ösz- 
szébb vonultak a hon borús egén. A tokaji zajos gyűlést s a 
hamburgi titkos értekezleteket toborzók követték, elébb tü
zelő szónoklatokban, aztán lángralobbanó viharos tettekben· 
Szapolyay János zászlóját Verbőczy István vitte elül, és e 
zászló alá szegódöttek betárogatták az országot: »hogy jogtalan
ság lenne a nemzettől, sokáig kétségben tartani a királyság iránt 
Szapolyayt, ki nem félelmes erejét villogtatva, miként hajdan 
Mátyás, nem a menyegző kéjelmeivel kínálkozva, miként Ulászló, 
nem is örökségi jogait hánytatva, miként némelly külföldi fej- 
delmek, de a közhaza érdekében szerzett érdemei babéijával 
állván elő, ha , midőn nem olly rég a nemzet véleményében a 
királyságra méltónak ítélve, most, mint már az ország kije- 
leltje, a nemességtől az adott szó beváltását kívánja, csak illető 
jutalma után nyúl magas erényének. Megtagadhatja ugyan tőle 
az ország, minden érdemei melleit is a koronát, de szégyen 
nélkül épen olly kévéssé, mint a hon-megmentése dicsőségét, 
mi pedig királyibb, és fényesb és jelesebb czím marad a szeren
cse bármelly fordulatában, mint a királyi páleza, palást, és 
bíborszék. A sulymérték az idegen s a nemzeti királyok közt 
rég megkisérltetett. Mátyás, a magán életből, a fogság szeny-

7*
1 Gfvay Urk. i .  Gesch. KI.
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nyéből dohából királyságra emelt ifjú, fényes dicsőséggel sze- 
rezgette viszsza, miket az idegen királyok elvesztegettek, s miket 
ő, a nemzeti király, saját erénye által viszszanyerve, utódainak 
hagyandott, gyalázattal ejtegették el ismét az idegen királyok. 
Igv jutott tönkre a gyáva Ulászló s a gyermek Lajos alatt azon 
vitézlő rend is, mellyet a halhallan érdemű Mátyás állított, s 
melly felvirágoztatta az ő kormánya alatt hatalom és dicsőségben, 
viselt dolgok hírében, minden más európai állodalmat felülmúló 
Magyarországot! Ha ki pedig a Mátyás jeles tetteit szemügyre 
veszi, az ő dicsősége nagyobb részét Szapolyav Istvánra fogja 
viszszasugárzani látni, ki aztán a hon iránti buzgalmát s kitűnő 
érdemeit, a hozzá, illy jeles atyához, méltó fiának Jánosnak 
hagyta örökül. Mátyás ugyanis nem viselt háborút, mellyben 
Szapolyav István főrészt nem vett volna. A súlyos cseh háború
ban tanúsított erényeit eléggé mutatják a jutalmak, mellyekct 
neki, a magyar nemzet legvitézebb, érdemben legdúsabb ki
rálya, nyújtott; pedig ki ne tudná: mennyi dicsőség, mennyi 
hatalomnövedék hárult e háború szerencsés bevégzetéhől a ha
zára. És szabad kimondani fiúnak az apáról, hogy őt, a köz
akarat, tettei nagy voltáért s a nemzet iránti bokros érdemeiért 
emelte a tisztség méltóság olly magas fokára a bölcs király mellé, 
ki még mindezt sem tartván elégnek, őt inkább erénye mint 
csupán szerencséje világos jeléül, nemcsak több birtokkal több 
világi jókkal, de nagyobb tisztességgel is ítélte elhalmozandónak. 
Ezért, az ausztriai és slcziai háború végével, egyedül magát 
választotta ki erénye s okossága tekintetéből, hogy miután a 
királyi kegyelmet, a méltóságnak érdem általi kivívásával már 
megelőzte, képzelhető legigazságosb jutalmul: azoknak, ki
ket legyőzött, legfőbb tiszténél fogva, teljeshatalmú parancs
noka legyen. De a Mátyás halála után sem volt kisebb megkülön
böztetéssel a nemzet Szapolyay István iránt. Ugyanis az ország 
főbbjeinek egyenlő akarata Ausztria kormányát, a királytalanság 
egész ideje alatt ő reá ruházta; olly időben, mikor a trónkövetelők
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mozgásai naponta növekedvén, mérges háború kitörésétől lehetett 
tartani. És e szép megtiszteltetés nemcsak a bizodalmal tanúsítja 
az ő erejéhez, de hűségét s becsületességét. És még mindez 
nem volt elég. Midőn embert e földön a királyi fényes méltó
ságnál nagyobb nem érhet, a királyválasztó gyűlésen egyesekké 
nem lehető országnagyok öt, a távullévől, díszítették fel egyenlő 
értelemből azon joggal: hogy királyt tetszése szerint nevezzen; 
úgy, hogy ha Ulászló most feltámadna, a hálátlanság rút bélyege 
nélkül szavát, fia halála után a királyságra nézve másra nem ad
hatná, mint annak fiára, kitől ő maga is kapta volt. Pedig 
Ulászló nem csak azt köszönhette Szapolyay Istvánnak: hogy a 
koronához jutott, de azt is az ő erejének s kedvező szerencsé
jének tulajdoníthatta: hogy testvére Albert fegyverrel ki nem 
űzte az országból. Ha tehát a még alig 17 éves Hunyady Má
tyást, kinek a nemesség, miután királyi tulajdonairól még 
semmi jelenséget nem látott, annyira ellenszegült, a királyi 
székbe lehetett emelni atyja érdemeiért, mennyivel igazságo
sabb, hogy a megholt Szapolyay István azon fia oda léptessék, ki 
a honmegmentői szép czímet viseli, a nemzet dicsőségét állan
dóan fentartotta, főhivatalaiban feddhetlen hűséggel, dicséretes 
becsületességgel forgódon, a nép szeretetét bírja, s királyok ke
gyével, hatalmával, rokonságával dicsekhetik. És nem szenved 
kétséget: hogy valamint Mátyás az előtte országló Zsigmondot, 
Albertet, s a két Lászlót felülmúlta szerencsében erényben, úgy 
Szapolyay János is, kinek igaz, becsületes, vitéz volta felől 
már nyilván-tanuságokat bír a hon, Ulászlót és Lajost, az ország 
boldogtalan csillagzatául kormányra jutottakat, sokkal és sokban 
meg fogja haladni"'.

Ellenben, kik hivatalaik s javadalmaikat az elhunyt Lajos
nak vagy még atyjának köszönték, ezért özvegye s testvére 
iránt hálájokat tanúsítani ügyekeztek, — kik miként Szapolyayban 
a fenhéjázó de csüggeteg embert csalhallanul látták, úgy Ferdi- 1

1 Brutus Hist MS Praynál Annál. Heg. V, 124—125 I.
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nándban, a hatalmas római császár szép-müveitségű öcscsében az 
erőteljes uralkodót egyedül reménylték, ki romlásnak indult lia- 
zájokat a fenyegető ellenség torkából megmentse, — végre kiket 
főként a Szapolyay-párt nagyobb része iránt gyűlölséggel viseltető 
nádor ellenmúködése viszszatartott a népszerű eszmék ragályától, 
a korábbi egyezkedéseket s az oldalagos öröködési jogot kapva 
fel, hasonló buzgalommal hirdették: »miszerint arról, hogy a 
magyar korona az ausztriai házra szálljon, már Mátyásnak Fridiik 
császárral, s Ulászlónak Miksával voltak szerződései; mellyek a 
lengyel s a rácz háború fenyegetésekor, és később Pozsonban, 
az Ulászló öcscse és titkos tanácslója Zsigmond lengyel király je
lenlétében is megujíttattak. És e szerződések tartalma az volt: 
hogy Ulászló féríimagva szakadtával Miksa, és az ő törvényes ma
radékai, kik a kormányra alkalmasok lesznek, lépjenek a magyar 
királyi székbe. Hogy pedig e szerződések annál nagyobb tekintet
ben maradjanak az utódok előtt, Pozsonban vérségi öszszekötte- 
tés is eszközöltetett. Sőt, hogy a magyarok jogának időelőtti eltu
lajdonításában jogtalanság ne követtessék el, az Ulászlóval kötött 
újabb szerződést Miksa, Báthory István és Bakócz Tamás győri 
püspök nagy tekintélyű követekkel, —  melly utóbbinál volt akkor 
az egész ország kormánya, s kiket az országtanács javaslatából 
a király felhatalmazott: olly feltételek alatt kötni békét, miilye
neket az országra nézve legjobbaknak vélnek, — még egyszer 
felelevenítette. Leányjogon adták át az ősök az országot hajdan 
Róbert Károlynak, leányjogon Zsigmondnak a Lajos, és Albert- 
nek a Zsigmond vejének; és mit az elődök ezeknek megtettek, 
megtagadhatnák-e most a fiúág elhunytával Ulászló leányától 1  
kinek testvére a hon dicsőségéért, a nemzet üdvéért és szabad
ságáért küzdve, bajnokul esett el. Ha a magyar nemzet a jogot, 
a hajdani szokást, ha ősei példáját akarja királya választásában 
követni, nem leszen közötte senki olly igazságtalan, ki meg ne 
vallja: hogy jogtalanul bánik Ferdinánddal, ha őt, a már király
ivá született- s neveltetetlel, tán minden akarata minden óhaj
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tása nélkül, önként meg nem kínálja a koronával. Főként a vér
ségi jogra tekintettek az ország nagyjai már Ulászlónál is, ki mint 
néhai Albert leányának Erzsébetnek fia, számot tarthatott a ki
rályi székre; és mindezeknél fogva nincsen ok, miért Ferdinánd, 
az Anna férje, méltó ne volna a királyságra, ki a szerződési örök
ség! jogban annyira felülmúlja Zsigmondot, Albertet, mennyire 
ezek felülmúltak méltóságban minden elébbi királyokat. Ha pedig 
e kitűnő jog mellett még egyéb tárnokokat is kell keresni, lehetlen 
hogy a figyelmet Ferdinánd bátyja V-dik Károly császár elkerülje, 
kinél dicsőségben, hatalomban, viseltdolgok nagyságában, vi
rágzóbb fejdelmet soha sem bírt a keresztyén világ, s kinek 
erénye, szerencséje, képes lesz Szulejmánt meszsze tartani Eu
rópa határszéleitől. Mert nem lehet kélleni, hogy e lélekben 
olly szépen öszhangzó két testvér, kik olly egyetértőleg el
tökélték megmenteni a keresztyénséget a vad ellenségtől, ezt, 
midőn győzelmében elbizva fenyegeti Magyarországot, közsziv- 
vel lélekkel ne verjék viszsza: Vett-e valaki valaha bármit Fer- 
dinándban észre, mi őt e királyságra méltatlanná tenné, sőt 
van-e bármi benne, mi ha még annyi nagy névvel nem fényle- 
nék is, ne javaslaná önként emeltetnie királvlyá. Mi erény, mi 
lelkitehetség, mi szerencseajándok kívántatik meg királyban, 
melly ő benne fel nem találtatnék? Ha e részben az erény, a 
jóság, és lélekmérséklet tekintendő, az ő élte folyása szent, lelke 
tiszta, szemérmetessége szűzi; a gonoszoknak, mind természeti
i g ,  mind jeles neveltetésénél fogva erős gyűlölője, az igazságnak 
egyenességnek pedig hő kedvelője. És nem dús jeleit adta-e a 
mérsékletesség, önmegtartóztatás és léleknagyságnak akkor, mi
dőn a polgári háborúba keveredett spanyolok őt megkínálták ko- 
ronájokkal, s ő e nemes e nagy országot el nem fogadta. Mind
ezek , már magokban is elegek ugyan érdemessé tenni őt a földi 
legfőbb méltóság elnyerésére, —  és mindezekhez még őseinek 
érdemei is járóinak, kikről nem lehet meghatározni: hatalomban 
vagy felségben, vallásban vagy igazságban s bölcseségben vol
tak-e nagyobbak; pedig milly megbecsülhellen adománya a
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kegyes istennek: hol földi javakkal jeles lelkitehetségek is páro
sának" *.

Az ingerült férfi kedély szikráinak az asszonyi érzékeny 
szív könyörűlete lengett nemileg közébe. Az ország azon ré
szein, hol a török megfordult, büszhedő lovak s tevéknél egye
bet látni nem volt2; a mohácsi mezón elhullottak nagy számi 
holtteste pedig még mindig takarítatlan heveri, bűzével roeg- 
rontotta a levegőt, s az ebek olly sokasága kezdte ellepni a 
csatatért, hogy többé az útas sem volt tőlök bátorságban. Az em
beriség iránti részvéttől lelkesült özvegy nők keblében foganzott 
az eszme: a hon védelmében elhunytak tetemeit megmenteni 
az ebek, vadak, madarak marczonglásaitól. Kanizsay Dora, né
hai Perényi Imre nádor özvegye, 400 embert fogadott, kik ösz- 
szeszedjék s nagy sírgödröket ásván eltakarítsák a szerte hüsz- 
hedőket *. Ráskay Magdolna felkerestette egykori hitvesét, a dús 
Pálőczy Antalt, e nemzetség utolsó ivadékát, s oda, hol bátyja 
Mihály már nyolez év óta porhadt', sárospataki jószágára vitette. 
A római hitűek várbeli egyháza éjszaki oldalán még ma is lát
ható egy szépmüvű veresmárvány sírkő, melly a két testvér em
lékét latin versekben adja át az utódoknak*. Hasonló érzelem
től áthatva indította a királyné is meghalt férje komornokát 1
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1 Brutus Praynál Annál. Reg. V, 126 1. — * Cseh Antal tudósítása Gévny- 
nál l'rk. z. Gesch. KI. — * Istvánfly Vili, 83 1. — 4 E latin versek így 
hangzanak:

Hie situs Antoni es, Michaelquc Paloczia proles 
Quos prius unus amor, nunc habet urna duos.

Ille domi clarus, Regali clarus in aula 
Alter; nunc supero est clarus uterque polo.
1518. 1526.

Szirmay Notitia Historica Comitatus Zemplén 48, 49 1.
Magyarul mintegy:

Pálóczy Mihály és Antal 
Hamvad e kó mügében, 

Kiket egy szeretet kapcsolt, 
Most egy sír tart ölében. 

1518.

A királyi udvarnál volt 
Amaz kedves, ez a hont 

Védve hunyt el; érdemfüzért 
Mindkettőnek az ég font.

1526.
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Czetrícz Ulrikot1, ki urát, mint monda, a Cselepatakba Túladni 
látta, s a gyászos helyet eleven emlékzetében tartotta, Sárffy 
Ferencz győri várparancsnokhoz néhány szolgával s egy levéllel 
a végett, hogy kíséretére 12 lovas legényt rendeljen. Az e rész
beni intézkedést az országnagyok cselekvéskörébe vágónak hitt 
Sárffy eleinte kétkedve fogadta a parancsot, de majd a királyné 
iránti tiszteletének s azon hűségnek engedve, mellyel egykori 
fejdelméhez viseltetett, nemcsak a kívánt legényeket kirendelte, 
de maga is a kísérethez csatlakozott. Gyékénynyel, lepedővel, 
és szurkos koporsóval ellátva indultak ki Sárffyék Győrből Ba
ranyába. Alig értek a Cselepatak közelébe, és Czetrícz már 
meszsziről kezdte ujjával mutatni a helyet, melly iszapos sárjával 
kioltotta ifjú királyunk életét, s ez ifjú élethez kötött annyi hő 
remény utolsó szikráját. A jeladásra mind felbuzdultak, neki ira
modtak. Egy lovat pillantottak meg heverni a sár és mocsár 
között. Czetrícz beugratott, a király testéi is ott hívén találni. 
Üres fegyverzetét megtalálta *, de a testet szorgalmas keresés 
után sem. A fegyverzet azonban elég indok volt, hogy Sárflyék 
gondos vizsgálat alá vegyék az egész tájékot. Majd egy holt
testre bukkantak; ebben Trepka Endre királyi udvarmesterre 
ismertek. Megforgattak több holtat is, mind hasztalan. Végre 
egy uj sírdomb ötlött szemökbe a vízparton. Némi titkos sejte
lemtől lelkesítve rohantak ahoz mindnyájan. Czetrícz volt az első 
ki odaért. Eszköz híjában körmeivel kezdte kaparni a nemrég
hányt dombot. Követték példáját a többiek, és súkerült a ben- 
fekvő test job lábáról leszedni a földet. Kalpagjában hozott aztán 
Czetrícz kétszer vizet, a lábat megmosta, s miután a rajtalévő 
jegyről a királyra reáismert, leirhatlan örömmel kiáltott fel: >/Ez 
az én felséges uram királyom valóságos teste!"; sőt buzgalmában 1

1 Világosan tanúsítja ezt Cseh Antal is tudósításában. »La serenissima regi
na — úgy mond — mando Cetrizza suo camerier a cercar el re, dove el se 
impaludo.* Gévay Urk. z. Gesch. KI. — * Ezt is bizonyítja Cseh Antal: »Lo 
ha trovato in quella aqua cum le armadure tracte de dosso et poste apresso 
lu i*  Ugyanott
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meg nem tartóztathatta magát, hogy azt térdreesve meg ne 
csókolja. Felásatott lassan az egész test, és a fogakon lévő jegy 
a társaság minden további kétségét eloszlatván, gyékényre térít
tetett, s tiszta vízzel megmosatott. Épnek, undor és romlás nél
külinek találták azt a keresők, ajkán mutatkozó csekély seben kí
vül rajta semmit észre nem vetlek1. Aztán nagy tisztelet tanú
sítása közt takarták s tették az éleiben még kevés de a bal- 
szerencse csapásaiban soknál több részt vett ifjú király porhü
velyét, a magokkal hozott lepedőbe, koporsóba, és elindították 
Székesfejérvár felé örök nyugalomra. Czetricz, —  ki a királynak 
már rohadt ujjáról a jegygyűrűt bőröstül levonta, szakálát kitépte, 
s mindezt egy kendőbe kötve magához vette, hogy a királynénak 
csalhallan jelekül bemutathassa7, —  ismét előre sietett, a város

* Bajos ugyau hinni hogy Lajos király holtteste, mclly august. 29-dikétől 
October közepéig hevert a mocsárban, épen és romlás nélkül maradhatott vol
na; és bajos annyival inkább, mert maga Szapolyay János is Szydlovieczky 
Kristófhoz novemb. 11-dikén írt levelében azt mondja: hogy a király teste már 
annyira öszsze volt rothadva, miszerint tovább tartani nem lehetett; — azon
ban Sárfly tudósítása ellenkezőt állít, s e mellett harczol Cseh Antal velenczei 
kém jelentése is, ki a holttestet szemeivel látta, s felőle ezt mondja: „nel cor- 
po del re non ii trouo ferida alcuna. * Egyébiránt Lajos király halálának mi
ként történte még homálylmn fekszik, s későbbi felvilágosításra vár. Figyel
met gerjesztő ugyanis az, mit Szerémy György állít, hogy L i. Lajos királyt 
Szapolyay György ölle volna meg Székesén, miért Szapolyay Györgyöt To- 
mory Pál, ezt ismét a Szapolyay György kapitánya szinte kivégezte, s a k i
rály aztán a Csclcpatak partjára, Szapolyay György pedig és Tomory Pál a 
székeséi egyházba temettettek; mert kétséget nem szenved többek között az, 
hogy Szapolyay György holtteste a mohácsi csatatéren nem találtatott; bizonyos 
hogy a török táborban az ütközet után hosszú dárdán körülhordott fejet csak 
némellyek mondották a Tomory Pálénak; igaz hogy a király holtteste nem a 
Cselepatakban hanem annak partján, és pedig fegyvereiből kivetkeztetve egy 
iy sírban találtatott meg; köz hír volt Sperfogel szerint hogy a király áruló 
kezek által esett el; Szerémy és Szolakzade török iró mondja hogy a király 
testén sebek voltak; és legnevezetesb az, hogy ez előtt néhány évvel a székeséi 
egyházban ugyanott hová Szerémy utasíta, felásás történvén, két holttest ma
radványaira akadtak. — 1 Et li trouo vno anelleto ehe gia li dono la 
serenissima regina, et lo cauo de dedo squazandoli la pelle dei dedo, 
ct li cauo la barba ct posta in vno fazoletto, la presento alia regina, et
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biráját, s ottlévő egyéb rendeket értesíteni. Nagy tömeg nép 
tódult a helybeli papsággal s városi tanácscsal együtt a megta
lált királyi tetemek elébe, mellyek a városba bevitetvén, a pré- 
postság épületebeli boltba letétettek, olt a koporsó a város bí
rája előtt még egyszer felnyittatott, neki a holttest megmutatta- 
tott, s miután azt a királyénak ő is elismerte, újólag lezárva 
Horvát Márton őrizetére bízatott A hamburgi értekezletek zár- 
napján, October 19-dikén indította ki Sárffy Czetriczet Győrből oct is. 
Pozsonba a kancellárhoz, a hivatalos tudósítással, s azon nyil
vánítással: örvendetesebb dolgokban óhajtotta volna szolgálatát 
a fenséges királyné iránt bizonyíthatni, mivel azonban ezt nem 
tehette, a jelen mostoha körülmények közt is kész engedni min
den parancsának1.

A halotti gyászfoglalkodásokat a már megérlelt tervek foga- 
natbavétele, s egy váratlan tünemény váltotta fel. Szapolyay 
János udvarában, a mohácsi ütközet előtt, egy közép de karcsú 
termetű, barna képű, sas-orrú rácz legény lovászkodott. Job 
vakszemétől talpig, ujjnyi fekete vonás húzódott el testén. Neve 
Csami Jqván, azaz Fekete János volt. A magyarok közönsége
sen π fekete ember"-nek hittak2. A hon zavaros körülményei, 
s a királyválasztási párt-zajok, az ő nagyravágyó fellengő lelkét 
sem hagyhatták izgatallan. Bár alacsony rendű szüléktől szár
mazva , s eddigelő csupán szolgatársaitól ismerve, mély belátása, 
hatályos előadása, nyájas magaviseleté, és miben főmester volt, 
hitetése által, Lippa tájékán rövid időn nagy pártot tudott magá
nak szerezni. Nemzetségét a' ráczországi fejdelmekhez kezdte 
felvinni, s magát azokhoz egyenes vérségi kötelékkel csatolni.

net corpo del re non li trouo ferida alcuna, el qual posto íd vna cassa im- 
pcgolata lhano portato in alba regal douc lui antonio lha veduto in depo
sito in mező la chiesia.’ Cseh Antal tudósítása, Gévaynál KI. — 1 Som
me rsberg Script rer. Siles. II, 394 — 395. Praynal Annál. Reg. V, 121— 
122 L — 2 Mária Ferdinándhoz írt leveleiben rendesen csak »le n o i r ” (a 
fekete) névvel jelzi; 1. Gévay Urk. der Verhält 1, 82 L
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Ámító társai csodás dolgokat is mesélgettek róla. Számtalan 
rácz, oláh, s lakhelyéről elűzött magyar csatlakozott hozzá, 
és ő e gyülevész népcsoportnak vezéréül állt fel. Erélyes fellép
tének híre Tokajba hamar eljutott; és egykori ura, a már kije
lelt király, Szapolyay János, igen czélszerűnek gondolta őt hű- 
bérnökéül fogadni. Tokajba kérette magához. A fekete ember 
megjelent, csak tíz fegyveressel. Nagy alázatosság-s hódoló 
térdhajtással közelített Szapolyayhoz; a leghízelgőbb szavakban 
ajánlotta szolgálatát. »Bárhol kívánja nagyságod — monda —  
hogy legyek, ott leszek, és mint szolga követem nagyságodat." 
A vajda e kedvező nyilatkozatot örömmel hallotta, s felesketvén 
őt hűségére, paripákkal, pénzzel és egyebekkel megajándékozva 
azon parancscsal bocsátotta el magától, hogy mindenekelőtt a 
Tiszán átkelvén, a lakostalan, de eleségben s baromban még 
eléggé bővölködő Bács vármegye elfoglalására siessen1. Hasonló 
rendelettel indította rögtön néhány bátrabb ember kíséretében 
rozsályi Kun Gothárdol Buda és Esztergom, s nem sokára Bahics 
Pált 2 00 lovassal Székesfejérvár ellen és míg ezek a reájok- 1 2

1 Szermcg 13— 14 1. Révay Cent. 67 1. Istvánfly IX, 88 1. Legbővebben 
szól róla Szerémy. »Inde quidem — úgy mond — Joannes vajvoda erat in 
Thocay oppidulo. Et fama vigebat valde, quod unus homo tracianus surrcxis- 
sc t, nomine Jovan char, de parte Transylvaniensi, praecipue a parte Lippa. 
Et ab Hungaris vocabatur n i g e r  homo.  Ego nempe fueram in Casso via, 
dum scribebant in anno 1526. Et dominus vajvoda cumque audissct nigrum 
hominem congregacionem facere cum multitudine, quia traciani confluebant 
ad cum q u a s i  ad  n o v u m  s a n c t u m ,  et quesitavit Joannes, ut veniret ad 
eum. Et venit ad Thokay, tantum cum decem militibus. Cumque intrassetad 
dominum vajvodam, humiliando se cum poplite curvo, et se ipsum commen
dasse incepit verbis faventissimis, et dicebat, quod ubicumque vellet tua Magni- 
ficcncia me fore, ibi stabo. Et Joanni vajvodc adhesit tanquam servus. Domi
nus vajvoda grato animo accepit suam commendacionem, et intrinsecus fecit 
juramentum per manus domini vajvode,, quod rite serviret ei ad Odern suam 
susceptam. Posthoc dominus Joaunes vajvoda donavit eum equis et cum expen
sis et de aliis, et precepit sibi; ut ultra Tibiscum fluvium equitaret ad desola
tam terram Bachmegye, quia adhuc in Bachmegye multa alimonia apparebant 
per villas acervos et pecora, que ad sortem Dei permansissent* 37 L —
2 Vránsics, Podhr. 17 1. — Widdman, Gold. II. 49 h. — »Inde Joannes vajvoda 
senciens esse Budam civitatem vacantem, cum Pcsth civitate, et erat 25 mil-
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bízottakat pontosan teljesítenék, többi párthívei pedig a királyné 
s nádor országgyülésrehívó leveleit nagy részben elfogdosnák *, 
ő maga, a jövendő szép reményében andalgott tokaji jószágán. 
Komoly gondolatokkal mélázva sétált háza tornáczán; távúiról 
egy papi férfi kísérte szemével. A vajda intett ujjúval; a papi 
férfi mély térdhajtással közelített. Beszélgetésbe eredtek. ,Ho
gyan Budáról, s most honnan kérdéa vajda Szereimtől. »Nagy
ságos kegyelmes uram — monda ez —  Budáról Kassára, Kassá
ról ide Tokajba jöttem nagyságodhoz". Tudakozódott aztán a 
királynéról: miként menekedhetett meg Budáról. Szerémy a 
történteket elbeszélte, s megerősítette Szapolyayt azon hitében: 
hogy a királyné megszabadultál alamizsnás szent Jánosnak kö
szönhetni. ,Te elébb aradi kanonok voltál4, —  folytató kérdezve a 
vajda. »Igen, nagyságos uram —  válaszolá a pap— de Lajos 
király viszszaparancsolt udvari kápolnájához". ,Hát a hadban 
vele voltál-e?‘—  mondd amaz. »Vele voltam két hétig— feleié 
ez —  de a nagy viszálkodást látván a főurak között, én viszsza- 
tértem Budára, két társam pedig mosta mohácsi mezőn nyug
szik a királyi felséggel". Dóczy János jött közbe; ajánlani kezdte 
Szerémyt Szapolyaynak udvari-káplánul. Szapolyay kezet nyúj
to tt, s parancsolta Szerémynek: kövesse őt. Majd dobot vertek, 
hogy Buda felé készüljön mindenki. És e készületek közt a vitéz 
Radies Bosicstól örvendetes bír érkezett. A János pártjára állt

liaria a Buda, et misit unum militem hungarum, nomine Gotthardum Kun ad 
occupandum. Et sic Budam obtinuit Joannes vajvoda*. Szerémy 124 L »In Ιο 
tempo , ebei signor conte (Krangepán Kristóf) a tratato con questi populi, ei 
vayuoda de transiluania a mandato 200 cauali in Buda, zoe in lo castello qual 
non fti brusado ma resto vodo“. Zaray Jeromos, Gévaynál Urk. z. Gesch. KI. 
«Item dice ei dicto Antonio, che quando cl se parti da Buda, che fu a di 27. de 
Octubrio, el veue vn capitano de vayuoda de transyluania cum 200 caualli a 
nome del dicto vayvoda*. Cseh Antal u.o. Ugyancsak ő azonban, Magyar Miklós 
név alatti későbbi tudósításában ezt igy világosítja: »hauendo sua Serenita 
(János király) ordinato la diéta per il giomo quinto de novembrio passato in 
Alba Regal, mando príma vno suo nuntio dicto Paulo Maicz (Bakith) cum 200 
caualli a domandar Alba Regal a quelli hungari, ehe si teniano dentro*. Gé
vaynál u. o. — 1 Widdman, Gold. II, 63 h. 62 p.
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δ is, es hűsége jeléül, mellyel élte fogytáig megtartott, a visz- 
szavonúló Szulejmáa táborából minap elfogott néhány török 
közöl egyet egész készületestül ajándékba küldött. E külde
ményhez egy két-tenyérnyi bosszú kigyófej volt csatolva, mi 
rendkívüli nagysága által közcsodálkozást gerjesztett. A fogoly 
török beszélte, hogy midón Szulejmán rabló serege a Vértes 
rengeteg erdőségében járt, ott e kígyó előrohanván, a tevéket 
mardosni rémeszteni kezdte, a jancsárok aztán lelőtték, s fejét 
emlékül akarták vinni hazájokba. Szapolyay a törököt, mint ek
kor még nagy ritkaságot, az özvegy királynénak küldte Pozsonba, 
kivel túlzott képzeletei hevében házasságra ügyekezelt lépni1.

1 »Et me cum intuissct, quia jam spaciabat in atrio domus sue, signum 
fecit mihi cum digito suo, et accessi eum , flectendo cum genibus meis. Mox 
incepit investigare: quomodo de Buda veni, et nunc unde? Ego respondi ei: 
Domine Magnifice et Gracioee, de Buda kassoviam, de Kassovia erga Magni
ficentiam Vestram ad Thokay. Et inter colloquia interrogare cepit, quod quo
modo Regina Maria de Buda recessura erat? et Joannem Elimozinarium fecisse. 
Ego: nempe recte, prenotavi per iingvam meam, sicut scriptum in inido. 
,Et canonicus eras tum in Orodiensi?“ — »Sic Domine Magnifice, sed Rex Lu- 
dovicus retrorsum ad capellam suam iterum precepcrat mihi venire*. —  ,Et 
fuisti cum eo in bello V  — »Fueram per duos abdomadas, vidi inter dominos 
principes perperam magnam, ego ad Budam iterum reversurus fueram, et 
duo socii mei cum Regia Maiestate hodierno die resident in campo Mohach*. 
stb. — »Interim Bositt Radich destinaverat sibi unum tureum virum, cum omni 
happaratu suo, et de turba turcalium unum caput magnum serpentis, quod 
longitudo erat capitis serpentis per duos palmites. Mii erat horrenda res. Et 
tureus incepit declarare, quomodo esset inventa et quomodo interfecta per tur
eos pedites cesaris; quod camelli cesaris dum pergerentur per V y r t o s ,  hoc 
est deserta silvarum adversus Viennam, et ceperit camellos oontribulare, et 
cameli perterreri ab ea, et sic pedites id est Jagnichari cum pixidibus sagit
tando interemissent Illum tureum destinavit ad Reginam Mariam Viennam. Et 
Regina in literis scribebat: jam dominum fore pro ea dominum vajvodam, ad 
modum m a r i  t u s  fo r e t .  Sed  d o m i n u s  v a j  vo da  n e q u a v a m  v o lu i t * .  
Szerémy 37. 1. Ezen elfogott törökökről Szulejmán naplóján kívül emlékezik 
Cseh Antal is, de ó azt mondja, hogy Szulejmán eltávozta után egy erdőben 
találtak bárom törököt, s ezeket küldötték Pozsonba a királynénak; — »non 
hanno trouato altra ehe tre turchi persi in vno lioscho, quali hanno presi et 
menati a Posonia, doue li e ancora la Serenissima Regina*. Hogy a Máriával 
czélbavett házasság dolga nem úgy állott mint Szerémy itt előadja, alább 
kitetszik.
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Az indulás ideje elkövetkezett. Ez vasárnap,  October o c t. 2s.
18-dika, Simon-Júda ünnepe, a tokaji gyűlés mullápak l l-dik 
napja volt. Sok országnagy, nemes, és 6000 fegyveres nép 
kíséretében lovagolt a vajda Buda felé. Előtte terítgették a ne- 
gélyelt bánat áttört fátyolát palotai Czibak Imre és mesztegnyei 
Szerecsen János, Lajos király már megtalált holttestét a mohá
csi mezőkön keresve’; és elüttök vitte a polgári háború meg- 
gyujtott kanóczát Kápolnay Ferencz, az ellenvéleményű neme
sek házait 8 udvarait megtámadva, szerte pusztítva rabolva, 
ittott jószágaikat foglalva \  Éjjeli szállással ez nap Jánost a sze
rencsi monostor, s ennek kövér apátja musinai Gerván János, 
szegedi biróü fogadta. És itt, hol 600 évvel elébb Árpád, az 
országalkoló táborozott, s fegyvere kedvező sükerétől áthatva 
vezérei közöl Rettelt, Edét, Edöményt és Tarczalt nagyterje- 
dékű földekkel gazdagította *, a romlásnak indult nemzet kor
mányára siető Szapolyay keble is kegyelemosztásra buzdult fel.
János apátot a szíves éjjeli-látásért püspöki süveggel kívánta 
jutalmazni. Jelleméről s gondolkozásáról Szerémy Györgytől vett 
eleve értesítést. ,Jó ember-e ez a János apát?4 kérdé Szeré- 
myL »Jó és igen mértékletes, —  felele ez —  hazámban ő volt a 
mester bevásárlója, és soha semmi gyalázatot nem hallottunk 
reá". A Csaholyi Ferencz halála által megüresült Csanádi püs
pöki szék tehát Gervánnak odaigértetelt; Basy Györgynek* s 
H onát Bertalannak azonban, kik titkos-tanácsosi szerepet vit
tek a vajdánál, alattomban meghagyalott, hogy Szerémyt őr
szemekkel tartsák. így Basy, Horvát és Szerémy között színleg

* Szermeg 9 1. — lstvánffy VIII, 85 1. — * »Ipse (Kápolnay) post infeli
c e m—  Ludovici Regis casum, R e g n o  i n t e r r e g e  e x i s t e n t e ,  acceptis 
penes se complicibus suis, ad domos et curias certorum Nobilium irruisset, 
illicque depredacioneset spolia multa, ac etiam bonorum indebitas occupatio
nes patrasset". Ferdinand oklev. 1527. nov. 3. Ered. — 3 Béla király jegy
zője, 15, 17 fejz — * Basy Györgyről mint Szapolyay János követéről vilá
gosan emlékezik Brodarics, »ubi nobis— úgymond — aVayvoda Transylva- 
no Georgius B a s y  cum mandatis presto fuit*. 558 1. lstvánffy hibásan Ba- 
c ius-nak,  utána Fessler (VI, 301) Bácsy-nak írja.
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szoros barátság keletkezett, de valóban ez utóbbinak minden
kor amazokkal kellett szállva lennie, azon ürügy alatt: hogy 

őrt. 29. maga ellen gyanút ne gerjeszszen. Hajnalban a dob ismét meg- 
zörrent, s éjszakára az utazó sereg Egerbe ért, hol a püspök, 
Yárday Pál, minden kitelhető szívességet tanúsított Szapolyay 

on. 3o.iránt Ekként ő más nap Hatvan mező-városban hált, harmad 
őrt. 3i. nap, mindszent estveién, Budapest előtt állt. És a török által 

elhamvasztott iker város, mellynek egykori fényét s dicsőségét 
ismerte, olly szomorú képben tűnt fel előtte, a leégett feldőlt 
házak égbe-meredező magas kőkéményeivel, s az utczákon szer
teheverő keresztyén és török holttestek undorító maradványaival, 
hogy szíve, melly a Dózsa György példátlan kínjain meg nem 
indult, ellágyult, s könnyek pereglek szemeiből. A Duna jobb 
partján az előreküldött Kun Gothárd, immár budai várnagy, fo
gadta , s maga vivén előtte az égő szövétneket, a számára csak 
néhány nappal elébb elfoglalt királyi váriakba felvezette, hol 
esti ebéddel váraték. Miként az egész tokaj-budai úton, úgy 
itt is asztalához méltatta Szerémyt is , kit e megtiszteltetésért 
az irigy íródeák Menyhért, több ízben kinevetett. ,Gondoskod- 

, jatok az eslveli énekről1, szóla a vajda ebéd végével Szerémy- 
hez. És e pillanatban hét kitűnő férfi lépett be a Kun Gothárd 
vezérlete alatt, kezökben, miként hajdan Álmos és társai, egy- 
egy buzogánynyal. Üdvözletökül a vajdának térdet és fejet haj
tottak törökösen, aztán röviden mondák: nMiket nagyságod 
parancsolt, véghezvittük, s teljesítve vannak". Erre az első 
ágyudörgés hallatszott. ,Menjetek, készüljetek a vecsernyéhez‘, 
parancsolá ismét Szapolyay Szerémynek. wím vajda úr! —  szóla 
vidáman Yerbőczy —  ugyan bátran s szabadon bejöttünk Buda 
várába, honnan nem rég kizárattunk volt". Szerémy és káp
lántársa István indultak, a királyi várkápolnába, hol már a 
pesti születésű hires öreg egyházi szónokot, György papot talál
ták. Elsőt, majd másodikat harangoztak. Harmadik harangszóra 
a várnagy másodszor süttette el az ágyút. A vajda jött, főemberei
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csoportjával, be a szent-egyházba. Ének s imádság tartaték min
den szentekhez. Egy harmadik ágyúlövés végét jelentette a 
vecsernyének1.

1 Nem tartóztathatom meg magamat, hogy Szerémynek ide-vonatkozó sza
vait, szokott rossz latinságával is, elő ne adjam. Így hangzanak azok: „Postea 
de Tbokaj movit se ad Budam equitare, cum magnatibus et cum nobilibus. Et 
venimus ad Zeieuch, ubi Abbacia cum Monasterio apparebat, et ibi dormivi
mus. Et ibi obtulerat Episcopatum Chauadiensem Joanni Abbati, qui crassave
rat se ipsum. Et me interrogabat prius dominus vajvoda: quodsi esset probus 
aut non? Et ego dixi: est probus et valde continens, quia in patria mea erat 
post magistrum in schola res emptor, et nullam ignominiam audissemus contra 
eum , stb. Jam de Zerencb mane surreximus, et timpanista in aurora semper 
solebat. Et in bospicio cognicionem feceram cum duobus famulis domini vaj
voda, unus Georgius Basy, alterius Bartholomew Horvat. Et erant valde probi 
viri et Consiliarii domini vajvode, et ego cum eis. Et rogaverunt me ut sim 
cum eis semper in hospicio ubi habitarent, ut ne aliqua suspicio esset; ad me 
esset. Et venimus ad Agriam, ad Paulum Episcopum, . . .  et bene tractavit 
eum,  dominpm vajvodam. Cnde surreximus mane, et iterum pernoctavimus 
in oppidulo Halwan. Et secundo die venimus in profesto Omnium Sanctorum 
ad Budam. Cumque Buda-Pest extunc desolata erat, tantum murata fumaria 
apparebant, et multa cadavera circumjacentes per vicos et plateas, de ettnicis, 
quidam de Christianis, qui turpiter jacebant Et magnam lucernam portaverat 
domino vajvode Golhardus Kwn. Cumque intravimus ad arcem Budam, et 
tunc invenimus Gothardum Kwn Castellanum in arce Buda. Ego admirabar 
tacita mente. Et prandium hora vespertina manducavimus. Et aitm ibi, quod 
jam pransi fuimus: Pater Georgi jam provideatis ad vesperam, ut cantetis. Et 
magno honore tenebat me, quod semper de Tokaj usque ad Budam cum ipso 
habueram prandium et cenam. Et scriba sua semper me deridebat Melchior, 
quod me in magno honore tenebat. Interim septem viri intraverant, et in ulnis 
manibus habentes quilibet unum baculum id est clavam. Et viri eminabantur 
valde persone militares, et dominus Kwn Gothárd cum eis, introducens. Et 
turcali gestu, inclinato capite, flexis genibus salutaverunt coram Joannem vaj
vodam , et dixerunt: Quidquid nobis mandaverat Vestra Magnificentia, feci
m us, et facta sunt. Et ait: 0  Pater Georgi ite vos, et preparate vos ad canendum 
vesperas. Interim unam bombardam extraflavere dederunt (kilöhöltek =  kilőt
tek). Et dixit Stephanus Verbweb: Domine Vajvoda! nos quidem extra exclusi 
eram us, nunc quidem libere et tute intravimus ad arcem Budensem. Postea 
nos ambo cum Stephano Capellano introivimus ad sacellum Regie Maiestatis. 
Et tunc unus bouus sacerdos erat, Georgius, jam senio confectus, Pestiensis 
natione, et bonus vociferator erat a juventute sua. Pulsavimus unum, et 
secundum. Per tertium pulsum eciam Castellanus arce Budensi extraassavit 
(kisütötte az ágyút!). Et cum Joanne vajvoda multi magnates, oravimus et 
cantavimus vesperam de omnibus sanctis. Postea post vesperas unum tertiario 
extraassaverunt de bombarda clobulum”. 37, 38 , 124. 1. Cseh Antal tudósi-

n s
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Mig Jánosnak egyelőre illy kedvezőleg teljesültek óhajtásai, 

a Ferdinánd részén, úgy lálszék, minden veszni indulL Az 
olasz dolgok naponta nehezebb fordűlatot vénnek. Freundsberg 
György nemcsak a magával vitt gyűrűk s ékszerekre nem ka
pott semmi pénzt Augsburgban, de még saját fekvő jószágait is 
hasztalan kinálgatta zálogba a Fuggereknek. A németalföldi kor
mányzó, Margit főherczegasszony pedig, kihez 100 ezer darab 
aranyat küldött Károly császár, az olasz háború folytatására 
Ferdinándnak átadandóul, az illető utalvány meg nem érkezte 
miatt már harmadszor adott tagadó választ1. A dolgok illy ko
moly helyzetében Ferdinándnak nem volt egyebet mit tennie, 
mit egyrészt üres erszénye miatt rendkívüli módokhoz is nyúl
nia, másrészt Szapolyay János és átalában a magyarok irányá
ban tovább is a békés úlat követnie. Ezért Bécsbe October 19-di- 
kén viszszaérkeztével, örökös tartományaiban az egyházak felesleg 
kincseit sőt még a nagyobb harangokat is elszedette, s mindezt 

őrt.22. a háborúi szükségek fedezésére fordította2. October 22-dikén 
pedig Erdődy Simon zágrábi püspök egy megbízó-levelet s szó- 

oet. 23. beli izenetet hozván Pozsonból Máriától, más nap köszónő-leve- 
leket vitt viszsza Ferdinándtól, maga és a hamburgi eseménye
kért neheztelő Brodarics számára, hogy a Kreuzer Gergely és 
Dörnberg Rézmán által vetek tudatott végzetek folytában, a 
Ferdinánd ügyét az ország öszszes rendéinél előmozdítani hajlan
dóknak és készeknek nyilatkoztak; kérve-kérten felszólittalván 
újólag is, miszerint kezdett s eddig tanúsított hűségökben ragasz

tása szerint Bakics Pál a 200 lovassal October 27-dikén ért Budára, s ugyan
azon napokban váraték oda a vajda is, nagy kincsesei, — »et ehe li dicono chel 
vajuoda se expectaua in buda quel giorno cum un gran thesoro.” Hogy Szapo
lyay 0000 lovas kíséretében jött Fejérvárra, Magyar Miklós mondja: »Sua 
Serenita . . .  intro poi acompagnalo cum 0000 ca valli.” — Gerván János az ország 
reudei 1535 körüli névjegyzékében így fordul elő: »Filius Judicis Civitatis Zege- 
diensis, Chanadiensis t Episcopus). — lstvánffy IX, 851. Révay Cent. 08.1. — 
* Gcvay Drk. der Verhält. 1, 22 1. — * »Del serenissimo Ferdinande dice che 
sua excellentia ha tolto tutti li arzenti de le chiesie et le Campagne grosse, et 
non ha lassato altro ehe vno calice per cbiesia.” Cseh Antal tud. Gévaynál Crk. 
z. Gesch. KL
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kodásukban állandóan maradjanak m eg1. Szapolyayékhoz mint 
láttak Peremarloni Mihály indult követül, hogy valódi szándék- 
jókat egyenesen magoktól tudja meg, ókét egyszersmind búja reá: 
hogy Ferdináudnak, a magyar korona elnyerésében, jó jutalomért, 
nyújtsanak segéd kezet. Peremartoni azonban még vissza nem 
té r t, midón a Szapolyay János élénk mozgalmai, jelesül Buda, 
Esztergom, és Székesfejérvár elfoglaltatása, sót a koronának is 
n é m e l l y  a s s z o n y s z e m é l y e k  s e g e d e l m é v e l  történt 
kézrekeríttetése *, szárnyaló hírekül Bécsbe jutottak. Egy választ
mányt nevezett ki tehát rögtön Ferdinánd, melly October 24-di- 
kén tartott tanácsülésében a fenforgó körülményeket megfontol
ván , nagyérdekű véleményét más nap, kővetkezőkben nyújtotta

1 Gévay u. o. Eredetije a cs. k. titk. levéltárban. Az, mit Gévay az Oest. 
Beob. 1844-diki 74-dik számában mond, hogy Ferdinánd ez alkalommal Bá
thory Istvánnak is köszönetét jelentette volna, az oklevélből nem valósul, mert 
az eredeti fogalmazatra felzetül csak ennyi van írva: » E p i sc o p i s  gratiarum 
actio.* — * »Per manus q u a r u m d a m  m u l i e r c u l a r u m ,  uti dicitur.* 
Ferdinánd utasítása az ország rendéihez Pozsonba küldött követei számára, 
1528 decemb. 5-ről. Gévaynál u.o.— Az, hogy Perényi Péter már a tokaji gyű
lés előtt magával vitte a koronát Terebesre, s csak Sárospatak birtokáért adta 
ki Szapolyaynak, miként Fessler s történetíróink átalában jórészt megtoldva 
beszélik Istvánffy után, merő rege. Perényi a Pálóczy Antal özvegyének Ráskay 
Magdolnának, a hatalmas Ráskay Gáspár testvérének jogait, ekkor még meg nem 
támadhatta, miután miudketten, s az égésé Pálóczy és Ráskay nemzetség is a 
Szapolyay pártján voltak. Sót még az sem egészen világos, ha Perényi a tokaji gyű
lés után is megegyezctt-e a korona elviletésében, mit Szapolyay ugyan állított, 
de Ferdinánd tagadott, miként Widdman beszéli: »Und wiewol — mond ő — 
des vermelteo Grafen Baunsen Gesandten, so er auf den gütlichen Tag zu 
Olmütz gehabt. . . .  angezeigt haben: dasz die Cron na ch  d e r  E r w e h l u n g  
d a v o n  g e f ü h r e t  s ey ,  d a s  hab  i h r  H e r r  n i t  a l l e i n  v o n  i h m e  
s e l b s t ,  e e u d e r n  m i t  s a m p t  s e i n e n  M i t g e s e l l e n  P e r e n i o  P e tro , 
d e m  d ie  C ron  m i t  i hm zu v e r w a h r e n  b e f o h l e n  sey  . . .  g e th an *  
stb. Aber solch Anzeigen Graff Hannsen Gesandten h a t  in  d e r  W ar he i t  
k e i n e n  G r u n d . . . M a n  g e s t e h e t  a u c h  n i t  d a s z  s o l c h e  Cron,  
d u r c h P e r e n i u m  P e t r u m  a n f ä n g l i c h ,  s o n d e r n  a l l e i n  Gra f  Hann
s e n  g e f ü h r e t  word en .*  Goldast II, 52 , 53 , 55 h. Épen az volt leghiba- 
sabb lépése Szapolyaynak, hogy megkoronáztatása után, Petényinek átadta a 
koronát A mit Szerémy szerint Kun Gothárd, társaival mondoU Szapolyaynak, 
Budára érkeztekor, hogy a p a r a n c s o l t a k  t e l j e s í t v e  v a n n a k ,  úgy 
látszik nem egyébre, mint a korona ekkénti kézrekeritésére vonatkozik.

8 *

Oet. 24. 

Oct. 25.
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be: Nem szenved kétséget, hogy mindenekelőtt a már meg
kezdett békés úton kell ügyekezni előrehaladni. Erre nézve, ha 
igaz, hogy az erdélyi vajda Magyarországot igazságtalanul és 
pedig a Ferdinánd és neje örökségi joga ellenére erőhatalommal 
merészen kézre törekszik keríteni, és magát királylyá tétetni,—  
mi elég világos abból, hogy, miként hírlik, az ország fővárosát 
Budát, és Székesfejérvárt, a magyar királyok ősi koronáztatási 
helyéi, sőt a koronát is elfoglalta, s ezzel leendő megkoronáz- 
tatása végett az utóbbi városba mártonnapra országgyűlést hirde
tett , —  könnyen gondolhatni, miszerint ő, ezen szándokálól s 
kifőzött tervétől, örömest, és valamelly különös nagy haszon nél
kül, elállani nem fog. Ámbár tehát egy, miként hihető, neki 
kedves, követség küldetett légyen is már hozzá, szükséges uta
sítás és parancscsal ellátva az iránt: hogy őt, a benne vetett 
bizodalomnál fogva nyújtandó tanácsadásra és segílkezésre bírja, 
mikép Ferdinánd és neje, azon örökségi jogukhoz, melly őket, 
a mint önmaga is tudni fogja, Magyarország és az ausztriai ház 
között több ízben, közelebb pedig Bécsben kötött szerződés 
szerint illeti, hozzájuthassanak1, csalhallan ígéretet tévén, 
hogy Ferdinánd e részben csupán az ő s a magyar főurak taná
csát kívánja követni; jónak vélte mégis a választmány, egy 
illedelmes de alapos utasítással felruházandó újabb s tekintélye
sebb követséget indítani tüstént a vajdához, melly mindenekelőtt 
tudományt szerezvén magának: az elébbi követség mi sükerrel 
járt és mi választ kapott légyen, további lépteit ahhoz alkalmazza, 
ollyképen: hogy ha tapasztalja, miszerint a vajda, a Ferdinánd 
kérelmeinek engedve, maga többé a koronára nem vágy, hanem 
arra Ferdinándot ígérkezik segíteni, az elsőbb követség nyomain

1 sBey íme zuhandlenn, dass Er, als der so der f. dt (fürstlichen Durch, 
laucht) vonn Oesterreich vnd derselben Gemahel Erbgerechtikhait die Sy in 
Crafft etlicher vertreg so zwuschen der Cronn Hungemn vnd dem hawsz Öster
reich jungst zu Wienn, wie Er des wissen hab, aufgericht seyenn, zu gedach
ter Chromi Hungemn habenn, Ir f. dt vnd derselben Gemahel vertrawenn 
nach, ratenn vnd furdeream sein wolle, das Ir f. dt zu solcher Chronn Hun
gemn khumen müge.“
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haladva tegye bizonyossá a vajdát, hogy Ferdinánd őt, e jó maga
viseletért1, újabb nagy uradalmakkal s kegyelmével fogja elhal
mozni, és hű védelme s pártfogása alá venni; —  ha ellenben a 
tapasztalás azt mutatja, hogy a vajda, nemcsak törekszik a koro
nára , de a Ferdinánd örökségi joga sérelmével e végett már 
országgyűlést is hirdetett, ez esetben a követség először is vilá
gosítsa fel őt a most-említett örökségi jog felől, melly Ferdinán- 
dot és nejét Magyarországra nézve isten és természet törvényei 
szerint mindenki tudtára illeti2, — aztán előadván, mikép Ferdi
nánd úgy van értesítve, hogy, mit igazságosan e világon senki 
nem tehet vala, a vajda, ezen világos jog ellenére, már néhány 
várost néhány utat is elfoglalt, intse őt: miszerint kitűzött 
országgyűlésével végképen hagyjon fel, saját személyét, uradal
mait, jobbágyait ne koczkáztassa, s fejére azon bajokat, mely- 
lyek annyi felől előrohanhatnak, ne tornyosítsa*, —  tudván jól, 
hogy ha magát mind e mellett királyivá téteti, egyedül sokkal 
gyengébb lesz, hogysem a töröknek ellene áll hasson, Károly 
császár s a római birodalomtól pedig segítségét nem kap; miért 
is fogadja a Ferdinánd tanácsát, ki, mint Magyarország igaz örö
köse, semmi máson, csak mi ennek s az öszszes rendeknek 
becsületére, hasznára, és javára válhat, nem ügyekszik, e rész
ben tehát neki gátot s akadályt ne tegyen, —  nyilván tudtára 
adatván az is: hogy ha e jó tanácsra reááll, szembetűnő hasz
nát fogja mind maga mind az ország érdekében tapasztalni *, ha 
ellenben ezeket üresen elhangoztatja, s elébbeni tervénél meg
marad, Ferdinánd kénytelen lesz nem csak saját bátyja, a felsé
ges római császár, de maga s neje többi rokonainál is panaszt

1 »Vmb seines wolhaltens willen.* — * „So Sy zu der Chronn Hungarnn 
vor meniglich vonn Got vnd der Natur habenn.* — * »Das demnach gedach
ter Weida sein auszgescbriben Rakusch zu halltenn vnnderlasz, vnd sich in 
dhein geferlicbkeit mit seinen herrschaflen vnd vnderthanenn begebe, oder 
ainich beswerlich purdo die ime in vil weg zusteenn mag, auf sich lade.* — 
4 „Das werde er in vil weg scheinperlich vnd dermassen geniessen, das sol
ches der Chronn zu Hungern vnd sonnderlich im dem Weida zu grossen tref
flichen Erenn vnd wirdigkhaiten erschieslich sein werde.*
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tévén, ezek tanácsát és segedelmét elfogadni. Minden esetre 
felhatalmazandónak vélte pedig a választmány a tervezett követ
séget az iránt: hogy a vajdát, ha ezen okoktól áthatva, elvégre 
kedvezőleg nyilatkoznék, mostani hivatalában s uradalmai bir
tokában meghagyja, nemcsak, de sőt az adandó utasítás értel
mében többek és többek ígéretével kecsegtesse mind addig, míg
nem teljesen a Ferdinánd részére áll. Igen szükségesnek látta 
egyszersmind, hogy az özvegy királyné, a nádorral együtt, a 
már katalinnapra kitűzött országgyűlést szinte m á r t o n n a p r a  
hívja tüstént egybe, még pedig úgy, hogy e z e n  o r s z á g 
g y ű l é s e n  a n e m e s s é g  ne  m i n t  e d d i g  f e j e n k é n t  
s f e g y v e r e s e n ,  h a n e m  c s u p á n  v á l a s z t o t t  k é p v i s e 
lők á l t a l  j e l e n j e n  meg. Agyüléshelyéül Pozsont, Sop
ront, vagy Győrt, mind a dunántúli részen eső városokat 
ajánlotta, azért, mert noha nem szenved kétséget, hogy ha az, 
a régi szokás szerint, valahol innen a Dunán tartatnék, ez által 
a vajda párthívei közöl némellyeket nagy ügygyei bajjal hamarább 
a Ferdinánd részére lehetne hajlítani, figyelembe veendő mégis, 
miszerint azok, kik most Ferdinándhoz szítnak, nem egyköny- 
nyen határoznák el magokat a Duna bal partjára menni át gyű
lésre; sőt ha még ez kivihető lenne is, Ferdinánd a bizo
nyost eresztené ki kezéből bizonytalanért,— miután igen félhető, 
hogy azon esetben, ha a vajda, vagy bárki más, az ország 
belsejébe nyomúlván, Ferdinánd ellenében népszerűségre bírna 
kapni, a Ferdinánd pártján igen kevesen maradnának, ha
csak javaikat veszélynek kitenni nem akarnák. E részbeni 
alapos nézeteit azon egyetlen körülménynek rendelte alá a vá
lasztmány : ha az említett országgyűlés valamelly a Duna mind
két partján eső városban, például csakugyan Komáromban 
tartatnék —  egyébiránt akármellyik fogadtassák is el az itt 1

1 A választmány véleményének országgyűléseink történetére nézve olly ne
vezetes ezen pontja, az eredeti német szövegben így szól: »Es muest auch 
ytzo ale paid ain Rakusch, durch vnnser gnedigiste frawn die khunigin zu 
Hungern vnd den grosz Grauen, auf nechstn sannt Martins tag, denn  d u r c h
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javaslatba hozott helyek közöl, mulhatlan szükségesnek vélte a 
bazini grófokat, mint kiknek várai s uradalmai épen közben 
fekszenek, haladék nélkül hozzájok küldendő követek által fel
szólítani és reábírni: miszerint azon váraikat megnyissák Ferdi- 
nándnak, —  különösen emlékezetbe hozatván Farkas grófnak, 
hogy miután közte s az elhunyt magyar király között bizonyos 
szerződés köttetett, melly azonban teljesedésbe nem vétetett, 
Ferdinánd ezt, meddig a jog és méltányosságnál fogva köteles, 
teljesíti, s jövendőben magát iránta kegyelmes király és fejde
lemként viseli. Szükségesnek látta továbbá még azt is: hogy 
mind Ferdinánd, mind az özvegy királyné, ügyes de egyszers
mind tekintélyes férfiakat küldjön valamennyi magyar urakhoz, 
ezínleg ugyan csak azért, miszerint őket a királyné által kihir
detett országgyűlésen megjelenésre bírják, de tulajdonképen 
miszerint néhány várak, uradalmak, javadalmak, fizetések s 
különböző kegyelmek ígéretével a Ferdinánd pártjára vonják1

a i n e n  A u se c b u sz ,  v n d  n i t  n a c h  O rd n u n g ,  d a s  a i n  y e d e r  denn  
g e r u s s t  b e s u e c h e ,  ausgeschrieben, vnd die Malstat in der Stett aine 
Prespurg Odenburg oder ltab, so alle auf diesem lannd gegen der Tbunau 
gelegen sein, benent werdenn, Dann wie wöl bedacht wirdet, wann gedachter 
Rakusch der altenn Ordnung nach, vber die Thunaw in ain anndern flegkhnn 
gelegt wurde, das dardurch eUich aus der Cbronn Hungernn, so dem Weyda 
anhanngenn, durch sonnder hanndlung vnd practikhn dester Eher auf f. dt 
parthey zupringcnn sein, So findet sich aber hinwiderumb das die so ytzo 
f. dt parthey sein sich nit gemn zu dem Rakusch vber die Thunaw thun wer
den, Dann wo es gleich wol bescbche so stuende wol darauf das f. dt das 
gwisz ausz der banndt gebe, vnd des vngewissenn gar mangeln möcht, Dann 
solte sich der Weida, oder ein annder in die Chronn wider f. dt eindringcn 
vnd einen anhanng erlanngenn, wurdt sich wie zusorgenn is t, wenig f. dt 
parthey mer erzaigen, Sy wolltenn dann jr gutter in gcuerlikhait setzenn, — 
Darumbenn wo bemelter der khunigin Rakusch an ain orl das baiden theilen 
gelegen als villeicht Gemoren sein, gelegt werden möcht, der each nit vndienst- 
lichsein.» Csak ezekből érthetjük: miért nem a Rákosra híttaöszszc ősi szokás 
szerint a királyné az ország rendéit, — és érthetjük azt is, mennyire fontos 
dolog ollykor a kormányra nézve: itt vagy ott tartassék-e az országgyűlése. — 
1 »In schein als ob man allein bandit dieselben zubewegen, denn ausgeschriben 
Rakusch zubesuechen, vnd doch das fumembst gehandll werden, Sy f. dt par
they zubewegenn vnd denselben vnd sonderlich an den es erschieszlich wer, etlich 
Slosz, Herrschafft, Embtcr, Pflcgenn, Pensionen, vnd gnaden zuvertrosstenn.*
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Hasonlókép kellene bánni —  mond a választmány— Vas, Sop
ron, Komárom, és más, különösen a tótországi vármegyékkel, s 
a vajdának azokban lakó nemeseivel és szolgáival1, sót a h é t  
szabad  k irá ly i  v á ro s s a l  i s 3, melly utóbbiakkal, minthogy 
néhány polgárai jelenleg épen Bécsben vannak, az ausztriai kor- 
máuyszék, a fejedelmi ügyigazgató vagy valameily más alkalmas 
egyén által, ereszkedhetnék alkuba. És mivel a vajda személye 
Erdélyben, többfélekép elkövetett erőszakos tettei miatt gyűlö
letes, nem volna rósz ott valamellyik Pemflingernek, talán annak 
segedelmével, ki a királyné mellett van, vagy a ki Erdélyben 
kincstartó, s mint mondják, az erdélyiek előtt igen kedves, a 
vajda ellen pártot támasztani ®, és így a korona elnyerhetése 
iránti túlzott reményeit egy kissé leolvasztani; —  sőt, miután e 
tekintetben Székesfejérvár is nem csekély nyomatékú, ezt szép 
szerével, például kiváltságok s kegyelmek osztásával, a Ferdi- 
nánd részére megnyerni. Példáját majd könnyebben követnék a 
többi városok *. Végre, minthogy gróf Frangepán Kristóf Bécsbe 
váratik, vele úgy lesz szükség egyezkedni, miszerint a tótor
szági rendek, kik Ferdinánd iránt jóindúlattal viseltetnek, s a  
vajda meghívására Fejérvárra különben is kétségkívül feljőnének,

1 „Es sóit auch hoch erschieslich sein, das gleicherweisz zu dean Eysen- 
burg Odenburg Gamorren Windisch vnd annder Spanschafflenn vod zu des 
Weyda Edelleuten vnd diener so Er hat vnd in bemeltenn Spanschafften geses
sen sein, erkandt personcn gescbikht. . . .  würde.® — 2 „Es wer auch zu den 
S í b e n  f r e y e n n  S t c t e n n  i n  H u n g e r n n  gleicherweisz zuschikhenn.* 
Világos ebből, hogy ekkor meg csak a h é t  szabad királyi városnak volt nyo- 
matéka az országos dolgok mérlegében. — 8 »Dann so wirdet bedacht, das 
gut sey in Sibcnburgen bey dem gemainen Mann, nachdem Er desz Weyda 
banndlung welche er in vil weg ernstlich crzaigt hässig ist, auch aiu partbcy 
fürf. dt zumachen® stb. — * »Vnnd nachdem ann Stulweissenburg zu erlann- 
gung der Chron zu Hungernn nit wenig gelegenn is t, So sicht die verordenten 
Bete für gut ann, das durch sonnder practikenn, als Verheissung die Statt mit 
Privilegien vnnd in ander wegzubegnaden, gehandlt werde, das die obge- 
melt Statt zu f. dt hanndenn gepracht werde, so solches beschicht, werdenn 
sich die andernn Stett dester Eher f. dt willens erzaigen.® Külön említtetik 
itt Székesfejérvár a hé t szabad királyi várostól; mutatja hogy ezek közé nem 
számíttatott.
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a királyné országgyűlésén megjelenjenek, —  nem mulasztatván 
el erre nézve az sem, hogy azon lót- miként a horvátországi 
főbb urakhoz is1, tekintélyes és áltatok már ismert férfiak kül
dessenek.

Ezek voltak az eszközök, miket a választmány, Ferdinánd 
részéről, békés úton előrehaladólag, a jóakarat és méltányosság 
erejéig elkövelendők s haladék nélkül pontosan teljesíten- 
dóknek hitt; azon esetre azonban, ha mindezek csak egy hiú 
remény álmaivá lennének, ama más pályát, a fegyveres erő és 
tettleges joggyakorlat használatát jelelte ki akkorra, midón majd 
a kikelet beálltával maga a természet is elősegítendi, mit az ész 
és hatalom e részben jó renddel s erélyesen tenni javasol2. És 
hogy itt a várt süker ne hiányozhassák, az örökös tartományok 
által, legkivált az Ausztria felé nyomúló török ellentállására, küldött 
hadi népet a közelebbi magyar országgyűlés végéig várakban vélte 
együltartandónak, ollyképen, hogy az erre felügyelő tartományi 
biztosság az iránt: vájjon az élelmezés tekintetében hatalma az 
említett ideig kiterjed-e vagy sem? megkérdetvéns, ha tagadó- 
lag válaszolna, az egy mentőlelébb öszszehivandó országgyűlésen 
egyenesen magok az örökös tartományi rendeknél eszközöltes
sék ki, főként azon buzdítással, hogy e hű segedelmezésök által 
mind személyök mind jobbágyaik könnyebb biztosítást nyernek. 
E hadi nép együttartását, minden esetre, azaz teljesüljenek bár 
vagy sem a vajdánál s magyaroknál Ferdinánd óhajtásai, szüksé
gesnek látta a választmány; olly megjegyzéssel: hogy azon ki
szemelendő sok gyakorlatlan iQú helyébe, melly e nép közt talál-

1 .Mit den treffenlichen herrenn in Windíschen lanndenn, dergleichen in 
Krabatenn gehandelt werde.* — * »So habenn dic bemeltenn verordent Rete 
anf die thätlich handlung wio die zu erlangung f. dt Erbgerechtikhait der 
ChroDn Hungern auf den frweling mit macht vnd gutter Ordnung fürzunemen 
vnd zugeprauchen sey, gedacht.* — 8 »Vnd ytzo von d e r l a n n d t  Aus
s c h u s s  jr  gwelt, so Sy haben, zuuernemenn begert werde.* — Itt az ere
dete a később hazánkba is átültetett t a r t o m á n y - b i z t o s s á g n a k ,  melly 
t  L v á l a s z t m á n y  kép ,  az ausztriai örökös tartományok által állított hadi 
nép tartására s élelmezésére figyelt
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tátik, más, tapasztalt legények vétetvén, az így kiválogatott had
sereg fenmaradása, ha iránta a tartományi biztosság hatalma a 
rendek által netalán kitűzött mártonnapnál tovább nem terjedne, 
szinte országgyűlésen határoztassék el, s magok a hadak időkö- 
zileg is várakba helyheztessenek, nemcsak Magyarország elfog
lalására , de a véghelyek s szomszéd örökös tartományok megőr
zésére is szolgálandók. Ezenben —  mond a választmány —  ki 
fog tetszeni, mi fordúlatot vesznek a dolgok, azaz megtétetik-e 
vagy sem a vajda királylyá, s Ferdinánd pártja a királyné ország
gyűlésén miilyen számban mutatkozik. Ha történik, hogy e párt 
nagy, s néhány királyi városok is Ferdinándhoz csatlakozván, 
megnyitják kapuikat, a már mondott hadsereggel e városok 
foglaltassanak el s rakassanak meg; sőt ha a magyarok, a vajda 
hozzájárultával is, Ferdinándot egyhangúlag el találják fogadni 
királyul, ezen új király szedje öszsze minden erejét, s az országot 
még e télen vegye birtokába. Ha ellenben a Ferdinánd örökségi 
joga ellenére csakugyan a vajda lenne királylyá, Ferdinánd ezt e 
télen már tűrje békével, s erőszakos megrohanáshoz készüljön 
Magyarország ellen. Erre nézve panaszolja be a császárnak, 
mind a török magaviseletét, mind a vajda feltolakodását, — 
mikép tudniillik amaz ennek birtokain átvonulván, ezeket sér
tetlen hagyta, ez pedig azalatt felfelé húzódván, a Ferdinánd 
örökségi joga daczára Budát más helyekkel együtt elfoglalta; —  
és e kíméletes bánása a töröknek, s öszhangzó cselekvése a 
vajdának, elannyira gyanúsítja ez utóbbit, miszerint ő amazzal 
a Ferdinánd öröksége romlására szándékosan öszszeszövetkezett1, 
hogy a császárnak, nemcsak a Ferdinánd öröksége birlokbavé-

1 »Vnd sonnderlich anzeigen, das sich des Turgkhen Abzug an des Weyda 
lannd dermassen zutragen hab,  d a s  E r  d u r c h  d e n s e l b e n  T u r g k h n n  
n i t  b e e c h e d i g t ,  v n d  d a s  d e r  W e y d a  h e r a u f  g e t z o g e n  e e y ,  vnd 
Ofen vnd ander flegkenn wider f. dt Erbgerechtikhait eingeuomen hab, wel
ches des Turgkhnn abziehen vnd gedachte Weyda handlung a in  s o l c h e n  
A r g k h w o n n  a u f  jm  t r a g ,  d a s  s i c h  z u u e r s i c h t l i c h  d e r  W e y d a  
m i t  de m  T u r g k h n n  w i d e r  f. d. E r b g e r e c h t i k h a i t  v e r t r a g e n n  
h a b ,  das* stb.



1 2 3

tele 8 elfoglalt helyek viszszaszerzése, de immár a keresztyénség 
ótalma s további romlásának meggállása tekintetéből is szükség, 
pénz mint hadi népben komoly s elegendő segedelmet nyújtania, 
így a birodalmat és keresztyénséget megvigasztalnia, s hogy 
mindezt alkalmasban tehesse, minden egyéb háborúval, hol 
tudniillik csupán keresztyén áll keresztyén ellenében, habár 
némi kárával történnék is, felhagynia. Ugyanezen panaszt han
goztatva szólítsa fel egyszersmind segedelemre a pápát, Fran- 
czia- és Ángolországot, a birodalom minden rendéit, Velenczét, 
Schweiczot, a német s több idegen nemzeteket, mint a mellyek 
kétségkívül szívökre fogják tudni venni azt, mennyire sajnos sőt 
valóban rettentő esemény lenne, ha ama nagyszámú keresztyén 
nép, melly a vajda hatalmától függ, ugyancsak a keresztyénség 
ellen, a törökkel öszszeszövetkeznék \  A már Eszlingenbe ki
hirdetett birodalmi gyűlésen megjelenendő 18 választó és más 
fejedelmekuek továbbá szinte előadván, mikép készül a török 
tavaszszal újólag megtámadni a keresztyénséget, őket a birodalmi 
öszszes rendekkel együtt buzdítsa bátor és vitéz ellentállásra, 
miszerint meggondolván a fenyegető nagy szükséget, a római 
császárnak megajánlott de mindeddig hátralévő 14000 gyalog 
és 4000 lovasból álló segítséget készen tartsák, úgy, hogy ázt 
tavaszszal használni lehessen. És ha netalán akaratosak vagy 
késedelmesek lennének, rajzolja eleikbe világosan, mikép ő, 
mint ki a törökhöz és vajdához legközelebb esik, kész ugyan 
egy komoly s erős hadmenetre mind saját mind tartományai 
egész vagyonát odanyujtani, de csak azon esetre, ha e részben 
a méltányosság kivánatához képest a rendek által is segíttetik; 
mit ha ezek nem tennének, kénytelen lenne maga s tartomá
nyai biztosítása egyszersmind végveszedelemtől megmentése 
tekintetéből, más utakról is, történnék bár egyezkedés által 1

1 »Dan es ye nit allein beschwerlich, sonder gánntz erschrogkbenlich 
is t , das sich ain solche grosse anzall Christcnn, als gleich der Weyda vnder 
jme ba t, zu dem Turkhen wider die Cristenhait verpinden solle.9



1 2 4 1 » · · .
vagy egyébként, gondolkozni \  Véleményét azzal rekeszté be a vá
lasztmány, hogy a mostemlített czél elérésére, mindegyik választó 
fejedelem, birodalmi herczeg, valamint az egyes rendekhez, sőt a 
nevezetesb városokhoz is külön küldöttek menjenek, a segedel
met pénzben mint hadakban, ágyú, lőpor, s egvébneműekben 
szorgalmazni; a császár s fejedelmek által nyújtandó ezen segít
ségen felül pedig, magának Ferdinándnak is számos erős hadi 
népe legyen örökös tartományaiból, mi iránt, hogy ha majd 
kell, benne szükség ne mutatkozzék, most nem sokára tétes
sék rendelkezés; továbbá a hadszernagyok2 a fegyvertárakat 
vizsgálják meg, az ágyúkat, lőszereket szedjék rendbe, s az 
iránt hogy mindezek mibe kerülhetnek, jegyzékeket s költ
ségvetéseket készítsenek; egyszersmind Alsó- és Felső-Ausz- 
triába, Steierbe, Bajor- és Svábhonba, miként más helyekre, 
azonnal néhány élésmesterek1 küldessenek, kik egyenként bizo
nyos, egész 1 0 0 0 0  forintig terjedő öszvegekkel ellátva, a 
kivántató eleséget bevásárolják s ollyképen elintézzék, hogy az 
aztán egy ezredes * felügyelése alatt egyenlően osztassék k i, s 
belőle legkisebb is veszendőbe ne menjen; végül, mivel mind
ezekre, miként a kémekre, s a pártnak Magyarországon öreg
bítésére, nevezetes pénzmennyiség kívántatik, az itt előszámlált 
tételeket szakértő s tapasztalt egyének számítsák fel: hónapon
ként mintegy mennyiben kerülhetnek, s a kincstartónak és 
választmányi tanácsosoknak parancsoltassék meg, hogy gondjo- 
kat hűven s szorgalmasan a kincstárlatra fordítván, tegyenek 
javaslatot: miként lehessen pénzt előállítani, s mindazon esz
közökhöz is nyúlni, miket illy esetben a szükség parancsol5. 1

1 »Ir f. dt als der so dem Turkhen vnd Weyda am Dechslenn gesessenn, 
sey vrbuttig all Ir vnd Ircr land vermugen zu ainem dapffernn ernstlichen zug 
darzustreckhnn, -wo die Stennd der pillikheit nach solches mit Irer f. d t hilf 
thun wellen , wo nit,  so mueste Ir f. d t  auf weg gedeokhenn, damit Ir f. dt 
vnd derselben lannd dennocht versichert vnd nit gar in verderbenn gepracht 
werdenn, solches beschee dann durch thaiding oder in ander weg.* — * Zeug- 
maister. — * Profandt-Maister. — * »Vber solch Profhandt Maister muest 
ain Obrister sein.* — 5 »Vnd nachmalenn f. d t Schatzmeister vnd verordeo-
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Ferdinánd, a választmány ezen ügyesen átgondolt s a körül
mények minden részletein átszőtt javaslatát nemcsak nagyrészt 
elfogadta, de azonnal teljesedésbe is léptette. Máriával s a 
nádorral a magyar országgyűlést mártonnapra kitúzette, és kö
veteiül a még ekkor is » ő sz in tén  k e d v e lő jé n e k 1 czímzett 
Szapolyay Jánoshoz, leopoldsdorfi Beck Márk tanár, tanácsos, 
alsó-ausztriai fejedelmi ügyigazgatót, és Breuner Fülepet, az 
iránt, bogy rendeltetések helyére legbátorságosb, legalkalmasb és 
rövidebb úton miként juthassanak, bővebb utasítással Pozsonban 
Mária által ellátandókat *; a tiszai részeken nagytekintetű s befo
lyású egri püspök Yárday Pál deákhoz pedig Sbardelati Endrét 
rendelte. Ez utóbbinak utasítása, valamint az , mellvet Septem
ber 20-dikán Szalaházy Brodarics Bornemisza és Thurzóhoz 
Nádasdy Tamás Linczből vitt, a May János fejedelmi titoknok 
tollából folyt, benne tehát ugyanazon gondolatrenddel, illetőleg 
ugyanazon szavakkal is találkozunk. Tartalma röviden ez volt: 
Mindenekelőtt a megbízó-levelet adja át a püspöknek, s a Fer
dinánd iránta viseltető jóakaratát, kegyelmét, és azt, hogy dol
gai boldog folyását, szerencsés előmenetelét szívéből óhajtja, 
nyilatkoztassa ki. Aztán a néhai Lajos király siralmas halálát 
előadván, ügyekezzék a püspököt Ferdinándhoz édesgetni' ,  sőt 
azon útak, módok, eszközök és feltételek által, mellyeket leg
jobb s legbathatósbaknak fog látni, kísértse meg őt egészen 
is a Ferdinánd részére vonni. Ha ez, miként reménylhető 
szerencsésen sükerűl5, szólítsa fel Ferdinánd nevében: hogy

tenn Rétén benőiben werde, jr  vleissig vnd getrew nachgedengkhn auf vinan- 
tzenn zumachenn, gélt aulzupringen vnd ander ersohieszlich weg furzene- 
menn, wie in solchem fall die notdurft erfordert* Des verordenten Ausschus 
Ratslag von wegen der Chron Hungern, Gévaynál Ork. z. Gesch. v. Ungern. KI. 
Eredetije a cs. k. titk. levéltárban. — 1 »Syncere  n o b i s  d i l e c t u m  
Johannem a Zapolia.* — * Ferdináud megbízó levele Beck Márk és Breuner 
Fülep számára Mária királynéhoz, 1526 octob. 25-ról, Gévaynál, ugyanott; ere
detije ács. k. t. lev. tárban, illy felírással: »Regine Hungarie super rebus.* — 
* »Curabit idem Nuntius et Commissarius noster, animum eiusdem episcopi 
captare.*— *»Quod si feliciter ut speramus successerit*
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az özvegy királyné által a közelebbi szent Márton napjára kitű
zött magyar országgyűlésen személyesen megjelenni, ott a Fer
dinand neje mint maga külön és közös ügyeibe befolyni, átalá- 
ban pedig azt előmozdítani szíveskedjék, miszerint Ferdinánd 
Magyarország teljes és csendes birtokához s kormányzásához 
jusson; és e czél biztosb elérése végett, saját jóakarói, párto
lói, barátai, társai s mindazoknál is, kik vele öszszeköltetésben 
vannak, eszközölje: bogy ezek is a Ferdinánd részére hajólja- 
nak, az iméntemlített országgyűlésre eljőjenek, s ott magával 
a püspökkel, és az ország többi karai, főrendéi, s nagyjaival 
egyűlt, kik kétségkívül meg fognak jelenni, mindazt tenni, 
cselekedni, s elhatározni ügyekezzenek, mi a Ferdinánd dolgaira 
nézve hasznos, becsületteljes és alkalmas lesz; egy szóval, 
hogy Ferdinándot, az ország elnyerése iránti vágyában, azon 
mértékben segítse elő, mellyben ez, iránta tapasztalt vonzalmá
tól s jóindulatától reménylheli. Végül az állt az utasításban: 
adja értésére Várdaynak Sbardelati, hogy ba mindezt teszi, 
soha meg nem fogja bánni; mert Ferdinánd, az ő e részbeni 
szíves és jótékony hajlandóságát, hálás készséggel s bő kegyel
mével jutalmazza meg mindenütt, hol alkalma mutatkozik, vele 
éreztetett jó tettét pedig, miglen él el nem felejti1. És ha a 
püspökkel mindezt elhitetni tán nehezebb lenne, s hathatósb és 
érvényesb okokhoz kellene nyúlni, ezeknek a szükség, tárgy, 
személy, hely és idő körülményeihez képesti használatában s 
alkalmazásában, korláttalan hatalom adaték Sbardelatinak *.

1 »Et propterea nostro nomine eidem Episcopo referet: quod eum rei huius 
nunquam penitere debeat. Enim vero nos velle oOitiosum hunc suum et benefi
cum animum omni gratuito offitio nostro, vberiorique gratia, sicubi nobis 
occasio oblata fuerit compensare, neque vnquam huius benefitii sui in nos col
lati oblivisci.* — 2 »Instructio de hys que fidelis nobis dilectus Andreas Swar- 
delat Nuntius et Commissarius noster apud Reverendum Amicum nostrum 
dilectum Paulum de Warda Episcopum Agriensem nostro nomine agere et tractare 
debet — Datum Vienne die XXV Octobris 1526. Gévaynál Ork. z. G. v. 0. Ere
detije a cs. kir. titk. lev. tárban.
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Országok sorsa, miként egyes személyeké, ollykor egy
két pillanat csodálatos fordúlatától függ. így történt itt. October 
25-dike, ez eseménydús nap, a már elöszámláltakon kívül 
még két nevezetes történetnek volt tanúja; mellyek új irányt 
adván a magyar dolgoknak, ezek felett határoztak. Midőn tudni
illik már mind a Szapolyayhoz mint a Várdayboz küldendő köve
tek fenebbi utasításai készen álltának, Becsbe örömhírnök érke
zett Prágából, —  Gerendy Miklós fejérvári őrkanonok és 
királyi titoknok pedig, komoly izenettel indult Pozsonból Máriá
tó l1. Amaz Ferdinándnak a csehországi rendek által Octo
ber 23-dikán, a vetélytársak minden ellentörekvése daczára, 
egyenlő értelemmel történt királylyáválasztatását tolmácsolta; 
ez az erdélyi vajdáról szárnyalt hírek megvalósultát, s a Fejér
várra kitűzött gyűlésre megbívó-levél mását hozta. A prágai 
örvendetes újságot kapván Ferdinánd, azt még az nap délutáni 
4 órakor saját kezével írt néhány sorában sietett tudatni Máriával, 
azon ismételt ígérete mellett, hogy őt szolgálatára, segedelmére, 
jövendőben is késznek fogja találni 2; egyszersmind újabb ta
nácsot tartott: a körülmények illy változlával mit kelljen csele
kednie. E tanács eredménye csak töredékekben maradt fenn, 
mikből következő javaslati pontokat olvasunk: A határszéleken 
lakó magyar urak 3, névszerint Uampó János, és a Szécsy Ta
más anyja és fia, s ezeknek gondviselője, miként monyoróke- 
réki Erdődy Péter, Juliánus István s ennek anyja, nemkülönben 
Bánffy János, és Szalónakon Fladnilzer Vid, ez utóbbi emlé- 
keztetőleg azon egyességre is, mellyet vele Dietrichstein Zsig- 
mond kötött, üdvezlő és megbízó-levelek által szólíttassanak fel: 
hogy az özvegy királyné s a nádor Márton napjára tűzvén ki az

1 Mária királyné megbízó-levele Gerendy Miklós számára, Octob. 25. 1526. 
ugyanott. Hogy Mária e levelet akkor írta, midón még a Ferdinánd cseh 
királylyá elválasztatását nem tudta, mutatja az , mert Ferdinándot még csak 
Ausztria herczegének czímezi. — * * Gévay Urk. der Verh. I, 21, 22 1. »Je 
suis este e lu  pour roy de bohémé le XXIII iour de ce mois de Octobre.* —
* »Zu allen hungrischen Herrn so ann den greinitzen sitzen.*
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országgyűlést, Ferdinánd kegyelmes kiváosága az, miszerint 
valamennyi atyjokflait bírják reá, hogy ott velők együtt megje
lenjenek, s az ő ügyét pártolják; mit ha tesznek, Ferdinánd 
mind nekik, mind atyjokűai s rokonaiknak meg fogja hálálni, 
sőt ha valami kérelmeik volnának, azokat a bozzájok küldendő 
embereknek fedezzék fel, kívánságaikat teljesíteni akarja; miként 
buzdítja is őket, hogy tanácsukat s véleményökel jelentsék ki 
az iránt: mi tévő legyen Ferdinánd jelen állásában, teljes bizo- 
dalommal lehetvén, hogy, bárki támadja meg őket vagy illesse 
jogtalanul, általa el nem hagyatnak. A királyi városokhoz köve
tek menjenek, megbízó-leveleik előmutatása mellett jelenteni: 
mikép Ferdinánd bús érzettel s kegyelmes szánakozással értette 
az ő igen kedves sógra és öcscse halálát, egyszersmind Magyar- 
ország hadseregének tönkrejutását, s azon pusztító károkat, meiy- 
lyeket ezen országnak a töröktől szenvednie kellett, miután 
azonban ez a mindenható tetszéséből immár megtörtént, Fer
dinánd, mint Magyarország természetszerinti örököse, őket 
jövendőre el nem hagyja, hanem fegyveres népét már is azon
nal a határszélekre szólítván, ezt naponta sokasitja, s mind
addig ott tartja, mígnem a királyné s a nádor által újobban 
márlonnapra kihirdetett országgyűlés bevégződik, hol ő , az 
országlakosok által kétségkívül egyhangúlag elfogadtatik ki- 
rálylyá1; nem csekély reménye lévén: hogy e részben az 
említeti királyi városok is szívesen és buzgóan segíteni fogják, 
nemcsak örökségi joga tekintetéből, de azért is: mert jelenleg 
senki nincs az élők között, ki őket a török hatalma ellen jobban 
védni s ótalmazni képes lenne; miután az ő hatalmas tartomá
nyainak egy része Magyarországhoz határlik; önmaga, Csehor
szág, Morva,* Sléziaés Luzsicza királya; testvérbátyja pedig« a 
római császár, feje a kereszlyénségnek, s ez őt, mint is a római 
szent birodalomban helytartóját, a többi tekintélyes királyok,

1 »VngeUweiffelt, daselb werd Ir f. d. bey den Innwonhernn der Khrooen 
ainhelberlich zum König angenomen werden.*
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választó-fejedelmek, herczegek, köztársaságok, hatalmasságok 
és szövetséges társak erejével együtt, kik már mind megígérték 
segedelmüket, elhagyni nem fogja; és ezért a Ferdinánd 
kegyelmes kivánata az, hogy azon királyi városok, magokat 
senki és semmi okok által elhajlítani ne engedjék, hanem az ő 
pártján maradjanak; ó szavát adja, miszerint ókét, ha ezt 
teszik, kegyelmes ótalma alá veszi, minden erőszak és jogtalan
ság ellen védi, szabadságaikban megtartja, sőt bővebb kiváltsá
gokkal és kegyelmekkel tetézi; ha ellenben netán máskép 
cselekednének, önmagok megítélhetik : miszerint Ferdinánd, 
azon örökségi jogából, mellyre őt néhány rendbeli szerződések 
is felhatalmazzák, semmit nem engedhet; innen pedig nem 
egyéb, csak Magyarország romlása s az egész keresztyénség 
szembetűnő kára következhetik, mit ő édes örömest eltávoztatni 
akarna. A követek, ugyanez alkalommal, mindegyik várost külön, 
az iránt is kísértsék meg: nem lenne-e reábírható, a Ferdinánd 
fegyveres népe előtt kapuit azon feltétel alatt megnyitni, hogy 
ezen nép, a város minden kára nélkül, saját erszényéből éljen; 
erre nézve pedig, gondosan tudakolják ki: kiknek van helyben 
legnagyobb befolyások polgártársaikra, s azoknak pénzt, hivatalt, 
és egyebeket ígérjenek, miszerint Ferdinándot, iménti óhajtása 
teljesültéhez segítsék. Räuber Kristóf laibachi herczeg-püspök- 
nek, a magyar püspökök, főpapok, urak, és nemesekhez szóló 
néhány megbízó-levél adassék, minden külczím nélkül. Az 
egri püspökhöz követ indúljon, s ez őt arra, mifelői vele Rau- 
ber Kristóf, Pozsonból küldött embere által egyezkedni kívánt, 
emlékeztesse. Mindorfnak pedig parancsoltassék meg, hogy a 
bazini gróffal értekezzék: vájjon Yerbőczyt pénzzel, hivatallal, 
vagy valamelly más úton, nem vonhatná-e a Ferdinánd párt
jára *. Ezeken felül Filinger írásban szólíttassék fel: nem tudja-e 
hogy azon szerződés, melly néhai Miksa császár, s a magyar 1

1 »Item. Dem von Miodorff beleiben: das er mit dem von Passing hand!, 
ob wan denn Berbetzkhi auf L  dt parthey durch gelt, ambter, oder ein 
ander weg bringen mög.”

9
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és lengyel király közt köttetett, hová le tt, vagy azt Miksa hová 
tette?1 — A laibachi püspök az iránt is tudakozódjék, hogy 
azon rácz, ki Lajos királyhoz átszökött volt (Bakics Pál), merre 
van ? * s vele alkuba ereszkedvén, öt nyerje meg a Ferdinánd 
részére. Az egri püspökhöz, egyszersmind Fejérvárra is, Sbar- 
delati Endre küldessék el. Ferdinánd tudassa: vájjon Pemflin- 
ger Márk elhatározta-e magát, Erdélybe pártol támasztani 
menni? A hainburgi tanácsiatokat s utasításokat, a laibachi 
püspök számára írják le , s neki juttassák kezéhez. Jurisics, 
Kalzianer és Pächter, a horvátokkal egyezkedjenek. Kémek 
küldessenek szét, s számukra pénz legyen készen 3.

Ferdinánd azonban, a magyarországi dolgok állásáról, mi
ként látszik, másnap értesülvén, többé nem arról gondolkozott, 
hogy a tervei kivitelében már annyira haladt Szapolyayt békés 
úton megnyerje, hanem hogy ellene, immár mint csehországi 
király is , hatalmában lévő minden eszközöket megkísértsen. 
Ezért Sbardelati Endrét Yárdayhoz Buda felé tüstént elindította, 
Pemflinger Istvánnak az előleges szükségek fedezésére 4 0 0 0  

rénes forintot adott, s öt a Räuber Kristóf, és még egy más 
társaságában, Pozsonba a királynéhoz, Beck Márkot és Breu- 
ner Fülepet pedig, kikhez még Weichselberger Zsigmondol 
csatolta, egyenesen Székesfejérvárra küldötte a végett: hogy 
az ott egybegyúlendő rendek előtt, az erdélyi vajda által kihirde
tett királyválasztó gyűlés törvénytelenségét felvilágosítván, őket 
szétoszlatni, s a királyné és nádor által törvényszerűen kitűzött 1

1 E pont felől, Jancsó Imre udv. titoknok úr szíves közlése szerint, követ
kező nevezetes felvilágosítás áll a becsi úgy nevezett krakkai 1751-diki nap 
tárban: »Ist folgende der Vertrags-Brief ausgefertiget, unterschrieben, mit 70 
Sigillen bekräftiget, und König Maximiliane ausgehändiget worden, w e l c h e r  
in f o l g e n d e n  J a h r  s o l c h e n  d e m  R a t h  zu A u g s p u r g  a u f z u b e 
h a l t e n  ü b e r l i e f e r t ,  a l l d a  e r  b i s  Anno 1548 g e l e g e n ,  und in 
Miben Jahr Kayser Ferdinande übergeben -worden”. Hasonló találtatik »Der 
Staat von Hungarn” czímű könyv 182-dik lapján, azon felvilágosítással, hogy 
azt Miksa császár, kanczelláija Stiertzel Konrád által küldte az augsburgi 
tanácshoz. — * »Wo der Ratz, der zu dem Khenig gefallen is t, hinkbomen 
•ey?* — * Cs. k. titk. levéltár.
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komáromi országgyűlésre bírni (igyekezzenek. Ez utóbbiak szá
mára October 87-dikén kelt utasítása, teljes ószerűségében így oct.27. 
hangzott:

Ut a s í t á s ,
azok  iránt, miket a mi kedvelt híveink, tiszteleles és 
djtatos leopoldsdorfi Beck M árk tanár, tanácsos, alsó
ausztriai kamaránk ügynöke, Weichselberger Zsig- 
mond szentéit1 v ité z , és Brenner F ü löp , mint köve
teink s biztosaink, a z  általunk őszintén kedvelt vala
mennyitisztelendő, tekintetes nagyságos, nemes, okos 
érdemes, és vitézlő, püspökök, főpapok, zászlósok, és 
nemesek, s a z  erdélyi és szabad királyi városi követek, 
vagy küldötteiknél, Székesfejérváron, nevünkben 
tenni és végezni fognak1.

Először is, azon főpapoknak, zászlósoknak, és a többi fenne- 
vezetleknek, megbizó-levelúnket mutassák elő, s ezt előmutat
ván, nyilatkoztassák ki: irántok öszszesen mint egyenként 
viseltető kegyelműnk s kegyelmességúnket, és hogy mindegyike 
épségben-maradtát és szerencsés voltát, nemcsak hallani kí
vánjuk, de óhajtjuk is szívükből. Aztán jelentsék végtelen köszö- 
netünket nekik, öszszesen mint egyenként, azért, hogy a vajda, 
az ország felső- és alsórészeibeli főrendek, miként az erdélyi, 
kassai, és más felföldi szabad királyi városi követek által*, a

1 Mai néven aranysarkantyús. — * Instructio de hys que Honorabiles deuo- 
tus ac fideles nobis dilecti Marcus Beck a Lcwpolstorf Doctor ac Consiliarius 
Camereque nostre Inferioris Austrie Procurator, ac Sigismundus Weichselberger 
eqnee auratus, necnon Philippus Prewner Nunty et Commissary nostri apud 
vninersos Reverendos, Spectabiles Magnificos, Nobiles, Prudentes Circum
spectos, ac Egregios syncere nobis dilectos Episcopos, Prelates, Barones ao 
Nobiles et Nuntios T r a n s s y l v a n i e n s e s ,  liberarumque Civitatum, aut 
eorundem Deputatos ad A lbam R e g a l e m  (elébb itt «in C o n u e n t u  de 
T h o k a y  c o n s t i t u t a r u m 1 állott) nostro nomine agere et tractare debent.-* 
Gévay Drk. z. G. v. ü. KI. Eredetije a ce. k. titk. lev. tárban. — * «Super 
diéta quadam per Wayuodam et Proceres superiorum et inferiorum partium 
R e g n i  T r a n s s y l v a n i e n s i s ,  necnon Casso viensis aliarum que liberarum

9 *
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legközelebbi szent Imre herczeg napjára kitűzött, s Székesfe- 
jérváron tartandó, bizonyos országgyűlést tudtul adták; egy
szersmind terjeszszék eleikbe, bogy m i, kik Magyarország sze
rencséjét s épenmaradását, mind a szent birodalom választó- 
fejdelmei, herczegei s rendéinél, mind saját alattvalóink és 
másoknál is, mindeddig olly buzgalommal s lelki örömmel elő
mozdítottuk, sőt miként a dolog mutatja, még mostan is azon 
gondolkozunk, nem kis csodálkozással telünk el, hogy az emli- 
tett országgyűlés, a mondott vajda s főrendek által hirdcttetett ki, 
holott még a fenséges asszony, Mária, Magyar, Cseh stb. orszá
gok királynéja, Morvaország őrgrófnéja, a mi kedves hugunk, 
miként az általunk őszintén kedvelt tekintetes és nagyságos 
Báthory István, Magyarország nádorispánja és kunok bírája is, 
életben vannak; kiknek egyike koronás királyné, másika pedig 
egyedül az, kit az efféle egybehívás és kihirdetés, hivatalánál 
fogva s hajdan óta illet, és így, kiknek közbenjárulta s hatósága 
nélkül történtek a fennebbiek, olly hatalommal, mellyel ama
zoknak élniók szabad legkevesbbé sem volt1. Miután tehát újólag 
is emlékezetükbe hozták s felfejtették előttök azon jogot és kere
setet, melly az említett országra nézve, ama többrendbeli 
alkuszerződések és békekötések erejénél fogva, egyedül minket, 
és a fenséges asszonyt, a mi szeretett hitvesünket illeti, főként 
pedig, bogy a mi mostemlített fenséges hitvesünk, néhai fen-

partium regni superioris . . .  indicta9 ; — a tokaji országgyűlési rendek meg
hívólevele tudniillik így végződött: Ceterique universi nobiles et pociores 
superiorum et inferiorum parcium r egn i .  Item oratores Nobilium Siculorum 
etSaxonum r e g n i  T r a n R y l u a n i ,  neonon Cassouiensis et aliarum liberarum 
Ciuitatum p a r c i u m  s u p e r i o r u m ”, mit az utasítást feltevő May nem értvén, 
azt gondotta, hogy csupán az e r d é l y i  rendekről van a szó, ezért követte el 
e hibákat. Egyébiránt eléggé tanúsítja ez, hogy Ferdinánd csak a tokaji ren
dek, meghívó-leveléből tudta meg a fejérvári gyűlés kihirdetését, s ezt igen 
hihetőleg Gerendy Miklós hozta Pozsonból, octob. 25-dikén vagy 26-dikán. —
1 Q u o r u m  a l t e r a  R e g in a  c o r o n a t a ,  a l t e r  v e r o  so lu s  e s t ,  ad 
qu em  e i u s m o d i  c o n u o c a t i o  e t  i n d i c t i o  ex o f f i c i o  ac  ab  a n t i 
quo  s p e c t a r e  d i g n o s c i t u r ,  sine quorum interventu et autoritate bec 
admissa sunt, qua sane potestate eis m i n i  me  l i c e b a t  u t i . ”
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séges László magyar, cseh, stb. országi királynak természetes 
és törvényes leánya, néhai fenséges Lajos ugyancsak magyar, 
cseh, stb országi királynak pedig testvér-nénje, felhordván azon 
más világos és érvényes okokat s tekinteteket is , mellyek min
ket azon országhozjntásra jogszerűen unszolnak, nevünkben 
szólítsák fel s kérjék: miszerint figyelembe vévén az itt-elŐso - 
roltakat, az egész keresztyénség java s csende iránti buzgal- 
moknál, és hozzánk s a dicsó német nemzethez viseltető szere
teteknél fogva1, a fennebbi országgyűlésen meg nem jelenni, 
vagy azokban mik ott netalán tárgyaltatnának s elhatároztatnának, 
meg nem egyezni, hanem inkább a fennevezett fenséges királyné 
asszony és nádorispán által kitűzött, kihirdetett, s legközelebbi 
szent Katalin napján Komárom királyi városban tartandó gyűlésre, 
miként közönségesen nevezik »R ákos"-ra , jóni szíveskedje
nek * melly gyűlésre mi is küldendjük teljes hatalommal felru
házandó követeinket, kik mind sajátjogúnk, mind az országot 
Qlet6 egyéb dolgok és szükségek felól is értekezzenek, főként 
pedig a török zsarnoknak leendő ellentállásról gondoskodjanak, 
ollyképen, a mint bennek egyenként mint öszszesen bízunk, 
hogy ezen észszerű és kegyletes kérelmünk érdemében csele- 
kesznek. Kötelességöket fogják itt, fennevezett követeink végre
hajtani, s bennünket a reudek iránt, további kegyelmünkkel haj
landókká tenni; sőt ezt velek őszintén elhitetni, s a fennebiek- 
ben minden egyebeket is , miket éles elméjök s ügyességöknél 
fogva* szükségeseknek és alkalmasoknak ítélnek, helyesen in
tézni, mindezekben világos akaratunkat teljesítendők. Kelt 
Béceben, mindszenthó 27-dikén, 1526 *.

1 »Pro 8uo in vniuerse Christianitatis bonum tranquillitatemque studio, et 
amore quem in nos e t i n c l y t a m  hanc  N a t i o n e  m G e r m a n i c a m  ba
bmit*. — 2 »Se potius ad Conuenlum vulgo R a k u t s c h  per Serenissimam 
Dominam Reginam et Comitem Palatinum antediclos indictum et conscriptum 
ac in Ciuitate Gomorre ad diem diue Catharine proxime futurum celebrandum 
conferre velint*. — * »Pro iudicy sui acrimonia dexteritateque®. — * »Datum 
Vienne die XXVU. Octobris 1526*. Gévay id. h.
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Magától azonban, a Szapolyay-párt törekvése foganatától, 

ekkor már olly kevéssé félt Ferdinánd; hogy azon 10 ezer gya
log és egy pattantyús csapatból álló hadat is , mellyet minden 
szőrűit állapota mellett öszszeszerzett, nem a Buda felé közelgő 

Oet.28. vajda ellen használta, hanem October 28-dikán Freundsberg 
György vezérlete alatt Olaszországba indította; ugyanez nap a 
császárhoz írt levelében pedig, a Szapolyay mozgalmairól még 
csak említést sem tévén, minden veszélyt, —  mit ha isten és a 
keresztyén fejdelmek kellőleg nem segítik, okvetlen elkerülen
dőnek hitt, —  a török fenyegetéseire szorított; mint a ki, ha
bár a közeledő tél s hidegebb napok miatt Magyarországról kita
karodott is, a végvárakat és átjáró-helyeket mégis őrhadaival 
megrakta, hogy így tavaszra kelve még nagyobb erővel foly
tathassa a keresztyénség ellen kezdett marczongolásail1. A ki
rályválasztási nagyfontosságú tárgyról végre, csak úgy mellé
kesen ragasztó röviden levele sarkára, hogy, mi Magyarországot 
illeti, ennek rendei a jövő november 2 5-dikén gyűlnek egybe 
királyt választani, hová ő maga is közeledni fog, miszerint 
bennek nagyobb bizodalmát gerjeszszen személye iránt, —  sok 
nehézség, sok ellenkezés lesz ugyan, de bízik az úrban: minden 
jól öt ki maga s nemzetsége becsületére2.

Mig Bécsben a koronaöröklési ügy nagy hálózatának biz
tos fonalai ekként szövődnek, Pozsonban, a hű városi tanács, 
szokott szerény ajándékait ismételi October 26dikán, mivel 
épen péntek volt, a királynénak, s más nap, szombaton, a 
Kamarjay Tamással ide érkezett horvát bán Batthyányi Fe- 
rencznek, egyegy tál menyhallal és sügérrel kedveskedék *. 
De a hajdankor e pompátlan egyszerűségétől, két érdekesebb

1 Gévay Urk. der Verh. I., 21, 22. — * »Et combién quil y anra beacop 
de diffcultez et contrarietez, Neantmoins iespere eu nostre seigneur que le 
tout succedera en bien a nostre bonneur.9 Ugyanott — * »Item Freittag vor 
Simon vnd Juda haben meine Hern geschenckt der Königin Ir Mtat ain essen 
Zindel vnd rotten, Dafür f t  Ul t  I ß . XII d. — Item Sambetag darnach 
geschenckt dem Wottigäno Ferentzen ain essen Zindl vnd Rotten, Dafür 1 1  
II ß . XV d.9 Pozson városa számviteli könyve 1626.
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tárgy, egy elfogott levél, s az özvegy királyné és a királyi fő- 
étekfogómester vingárti Horváth Gáspár közt folytatott párbe
széd, ragadja magára figyelmünket. A levél Nógrád vármegyé
ben, Fülek várában, October 25dikén kelt; a vár ura Rás- 
kay Gáspár kezétől, Vezbőczyhez. Tartalma a dolgok állását 
elevenen festi, magyaros fordülatokban, — de latin szavakkal. 
»Nagyságod levelét —  úgy mond—  megértettem; és bár nagy
ságod a királyné δ felsége leveléből érthette: mikép hívata en
gem ó felsége magához, valóban csodálkoznék ha az én uraim 
s barátaim leveleit látná, mellyeket Hainburg és Pozsonból hoz
zám küdöttek. Miket nem ígérnek ezekben nekem! megírni 
sem merem; majd eredetiben mutatom elő nagyságodnak. 
Sokat tanülhal belőlük nagyságod. Én azonban a nagyságod 
szavai, írásai, s biztatásaira, kész vagyok mindent hátratenni, és 
nagyságodnak annyi lovassal, mennyivel tanácsolja, vagyis in
kább meghagyja, szolgálni; mert nekem mindenkor nagysá
godban volt, miként van most is, legnagyobb reményem. És 
meglátja nagyságod, hogy azon 200 lovas nem megvetendő 
lesz a többi között. Én ugyanis, ha isten segít, úgy ügyek- 
szem immár az én uramnak, a vajda úrnak, egész hűséggel 
szolgálni, hogy ő urasága az én szolgálataimat kedvesen 
fogadja. És bár isten segedelmével úgy szolgálhatnék ő ura
ságának, miként magam óhajtanám! Mert hol azt írja nagysá
god, miszerint azon készen álló 200 lovassal tüstént indúljak 
le nagyságod felé, s onnan aztán a vajda úr eleibe menjek, 
tudja meg nagyságod, hogy ha lehetne, a legszívesebben ten
ném magamért is, de nem tehetem, mert minden szolgáimat 
Kassa felé küldtem néném asszonyaim után1, kik, ha szerencsé
sen járhatnak, nem elébb, csak a közelebb jövő hétfőn vagy 
kedden (octob. 2 9— 80) térnek viszsza; szolgák nélkül pedig, 
s költség nélkül, —  mert isten látja hogy költségem sincs, és 
nincsen 20 forintom * — a vajda úrhoz nem mehetek; hanem

1 »Post dominas sorores mens.® — * »Quia Deus scit quod neque expensas 
habeo, et non babeo hic vigiuti florenos.®
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mihelyt azok megérkeznek, isten segedelmével azonnal nagy
ságodhoz indúlok, s onnan nagyságoddal együtt a vajda úrhoz 
menni kész leszek. Azokat is, miket nekem a vajda úr fog 
adni, bizony minden készséggel és szorgalommal viszszaszol- 
gálni és szolgálataim által megérdemleni ügyekszem; miként 
nagyságod is, ha miket velem tesz, magaért is teszi, mert 
nekem mindenem a mim van, vagy lesz, mindenkor a nagy
ságodé is; és bármit cselekedjék, háládatlan szolgájának soha 
sem fog tapasztalni '.  A többit majd magam mondom el. 
Isten tartsa meg nagyságodat, szerencsésen, óhajtása szerint. 
Fileki váramból, szent Demeter előtti nap, 1526.

Szolgája: Ráskay Gátpár*).

Eléggé tanúsítják e sorok, hogy miként Fcrdinánd min
dent elkövetett részéről, mikép azokat, kiket ügye előmozdí
tására nézve fontossággal bírni gondolt, magának megnyerje, 
úgy Szapolyay is horgot vetett minden felé, pártja öregbítésére. 
Neki azonban, nem csak a korona elnyerése volt czélja, mi a 
hon jelen körülményei közt már nem hibázhatott, hanem egy
szersmind királyi székének szilárd megalapítása. Biztosabb esz 
közt e részben most sem látott abbeli régibb kedvencz eszmé
jénél, hogy magát házassági kötelékkel csatolja az özvegy ki
rálynéhoz. Bekényi Benedek October közepén igenhihetőleg ez 
ügyben is járt Pozson és Hainburgban, s ez ügy az, mire Nádasdy 
Tamás, Ferdinándhoz azon napokban irt leveleiben, olly titok
teljesen hivatkozott. Bekényit majd Ferencz deák követte, s ez 
nyomatékos tám-okkal, Bajmócz vára birtokával ostromlova, 
a királyné előtt igen kedves Thurzó Eleket, ha asszonya kezét, 
a vajdának megkeríti. Thurzó azonban ingatlan maradt, s har
mad ízben az erdélyi Horváth Gáspárnak kellett a kivitelt, eleve 1

1 »Ea eciam que D. Vra Magnifica mecum fecerit, fádét eriarn pro se ipeo, 
quia omnia que ego habeo vel habebo, habet semper et V. M. D. et quidquid 
fecerit, nunquam me suum seruitorem ingratum sendet.* — * Ce. k. titk. 
lev. tár.

1 5 6
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letelt erős titoktartási-eskü mellett, megkísértenie. Nagy fene
ket kerített ő a dolognak; megeskette a királynét, bogy a mi
ket előtte felfedez, senkivel sem tudatja; s nemzeti leányké
rőink szokásaként, hosszú élőbeszéd után kezdett némileg kö
zeledni abboz, mit tulajdonképen mondani akart Szerepét úgy 
«igyekezett vinni, mintha az egész önmagától jőue. Azonban az 
eezélyes királyné korán átpillantván a tettető Horváth keble redőit, 
miszerint kisegítse őt nehéz állásából, nem kevés negéddel, de 
méltósága teljes érzetében közbevágta a bosszú előszót »Én 
értem —  szóla —  mit akarsz mondani, és tudom honnan jösz, 
de te magad nem tudod mit beszélsz; nekem már mindezt Írásban 
mutatták elő." Elbeszélte aztán nyílt őszinteséggel, miként Sza- 
polyay egy bizonyos Ferencz deák által, kit a királyné máskép 
megnevezni nem tudott, csak bogy Ferencznek bíuák, egy 
saját keze aláírásával megerősített kötelezvényt küldött Thur- 
zóhoz; mellyben hitére s becsületére fogadja, hogy mindazt, 
mit az említett Ferencz deák vele végezni fog, megtartja, egy
szersmind Ferencz, küldője nevében, Bajmócz várát is oda 
ígérvén Thurzónak, ba a királynét Szapolyayboz feleségül meg
keríti. »Talán neked is ígért valamit a vajda úr —  monda mo
solyogva a királyné, —  de valóban elhidd, hogy ezt soha nem 
teszem, ha bár apáczák közé kellene is mennem; mert illyet 
tenni nem egyeznék meg becsületemmel. Inkább koldulni me
gyek —  úgymond —  hogysem ezt tegyem." —  »Bizony kegyel
mes asszonyom —  felele a hüledező Horváth, álarcza alatt ma
radva , de egyenes őszinteséget színlelve —  nekem ő tekintetes 
nagysága semmit nem ígért, sőt ezt soha nem is említette, sem 
én felőle nem beszéltem ő nagyságával; hanem e részben egye
dül magamtól akartam szólani felségeddel, miként köteles va
gyok mindazt megmondani felségednek, mit a felséged becsü
letére s hasznára tartozandónak hiszek. És hogy azt is megvalljam 
felségednek, én azon szavakat nem magam gondoltam, hanem 
sokaktól hallottam, s csaknem az egész országban beszélik, 
hogy hacsak felséged a vajda úrnak el nem jegyeztetik, az
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ország így meg nem maradhat, s különben a veszedelmet el nem 
kerülhetjük ; és nyilván mondják azt is, hogy ha ez nem törté
nik, elvesztjük mind Magyar mind a többi országunkat. Miért 
is kegyelmes asszonyom, felséged nekem semmit sem tulajdo
níthat, mert a miket én mondottam, tartozó hűségem szerint 
és nem máskép mondtam: mint ki felségednek ez országban 
maradhatását óhajtja, miután felséged tudja, hogy nekem ezen 
országban felségeden kívül más reményem nincsen.” —  »Te 
azt nem tudod —  válaszola, keblét kitárva, komolyan, de nem
csak minden neheztelés nélkül, sőt némi tetszéssel a királyné — 
hogy ha én , mitől isten mentsen, netalán ezt tenném, engem 
bátyáim, mind a császár mind Ferdinánd, azonnal ellenségükül 
és nem teslvérjökül tartanának. Ferdinánd bátyám ugyanis, 
már megesküdt minap Hamburgban, hogy élni-halni kész ez 
országért, s jogaihoz ragaszkodik. Én hát —  rckeszlé, miután 
azokat, miket Ferdinánd jogaira nézve felhord, hoszszan elbe
szélte —  vérem árulója lenni nem akarok soha." —  »Isten 
bizonyságom, kegyelmes asszonyom!—  monda végül az ügy 
igazsága s nemzetiség érzetében neki melegűlő Horváth — hogy 
én azon szavakat, mellyeket felségednek mondtam, a felséged 
javára, hasznára, s inkább magam és az ország, minisem a 
vajda űr részére mondottam, és most sem értek egyebet, mint: 
hogy a legnagyobb veszedelmet el nem kerülhetjük; mert a 
magyarok nem szeretik a németeket, s nyíltan kimondják, mi
szerint inkább meghalni akarnak, hogysem németek kormányoz
zák az országot. így hát kegyelmes asszonyom, az én Ítéletem 
szerint, a veszedelmet elkerülnünk nem lehet; m erta németek 
nem akarnak ellenni Magyarország nélkül, a magyaroknak pedig 
nem kellenek, —  következéskép rajtunk csak a mindenható úr 
isten segíthet. És én magam is, bár nagy kárommal történjék, 
haza akarok menni, — mert nálam nem sokan lehettek volna 
gazdagabbak ígéretek által, de én ide hagyok mindent, s viszsza 
akarok térni hazámba, hogy a mennyire tőlem kitelik, semmi 
zendülésnek, s ezen ország veszedelmének, oka ne legyek; és
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ba felségedtől semmit nem nyerhetek, valóban haza is térek s 
ott kívánok szolgálni δ nagyságának”. Hogy Horváthnak e végsza
vaiban semmi való nem volt, a következés mutatta meg. Ő azonban, 
úgy látszik, mélyebb lanulmánynyá telte a nők kedélyét, s hinni 
akarta: hogy nálok az egyszeri üres kosár, még nem mindig vég 
tagadó válasz. »Azon tárgyról és alkuról — így szóla Szapolyay- 
hoz October 2 8 -dikán Pozsonból írt igen magyaros deák leve
lében — mellynek kegyelmes asszonyom a királyné ő felsége és 
tekintetes nagyságod között én általam történnie kellett, a mint 
akkor megígértem volt tekintetes nagyságodnak, bogy senkinek 
sem szólok, i s t e n  e n g e m úgy s e gé l j en ,  senkinek sem szól
tam , a felséges királynén kívül, de neki is csupán eskü alatt. És 
noha kegyelmes uram! ő felségétől e tárgyban nem egyebei 
értettem, mint a miket itt nagyságodnak szóról szóra igazán 
megírtam, úgy látom mégis, hogy ő felsége is az Ovid azon 
versét tartja: Quae dant, quaeve negant, gaudent tamen esse 
rogatae1. Úgy látom, hogy ő felsége nem vette rósz néven 
azon szavakat, mellyeket én ő felségének mondottam, és ha 
isten úgy akarandja, senki sem mondhat ellene. Miért is kegyel
mes uram! éljen nagyságod tovább is az én szolgálatommal, 
könyörgöm és esedezem nagyságodnak, én a miben becsülettel 
szolgálhatok, szolgálni kész vagyok, sörök szolgálatomat aján
lom tekintetes nagyságodnak" *. Azonban Horváth itt s ez egyszer,

1 Magyarul mintegy: Gyűrűt ad bár, vagy kosarat, — örül a nő ha meg
kérik. — 3 »De illo negocio et tractatu, qui per me debebat fieri inter Regi
naiéin Maiestatem, dominam meam clementissimam, et Vestram Spectabilem 
Magnificenciam, sicut eotunc promiseram quod nemini dicam, i t a  me d eu s  
a d j u v e t ,  quod nemini dixi preter Reginalem Maiestatem, et Sue Maiestati 
edam  dixi su b  i u r a m e n t o .  Et quando ego incepi sue Maiestati declarare 
ametipsa et post longos sermones meos dixit mihi sua Maiestas: ego intelligo 
quid michi vis dicere, et vnde venis, et tu nescis que tu michi loqueris; hec 
monstrauerunt michi in scriptis. Dixitque sua Maiestas, quod Vestra Spect et 
Magn. Dominacio misisset Domino Thurzoni quasdam litteras obligatoriales per 
aliquem Franciscum Liter,itum nomine, quem sua Maiestas michi nominare 
nesduit nisi quod Franciscus vocaretur, et dixit predicte litere subscripte fuis
sent cum manu Vestre Spect. et Magn. Dominacionis, et quod predicte litere
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hitébén csalatkozott A királyné, miszerint komoly nyilatkoza
tának változhatlanságát tanúsítsa, aFerdinánd Fejérvárra indított

talem tenoremhabuissent, quod Vestra Sp. et M. Dominacio promisisset Domino 
Thurzoni, ad fidem et honorem suum, quod quidcumque prediclus Frantiscus 
Literatus cum Domino Thurzone diffiniet, id Vestra Sp. et M. Dominacio ser
vare vult; et adiunxit hoc eciam, quod prediclus Franciscus Literatus Castrum 
Vestre Sp. et M. Dominationis nomine Baymocz Domino Thurzoni promisisset, 
nisi suam Maiestatem Vestre SpecL et Magn. Dominacioni pro wore ordinaret 
Adiunxitque ridendo: Forsitan et tibi dominus vaiuoda aliquid promisit, — 
sed pro certo credas quod ego nunquam hoc faciam, si me eciam inter monia- 
lee oporteret i r e , nam meo honori hoc nunquam conueniret facere; — et dixit: 
melius esset michi mendicare quam hoc facerem. — Postquam vero ego talia 
verba a sua Maiestate intellexi, dixi sue Maiestati: Certe Domina gratiosissima 
michi sua Spect. et Magn. Dominacio nichil promisit, neque vnquam de hoc 
locutus sqm; sed hoc ego volui dixisse Vestre Serenissime Maiestati, sicuti 
eciam obligor ad id: omnia dicere Vestre Maiestati, que iulelligo esse ad hono
rem et vtilitatem Vestre Serenissime Maiestatis; et ad hoc eciam adiunxi : 
quod ista verba non a me solo cogitassem, sed audissem a multis, et quasi 
in toto regno hoc dicunt, quod nisi Vestra Maiestas domino vaiuode despon
saretur, ita regnum hoc permanere posset, nam aliter periculum non evade
mus , et dicunt aperte, quod si hoc non fiet, perdemus et regnum Hungarie, 
et eciam alia regua, — quare domina gratiosissima, Vestra Maiestas michi 
imputare non poterit, nam que ego dixi, id ex fidelitate qua obligor, et nou 
ex alia causa nisi ut ille qui optaret Vestram Serenissimam Maiestatem in isto 
regno permanere posse, nam sicut Vestra Maiestas scit, quod ego aliam spem 
in isto regno non habeo prefer Vestram Maiestatem. — Postea dixit michi sua 
Maiestas: Tu nescis, dicit, quod deus avertat, dicit, si hoc dato casu facerem, 
dicit, quod statim frater meus, et cesar et Ferdinandus, me pro inimica et 
non pro sorore tenerent, iamiurauit, dicit, frater Ferdinandus nunc in Ham
burg , quod vult mori vel vivere pro isto regno, nam ius suum allegat. Et 
postea sua Maiestas michi multis verbis declaravit quid allegat Dux Ferdinan
dus, quod ego credo, quod Vestra Magnificentia bene scit, — et cum hoc sua 
Maiestas conclusit: Nunquam volo ego fieri traditor fratris mei. Ego hoc, eciam 
hoc dixi postea sue Maiestati: Deum testor Domina gratiosissima! quod ego 
hec verba, que ego dixi Vestre Maiestati, pro bono et commodo Vestre Maie
statis et pro me et pro bono regni potius quam pro parte domini Vaiuode 
dixi, — nam et nunc aliud non intclligo, quod periculum maximum non eua- 
demus, nam Hungari non diligunt alemanos, et dicunt aperte, quod potius 
volunt mori quam alemani gubernarent regnum hoc, — quare Domina gratio
sissima! meo iudicio periculum euadere non possumus, nam alemani nolunt 
esse sine regno Hungarie, et hungari nolunt ipsos habere, et sic deus glorio
sus potest nos iuuare, — sed ego etiam cum maximo dampno meo domum ire 
volo, nam me ditior non multi potuissent fieri pollicitis, sed omnia relinquam 
et domum omnino ire volo, nam nolo causa fleri, quantum in me erit, nullius
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követei előadásának nagyobb tekintélyt szerezzen, s a Szapo- 
lyayhoz szitákkal elhitesse, hogy hol a szép szónak nem lenne 
reményit hatása, fegyver fogja megadni a kellő nyomatéket, Octo
ber utolsó napján—  tehát épen midőn a vajda Budára érkezett, — 
következő körlevelet, illetőleg hadi-hirdetményt, bocsátott szét az 
országban:

»Mária stb. A magyar korona alatt bárhol lévő β létező 
valamennyi főpap és zászlós uraknak, vitézlő nemes, okos érde
mes , gondos, és bármi rendű rangú embereknek, e levelün
ket látandó híveinknek, öszszesen mint egyenként, üdvet és 
kegyelmet! —  Nem akaijuk, hogy ne tudja hűségetek, miképen 
m i, részint irántunk bizonyított hű voltotok miatt, részint tisz
tünknél fogva is , Magyarország és mindnyájatok javára lenni, s 
szabadságtok és megótalmaztatástok tekintetében mindent, mit 
alattvalók egy kegyelmes és nem hálátlan fejdelemtől kívánhat
nak, elkövetni, mindenkor óhajtottunk s óhajtunk. Ez okért 
minap a nádorispán úrral együtt, szent katalinnapra, közország- 
gyülést hirdettünk Komáromba; hogy ott minden szükséges dol
gokról tanácskozzunk, s azok felől, mik a ti javatokat és a köz- 
üdvet illetik, veletek együtt határozzunk. Miután azonban e 
hozzátokvaló jóakaratunkat, e szent szándokunkat, némelyek
től, kik a közszabadság örve alatt csak önhasznukat s javokat 
vadászszák, felforgattatni akarni látjuk, benneteket öszszesen 
mint egyenként felszólítván, intünk: az ő fenyegetéseik bujtoga- 
tásaik által, bárkik legyenek is, magatokat elcsábíttatni, s az

sedicionis et periculi huius regni, e ts i nichil a sua Maieslate habere potero, 
rciam domum ibo, et ibi volo Vestre Spect. et Magn. Daminacioni servire. — 
Quare Domine graciosissime, a sua Aeginali Maiestate de negocio sue Maiesta- 
tis nichil aliud intelligere potui, nisi que Vestre Dominacioni Magn. veraciter 
de verbo ad verbum scripsi. Sed denique video suam Maiestatem illud versum 
Ovidi servare: Que dant queve negant gaudent tamen esse rogate. Video suam 
Maiestatem non pro malo habere ista verba, que ego sue Maiestati dixi, et 
s i  f a t a  v o l u e r i n t ,  n e m o  c o n t r a d i c e r e  p o t e s t 9 stb. Datum Poeoni 
in festo Simonis et Jude Apostolorum Anno Domini 1686. Gévaynál Urk. z. G. 
V. G. KL Eredetije a cs. k. titkos levéltárban.

O rt. 31.
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egész országot a legnyilvánabb veszedelembe hanyathomlok 
rohanni ne engedjétek, hanem a télünk s a nádorispán úrtól 
kijelelt napon és helyen, hol a dolgok öszvege szabadon és köz
szavazat útján fog megvitattatni, jelenjetek meg; —  máskülön
ben a balhatlan isten után tünmagalokat hívunk bizonyságul, 
hogy a viszályokra, vagy bármelly bel- és külháborúra, sem mi, 
sem fenséges bátyáink, a császár tudniillik s a cseh király 
ausztriai főherczeg, de a nádorispán úr és többi tanácsosaink is, 
alkalmat adni nem akartunk, mert mi, bátyáink, s tanácsosaink, 
semmit inkább nem óhajtunk, mint hogy e nemes ország és a 
magyarnemzet, egykori dicsőségét s szabadságát, elvesztett vá
raival együtt viszszanyerje, —  minek isten segedelmével leendő 
végbevitelére, azon kedves bátyáink, mind saját magok mind 
országaik s tartományaik, sőt az egész római birodalom minden 
erejét, tehetségét, gazdagságát, szíves örömmel fognak ügye- 
kezni fordítani. Ha tehát említett kedves bátyáink az országba 
netalán némi hadi erőt vagy sereget lesznek kénytelenek küldeni, 
avagy a cseh király, az ellenkedők alkalmatlanságai miatt, szemé
lyesen jőni, senki közéletek meg ne rettenjen, senki az t, hogy 
ellenségkép romlástokra sietnének, ne gondolja; mindünnen 
megtámadt szabadságtok védelmére jövendenek ők, fogadjá
tok barátságosan, élelmet, eleséget, egyéb szükséges dolgokat, 
illő igaz áron szolgáltassatok mindenhol számukra, és ők viszont 
minden jogtalanságtól, minden kártételtől tartózkodni fognak. 
Máskép ne'tegyetek. Kelt Pozsonban, mindszent előtti nap, 
1526-dik esztendőben”.

No*. í. November l-sője, mindszent ünnepe, elvégre Brodaricsnak 
is meghozta szíve óhajtását. A Buda felől érkező újabb és újabb 1

1 »Kovachich Suppl. ad Vest Com. ü l, 88—90 1. Wagner kéziratai után.— 
Pray Epist. Proc. I, 277—279 L E levél fején álló megszólítás elég világosan 
mutatja, bogy az nem csupán a n em esek -hez , miként Pray hitte, nem is 
az o r s z á g o s  r en de k - h ez ,  miként Kovachich hirdette, hanem az o r s zá g  
m i n d e n  lakosá-hoz körlevélként volt intézve, — mert a » p r o v i d u s *  =  
gondos czím, kanczeliáriai stílusban a parasztoknak adatik.
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hírek, főként pedig egy részről Pemflinger Istvánnak elébb Ran- 
ber Kristóf és követ-társával együtt, majd külön is írt pénzzak
lató , más részről Sopron városának védsegedelmet sürgető leve
lei, szükségessé tévék, miszerint Ferdinánd azokkal, kik a 
magyar, tó t, és horvát főbbek közöl Máriához Pozsonba gyűltek, 
vagy közelebb gyűlnek, személyesen értekezzék, egyszer
smind őket, követeléseik iránt lecsendesítvén, világos alku
szerződéssel csatolja magához. E fontos tárgy mikénti elintézése 
végett, Mária királyné, az említett napon, míg Sopron városát 
bizonyossá tette levelében: hogy védelmére, megsegíttetésére, 
különös gondja lesz, s rövid nap bizonyos számú gyalog hadat 
fog oda rendelni őrseregül1, Ferdinándhoz Bécsbe Brodaricsot 
küldötte *. Fennebbi ígérete folytában pedig szombaton, novem
ber S-dikán, Stamps nevű udvari nemes szolgáját 300 gyaloggal 
Sopron íelé indította, s az említett város polgármesterének, 
burájának, esküdt és többi polgárainak meghagyta, hogy ezen 
badcsapatot a városba bocsássák be, s a szükséges helyekre 
és állomásokra rendeljék el, miszerint így, történhető veszély 
esetében, magokon segíthessenek, s a város védelméről gondos
kodhassanak 3. Ez alatt Pozson városa, ugyanez nap, az olly rég 1

1 »Scripseramus vobis hoc biduo Majestatem nostram defensionis et auxilii 
vestri singularem curam habituram: et propediem istuc vobis certum numerum 
peditum pro vestra et istius Ciuilalis presidio missuram.® Mária királyné levele 
Sopron városához, novemb. 3 ról 1526. Azon város levéltárából, Martiny 
Fridiik polgármester úr szíves közléséből. — 2 »Misimus ad Maiestatem Vestram 
hunc (ideiem nostrum Reverendissimum Dominum Stephanum Brodericum 
Episcopum Sirimiensem Cancellarium huius Regni Hungáriáé etc. in  a r d u i s  
r  e b u 8 . . .  Datum Posony 1-a Novembris Anno domini 1526.® Mária megbízó
levele Ferdinándhoz, Gévaynál (Irk. z. 6. v. G. KI. Eredetije a cs. k. titk. 
levéltárban. — * »Misimus igitur nunc ad vos bunc fidelem nostrum Egre
gium Stamps familiarem nostrum cum trecentis peditibus, Quare volumus et 
fidelitati v estre committimus: vt ipsum Stamps cum eisdem trecentis peditibus 
ad ipsam Civitatem immittere, et eos ad loca necessaria et stationes componere 
(debeatis) ut si que vobis adversitates contingerent: possitis rebus vestris 
defensionique istius Ciuifatis providere.® »Datum Posonii Sabbato proximo post 
festum omnium Sanctorum, Anno Domini 1526.® Mária királyné említett levele 
Sopron városához.

I. N o t .
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N.». «. várt s elvégre megérkezett gróf Frangepán Kristófot, 4 dikén 
Székesfejérvár küldötteit, néhány hallal, ez utóbbiakat 6 icze 

not. 5. borral is, 5-óikén végre a királynét 8 fogoly madárral tisztelte 
not. ·. meg, s 6-dikán Leuser György nevű emberét küldötte Sopron

hoz1. De mindezen szíveskedések nem sokat nyomtak a pénz
beli ígéretekkel kecsegtetett, s ez ígéretek valóságos teljesedtél 
nem csak várók, de hangosan követelők mérlegében. E követe
lések, a Pemílinger István által hozott 4000 forint csekély ösz- 
veget elnyelték inkább mihamar, mint kimerítették, és ő a 
további zaklatásoknak többé ellentállani nem bírván, kénytelen
nek látta magát november 4-dikén újabban tollat ragadni s nyíl
tan előterjeszteni Ferdinándnak, hogy a Pozsonba gyűlt urak és 
nemesek, főként pedig a nádor számára, kik a Ferdinand párt
ján eddig is sokat működtek ugyan, de még többet működnének 
és tennének, ha pénzök volna, haladék nélkül pénzt küldjön 
költségül, miszerint honfi-társaik közé szerte mehessenek. Ő 
ugyanis naponta megújított lármáik következtében, a királyné s 
a laibachi püspök parancsára, azon 4000 forintot köztök szét
osztani kénytelen volt, s isten látja: jelenleg alig maradt belőle 
száz forint9; miként közelebbi levelében részletesen számot ad 
mindenről. Gazdálkodni itt, —  monda —  bár örömest kívánt, 
lehetetlen volt, mert azon levélből, mellyet Szalaházy Tamás 
veszprémi püspök és k a n c z e l l á r  hozzá szállására kül
dött, némileg meg fogja érthetni Ferdinánd, mikép azon urak 
és nemesek kereken kimondták: hogy ha p é n z t  n e m  kap-

1 »Item Sambstag nach Omnium Sanctorum geschenckt graft Cristoffen, 
etlich Hechten, Zindi, Karpfen vnd rulten * — »Item Sontag darnach geschenckt 
den γοηη Weissenburg etlich Rutten vnd Hechten vnd VI halb Wein.* — »Item 
Montag nach Omnium Sanctorum Mer geschenckt der Konnigin VIII raubhen 
del.*— »Item Erichtag vor Martini geben Georgen Leüser das er gen Eden bürg 
ist gangen, ft. Π1Ι ß . d. — 2 »Ego ad eorum q u o t t i d i a n o s  c l a m o r e ^  
coactus fui dare, tamen cum mandato Serenissime domine Regine, et Reveren
dissimi domini Labacensis, et alij college mej, Ita quod Deum testor, de tota 
illa pecunia, summa videlicet 4000 florenor. vix Centum michi supereunt, 
totam illam distribuj.*
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n a k ,  a m i n t  j ö t t e k  úgy e l o s z t a n a k 1. Ha tehát némi 
pártot kíván alakítani, pénze legyen, f őké n t  a n á d o r  s z á 
m á r a ,  ki, valamint a többiek is, jövedelmöktől elzárva, szük
séggel küzdenek2, holott különben, ha pénzök volna, tüstént 
szerteindulnának a hazában, az országlakosait az ő pártjára 
vonni *. —  E sürgető levelet, egyszersmind az öreg Bornemiszá
ról is némi nem kedvező hírt vévén Ferdinánd, Bécsnek és Né- 
metnjhelynek megerősíttetése iránt szükséges rendeleteket tett 
s maga, november 7-dikén, 6000 gyalog, 200 könnyű-lovas, és 
nagyszámú tüzérség kíséretében, Trautmannsdorfon keresztül, 
ismét Hamburgba té r t5; részint hogy ott a fejérvári gyűlés 
eredményét éber szemmel tartva, további lépteit ahozképest 
intézhesse, részint az iránt: hogy Bornemisza a pozsoni várat 
Máriának átadja, némi harczmunkálatot tehessen 6. Mária pedig, 
mig egyrészt az általa annyira gyűlölt s October 9-dikén kiadott 
levelében száműzött zsidókat, —  eltelvén már az egy hónapi ha
táridő,—  november 9-dikén, pénteken, nehogy még a szomba
tot is ott töltsék, Eisenreich Sebestyén és több más pozsoni polgár 
s városi poroszló által, kik útközben a város pénztárára jól ettek 
ittak, Dévény felé kikísértette7, másrészt majd, tán közös

1 »Nichil obtinere potuimus, Dixerunt enim, quod omnes, s i p e c u n i a  
n o n  d a b i t u r ,  intecta re discedent; sicut eciam Maiestas Vestra ex bys 
presentibus literis quas Dominus Vesprimiensis Cancellarius ad me in ho- 
spicium meum misit, aliquantulum intelliget.* — * »Si aliqualiter practi
c a l  voluerimus, opus est pecunia, et potissimum pro Domino Palatino, 
qui sicut et ceterj inopes i am sunt, absunt enim ab eorum proventibus.* — 
* Cs. L  titk. levéltár. — 4 »EI soprascripto principe Ferdinande fa ibrliQcar 
Viena e cita nova.® Paribom András tudósítása Moro János udinei helytartó
hoz, 1526 nov. 15-ig. Sanudo 43 , 201 lev. — 5 Gévay, itinerar. Kaiser 
Ferdinands 1. — 6 Larchiduca di breui parteria de li con 6000 tanti et 200 
cauali legieri et gran numero di artellarie, per confcrirse in amburg, per ope
ra r ehe quel castelan vngaro dagiquet castello a la  rainadi ongaria suasorella.* 
Contarini Károly velenczei követ tudósítása Bécsből, nov. 11-ról 1526. Sanudo 
43, 180 l.a  cs. k. t  lev. tárban. — 7 »Item die wochen Omnium Sanctorum,— 
Ate Her Sebastian Eisenreicb, die Juden gen Tebenn, mit sambt andern mit- 
burgern vnd Knechten verglait bat, aufgeben vmb wein vnd brot so sie verzert, 
facit U L VI ß . d. Poison városa számviteli könyve, 1626.

No*. 9.

10
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elhatározásból, egy újabb körlevelet hintett szét az országban, 
bizonyosokká kívánván tenni az ország lakosait a felől, hogy 
habár a vajdának —  ki most már nyilván megneveztetett —  
ez alkalommal czélt érnie sikerüljön is , a Komáromba kihirde
tett gyűlés minden esetre meg fog tartatni, s az ígért ótalom 
és segedelem okvetlen elkövetkezni. A királyi városokhoz e 
levél így hangzott:

wArna nevezetes és gyászos harcz után, hol Mohácsnál a 
királyi felséggel minden rendek legjelesbjei is odavesztenek, az 
erdélyi vajda s Magyarországunk más főpap és zászlós urai taná
csából, az ország rendelvénye s szabadsága értelmében, a ná
dorispán úrral együtt, közgyűlést hirdettünk minap, szent kata- 
lin szűz s vértanú napjára Komáromba, hogy ott a köztársaság 
üdve, az ország védelme, a ti és az egész nemesség szabad
ságának fentartása, közszavazat s egyértelmű tanács, tárgyalás, 
és határozat alá vétessék. Azonban, az említett erdélyi vajda, 
néhány urat, s a nemesség egy részét, adományok ígéretek ál
tal magához hódítván, az ország rendelvénye, s a nemesség 
és a ti szabadságtok ellenére, egy más országgyűlést kiáltatott 
ki kemény büntetések alatt Székesfehérvárra, olly szándékkal, 
hogy ott magát, nem az ország szabadsága szerint, hanem azon 
kevesek szavazatával és választásából, kiket magához édesgetett, 
királylyá tétesse, egyszersmind a már rég hatalmában lévő ki
rályi koronával megkoronáztassa; minek ugyan mi, az ország 
és az egész nemesség szabadsága épentartására, alkalmas esz
közökkel leszünk a felséges császár és Ferdinánd cseh király s 
ausztriai főherczeg kedves bátyáinkkal, a nádorispán és tanács
urainkkal együtt ellentállandók, nem más végből, mint: hogy az 
ország szabadsága és a tiétek, a vajda és övéi ellen megótal- 
maztassék. —  És ezeket mi azért tartottuk hűségtek előtt ezen
nel nyilvánítandóknak, hogy bár a vajda, zenebonáskodva, s nem 
a köz és törvényes választás utján, czéljához jusson is, a dolog 
benneteket el ne jjeszszen, sőt, mire újólag intünk s buzdítunk, 
hozzánk és saját szabadságtokhoz tartozó hűségtekben maradja
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tok meg, legyetek erős állhatatos lélekkel, s a vajda intéseire 
buzdításaira semmit ne hajtsatok, —  mert a felél bizonyosokká 
tehetőnk: hogy mi, a ti jogtokat, szabadságtokat, s münmél- 
tóságunkat legyaláztatni, urunk bátyáink, tanácsosaink, s az or
szág nagyobb részével együtt, nem engedjük, hanem benneteket 
szabadságtokba, öszszesen mint egyenként, rövid napviszszahely- 
hetünk; és nem fog isten segedelméből hibázni, ki a hatalma
sok, a közjót felforgatni törekvők ellen, magatokat és szabad
ságtokat védje, fedezze, ótalmazza. Az általunk s nádorispán úr 
által szokottkép hirdetett gyűlésre pedig, küldjétek teljes hata
lommal követeiteket, hogy ott, a főpap és zászlós urakkal, ország
lakosainkkal, s azon követeitekkel együtt, köz értelemmel, sza
vazattal, s akarattal tanácskozhassunk mindarról, mi az ország 
védelmét, a közjót, és közös szabadságot illetendi. Máskép 
tehát ne tegyetek.1 "

E tiltakozások, a Ferdinánd és Mária részéről ügyesen hasz
nált e czélszerű lépések, főként pedig azon álalánosan elterjeszett 
h í r : miszerint az erdélyi vajda, titkos egyetértésben van a török
kel *, egyszersmind a tokaji rendek által szabott határidő rövid
sége voltak okai, hogy ez alatt, a Szapolyay számos kíséretén 
kívül, Budán mint Székesfejérváron, főként a szomszéd Somogy, 
s az October 2 4-dikei bécsi tanácskozásban névszerint megne
vezett Vas és Szala vármegyékből csak kevesen *, az ország fő- 
lisztviselői közöl alig valaki, a kapcsolt részekből pedig, a zengi 
püspököt és még egyet kettőt kivéve, jórészt senki sem jelent

1 Kovachicb Suppl. ad Vest. Com. IU, 87—88 1. Wagner kéziratai után. 
Közli Pray is Epist. Proc. ], 281 L némi különbséggel. Pray e levelet az ország 
rendéihez írottnak mondja, de e kifejezések: s a t i  és a z e g é e z  n e m e s s é g  
szabadsága,* — sa n e m e s s é g  és a ti  szabadságfok ellenére,* — »küldjétek 
követeiket, hogy ott a f őp ap  és z á s z l ó s  urakkal, o r s z á g l a k o s a i n k k a l ,  
s  a z o n  k ö v e t e i t e k k e l  együtt tanácskozhassunk'1 eléggé tanúsítják: misze
rin t e példány a 4-dik rendhez, azaz a kir. városokhoz szólott. — * »Fanno 
grau manaze, digando diclo vayuoda che la iutelligentia cum el signor Tur- 
cho.* Egy névtelen tudósítása Moro János udinei helytartóhoz, 1626 nov. 
12-ról, Sanudonál 43, 175. lev. — 8 Pray Epist. Proc. I, 289.

1 0 *
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meg; hogy az óhajtva várt lengyel követek is elmaradtak1 ; 
sötSzapolyaynak, Budáról, az ország minden és kivált közelebb 
eső részeire széteregetett újabb parancsai is: miszerint a pol
gárság jószágvesztési büntetés alatt tüstént viszszatérjen, a ne
messég pedig nemzeti királyt választani, megkoronázni, s a 
nagyrészt el pusztított hazát védelmezni, mentőlelébb, és min
den ellenfenyegetések daczára, ő hozzá siessen, foganatlan hang- 
zottanak el. Mi több, Sbardelatinak sikerült Várday Pált annyira 
vinni: hogy, habár a felzajlott kedélyek örvényéből, melly őt 
is magával sodrottá, nyilvános önveszélyeztetése nélkül azonnal 
ki nem léphetett is, adandó alkalom esetére olly jó reményt 
nyújtott, miszerint Sbardelati, October 7-dikén, viradta előtt há
rom órával, sietve írt néhány sorával, saját vejét küldötte rögtön 
Budáról Ferdinándhoz, kérvén őt: hogy mielébb, kívánt válasz- 
szal bocsátaná viszsza *. Mindez azonban Szapolyayt többé nem 
volt képes viszszariasztani szándokától, mit nála eszközölhetett 
annyiból állt, hogy noha a gyűléshirdető-levelekben november 
5-dike volt kemény büntetések alatt kitűzve megjelenési ha

148

1 »Die Fordersten der Cron seynd nicht darbey gewesen, Als der 
Obriste Cantzier, der Wann (bán) aus den Windischen Landen, Magister 
Tavemicorum, und viel andere.® — »Zum vierdten: diese Wahl ist ge
halten worden ausserhalb der Stände aus den andern zugehörigen König
reichen, so der alten Gewohnheit nach darbey seyn sollen, die dessen 
auch Freyheit haben.® Widdman, Gold. Π, 50h. — »Dum v e n i m u s ,  e t  
C o n v e n t u s  s o l u t u s  e s t ,  e t  Rex p r a e t e r  s p e m  c rea tu s . *  Krzyczky 
Endre lengyel követ levele Brodaricshoz, decemb. 5 , 1586. Gévaynál ürk. z. 
G. V. ü. KI. — 2 »Dil vayuoda transiluano referisse diuulgarse a di 5 dil
presente in alba regal douerse far vna diéta, et douer esser incorona de U 
corona de ongaria, et poi ad vno certo iomo intrar im buda, et ebe za la 
mandato vn suo capitanio cum zente nel castello di buda, et ha facto far le 
proclame: ehe tutti i citadini di buda nel zorno de la sua intrada debbano 
atroueree li, sotto pena di confiscation di tutti i beni loro.® Egy névtelen 
tudósítása Moro János velcnczei helytartóhoz Odinebcn, Venzonéből, nov. 7. 
1686. Gévaynál ürk. z. Gesch.v. U. KI. Sanudóból 43 ,131 .— »Spero faventer 
auxilio dei rem per Maiestatem Vestram mihi commissam ad bonum finem 
deducere stb. Bude feria 4-ta ante lucem tres horas mense Novembris 1586.* 
Cs. k. titk. lev. tár. —
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tárnapul, ő mégis maga, vagy a rendek egybesereglésére, 
vagy a Horváth Gáspártól Pozsonból reményit örvendetes tu
dósításra várva, november 8-dikáig, tehát egy egész hétig 
időzött részint Pesten, részint a budai várban, melly utób
binak megerősítését és iakhatóvá-tételét sürgette. Ezenben a 
Ferdinánd hozzá - érkezett követeit, azon rövid válaszszal: 
hogy Magyarországot leányjogon senki sem követelheti, s a 
magyar nemzetnek soha sem a német adott királyt, út
nak eresztvén1, színleg ugyan egykori ura iránti bánatos tiszte
letét tanúsítandó, de valóban a nemzet már említett kegyletes 
szokását ő is hőven megtartandó, a gyászünnepély mielébbi 
végrehajtásáról gondolkozott. Kérdezősködött, mintha semmit 
sem tudna, Lajos király felől2, s miután neki is feljelentették 
az udvarbeliek által elhintett azon hírt, hogy a királyi holttest, 
a Csele partján, hová, nehogy a törökök megleljék, a halászok 
ásták el, már megtaláltatott s Fejérvárra vitetett, az udvari 
káplánok legnépszerűbbikét, Tatay Miklóst, előre küldötte, Tornal- 
lyay Jakabnak pedig meghagyta; hogy száz darab tiszta aranyból 
rögtön koronát készíttessen számára. A szép korona elkészült,

1 „Interim scripsit literas de arcé Buda adi partes Germanorum, et ad 
partes orientalium, et ad partes septemtrionalium, quateuus ut quilibet 
veniat ad consecrandum regem, vel gubernatorem Regni Hungarie, ad 
defendendum. Quia materia epistolarum sic sonabat: quia videte do
mini Hungari, stat et sedet sola desolata Hungária, maior pars. Et per 
unam ebdomadam spectavit Qui venerunt, qui non venerunt Et de Ger
mania nnncdaverunt: ut non debent ipsi Hungari aliquem regem consecrare, 
donec dominus Ferdinandus rex descendit, quia filium suum decernat corona 
Hungarie. Quod hec responsionem audissent Hungari, dixerunt ad legatum 
Germanorum Hungari: Sciatis vos Alemani, nunquam elegerunt nobis ger
mani regem, neque regnum post ancillam non regitur, — et eis partibus 
Hungarie: ut veniant, quia inter alienos gentibus non suscipiunt, benivolo 
animo igitur veniant quamprimum. * Szerémy 381. — „La sua persona (dei 
vayuoda) hora e a peste hora e altroue, justa le sue occorrentie, e solicits ei 
sia edifichata ct habitata buda.* Paribom András tudósítása Horo Jánoshoz 
1526. novemb. végéről. Paribom novemb. 15-dikén indult BéosbóL Sanudo 
4 3 , 201. lev. — „Dicendo etiam chel se diceua ebei vayuoda de transyluania 
erra im buda e la fecea fortificar.® Padenon Ferencz tudósít 1526 novemb. 
17-ről. Sanudonál 43, 168. lev. — * „Et sic incepit Joannes vaivoda scisci
tare de Rege Ludovico, quasi nesciret* Szerémy 124. L
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és ő Horváth Gáspártól, kinek oetober 38-dikán kelt érdekes 
levele elfogatott, s eredetiben Ferdinándhoz küldetett, semmi 

Kov. e. hírt nem kapván, az említett napon, november 8-dikán, cső
törtökön, Budáról egész táborostul kiindult Fejérvár felé; hol 
ekkor már a cseh és német kereskedők, a királynétól Budáról- 
futása alkalmával elragadozott köntösök miatt, negyednapig 
fosztogattattak, s szerencsésnek mondhatta magát közölök, ki 
éjszakának idején elugorhatott1. Szapolyayez nap Martonvásáron 
hált. Itt, nagy örömére, az elébb épen ö ellene alakított úgy neve
zett Ka l a ndos  társaság négy kapitányának a mohácsi ütközet
ből életbenmaradt egyetlen egyike 2, martonosi Pöstyéni Ger
gely, csatlakozott hozzá, kit ő azonnal tanácsosává nevezett. 
Szerémy, Basy György, és Horváth Bertalan, vacsorához ültek. 
És itt érdekes jellemfestő néhány szót hallunk Pőstyéniről, a va
csora felett. »Én János vajdát igen féltem a Pöstyéni Gergely 
tanácsától —  monda Szerémy, társaihoz —  ti mindeddig jó  
tanácscsal tartottátok uratokat, higyétek nekem: gonosz taná
csok fognak eredni e fekete kígyótól. Ismerem én őt jól, még 
azon korból, midőn tiszttartó volt, én pedig káplán, a néhai 
főtisztelendő Prényi Ferencz váradi püspöknél. Pazar volt már 
akkor, tékozlója a püspöki javáknak. Bevádoltam a püspöknél. 
Főtisztelendő úr! —  mondám —  ez a Pöstyéni nagyon sok 
kártteszen; már 10 hordó dézma-mézet, 200 ürül, és 6000 
gíra kész pénzt elvitetett János káplánja által, saját házához, 
Martonosra. A püspök tudta hogy igazat mondok, tüstént 
vizsgálatot rendelt, és még többet talált mint a mit én mond
tam. Vigyázzatok tehát a vajdára." —  »Hiszen már nem gyer-

1 „A di 8 dil presente mi ritrouai in alba regale, douc se leuo rumore in 
]a terra, e fonno sualisati alcuni merchadanti boemi e todeschi per causa di 
alcune robe dela regina di hongaria, chi fonno ascose at tempo dela fuga tur- 
chesca; e tál rumore duro zomi 4 , deiche chi aue mal, fo suo danno. Io aui 
di gratia partermi apro di 2-di di nőtte.® Egy névtelen tudósítása Moro János 
udinei helytartóhoz, 1526. nov. 12-ről, Sanudoná! 43, 175. lev. — * Sza- 
laházy Tamás levele Ferdinándhoz, 1527-diki február. 24-ről, cs. k. tilt. 
levéltár.
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mek — feleiének amazok —  megvan az ideje/ —  »Igen ám—  
rekeszté Szerémy —  de senki sem elég önmagának, miként 
az apostol mondja" *. —  Megviradt, dobot vertek, a vajda foly
taié útját. Csapa ravasz lelkek: Perényi Péter koronaőr, csulai 
Móré László királyi főétekfogómester, enyéngi Török Bálint, 
és Batthyányi Ferencz, a bán, fogták körül, s kísértették 
inkább mint kísérték, a Bakics Pálnak könnyen meghódolt 
Székesfejérvárra. Útközben egymás szemébe nevettek. »És 
ím ez az ember akar király lenni" suttogták magok közt. 
A városhoz közeledvén, a kapu kulcsait eleibe hozták a polgá
rok, hódolatok jeléül; mit ő nyájasan fogadott, s ismét viszsza- 
adott2. Szerémy a külvárosban hagyta paripáját, egy bérlett 
ember gondviselésére, s Basyval és Horváth Bertalannal a bi-

1 ,E t de alia parte miserat inquisitores corpus Ludovici regis in loco con
flictionis. Et erat valde amabilis imus capellanus nomine Nicolaus T hatay, et 
ipsum elegit Joannes vaivoda, et invento corpore portaverant iam ad Albam 
Regalem. Cumque audisset Joannes vaivoda quod invenissent, illico i usserat 
de puro auro coronam fabricare cum aurifabricatoribus per Jacobum Thornaj. 
Et citius laborare mandaverat. Et inde de Buda movit se Joannes vaiuoda, 
quod audisset iam corpus inventum esset Ludovici Regis, et corona quod iam 
prompta esset.“ Szerémy 38 1. — »Pre parare fecit sibi de Cento aureo floreno 
unam coronam nimis pulchram cum aurifabris.“ Ugyanő 124. L — »Movit 
se ipsum et dormivimus in una villa Martonvásár, et Pestyéni venerat Grego- 
rius. Tunc iam cepit Consiliarius esse Joanni vaiuode stb: U d. 38. 1. — 
* »Noh altera die in timpano percudebant, et iterum movit se vaiuoda, et 
erant cum eo Petrus Prini, Ladislaus More, Valentinus Therek, Franciscus 
Batty ani, isti latrones erant quasi semivoluntate et podus deridebant eum, et 
dicebant inter se: Ecce vult iste Joannes de Zapolaj rex esse. Cum appropio - 
quassemus Civitatem Albam Regalem, ecce cives subito claves retulerunt ad 
manus Joannis vaiuode, et grato animo ab eis accepit, et iterum retulit eis e 
converso.“ Szerémy u. o. Nevezetes e részben az, bogy Widdman szerint 
Batthyányi Ferencz nem volt jelen a Szapolyay János kirlylyá-választatásán, 
s egyezik ezzel a Pray nál Epist Proc. 1 ,289. L lévő névtelen tudósítás is ; de 
Szerémy részleteket beszél jelenvoltáról, s ó mellette harczol az is, hogy, 
miként alább látni fogjuk, Batthyányi a Ferdinánd elválasztatásában részt neat 
vett, Pozsonban meg nem jelent, Ferdinándnál bevádoltatott, s majd nsm 
sokára a Szapolyay pártjára át is ment. —  »Mando prima vno suo nuntio 
dicto paulo maicz (Bakics) cum 200 cáualli a  domandar alba regal a quellt 
hun gari ebe si teniano dentro i quali furo no molto facili a  rendese a sua 
aerenita.“ Magyar Miklós tud.

No». 9.
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rónál foglalt szállást, a városi kapu közelében \  Maga, a 
királyi hatalommal megérkezett vajda, a prépostság épületébe 
szállt *, s azonnal a temetkezési szertartásokhoz láttatott A már 
nagyrészt elsenyvedt királyi holttestet’, a Ferdinánd szinte 
megjött követei minden ellenzése daczára *, a boltból felbozatta, 
s a mennyire hirtelen lehetett, a Dávid János, Tatay Miklós és 
Szerémy György udvari káplánok felügyelése alatt, drága kéne
tekkel és szagos szerekkel bebalzsamoztatta. A káplánok, —  
miként Szerémy állítja —  három tőrszúrást láttak a halotton, de 
a kapott parancshoz képest mindent a legnagyobb titokban tar
tottak \  Aztán a püspökök vették á t , dalmatkába öltöztették, 
lábaira papucsot húztak, fejét a Szapolyav készíttette arany ko
rona-pártával felékesítették, s a nagytemplom közepén köz- 
szemléletre kiterítvén 6, felette az egyházi szertartást, az engesz-

1 »Intrauimus in Civitatem, et gradarium meum in hostat amisi, et appre- 
ciavi unum bonum hominem, ut curam ageret pro equo meo; et cum predictis 
viris ivimus in Civitatem prope januam Civitatis apud Judicem. E t in  f e r i  a 
s e x t a  e r a t *  Szerémy 38 I. — 2 »Et portauerant ad hospicium suum, ad 
domum prepositi.* U. 6. 40. 1. — * »Visum fuit nobis, vt ante omnia pre- 
etantissimi principis funeri iueta persoluerenlur. Incubuimus igitur nihil minus 
funeri. . .  Regis, nam fieri non poterat tabescenda iam pridem membra diucius 
super terre fatiem conseruere.* Szapolyay levele Szydlovieczky Kristófhoz, 
nov. 11.1526. Gévajnál Urk. z. G. v. D. KI. — * »Als er gen Stuelweissen- 
burg kommen, vnd vernommen: wie der Leib König Ludwigs, (welchen 
mein Gnädigste Frau Königin Maria mit grossem Fleis batte suchen, und der 
gefunden worden, dahin führen lassen, Ime . . .  zu halten, und in eigener 
Person dahin zu kommen) dasei beten zu Stuelweissenburg w ar, so hat der 
Graf Hanns von Zips, f ib e r  Ihre Königl. Majest Bitt vnd Vermahnung zuge- 
st imbt . . .  den Königlichen Leib begraben und besingen... zu lassen.* Widd- 
man,Goldast. Π, 49. h. Prayt az »über*  szó vezette tévedésbe, nem tudván, 
hogy annak a régi német nyelvben »ellen* értelme is volt. — 6 Islvánfly K , 
85.1. — »Inde quidam ecclesiastici ordinaverant cuncta que necessaria erant 
ad eepelliendum regem Ludovicum slb. Joannes Dávid, Nicolaus Thatay, isti 
erant veri capellani Ludovici Regis . . .  cumque corpus cius inspiciebamus, et 
tunc t r e s  foramina f i x u r a s  re perimus, quod cum gladio Bobemico trans
fixus erat, et nos tamen secrete sacerdotes perscrutavimus, et non debuimus 
aliis enarrare propter Joannem vaivodam.* Szerémy 38.1. Szolakzade török 
író szerint Lajos király k é t  sebet kapott Hammer m . 60. — 6 »Lhano por
tato in alba regal doue lui antonio Iha veduto in deposito in mező la chiesia.* 
Cseh Antal, Gévaynál id. műnk.

u a
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telő áldozatot végezték. Szapolyay egy gíra ezüstöt adott a szent 
kereszt oltárára, egykori ura léikéért. És mindezek után, a be
szentelt királyi tetemek, fényes gyászpompával, nagyszámú nép 
öszszeseregletében, közszánakozás, és inkább a hon jövendője 
mint az ifjú fejdelem koránhunyta feletti némi könnyhullások 
közölt, királyaink sírboltjába, a boldogasszony főegyházába, 
néhai Imre herczeg és U-dik Ulászló közé helyzett márvány 
koporsóba, örök nyugalomra letétettek \  És azon perczben, hol a 
királyi tetemeknek végnyugalom szerezteték, sarjadzottfel a nem
zetkeblében avégmeghasonlás és belvillongás századokra terjedő 
honromboló fája. Más napra, szombatra, november l o-dikére, a 
királyválasztás kitűzetett, ő s e i k  s z o k á s a  s z e r i n t  a r e n 
d e k ,  már korán reggel, s z a b a d  ég  alá g y ü l e k e z t e k  
a v á r o s k í v ü l i  m e z ő r e ,  a f ő r e n d e k  pedig a b e l 
v á r o s i  n a g y t e m p l o m b a  *, mellynek ajtait, miként az 
utczákat s kapukat is, Szapolyay szolgái, fegyveresei, állták 
el *. Ferdinánd követei hasztalan ügyekeztek bemenetelt sze
rezni , s a jelenlévőket, utasításuk értelmében, a Ferdinándtól, 
Báthory István nádortól, és Szalaházy Tamás veszprémi püs
pöktől hozott-levelek kiosztása mellett, figyelmeztetni: hogy 
küldőjüknek, kit az ország és korona örökségi jogon illet, bár
kit is eleibe lenni óvakodjanak, különben tettök bosszúlatlan 
nem fog maradni. A követek meg sem hallgattattak \  A ta- 1

1 Szerémy u. o. ki az eltemettetést hibásan szombatra teszi. Pray EpisL 
Proc. L 289 1.— Szapolyay lev. Szydlovieczkyhoz nov. 11. 152β. — Magyar 
Miklós tudósítása. — 2 »Prelati, Barones, Proceres, omnisque Nobilitas, mo
re  m a i o r u m  s u o r u m  c o n v e n e r u n t  a l i i  i n  c a m p u m  l i b e r u m  
e x t r a  u r b i s  m e n i a ,  a l i i  in  s e p t a  e t  d o m e s t i c o s  p a r i e t e s *  Sza
polyay most - idézett levele. Egészen egyezik ezzel Szerémy: »Jam (ad) 
J o a n n e m  v a j u o d a m  mane cito M a g n a t e s ,  et N o b i l e s  e x t r a  Ci
v i t a t e m  in hostat congregati fuerant.* Eléggé megczáfolják ezek azon 
eddigi hiedelmet, mintha a magyar országgyűlés c s a k  az  a u s z t r i a i  ház  
u r a l k o d á s a  a l a t t ,  k é sőbb ,  o s z l o t t  v o l n a  k é t  t á b l á r a . — *Widd- 
m an, Gold. IL ŐO h. 20 p. — * Pray Epist. Proc. I. 491, Widdman, 
Goid. Π. 49 h. Szerémy 39 1. — „Doue etiam il serenissimo Ferdinande hauea 
mandato duo sói solenni oratori per far intender a hungari come quel regno
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nácskozás a főrendeknél megkezdetett. Azon helyen, meily 
alant a múlandóság és enyészet komoly képét viselte, koronás 
fők hamvait rejtő boltíveivel, fent pedig a töredelmes szív buzgó 
fohászainak vala szentelve, Szapolyay János emelte női gyenge 
szavát1, és monda: „ Magyarország, meily annyi éveken át 
ontotta vérét a keresztyén hitért, vég-romlásra veszedelemre 
hanyatlott. Nagyjai, nemesei nagy része elhullott, üresen ma
radt várai török kézre jutottak. Ferdinánd nem országolni jő, 
hanem bosszút állani a magyar nemzeten. Pártját immár is ide
genek vezérlik, kik nem a közjót de önhasznukat számítva, 
vágynak kormányra jutni e hazában/' Aztán hadi mint polgári 
érdemei kíséretében, a kurucz zendülés elnyomását hozta em
lékezetbe, elég érthetőleg vázolván, miként ő, a koronát, a 
nemzet fiai számára óhajtaná megtartatni, ezek közt pedig ma
ga volna az első, mind tekintélyre, méltóságra, mind hatalomra 
nézve. —  Sajátukká tették nézeteit a jelenlevő urak csaknem 
mindnyájan; felmelegítették az 1 505-diki híres rákosi gyűlés 
határozatát, meily a magyar királyi székből minden idegent 
örökre kirekeszt; és felmutattak egy több országnagy aláí
rásával megerősített szerződést az iránt, hogy a Lajos király 
elhunyta után Szapolyay Jánosé legyen a korona. Egyhangú ér
telemmé vált: miszerint a magyar nemzet mindenkor szabad 
volt, s e szabadságnak a királyválasztás tette legfőbb ékét, ieg- 
becsesb kövét. Fonáknak bélyegeztetett az ősök tapintata, meily -  
nél fogva a Mátyás holta után idegent emeltek a királyi székbe, 
honnan annyi vész, annyi romlás áradt a hazára. Múltak hivattak 
fel tanúságul: mit reménylhetni jövőre is idegen királytól. Fel- 
hordatott: lengyel László hanyagsága-e, meg tunyasága, vagy 
tán a csehekkel folytatott titkos egyetértése által, mennyi kárt li

1 5 4

li gpectaua a lui et chel se voleua venir a coronar i quali oratori non furooo 
mai admessi parlar si non dapoi coronato dicto vayuoda11 mond Magyar Mik
lós , Gévaynál lirk. z . G. v. üng. KI. — 1 »Johannes ille . . .  Hex, forme e t 
stature prestancia minime antecellit verum illum Regni beredem, sed f e m i 
n e a  voce  lo q u i tu r .11 Kérni tudósítás 152β-1κ)1, a cs. k. titk. lev. tárban.
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okozott a honnak; mint játszotta ei a fegyverrel szerzett 
Morvát, Sléziát, és mindkét Luzsiczát a nemzettől, a csehek 
kezére *. Voltak kik némi mérséklettebb hangulaton mondá
nak: »ők nem annyira Ferdinándtól idegenkednek, kit kegyes, 
bölcs, igaz, vallásos, szelíd fejdelemnek tartanak, mint inkább 
a német nemzetségtől, az erkölcsben, szokásban, törvényben 
különbözőtől, melly iránt, több méltó okokból, már régóta, olly 
igen meghidegedtek leikökben, hogy készebbek bármi veszélyt 
szenvedni, mint hazájokban királyul németet uralni; e nemzet 
elleni gyúlölségök teszi, hogy a különben minden tekintetben 
jeles Ferdinándtól is viszszarettennek, s viszszarettenniök kell 
annyival inkább, mert, miként hallatszik, az ausztriaiak nem 
csupán jogot követelnek Magyarországhoz, de azt is fenhangon 
hirdetik: hogy e jog, örökségül a leányágra is átszállandó; 
mit sokkal merészebben fognak állíthatni majdan, ha e köve
telt jogot most, az ország újabb átadásával megerősíthetik, s 
így, mi félő, a magyart, korlátlan hatalmukba keríthetik." Mind
ezeknél fogva, a fenyegető idegen járom elhárítása tekintetéből, 
a már említett rákosi gyűlés határozatát felolvastatni s megujít- 
talni kívánták; és ez olvastatott 2, szóról szóra, miként 
hangzott:

»Mi (Bakócz ®) Tamás a római szent-egyház hegyi szent 
Mártonról czímzett bíbornoka, esztergomi, Frangepán Gergely 
egyházilag egyesült kalocsai és bácsi érsekek; Thurzó Zsigmond 
erdélyi, (Szakmáry) György királyi kanczellár váradi, (Bakócz) 
Ferencz győri, Csáky Miklós Csanádi, Báthory Miklós váczi, 
(Podmaniczky) István nyitrai, Országh János választott szerémi 
püspökök, f ő p a p o k ,  és (Bazini) Bertalan vránai perjel, du-
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* Révay Cent. 68 1. — * Bethlen Farkas I. 68, 69 1. — * »Si pernecessa
rium erit e x p r im e r e  utrumque nepotem nostrum, scis eorum n o m in a :  Thome 
B a k o o c z  et Stephani de Érdemid,* mond Erdődy Simon 1527-diki martius 
17-diken kelt levelében, ugyanakkor, midón Mohács-ot Mohach -nak  írja. 
Ezért a B a k ó c z  nemzetséget nézetem szerint nem' lehet helyesen B a k á c s 
nak olvasni, melly tői az egészen különbözött is.



156 1*»·.

biczai gróf1; —  Perényi Imre Abauj vármegyei örökös főispán, 
Magyarország nádorispánja és kunok bírája, bazini gróf Szent· 
györgyi Péter országbíró és erdélyi vajda., Szapolyay János 
Szepes földének örökös grófja, herczeg Ujlaky Lőrincz, Somy 
Józsa temesi ispán az alföld vezér főhadnagya, Ráskay Balázs 
királyi főtárnok-, gergelylaki Buzlay Mózes föajtónálló-, Báthory 
György főlovász-, Pálóczy Mihály főpohárnok-, podmanini Pod- 
maniczky János főkomornok-mesterek, Pálóczy Antal, bazini 
gróf Szentgyörgyi Ferencz, Kanizsay György nándorfejérvári 
bán, Beriszló János ráczországi deszpót, Telegdy István királyi 
kincstartó, pelsőczi Bebék János, bélteki Drágffy György, fel- 
sőlendvai Szécsy Tamás, gúti Országh Mihály, Héderváry Ferencz, 
monyorósi Rozgonyi István, Homonnay János, Losonczv Zsig- 
mond, gróf Merzsini György, bajnai Both Endre és gyarmati 
Balassa Ferencz dalmát- horvát- és tótországi választott bánok, 
gerzsei Pető János királynéi főajtónálló-mester, Tárczay János 
székelyek ispánja, ákosházi Sárkány Ambrus pozsoni ispán, 
Csáky Mihály,és losoncziBánffy Jáuos , zász lósok;  —  továbbá: 
Bélay Barnabás Szörényi, csulai Móré György nándorfejérvári, 
csulai Kende Miklós sabáczi b á n o k ;  kamicsáczi Horváth 
Márk budai várnagy; euyéngi Török Im re, Pakosy Mi
hály , czoborszentmihályi Czobor Márton, Szoby Mihály; 
Magyi Pál alnádor, mesztegnyei Szerecsen Lajos alországbiró, 
Illyevölgyi János nádori, Verbőczy István országbírói, egyszers-

1 Megjegyzendőnek véltem itt átatóban, hogy csupán a nemzedékről 
nemzedékre átszálló c o m e s- i  méltósággal felruházott egyéneket nevezhetni 
helyesen g r ó f -  oknak, miilyennel ekkor Magyarországon csak a bazini Szent
györgyi és Szapolyay nemzetségek bírtak; ezeknek azon várak, mellyekhez a 
grófság kötve volt, tulajdonai voltak; a többiek, k ö z - v á r a k  vagy v á r 
m e g y é k  főnöki tisztét viselték, a c o m c s - i  méltóság csupán személyes 
hivatalukhoz köttetett, s a nemzet nyelvén i spánoknak  neveztettek. Hlyé
nek voltak a p o zs o n i ,  t e m e s i  stb. vár-ispánok, kik egyszersmind azon 
vár-megyék fó-ispáni tisztével is bírtak. A d u b i c z a i  g ró f - s ág  a vránai 
perjelséghez volt csatolva. Egyébiránt a mi latinul Co mes ,  az németül 
G r a f ,  magyarul i spán.  Ezért a szepesi és erdélyi szászok Comes-eit g ró f ,  
a székelyek Comes-ét i s p á n  fordításban találjuk okleveleinkben; így a 
Comes Palatinus-t németül Gross -G ra f ,  magyarul nádo r - i s p á n - nak.
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mim! erdélyi, Mezőgyáni Máté és Marocsay Ferencz királyi sze- 
mélynöki itélőmesterek; aztán szerdahelyi Imreffy Mihály, 
Báncsay Endre deák csongrádi főispán, Korlátkövy Osvát tatai 
és komáromi várnagy, albisi Zólyomy Miklós, kevendi Székely 
Miklós, Kisvárday László, beregszói Hagymásy Miklós, és Pa- 
kosy Albert; nemkülönben: gibárti Keserű István és Szent- 
pétery László Va l k ó ;  székeséi Herczeg Ferencz, kisasszon- 
falvi ístvánffy István, teremhegyi Bika János, krassófői Or- 
bonás György, őri Dacso Lénárt Ba r a nya ;  Korotnay Ist
ván, gordvaiFáncsy János, tóti Lengyel László, inakodi Kál
mán János S o m o g y ;  györgyi Bodó Ferencz, Dombay Pál 
és Miklós, mesztegnyei Szerecsen György, Morgay Miklós 
T o l n a ;  Ártándy Tamás, Torday Miklós, Toldy Mihály, 
Bajoni János, Mocstay Miklós Bi ha r ;  Kerecsényi György, 
Csányi Balázs, laki Kaczér Endre Sza l a ;  Sitkey György, 
szarvaskendi Sybrik László Vas ;  Essegváry Ferencz, Hosszú- 
tótby György, Hathalmy Lázár, Ajkay János V e s z p r é m ;  
Csáky István, Lóránt Mihály S o p r o n ;  Némay György, 
Ligándy Balázs Győr ;  Ulyésházy György, Kéméndy Lajos 
P o z s o n ;  Erdős Gergely F e j é r  vármegyei; Megyi Já
nos Z s o l t  széki; fűri Balogby János, vasdinnyei Vas Já
nos K o m á r o m ;  Rózen Kelemen T r e n c s é n ;  Kubínyi 
Máté Á r v a ;  Tarnóczky Kristóf T ú r ó c z ;  Tornay Tamás 
L i p t ó ; Misinczky György Z ó l y o m ;  márkusfalvi Má- 
riásey István, Ternyey György S z e p e s ;  gimesi Forgács 
György, Tapolcsányi Benedek, Salgay Mihály N y i t r a ;  
Kálnay László, Baranyám György B a r s ;  Sághy Balázs, 
Szántay Osvát, terjényi Radnolt György, nyényei Mocskos 
György, Csehy László, osgyáni Bakos János H o n t ;  süli 
Eteley Miklós, gyali Kenderesy Mihály, Horváthy Ádámmester 
P e s t ;  Tahy István, pomázi Czikó Gáspár P i l i s ;  Boz- 
tey Ferencz E s z t e r g o m ;  Pásztay János és Domokos, 
Bellyéni Gál H e v e s ;  Csetneky János, serkei Lorántfify 
Miklós, Rimaszécsy Ferencz, Feledy János G ö m ö r ;  kazai
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Gyulaffy Ferencz, Recsky István B o r s o d ;  betlenfalvi Tbur- 
zó Péter, Fancsali László A b a u j ;  Pányi Kristóf, Csapv 
György Z e m p l é n ;  Szinyey Máté, Sennyey Sebestyén Sá
r o s ;  raszkai Dobó Domokos, Sztrittey Miklós U n g ;  ka- 
szonyi Jakcsy László, Naményi Balázs, Daróczy Márton Be- 
r e g ;  Újhelyi György, Bökényi Miklós U g o c s a ;  Getbes 
János, Bertvay János M á r a ma r o s ;  Csaholyi Bertalan, 
Gacsályi György, Szepesy János S z a t m á r ;  Sármasági 
Miklós, Bönyey Tamás K ö z é p - S z o l n o k ;  Uosvay Jero
mos K r a s z n a ;  Parlaghy Menyhért, petri Dersy Kelemen 
S z a b o l c s ;  gerlai Ábrahámfiy Sebestyén és Péter, La
dányi László B é k é s ;  gyalúi Vas László, Bánrévy Fülep, 
Veseni János K ü l s ő - S z o l n o k ,  váraskeszi Lépes Ber
nét, zarándi Horvát Endre, petri Dersy Antal Z a r á n d ;  
kecskeméti Palócsy Bertalan, Ravaszdy P éter, keszi Ákos 
Miklós, ivánházi Kontér István A r a d ;  Telegdy László, ma- 
kófalvi Makó Gergely, Kulasy Lukács C s a n á d ;  Gyarmathy 
László T e m e s ;  Kérey Bertalan T o r o n t á l ;  Kende- 
resy Mihály, Zoltay Ferencz Bá c s ;  Peres Endre, Doroszlav 
János B o d r o g ;  Dóczy Gergely, martonosi Pöstyéni Ger
gely, Sövényházy István C s o n g r á d ;  Zalnataczky Miklós, 
Kaczky Zsigmond P o z s e g a ;  Petrovics Mihály O r b á s z  vár
megyei n e m e s e k ,  és Magyarországnak Ulászló király urunk 
parancsából, a közelebb múlt szent Mihály napra, a Rákos m e
zőre hirdetett ezen közgyűlés vagyis egybejövetelúnkön jelen
lévő f ő b b j e i  s e l őke l ő t ) b j e i  mindnyájan. Emlékezetül 
adjuk ezennel jelentvén mindennek kit illet: hogy, miután e 
földön istennek kedvesebb, az emberi természettel egyezőbb 
nincs és nem lebet semmi, mint a köz hazáról s az emberi 
egész társaságról hasznosan gondoskodni, minden ügyekeze- 
tet, törekvést, szorgalmat, iparkodást, a hon és nemzet üd
vére s javára fordítani, és miszerint e kettő épen és sér
tetlen maradjon, a jelent mint a jövendőt szigorú, éber figye
lemmel áttekinteni, így a veszélyt, mellybe felügyelőinek gon-
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datlansága vagy tunyasága miatt könnyen rohanhatna, ollyképen 
elhárítani: hogy minden részben nyugalom és bátorságba ál
lítva s belyhetve lenni láttassák; mindezek tekintetéből mi, 
kik a dicső magyar hazának ama terhes és csaknem végveszélyt 
hozó pusztulását, ínségét, mellyben jelenleg fetrengeni bárki 
is könnyen láthatja, lelkiünkben mélyen érezzük, mint hazán
kat szerető hú országlakosok, e pusztulásnak, e végveszede
lemnek , idejekorán elejét kívánván vennünk, e végett itt-ott 
több országgyűlést tartottunk, számtalan munkát, fáradságot, 
költséget szenvedtünk; és bár az újabb időkben, sok gond, sok 
törekvés után, némi javítások némi igazítások történtek is, or
szágunk iszonyú szétrongyollata, elgyöngúlete, rút pusztúlata, 
minden ízeiben eléktelenülte főokát abban találtuk, hogy azt 
többszörié idegen s külföldi urak és királyok kormányozták, 
kiknek kora, ha múltakat felhordani szabad avagy szükség 
volna, igen kimutatná: miként ez ország soha több kárt, soha 
több pusztulást, nagyobb veszélyt nem szenvedett, mint midőn 
nem saját hanem idegen nyelvű urak bírták e kormányozták. 
Ezen idegenek ugyanis, magán dolgaik után látván, a helyett 
hogy e scytha nemzetnek, melly valamint vére bő omlásával s 
tagjai rémítő feláldozásával szerzetté országát, úgy fegyverrel 
szokta azt most is ótalmazni, erkölcseit s szokásait magokévá 
tették volna, inkább dologtalanság és nyugalomnak , hogysem 
fegyverforgatásnak feküdtek. Innen lön, hogy az országtól Rá
m a, Szerb, Halics, Ladomér, Bolgár és Dalmát országok, 
számtalan várakkal együtt, elidegeníttettek, elannyira, miszerint 
félnünk kell: hogy a határszélek már megszakadozván, az el
lenség egyenesen a hon belsejére irányozza megrohanásait; 
mik pedig, úgy hiszszük, mind nem' voltak történendők, ha a 
magyar, édes szülő földéhez vonszódva, nem a külhonban ke
resett, hanem saját nemzetéből választott volna alkalmas ki
rályt magának. Mert, hogy rövidség okáért elhallgassuk néhai 
fenséges II-dik Endrének, a IVdik Béla atyjának, s Lajos, Má
tyás, és más boldogult magyar királyainknak tetteit, fényes



1 6 0 t*»·.

viselt dolgait, mellyek által e scytha nemzetet nemcsak nagygyá 
s tündöklővé tették névben, dicsőségben, de hírét az egész 
föld kerekségén meszsze és szerte terjesztvén, a csillagokiglan 
emelték, azok közöl, kik a magyar nemzet törzsökéből 
méltattak a királyi polczra, egysem kárt, sőt mindegyik hasz
not és növekvést szerzett a hazának; holott ellenben azok, kik 
idegen nemzetből hozattak be, nemcsak veszedelmére voltak 
az országnak, de gyakran legkegyellenebb ellenségként könyö- 
rűletlenül rágódtak élet-erein, s mondhatlan gyalázattal illet
ték a nemzetet. Ennyi és illy nagy gonosznak, mindnyájunk 
illy roppant kárának tehát, egyszer már valahára eleibe kíván
ván államink, nehogy azon esetre, ha mostani kegyelmes 
urunknak, Ulászló magyar-, cseh-, stb országi király úrnak, ki 
nemcsak kegyelem és adékonyságteljesen kormányzott és meg
tartott bennünket, de több szabadalmainkat is megújította, férfi
mag nélküli elhunyta történnék, még nagyobb veszély közé 
sülyedjünk országostul, az idegen fejdelmek közöl valaki hazán
kat erőszakosan eltulajdonítsa, s magunkat örök szolgaságra 
juttasson, —  nagyrészt és főként azon októl is vezéreltetvénk: 
bogy nincs nemzet a föld kerekségén, melly nem önvéréből 
önnemzetségéből válaszsza urát, királyát, következéskép a mi 
országunk, melly mint várfoka és vérté a kereszlyénségnek, 
ezt ön és önnei nagy vérhullásával védte mindenkoron, má
soknál alábbvalónak s némileg boldogtalanabbnak ne láttas- 
sék , — egy szívvel lélekkel mindnyájan, legkisebbtől a leg- 
nagyobbig, s legnagyobbtól a legkisebbig, elhatároztuk, sőt ha
tározzuk, rendeljük, végezzük: miszerint ezután, mától fogva 
jövendő örök időkig, valahányszor s valamikor ez ország, fej- 
delmétől, királyától megfosztatik, és nem marad semmi férfi 
ivadék, kinek az ország joga és szokása erejénél fogva örököd- 
nie kellene, soha semmi idegen s bármi nyelvű nemzetségből 
királyunkul senkit nem választunk, hanem urunkká királyunkká 
csupán és egyedül e kormányzási hivatalra alkalmas és képes 
m a g y a r t ,  s csupán a Rákos mezején és nem másutt teszünk, s
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választani, tenni, elfogadni tartozunk. Mivel pedig vannak né- 
melly szomszéd fejedelmek, kik ezen országot kézre keríteni 
naponta vágyódnak, kik tehát az imént-említett fenséges urunk 
királyunk holta után, ha, mitől isten óvjon, férfi-mag nélkül 
múlna ki, sőt még éltében is, országunkat, vagy annak részeit, 
fegyverrel megtámadni, megrohanni, s mindnyájunkkal együtt 
netalán erővel s fegyverrel meghódítani törekszenek, nehogy 
ezen esetre az ország, annak részei, főkép pedig a véghelyeken 
lakó atyánkfiái s barátaink, azon az országot a mi egyértelmű 
választásunk és jelen határozatunk ellenére vagy bármi más
kép elfoglalni s eltulajdonítani akarók által elnyomassanak, ke
zünk adása mellett megígértük s esküdtünk, sőt ígérjük s eskü
szünk, magunk és ivadékaink maradékaink nevében és sze
mélyében mindnyájan, mi főpapok lelkiisméretünk tisztaságára, 
mi zászlósok, főbbek, és nemesek pedig keresztyén hitünk, 
becsületünk s emberségünkre, hogy ezen esetben senki közö
lünk a másikát el nem hagyja, hanem egyik a másiknak, az e 
részben történt megszabáshoz képest, országos rendelvényünk 
értelmében tartatni kellő hadaival, ha kívántatik a lehető leg
nagyobb erővel i s , sőt a szükség úgy hozván magával, az egész 
ország, következéskép mi mindnyájan fejenként felkelni, azon 
ellenségnek ellentállani, s hazánkért holtunkig harczolqi tarto
zunk, és addig semmi szín alatt meg nem szűnünk: mig és 
a meddig magunkat azon ellenségtől szabadságba nem hely- 
hetjük, az országot annak megtámadásától, háborgatásától, 
isten segedelmével meg nem mentjük, s előbbi nyugalmába 
viszsza nem állítjuk. Ha kik pedig közölünk az itt előadottak
kal ellenkezőt tenni merészelnének, azok az ország örökös 
hűtleneinek tekintessenek, kiknek se az újanteendő királyi 
felség, se maga az egész ország is, meg ne kegyelmezhessen, 
hanem örök szolga és parasztság járma alá vettetvén, bűnük 
büntetését nyögjék végtelen; jelen levelünk erejénél és tanú
ságánál fogva, mellyet mi főpapok és zászlósok igaz czímeres 
pecséteink reáfüggesztésével, mi főbbek és nemesek pedig, az

11
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elülemlített Perényi írnre nádor és főispán, s gróf Péter ország
bíró és erdélyi vajda pecsétéivel erősítettünk meg. Kelt a fen
nevezett Rákos mezején, azon közgyűlésünk 15-dik napján, az 
úr 150 5-dik esztendejében *.

Felolvastatván e határozat, megujíltatott, megerősíttetetl *, 
s folytában Szapolyay János királylyá kilúzetett A főrendek vég
zetével az, kinek szava leghatályosabb volt, sőt mint minapi 
nádornak, némi törvényszerűséget is mutatott, ki tulajdonképen 
az egész királyválasztást ügyet vezette, Verbőczy István, külde
tett a rendekhez, ősi szokás szerint megkérdeni őket: mi az 
akaratjok a választandó királyra nézve. Mai zajos tisztválasztó 
vármegyegyűléseink hű képe tűnik itt élőnkbe, » Uraim! magya
rok! —  kiálta Verbőczy harsány hangon, a szabad mezőn egy- 
besereglett nemesek közönségéhez, —  tudjátok hogy fő, hogy 
kormányzó nélkül vagyunk, s országunk pusztán áll; tudjátok 
azt is, hogy a fenséges ausztriai fóherczeg akar királyunkká lenni, 
mondjátok véleményteket: akarjátok-e őt vagy nem?". Öszszes 
felelet rivallott: »A világért sem!". »Kit akartok tehát király
tokul?" —  kérdé továbbá István úr. «A vajdát! Ö legyen, 
ő legyen!" —  válaszolá rémítő ordítással a dühöngő tömeg, 
a körülálló fegyveres nép, és fogadott szolga had®. E pillanat- 1 2

1 A cs. k. titkos levéltárból, hol mai napig is több, mintegy 7 vagy 8 ere
deti példány van fen. Riadta már Pray Annál. Reg. V, 313—316 L Hevenesi 
kézirataiból, de főként a neveket annyi hibával, bogy nagyrészt reájok sem 
ismerhetni. Ugyanonnan közlötte a neveket Kovachich SuppL ad Vest. Com. U, 
332—336 szinte hibásan. Legközelebb Luczenbacher János adta ki, Tudomány- 
tár 1839 Vll fűzet 61 1. eredeti példányból, ugyancsak némi különbséggel.—
2 Révay Cent. 68 1. — 3 »Dicto vayuoda de primo pense inanci domino Ste
fano verbecio persona nobile . . .  in orar facundissimo, et pario publicamente 
a t u t t a  l a  v n i u e r s i t a ,  dicendo: signori! vui sapele che non haueti capo, 
et ii serenissimo archiduca dc austria vol esser nostro r e , dicete la opinion 
vostra se lo volete o non. Tutti vna voce risposeno: ehe i non voleuano p e r  
c o n d i t i o n  de l  m u n d o  che larchiduca fusse suo re; et domino stefano 
alhora disse: Chi volete adonque che sia vostro re ? — resposeno tutti nemine 
discrepante ehe il voleuano el vayuoda, cridando tutti: flat! Bat!* — Ma
gyar Miklós tud. Gévaynál KI. — Egészen egyezőleg, s csaknem azon szavak
kal beszéli a dolgot Szcrémy, ekként: »Dixit Stephanus Verbwchi, cum magno
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ban a Ferdinand egyik követe tolakodott elő, magával hozott 
leveleit mntatva, s a nemességet intve, hogy a távullévők befo
lyása nélkül a királyválasztási cselekvényt végre ne hajtsák. Ver- 
bőczy válaszolt a követnek: »Minden nap, sőt minden órán raj
tunk az ellenség, nekünk király kell, egy pillanatig sem vára
kozhatunk." Többen voltak, kiknek e parancsnoki szó Verbőczy 
ajkáról aSzapolyay nevében, nem tetszett, s gyérebben kezdett 
hangzani a nemesség közt János vajda neve. Nagyobb izgatásra 
vala tehát szükség. Hirtelen egy hosszú dárda nyúlt fel, begyén 
széles irha-levéllel, mellyről számos függőpecsétek lógtak alá. 
»Ime uraim! —  harsogott Verbőczy —  itt az ígéret, itt a köz 
hitszó alatt adott biztosíték, mellyel a nemes megyék az ország- 
nagyokkal együtt mindnyájan, hitökre fogadták, hogy a Lajos 
holla után senkit mást hanem Jánost, az erdélyi vajdát, választ
ják királyul" \  Aztán gyűlölt vetélytársa a nádor ellen intézte 
epés kifakadásait, kivel a hatvani gyűlés után 1525-ben öt 
vagy hat napig versengett a király s az egész országtanács je
lenlétében a nádori hivatal felett, a budai királyi váriakban z. 
»Hol vagy te Báthory István! — kiálta a nemesség előtt— kit 
az oroszlán torkából mentettek meg Mohácsnál a honfiak, azért:

clangore dicendo: Domini Hungari! quem vultis iam regem habere? quia Re
gnum Hungarie nunc iacet desolata (igy), sine regimine gubernacionis. Nullum 
nesciebant proclamare solummodo Joannem vaivodam.® — 1 »Et inter hec 
venit de Germania nunccius, et portans literas Ferdinandi, et Palatini Ste
phani Bátor, et epistolam Cancellarii Thome Episcopi Vaciensis (Veszprimien- 
sis helyett). Interdixit legatus germanorum, ut neminem deberent coronare, 
nisi superiora pars quem. Et relationem mox obtulit contra legatum Ferdinandi, 
dicens sic: Nos habemus hostem omni die, omni hora, — nequaquam possu
mus de hac hora dilatare, sed nos regem volumus habere. Partim nolebant in 
regem Joannem vaivodam, quod Stephanus Verbech erat respondens in per 
sona Joannis vaivode. In vna hasta mox elevari fecit unam bullam, in magna 
coportura, sigillis pendentibus, — et dicebat: Ecce Hungari promissio! et 
pollicita sub fide, quilibet nobilis Comitatibus ad fidem suam, et magnates, 
ut post obitum Ludovici regis nemo erit alius nisi Joannes vaivoda Transyl- 
vaniensü.* Szerem: 39. 1. — * »Steteno forse 5 in β zomi in simile alterca
tione, non volendo luno palatino ceder a laltro* stb. Guidotto Vincze, Qévay- 
nál Urk. z. Gesch. v. Ung. 2 1.

*1 1
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hogy Nándorfejérvár alól, miként most, a János vajda árnyé
kában elszaladtál, a szép végvárai veszni engedted, s aztán egy 
egész évig senki sem tudta közölünk, hová bújtál." Ver- 
bőczynek, kihez hasonló népszónok a hazában, sem akkor sem 
azután soká nem volt, ezen s ehez hasonló többnemű gúnyos 
kifejezésekkel teljes feltüzelő beszédére, az ellenfél engesztel- 
hetlen ellensége, a rendületlen jellemű mesztegnyei Bodó Fe- 
rencz lépett elő, a hadi nép közöl, s nemes társai öszszes ne
vében, torka egész erejéből válaszolt: »Az országlakosok azt 
akarják, hogy János vajda legyen a király!". Egyesült hangmoraj 
zúgta több ízben utána: »János vajda legyen a király!". El
lenvélemény többé nem nyilvánult, sőt a már néhány nap óta 
felbőszült felizgatott indulat hullámai, a Ferdinand követe felé 
kezdtek csapkodni. „A mi jót mi akarunk —  hangzott —  ez 
ismét elrontja; rajta bestia németjén, öljük meg!". Sűrű hajigá- 
lások törtek elő, a követ szaladásnak eredt, s igy a 36 éves 
Szapolyay János, az egybesereglett rendek egyhangú akaratával, 
nem ugyan a Rákos mezején, mint a felolvasott 1 505-diki 
országos határozat tartotta, mert erről úgy látszik mindnyájan 
önként megfeledkeztek, de mégis a koronázás szokott helyén, 
Magyarország királyává elválasztatott, s kikiál látott1.

Az emberi szív rejtekeit vizsgálónak dús ismeret tárgyául 
szolgálhat Szapolyay. ő ,  ki a magyar királyi székbe törekvésé-

1 »Et magna vocc dicens: Ubi es Stephane Bátor! quem de fauce leonis 
deputaverant regnicole in Mohach, propter obsidionem Mandoralbam, et fugam 
dedisses sub umbra Joannis vaivode, quod arcem nobilissimam Nandoralben- 
sem perdidisti, et ad integrum annum nullus nostrum sciebat ubi te abscon
deras. (Ezek az 1521-dik évi eseményekre vonatkoznak). Multa talia propone
bat Stephanus Verbwchy, quod non erat similis circa eum in Hungária. Et erat 
unus miles, Franciscus Bodó, surrexit, et dixit magna voce: quod regnicole 
volunt in regem fore Joannem vaivodam. Et clamantes uno ore, ut Joannes sit 
rex. Et in legatum sepissime projiciebant, et volebant mactare germanum le
gatum : Quidquid nos volumus determinare, ipse iterum destruit, — circa ad 
ipsum bestiam alemanum, ut interlidamus eum. Quod legatus quum audisset, 
quoniam nil curarent Ilungari de Germanis, uon pausavit multum, sed versus 
Germaniam cucurrit;“ Szerémy 39 1. — Widdman Goldast. 11. 51 h. 23 p.
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nek eddig annyi és olly nyilván jeleit adta, most, midőn vágya 
teljesült, a szerénység szakadozott leplét (igyekezett vetni azon 
fényes polczra, mellynek ragyogását szeme el nem viselhette, 
mellynek szokatlan magasságán feje szédelgett. Kérette magát, 
miszerint a korona, az ő minden szándoka s akarata nélkül reá- 
tolottnak láttassák; végre a rendek unszolásainak engedve, 
monda: »Az országot, mellyel megkináltatott, viszsza nem 
utasíthatja a nélkül, hogy további szerénykedése által vagy azok 
jogát kétségbe ne vonja, kiknek ezt tenni hatalmukban állt, vagy 
azokét el ne ismeije, kiknek minden igénye a fegyveren alap
szik; sőt azt hiszi: csalódnak, kik tán gondolják, hogy ő a sze
rénység babérkoszorúját nyerné, ha honfitársainak iránta visel
tető vonzalmát fel nem karolná. A nemzetnek ősi szokása sze
rint hirdetett országgyűlésen, s törvényes akaratnyilvánítás 
útján reáruházott méltóságot el nem fogadva, dicséret helyett 
csak csúfolódást arathatna, hogy vagy gyáva s nem bízik magában 
elviselhetni a királyságot, vagy büszkébb mintsem ezt magához 
illőnek tartaná. Mert ki olly magasan repked ábrándaiban, hogy 
hatalmas országok s birodalmak birtokát is viszsza meri lökni, 
annak nagyobbra kell vágyódnia csupán királyságnál, miszerint 
amazt elérvén ezt nyugodt kebellel nélkülözhesse. Mindenkor 
viszszaborzadt ő azoknak leikétől, kik, csakhogy kormányra jus
sanak , a hont szentségtelen háborúba keverni, a nemzeti jogot 
lábbal tiporni, bár az egész fold színét fegyverzajongásba borí
tani, s isteni mint emberi törvényeket szétgázolni nem iszo
nyodnak , de valamint ezek czéljától undorral fordúl el, úgy vi
szont méltatlan honfiaknak tartja: kik a polgártársaik bizalmá
ból vállokra nehezült kormány terheit, azonokért elviselni vona
kodnak. És ha ő ez alkalommal hasonlót tenne, nemcsak 
önmagának járna becsülete ellen, de néhai atyjának Istvánnak 
is , ki ha élne, nyugodt lélekkel nem tűrné, hogy, miután 
leányát Zsigmondhoz, a hatalmas lengyel királyhoz férjhez adnia 
sükerült, fiát lelépni lássa azon királyi székből, mellybe honfi
társai által emeltetett. Dús gazdagság maradt ugyan reá, említett
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atyjáról, de ő a földi vagyonra sokat soha sem adott, sőt atyja 
nyomdokait követve, miként egy illy atyától származott fiúhoz 
illett, künn mint benn a hazában, vitéz tettek elkövetésével 
ügyekezett javára lenni nemzetének. Mert a ki az ő boldogult 
atyjának Istvánnak erényeire, léleknagyságára, hadtudományára, 
s kormánylati ügyességére viszszaemlékezik, meg kell vallania, 
miszerint neki a királyi czímen kívül egyéb semmi sem hibá
zott. Kivántatott-e valami benne, mi bármclly roppant biroda
lom uralkodójának is elegendő ritka erényétől ki nem telt volna? 
és megtagadott-e tőle a természet a királyi tulajdonokból s or
szágos dolgok vezetéséből valamit, mivel másokat, kik fényes 
királyi székbe jutottak, felruházott? Szent okai vannak tehát, 
hogy hazája tekintélyének, a nemesség jogának, s honfitársai 
iránta kitüntetett jóságának védelmére, előálljon. Miért is azon 
lesz egész törekvéssel, hogy kik őt urokká választották, kik a 
királyi méltóságot önként, saját jóakaratukból, a vetélytárs rop
pant hatalmát nem rettegve, fenyegetéseitől s fegyvervillogatá- 
saitól viszsza nem riadva, reáruházták, benne meg ne csalat
kozzanak ; sőt higyjék hogy el nem fajzott ivadéka dicső atyáinak, 
azon atyáknak, kik a múlt időkben a németeket Magyarország
ból kiűzték, a koronát az ausztriaiak kezéből kivették, és hogy 
ő az, ki a hon érdekeinek szentelt szolgálatai közt, Dózsa Györ
gyöt is megtörte, s ez által a hazát a legnagyobb veszélytől 
megmentette" *.

Miután Szapolyay, e fenhéjázó beszéddel, mellynek pont
jait a tények sokszorosan megczáfolták, miként maga mondo
gatni szerette: »isten és a nép parancsának engedve, a király
ság reátolt terhének aláadta vállait" *, az országos rendek a 
felavatási oklevél szerkesztéséhez fogtak, azt elkészítették, a vá-

1 Bethlen Farkas I, 65—68 1. — * »Preces, et ipsa Regnicolarum nostro
rum pene c o a c c i o  . . .  u r s e r u n t  nos  h u i c  o n e r i  h u m e r o s  n o s t r o s  
s u b d e r e 9 . . .  quod non tam ultro, quam Dei i p s i u s  p o p u l i q u e  i u s s u  
f ec imus*  — mond Szydlovicczky Kristófhoz írott levelében, novemb. t i ,
isse.
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fosztott királynak megerősítés végett benyújtották1 , s a koro
názási ünnepélyt más napra, november ll-dikére, melly vasár
nap , egyszersmind szent Márton ünnepe volt, közfelkiáltással, 
egyenlő értelemmel kitűzték 2. És csak eddig folytak Szapolyay- 
nak egészen óhajtása szerint dolgai. Márton napja borúval viradt not. u . 
fel, melly eléggé érthetővé tette, hogy a derült napokat zor- 
donok követik, s a fegyveres nép lármás tapsai csak elnyomták 
nem pedig magokkal ragadták a komolyabban gondolkozók vé
leménynyilvánítását. Szálkán és Tomory a mohácsi ütközetben 
maradván, az esztergomi és kalocsai főegyházak érseki székei 
üresen állottak, a koronázási cselekvényt tehát a legidősebb 
püspöknek kellett volna teljesítenie s. Azonban felkenő főpapot 
nehezebb volt rögtönözni mint nádort. Podmaniczky István nyil- 
rai püspök, az életbenmaradt főpapok legidősbike, kinek pedig 
neve imént az 15 0 5-diki rákosi határozat létrehozói közt hang
zott, a koronázási hívatalkodástól, mire ezelőtt a magyar egy
házfők vetélkedve vágytak, viszszarezzent, s azt elvállalni nem 
akarta; vagy azért, mert innen a hazára áradandó veszélyt eleve 
látta, vagy mert a mostemlített határozat világosan rendelvén 
hogy királylyá csupán kormányzásra a l k a l ma s  és k é p e s  
m a g y a r  választassék, ő Szapolyayt illy ennek semmi tekintet
ben sem nézhette. A vonakodás azonban itt és ekkor már keve-

1 »Item quod Maiestas Sua Regia u n i v e r s o s  A r t i c u l o s ,  p ro  f e s t o  
b e a t i  M a r t i n i  E p i s c o p i  e t  C o n f e s s o r i s ,  t e m p o r e  f e l i c i s  co- 
r o n a c i o n i s  M a i e s t a t i s  Sue  ad s u p p l i c a c i o n e m  R e g n i c o l a 
r u m  f ac t o s ,  in omnibue eorundem Articulorum clausulis confirmet* — Az 
1627- mart. 17-dikén Budán tartott Szapolyay-féle országgyűlés törvényczik- 
kclye. Eredetiből. — * »Deinde hoc die (novemb. 11.) ex omnium Regnico
larum nostrorum pari voto ct acclamacionc, sacro diademate insigniti publice 
sumus.* János király iméntidézeil levele. — *Ez volt oka, — nem pedig hogy 
Várday Pál a pápa által az esztergomi érsekségben még meg nem erósíttetett, 
miként Fessler véli, — annak, hogy Podmaniczky Istvánnak kellett véghez- 
vinnie a koronázást; mert látni fogjuk, hogy Várday Pált csak 1627-diki ja 
nuár 12-dikén mutatta be János király a pápának megerősítés végett, s az 
ezen országgyűlésen az egyházi javadalmak adományozása ellen alkotott 
törvényczikk miatt elébb nem is mutathatta.
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set használt. Az elválasztott király szinte azon határozatból tadta 
kifejteni a kényszerítő eszközt, a hűtlenség] büntetést, s Pod- 
maniczkynak csak kettő közt maradt választás: meghalni, vagy 
a koronázást teljesíteni. Ő a könnyebbhez, az utóbbihoz nyúlt; 
így az a kitűzött helyen és időben elkezdetett'.  Boldog asszony 
székes egyháza, mellynek tisztes boltívei alatt annyi ősi király 
felkenetett, posztóval gazdagon bevonatván s égő szövétne- 
kekkel mintegy felcsillagoztatván, Szapolyay János a sekrestyébe 
ment, s onnan, a szent István bíborszín aranyos palástjával felé- 
kesítvé, ugyanannak kardjával körülövezve, jobjában királyi pál- 
czával, baljában a keresztes arany almával, Podmaniczky István 
nyitrai, Várday Pál egri, gúti Ország János váczi püspökök, 
s több más egyházfők 2 által a templom közepére kivezettetett, 
hol a számára készült királyi székbe leült. A nemesség körítetté; 
a hét szabad királyi város néhány bírája, tanácsbelije, s nagy
számú néző közönség. Várday Pál és Perényi Péter fogta ke
zébe a koronát. Ez utóbbinak gúnymosoly vonult el ajkán, s 
harsány hangon kiáltott a körülállókhoz: „Magyarok! ím itt a 
korona, mellyet én három év óta nem láttam, minthogy el
rejtve volt; akarjátok-e hogy azzal szepesi Szapolyay János 
megkoronáztassék ?". .Gyönge viszhang emelkedett: „Akar
juk!". Verbőczy István állott tehát ismét elő, s hevesen 
monda: „Nemes és nem-nemes hazámliai! tudjátok mennyi 
szolgálatokat tett a vajda úr a magyar nemzetnek, és ti hálá- 
datlanok akartok-e iránta lenni?". —  „Nemakarunk" hangzott. 
„Nohát —  kiálta Verbőczy —  emelje fel kezét minden ember." 
És a kezek emelkedtek, de csak gyéren, korántsem nagy szám
mal. Ez azonban már tekintetbe nem vétetett. Az „angyali" 
korona, miként őseink nevezték, Podmaniczky István által Sza
polyay Jánosnak fejére eresztetett, s szokás szerint beszenlelte- 
tett. Nagy mise alatt a közönség szeme a díszöltözelben ülő új 1

1 Wagner Annál. Scepus. IV. 37 1. — * Vráncsics Podhrad. 19 L hol Er- 
dódy Simon is emlittetik, ki azonban ekkor még Székesfejérváron jelen nem 
igen lehetett. Egyébiránt János maga többízben 7 püspökre hivatkozik.
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királyon függött. Hirtelen, suttogás támadt. A korona tudniillik 
a király fején majd egy majd más oldalra billent, s a püspökek- 
nek kezökkel kellett azt támogatniok; mi rósz jelnek magya
ráztatott. »Nem érdemli —  mondák némellyek tréfásan, —  mert 
kezeit megfertöztette a bitszó alatt reászedett kuruczok s az 
erdélyi székelyek vérével." —  //Nem az az oka —  feleiének 
mások —  hanem kicsi a feje a nagy koronához." A nép szavát 
sokan isten szavának jósolták; s míg a néző tömeg magát illy 
beszélgetéssel mulatta, a felszentelési szertartás végződött. A 
püspökök Jánost, miután fejet és kezét, hogy a szent kelyhet 
tarthassa, királyi kenettel felkenték, a sekrestyébe viszszavezették, 
ott levetkeztették, aztán oda utasították: miszerint a városon 
kívülre lovagolván, az illető helyen, ősi szokáshoz képest, kereszt
jeleket vágjon szent István kardjával. Felült tehát paripájára a 
felszentelt király, és megindult. A püspökök követték; a vilá
giak közöl csak kevesen. Móré László, Batthyányi Ferencz és 
Török Bálint ismét kinevették. A rácz Bakics Pál ment vele, 
lovas csapatjával, s azon rácz had, mellyet Csarni Jován küldött 
mellé, részint testőrül, részint tisztelgésül. Ez vitte előtte a 
királyi zászlót is. A szent Miklós képállványához érvén, a váro
son kívül, János király kivonta szent István kardját, s kereszt
jelet vágott kelet, nyugat, éjszak és dél felé. Aztán a püspökök 
közeledtek egyenként, királyokul köszönteni őt, s pásztori csók
jaik közt megáldották, mondván: »Isten, a boldogságos szűz, 
és minden szentek, pártfogolják felségedet isten szent fiánál, 
hogy védje és megótalmazza felséged Magyarországot s az egész 
keresztyénséget." Végül »Isten téged dicsérünk "-öt énekeltek, 
s a királyt haza kisérték szállására, a prépost lakába1.

1 így festi Szeretni az egész koronázási szertartást, szokott rósz latinságá- 
val. »Inde quidam — úgy mond — bornaverant jam cathedram in ecclesia. 
Et cum panno totam ecclesiam hornaverant copiose, et lucernlbus super se 
preparaverant, sicut decebat consecrare regem. Et in sacristiam inprimis, quo 
intravit Joannes Sepusiensis, et eum induerunt in pallio viridi coloris pur
pureo deaurato sancti Stephani regis, et precingerunt gladium s. Stephani 
regis per lumbos eius, et dederunt in manibus suis ad dextram sceptrum, ad
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A koronázási ünnepélyt, fényes királyi vendégség követte, 
mellynek reményit gondtalan vidorságát azonban, újabb nem

levam aureum pomum crucis, et episcopi duxerunt in medio ecclesie, ubi 
constitutum erat sedes consecrandi, et sedere fecerunt eum. Et corouam (Ar- 
chiepiscopus Strigoniensis attum vacabat, quia in Mohácb in conflictu ibi relictus 
erat Ladislaus sutor, sed in loco iam Paulus Varda erat, eum deputaverunt in 
locum suum) ipse et Petrus Priny ambo tenebant in manibus suis. Et cum 
ridiculo Petrus Priny cum clangore magno dixit: Hungari bic est corona, 
quam ego in tribus annis non vidi, et surrcpta erat, vultis ne coronari Joan- 
nem Scepusiensem de Zapolya? Partim clamarunt: Volumus. Stephanus Ver- 
bwc valde procurabat pro domioo suo waivoda. Scitis nobiles et ignobiles! 
— q u i a  de s e p t e m  c i v i t a t i b u s  l i b e r i s  i u d i c e s  f e r e  q u i s q u i s  
cu m  c o n s i l i a r i i s  su i s  e t  i b i  e r a n t  — (Nevezetes adat ez arra nézve 
hogy a hét királyi városnak c i a k  b í r á i  s t a n á c s b e l i j e i  v o l t a k  j e 
l e n  az o r e z á g g y ü l é s e n ,  midőn a n e m e s s é g  f e j e n k é n t  megjeleut) 
quod dominus vaiuoda quanta servivit vobis Hungari, et vultis esse sibi in
grati? Dixerunt: Nolumus! — Et dixit adbuc Stephanus Verbwch: Noh! qui
libet manus suas ostendat super capita sua. Et partim tamen, non multum 
viderat ostendisse manus suas. Hoc e r a t  i n  f e s t o  b. M a r t i n i  Conf.  
i n  D o m in i c o  d ie . Et posuerunt in capite coronam a n g e l i c a m  (Még az 
1609. 20 1. csikkben is igy neveztetik), et magnam missam solemnizabant, 
et in capite consecrabant more eorum. Ego quidem intuebam eum, quomodo 
sedebat cum preparato hornamento. Illico incepit corona angelica vertere se in 
capite Zapuliensis Joannis, et Episcopi sepe cum manibus suis tenebant per 
caput suum; quod amittebant, illico incepit eciam vertere in capite. Dicebant: 
non meretur, quia manus pollutas habet sangvineas super cruciferos, quod 
decepisset eos cum fide sua, et super Siculos in Transiluania. Et verum dice
bant simulatim. Quidam dicebant: Non, sed propter caput suum parvum 
habet. Et inter hec ergo consecrabant, sed communitas hec verba fabulabat; 
quia fratres karissimi: Vox populi vox dei. Jam decreverunt consecracionem 
suam, et ungebant unccione regalium caput et manus, ut calices possit in 
manibus accipere, et ad sacristiam duxerunt, et exuerunt eum. Et de sacristia 
extraivit, et dixerunt ei Episcopi: Jam Vestra Majestas exeat de Civitate, et ad 
deputatum locum more antiquo iam cum gladio beati Stephani regis signum 
faciat more crucis. Et sic supersedit equum suum, et noluerunt cum eo ire. 
Ierunt quidam. Al i i  d e r i d e b a n t ,  precipue Ladislaus More, Franciscus 
Battyáni, Valentinus Tureus. Paulus Bachyt, erat tracianus, ipse cum caterva 
sua cum eo equitaverat, et cum honore traciani introportaverunt, quia Iwan 
char miserat milites, ut essent presentes, ad honorem et ad tutelam ipsius, 
et portaverunt coram rege vexillum regale extra Civitatem ad imaginem sancti 
Nicolai. Et super equum s e d e a s  evaginavit gladium sancti Stephani, et signum 
fecit crucie ad orientem, signum sancte crucis fecit cum gladio ad occiden
tem, signum sancte crucis cum gladio b. Stephani regis ad septemtrionem, 
quarto fecit signum gladio ad meridiem. Episcopi ibi salutari erant singUla-
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várt esemény zavarta meg. Perényi Péter, miszerint keble el
rejtett cselszövényét majdan annál biztosabban fonja, gondvise
lése alá viszszakövetelte a koronát, s nyilván kimondta, hogy 
addig nem ül ebédhez, mígnem az ország főkincse, kezéhez 
adatik. Bánat vonult el az új király arczán; mit szóljon a várat
lan követelésre, hirtelen nem tudta. Basy Györgytől s Horvát 
Bertalantól kérni tanácsot, most már átallotta; Verbőczy pedig, 
tán mert a dolog törvényszerűsége ellen mitsem mondhatott, 
elnémult. Szerémy —  mint állítja —  sejtve a veszélyt, utat 
akart törni a királyhoz, figyelmeztetni ő t: ne bízzék az éretlen 
állhatlan ifjúban; de az ajtófeleken már őrök, udvari orozok * 
álltak, kik nemcsak illetlen szavakkal, hanem ütlegekkel is 
viszszariasztolták a hívatlan tanácsadót. Hasztalan volt az 
épen találkozó Menyhért deákhoz intézett unszolása is, hogy 
menjen rögtön a királyhoz, s mondja meg neki: ne adja ki ke
zéből a koronát, Perényinek; mert gonoszbak lesznek a múl
taknál a jövendők. A királyt Pőstyéni Gergely, az új tanácsos 
vette körül, ki iíjonta a nádor Perényi Imre udvarában szolgált, 
később ennek fiánál, Perényi Ferencz váradi püspöknél tiszttar- 
tóskodott, s most, hogy háláját tanúsítsa a Perényi házhoz, egy 
kézre kívánt játszani az ifjú Péterrel. Ő és Batthyányi Ferencz, 
és cselszövő társaik, elárasztották a királyt, ámító szavakkal, 
hogy a koronával többé semmit ne gondoljon, mert meg lévén 
immár koronázva, míg ő é l, azzal ellene mást érvényesen meg-, 
koronázni nem lehet. A kormány sikamlós ösvényén járatlan 
király, hitt az ármányos szavaknak; megemlékezett fogadásá-

tim et osculantes eum: Dt Deus et beata Virgo cum Sanctis protegat coram 
Dei filio suo, ut Maiestas tua protegat et defendat regnum Hungarie et totam 
christianitatem. Et mox inceperunt te Deum laudamus, et portaverant ad bo- 
spidum suum, ad domum Prepositi.9 40 I. — 1 Párizpápay szerint örosz-  
ruthenus, o r o z - janitor, satelles; innen orozkodn i -abscond i ,  clam agere 
qmdpiam. Ezért Pray (Dissert VIL 133 L figyelmeztet, bogy a n a g y o r o 
s z i a k a t ,  kik hajdan királyi ajtónállók voltak, senki se tartsa o ro s z o k 
n a k ,  miként Istvánfly Lib. XIV. hibásan állítja, hanem m a g y a r o k - n a k .  
Azonban már Zsigmond király kiváltságlevelében r u t h e n i  néven jónek elő. 
Szerémy ho ro s co n es - e k ne k  írja.
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ról is, mellyet Perényi Imrének tett, ki, országszerte szárnyal
ván a jóslat, hogy János nem halhat meg mígnem király lenne, 
több ízben ajánlotta hát Pétert, ótalmába; és nem képzelhette 
János, hogy a fiú, kitó atyja holta után annyi szívességgel halmo
zott, adott esküje ellenére iránta hűtlen és hálátlan tudjon lenni. 
Mindezeknél fogva, nemcsak a koronát kézéhez adatni parancsolta 
Perényinek, de balga hitében, mintha a homokkönnyű lelkű
letet jótétekkel megszilárdítani lehetne, ól egyszersmind maga 
helyébe erdélyi vajdává nevezte. Az új méltóság jelképét, a 
nagy aranyos zászlót, mellyel a királytól felruháztatott, egész 
pompájában szerelte volna Perényi a nép előtt mutogatni, de e 
kedvtelésében elemek gátolták. Hirtelen —  mint mondják —  olly 
rendkívüli erős szélvész támadt, hogy a kiterjesztett zászlót 1 2  

legény hasztalan törekedett a prépost épületéből lobogva kivinni. 
Végre is, a nézők nagy csodálkozására, öszsze kellett azt a nyé
lén hajtani, és úgy elvitetni. Miután Percnyi ekként kielégítve 
lön, miután az így megürült temesi ispánságra, miszerint egyik 
bal lépést másik kövesse, a Perényivel igen egy jellemű, szinte 
ifjú enyéngi Török Bálint emeltetett, a királyi vendégség vígan 
kezdődött; de szemet szúrt, hogy a főétekfogó-mester Móré 
László hiányzott, ő ,  néhány évvel ezelőtt, a magvaszakadt 
Ujlaky Lőrincz berczeg jószágait, ugyanazon jószágokat kapván 
Lajos királytól adományul, mellyeket a Szapolyay nemzetség 
Ujlakyval kötött kölcsönös öröködési szerződésnél fogva köve
telt, meilyek tehát ép azért, mert e szerződés ellenére is nem 
Szapolyayéknak hanem neki adományoztattak, botránykövűl 
szolgállak, s kezdő okai voltak a király, Szapolyayék, és többi 
országnagyok közt kiütött viszálynak, gyűlólségnek, inkább gá
tolni mintsem előmozdítani jött a János királylyáválasztatását, s 
rettegve a mind e mellett trónra jutott vetély társtól, czélszerűnek 
látta ügyesen kitérni bosszúja elől, ezért a városból titkon elo
sont *. A dús evés ivás felett megzendűltek a lantok, dobok 1

1 »Et ait Petrus Priny: Ego non sedebo ad prandium, donec ad manus 
meas non porrigetis coronam angelicam. Hex Joannes mox contristatus erat,
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rezegtek, tárogatók szóltak; s a király egészen átengedte ma
gát azon hitnek, hogy a két ifjú, Perényi és Török, nem fogja 
feledni a jótéteményt. A régi szolgák azonban neheztelve látták 
e két ujoncznak felettök kitüntetését, s e neheztelés főként az 
udvarbeliek fesztelenebb ebédénél tört ki. Bozzay Bencze, To- 
mory László, nagymagyari Csorba Ferencz királyi komornokok, 
és Menyhért íródeák ültek itt, többekkel; és ide, nem pedig á 
királyhoz, hívatott most már Szerémy is. Szomorúan jelent ó

et nescivit studiose quidquam respondere contra eum. Jam fratres carissimi 
hic incipitur tradíció principalis Joannis regis. Dt tamea vocavisset antiquos 
consiliarios suos, videlicet Georgium Basi et Bartholomeum Horvat. Et Ver- 
bwchi Stephanus obtacuit. Ego quidem intelligebam quid eveniet sibi, et ei 
latroni q u i n u n c  c a p t i v u s  r e s i d e t  a p u d  F e r d i n a n d u m  (Ez mutat
ja hogy Szerémy ezeket már a Perényi Péter elfogatass, tehát 1542 után 
irta) ut ego prodicerem Regie Maiestati sue, ut nequaquam daret coronam 
angelicam ad manus eius, quia latro est, sine maturitate et instabilis, curre
bam ad hostium Regie Maiestatis, non miserunt introisti ho  ro s eo  nes, sed 
melius verberaverunt cum verbis et cum vapulacionibus. Melchiorem litera- 
tum in obvio mei, dixit mi: Quid vis domine Georgi pater? Dixi sibi: Eas 
statim ad regem, et dic ei, ut ne porrigat coronam ad manus Petri Prini, 
quia peior erit a priori. Et illico Gregorius Peslieni, qui erat cor Petri Prini, 
quia a iuuentute servus erat patri et sibi, Emcrico Prini; et alii similiter, pre- 
dpue Franciscus Baltyáni. Et loquaces erant adhuc in vita eorum, et hec 
dicebant: Serenissime rex, nil curam habeas de corona, quia iam es corona
tus, et nullus potest alius coronatus contra Majestatem Vestram in vita tua. 
Rex Joannes iussit dare ad manus Petri Prini, et insuper vaivodatum Transil- 
uaniensem, quia pater ipsius Petri Prini, Emericus Palatinus, dum vivebat, 
sepissime rogabat Joannem vaivodam, ut filium meum Petrum Prini commendo 
sub tutelam MagniQcencie Vestre, et ipse mox sibi spopondebat, et post 
mortem patris sui valde sibi favebat, Petro. Quia iam diw prophetabant: 
quod nequaquam potest abire Joannes vaivoda ut rex non fieret. Et rex insuper 
obtulit ei bandérium magnum decorem et deaurato, quod erat in palacio, 
et vexillum volebant extraportare de palacio prepositi, repente surgensmagnus 
ventus, mira res erat, quod cum portare volebant, ventus retrotrudebat, et 
milites fortiter capientes vexillum et erant in numero duodecim, et rursum 
etrotraxil ventus. Postea de ligno bandérium retraxerunt, et sic paciQce extra- 
porta verunt. More Ladislaus propter possessionem Laurencii ducis statim de 
Civitate exilium faciebat, quia metuebat iam regem Joannem. Et Valentino 
I s p a n a t u m  Themesvariensem. Tanúsítja ez hogy nem ternesi g r ó f - n a k  
hanem ternesi i sp án -n ak  mondták a Comes  Temesiensis-t, köz életben; 
Szerémy 40 L — De origine odii Joannis Vaydae Nota Sambuci, Kovachichnál 
Script. Minor. I. 44 1. Thumschwamb Wagnernél Annál Scepus IV 3β, 371.
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meg; sem enni sem inni nem akart. »Hogyan ehettek ihattok jelen
leg, ü balga komornokok —  monda haragosan s nem válogatott 
szavakkal az őt kínálóknak — vértajtékkal fogjátok mindezt meg
fizetni ; bemocskoltálok a királyt s fertőben fürösztöttétek meg. " 
»Miért beszélsz ollyakat György apám?" —  kérdé a vele évődő 
Menyhért deák. »Azért, —  felele ez —  mert János király nem 
sokára nagy bajok közé fog jutni; ildomos embernek hittem, 
látom hogy balgatag. Hirtelen kieresztette a koronát kezéből, 
és átadta Perénvinek, az erdélyi vajdasággal, miként Töröknek 
is a temesi ispánságot. Meglátjátok, e tettei által kizárta magát 
Magyarországból." —  »Dehogy zárta, —  folytatá Menyhért inger
kedve, —  sőt inkább Perényi Péter azt mondja, hogy Báthory Ist
vánt, ha megkaphatná, azonnal felakasztatná." —  »Az ember nem 
harapja el magának az ujját; Báthory István nagybátyja Peré- 
nyinek, ez tehát ócscse amannak" — jegyzé megSzerémy bosz- 
szonkodva, s felugorván elment szállására, hol szabadabb me
zőt engedhetett panaszainak, miután Basy Györgyöt és Horvát 
Bertalant is hasonlóan leverellen találta asztaluknál, kik ételt 
italt megvetve, kesergék a mostoha időt, mellyet értek; a jöven
dőt pedig még sokkal rosszabbnak jósolták a múltnál, minthogy 
János király magát árulók ölébe vetette, s öntetleivel zárta ki 
az országból *. 1

1 „Et suis antiquis scrvitores suos cum nihilo respexit. Et iám laute come
dunt et bibunt, triumphant in citaris, in timpanis, in tibiis canentes. Quia 
rex conQdebat erga Petrum Prini et Valentinum Therek, quod ipsi memora
rent de Joanne vaivoda, quod bene eis fecisset. Interim me vocavcruDt ad 
prandium, ubi iam solebant comedere Aulici et Cubicularii Regie Maiestatis, 
Boza Benche, Thomori Ladislaus, Franciscus Chorba, ct sic de aliis. Sedere 
fecerunt me iuxta mensam, valde tristor, neque bibens neque comedens. In
ceperunt me aliare (allicere) ut comedam. Quid comeditis quid vos nunc bibi
tis, vere dico vobis quod spuma sangvinea exspuetis, o vos fatui cubicularii! 
vere m. . . t i s  in regiam maiestatem, et proluistis in cloacam. Qui? dixit mihi 
Melchior literatus, quare dicis hec domine Georgi? — Propter hoc dico, Joan
nes rex statim deveniet in magnam persecucionem. Existimabam eum esse 
prudentem, et tamen fuit valde semifatuus, quod dedit coronam repente de 
manu sua ad manus Petri Prini, et insuper vaivodatum Transilvaniensem, ct 
Valentino Thorok I s p a n a t u m ,  et ecce bene percipiatis, quia iam exclusit
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János azonban a rósz koczkához, melly neki e nap reg
gele óta olly mostohán fordult, s mellynek baljóslatai közt leg
érzékenyebb volt, hogy sógrának, a lengyel királynak) követei 
elmaradtak, derült képet ügyekezett mutatni, és ha elválaszta- 
tását, megkoronáztatását, ha lakomája vidorságát erőtethette, a 
közvéleményt s külföld szigorú bírálatát is meghódíthatnia hitte. 
Kiszállt a political fogások vészes síkjára, megragadta az ország
ügyvitelnek előtte ismeretlen evezőjét, s álarczot vonva a tör
téntek szeszélyes képére, következő legelső királyi levelében 
sietett azokat Szydlovieczky Kristóf krakkai vajda s kapitánynyal, 
Lengyelország kanczelláijával tudatni:

J á n o s ,  i s t e n  ke g y e l m é b ő l  M a g y a r o r s z á g  
k i r á l y a  stb.

Tekintetes és nagyságos őszintén kedveltünk! Közelebb- 
mult napokban, miután Magyarországunk főbb és előkelőbbel 
Tokaj mező-városunkba gyülekezvén, országlakosainknak, az 
egész nemesség akaratából, Székesfejérvár királyi városunkba, 
a mai, akkor még következett napra, köz-országgyülés rendel
tetett; s miután az egybejövetel a kitűzött napon Székesfejér
vár királyi városunkban megtörténvén, a mi boldog - emlékezetű 
elődünk, néhai fenséges Lajos magyar cseh stb. országi király 
úrnak minap —  kiszáradván már azon örvény, mellybe meg
gondolatlanul belé rohant —  iszapból kiásott s a nagy-templom
ban tisztességesen leteti teste, lélektelen ott hevert *, mindenek

se rex de Hungária. Dixit Melchior i Non domine pater Oeorgi, Petnu Prini 
hoc dicit, quod si posset capere Stephanum Bátor iterum, suspenderet. Ego 
dixi: Sicut homo digitum suum non possit cum fauce sua rodere, ita frater est 
Stephanus Bátor, et e converso Petrus Prini germanus est Stephano Bátorj. 
Et surgens ivi ad bospicium, ubi duo viri erant, Georgius Basi, Bartbolo- 
meus Horwat; tunc et ipsi cum magno merőre doloris sedebant iuxta men
sam, non comedentes neque bibentes. Et dixerunt mihi: Vere pater Georgi 
mala habemus, et in faturum habebimus peiora priore. Et sic inceperunt 
modeste declarare tradicionem Joannis regis, quod repente extradedisset co
ronam de manibus suis, et vaivodatura Transilvaniensem, et I s p a n a t u m  
Valentino Therek, Jam exclusus est rex Joannes.® Szerémy 41.1. — 1 »Cor
pus . . . .  o limo, exsiccato iam gurgite in quem incautus se precipitem dede-
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előtt a derék fejdelein illő eltakaríttatását láttuk teljesítendőnek, 
s mindenkép ügyekeztünk, hogy azon fenséges Lajos király úr, 
mivel már régsenyvedő tetemeit a föld színén tovább tartani 
nem lehetett1 , eltemettessék. Ő felsége iránti hűségünk, figyel
münk, és őszinte igaz indulatunkhoz képest tehát, az ő felsége 
porhüvelyét, szent Márton püspök és hitvalló ünnepe előtti pén
teken *, úgy, miként királyi holttestéhez illett, ünnepélyes szer
tartással, díszes gyászpompával, nagy sokaság jelenlétében, 
ősei sírboltjába tétettük. Mi megtörténvén, más nap a főpapok, 
zászlósok, főbbek, és az egész nemesség, öszszesereglettek, 
őseik szokása szerint, némellyek a város kerítésén kívüli szabad 
mezőre, mások a kerítésen belüli házfalak közé, a dolgok ösz- 
vege felett tanácskozni, minthogy az ország ügye és veszélye 
haladékot nem engedett; és miszerint ez annyira megroncsolt 
ország gyám és király nélkül ennekutána ne tétovázzék, egyen
lő hanggal és köz megegyezéssel tetszett minden rendbeli főb
beknek és a nemeseknek, hogy m i, k ik  i l l y c s m i t  s o h a  
n e m  r e m é n y l t ú n k ,  választatnánk el királylyá*. És bár a 
mi ítéletünk szerint e méltóság magas polcza, erőnkkel egye
zőnek nem látszanék is, országlakosaink könyörgése, sőt úgy 
szólván kényszerítése, egyszersmind a hanyatló ország állapota 
sürgetett, hogy vállainkat aláadnók e tehernek. Mit is mi, bízva 
a mindenható könyörűletességében, s isten szent anyjának válloz- 
hatlan pártfogásában, nem annyira önként, mint inkább i s t e n  
és  a né p  p a r a n c s á r a  teljesítettünk; aztán ma, ugyanazon 
teremtő kegyelmességéből, ki minket e méltóság tetőpontjára 
szólítani méltóztalott, egyszersmind valamennyi országlakosaink

rat, effossum, inque ecclesia maiore honestissime depositum, iaceret exanime.* 
— 1 »Nam fieri non poterat tabescencia iam pridem membra diucius super 
terre fatiem conservari.* — 2 »Fcria 6ta proxima ante festum beati Martini 
episcopi et confessoris*; tehát eddig csupán Bethlen Farkas (I, 70 1.) jegytette 
helyesen fel e napot történetíróink közöl. — 3 «Placuit omnibus omnium 
ordinum optimatibus Nobilibusque (a k i r á l y i  v á r o s o k r ó l  tehát semmi 
szó) una omnium voce et consensu, ut nos, nihil unquam tale aliquod spe
rantes eligeremur in regem.*
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egyhangú szavával s felkiáltására, a szent koronával, elődeink, 
a boldogult magyar királyok szokása szerint, ünnepélyes szer
tartással nyilván felékesíttetlünk. Miket nektek azért tartottunk 
elmondandóknak, hogy dolgaink szerencsés sükerén örvendje
tek; miben mi, kik azon őszinte szeretetet, mellyel irániunk 
viseltettek, mindenkor ismerjük, nem is kételkedünk. Végre 
jó egészséget kívánunk. Kelt a fennemlített Székesfejérvár királyi 
városunkban, ugyanazon szent Márton püspök és hitvalló ünne
pén, az úr ezer ötszáz huszonhatodik esztendejében1. .

Így tűnt le e nevezetes nap Székesfejérvár, általa a nem
zet és haza láthatárán; annyi csalódást, hitszegést, erkölcsi 
megromlást, s olly temérdek vérontást rejtve hamvas felhői közt.
Más nap Dóczy János királyi kincstartó zörrenlette meg erszé- n»». 12. 
nyét, tiszleletdíjt kérve, régi szokás szerint, a királyi városoktól, 
mint a szent korona sajátaitól, á már megkoronázott király 
számára. Eleve történt egyezkedést és némi pénzelőlegezést 
emleget ő, Kassa városához írt rövid.levelében; ezt tehát mind 
ezért, mind mert a János lárálylyáválasztatása és megkoronáz- 
tatása napjait határozottan s minden további kétséget végkép 
eloszlatva megnevezi % érdékesnek láttuk egész tartalmában 
közleni. Értelme következő:

Okos  é r d e m e s  k e d v e l t  b a r á t a i n k !
Uraságtok s barátságiok emlékezhetik azon egyességre, 

melly közöttünk, a múlt napokban, az erdélyi vajda úr jövendő 
királyi dija iránt történt Ő szombaton, szent Márton püspök 
ünnepe előtti nap, e nemes Magyarország királyává kikiáltatott, 
szent Márton napján pedig megkoronáztatott; méltó tehát hogy 
uraságtok által királyilag illően megtiszteltessék 3. Azon ösz-

1 Gévay Urk. z. Gesch. von l'ng. KI. Eredetije a britt rouseumbanj (MS.
Cott Vespas. F. I. föl. 8.). — 2 Határozottan megnevezi Magyar Miklós is.
»Poi — úgy mond — a di X del ditto mese de nouembrio cl prefato vayuoda 
fu electo re de hungaria et il giorao sequente fu coronato.* — 3 »Sabbato, in 
profesto sancti Martini Episcopi declaratus, ipso aulem die Martini coronatus 
in Regem huius incliti Regni Hungarie, merilo a dominacionibus vestris digno 
honore Regio honorari debet.*

12
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veget azonban, mellyet uraságtoktól kölcsön felvettünk, fogja 
ki uraságtok a helybeli városi pénzverdéből, megengedjük; és 
jő egészséget kívánunk. Székesfejérvár, szent Márton nap utáni 
legközelebbi hétfőn, az úr 1526-dik esztendejében.

Dóczy János Ugyanazon kincstartó 
kincstartó. saját kezével \

Az országos rendek, ezen ünnepélyes szertartások után, 
törvényhozói tisztökhöz láttak, s a honvédelem, köz- és magán
jog érdekében, több törvényczikket alkottak, mellyekből csak 
e néhányat képes a jelen kor felmutatni:

I wA királyi felség az elveszett érsekek, többi főpapok, és 
zászlósok kincsét s vagyonát, kiknél vannak 1 tudakolja 
k i, azoktól kívánja elő, s az ország fentartására fordítsa. Tudja 
meg az elveszett valamennyi főpapok, érsekek szintúgy mint 
püspökök jövedelmét is, és ezt is az ország fentartására fordítsa; 
a főpapi hivatalokat pedig mindaddig, míg az ország jó állapo
tába viszsza nem té r , senkinek ne adományozza" *.

II ff Tudja meg: hogy az egyházak kincsei, mind a háború 
idején, mind azután, kiknél voltak ?—  azoktól ő felsége tuda
kolja ki s kérje számon : hová és kikre költötték, mind a há- 1

a;»··.

1 Kassa városa levéltárából. Említi Kovachich is Suppl. ad Vest Com. III. 
79 1. Kaprinay KI. után. — 2 «Hoc enim inprimis statutorum ct decretorum 
promulgatum est, quod Regia Maiestas thesaurum Archiepiscoporum et caete- 
rorum Praelatorum peritorum apud quos habetur exquirat, ab illisque exi
ga t, et pro conscruatione Regni exponat, Resciat et prouentum omnium 
Praelatorum tam Archiepiscoporum quam Episcoporum peritorum, et pro 
conseruatione regni exponat, officiaque praelatorum nullis transferat antequam 
Regnum in bonum statum redibit.19 Gévay Urk. z. Gesch. v. Dng. KI. a cs. k. 
titk. levéltárból. — Tanúsítják ezt az 1527 mart. 17-dikei budai országgyű
lés czikkelyének következő szavai is: „Item quod bona et res Dominorum Prela- 
torum e t B a r o n u m  defunctorum omnino requirantur, que omnia manibus 
Regie Maiestatis administrentur, d e  q u a  re  e c i a m  in A r t i c u l i s  p r o  
f e s t o  b e a t i  M a r t i n i  e d i t i s  s i n g u l a r i s  f a c t a  e s t  m e n c i o ,  et 
tandem requisitas ad defensionem Regni Sua Maiestas exponat.* Erede
tiből.
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ború ideje alatt, mind a királyi felség holta után; a maradványt 
pedig az ország fentartására fordítsa" ' .

Ili »Mindazon főpap és többi zászlós urak hivatalait, kik a 
királynénak Komáromnál szent Katalin napja táján tartandó gyű
lésére elmennek, a királyi felség másokra ruházza, s amazok, az ó 
felsége királyi koronája és az egész ország hűtlenéivé legyenek" *.

IV a A zsidók, az ország minden vidékéből, királyi és 
mező-városaiból, azonnal kiűzessenek" \

V »Azon emberek, kiknek házai leégtek, hat év alatt 
semminemű díjt, se a királyi felségnek, se uraiknak ne fizes
senek" \

VI A közelebbi 1527-diki szent György napra bizonyos 
segedelem-adó szedessék.

VII Az utolsó hadjárat alatt, s Lajos király holta után, bárki 
által elkövetett hatalmaskodásokat, a királyi felség, bírói vizsgálat 
alá vétesse ®. 1

1 «Alterum est statutorum, quod resciat apud quos thesauri Eclesiarum 
tam tempore belli quam posthac extiterint, suaque Maiestas ab illis exquirat 
rationemque habeat, quo et quibus tam tempore belli quam post obitum Re
giae Maiestatis exposuerint et restanciám Regia Majestas pro conservatione 
Regni exponat.*— 2 »Insuper hoc quoque statutorum est, quod quicunque 
dominorum Praelatorum et caeterorum Baronum ad Conuentum Regin; ad 
Cornaron circa festum sancte Catharine celebrandum profectus fuerit, illorum 
officia Regia Maiestas alijs transferat et ij Coronae suae Maiestatis regiae ac 
totius regni infideles existant.* — * »Hoc quoque statutum est quod Judei ex 
omni Regione Civitatibus ct oppidis huius regni statim expellantur.* — * »Ho
mines vero quorum domus combustae sunt, infra spácium sex annorum nul
lam taxam neque Regie Maiestali neque dominis eorum reddant.* Gévay u. o. 
Ez utóbbi czikkelyról szól Magyar Miklós is , de β év helyett 5-öt említ. »El 
che 1ha facto — úgy mond - exempte tutte quelle ville che sonno sta bru- 
sate da turchi per 6 anni.* Beszél róla lstvánffy is (IX, 85), de hibásan azon 
időre teszi, midőn János Tokajból jövet,Budát elfoglalta. — 5 »Item, quod Ma
iestas sua Regia Subsidium Maiestati sue Albe tempore felicis coronacionis sue
ad festum beati Georgy Martyris proxime oblatum, supersedeat. — Item..........
quod iuxta vim et formam Decreti, illa Judicia revideri faciat, que post obi
tum Serenissimi Principis condam domini Ludovici Regis perpetrata atque 
commissa , duranteque Expeditione bellica contra hostes, per quospiam modo
quocunquc facta ___ sunt.* Az 1527 mart. 17. orsz. gyűlés törv. ezik-
kelyeiből.

*12
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Sükeresebb törvényeket ezeknél arra, hogy minden érde
kek megsérüljenek, hogy a megürült felsőbb hivatalokra számí
tott egyháziak, a templomok kincseit viszszatartott királyi váro
sok , a királyné mellett esküvel pecsételt kötelességöknél fogva 
maradt főhívatalosok s tisztviselők, a mindenfelől üldözött zsi
dók, a pénztelen földes urak, és a királylalanság ideje alatt 
némelly jogtalanságokat elkövetett nemesek, az új királytól 
elidegenedjenek, s magokat kénytelen kelletlen is az ellen
fél karjai közé vessék, az előre nem néző országos ren
dek alig alkothattak volna. Innen lehet kimagyarázni, hogy 
e törvények kártékony hatását a király, vagy önmagától, vagy 
mások figyelmeztetéséből sejtve, azokat nyilván elvetni ugyan 
nem merte,de jóvá sem hagyta *; hanem kinyilatkoztatván: »mi
szerint ő, az egyházaktól elszedett kincsek maradványait teljes
séggel nem az ország fentartására fordítani, hanem azon egy
házaknak, mellyektől elvétettek, viszszaadatni akarja,—  egyébiránt 
pedig az ország fentartására, nemcsak a királyi kincset, de 
mindazt mit eddig bírt, ső t sa j á t  é l e t é t  is feláldozni ígéri * *, az 
országgyűlést berekesztette; aztán jószág s hívatalosztással 
foglalkodva, mindenek előtt azt , ki őt királyi fényes polczára 
jutnia leginkább segítette, Verbőczy Istvánt, ismét az egyházi 
rend sérelmével, a magyar történetekben eddig egyetlen pél
dául , udvari kanczellárjává, Drugeth-Homonnay Istvánt az el
hunyt Pálóczy Antal helyébe Zemplén vármegyei főispánná ne
vezte , azon megyében fekvő Mihályi helység feléből álló saját 
birtokát pedig Lasztóczy Boldizsár tokaji várnagyának ado- 1

1 A mostidézett 1527-diki törvényczikkelyekben azoknak megerősítését az 
ország rendei ekként sürgetik: »Item, ut Maiestas sua Regia u n i v e r s o s  
A r t i c u l o s  p ro  f e s to  b e a t i  M a r t i n i  . . . .  f a c t o s  . . . .  c o n f i r -  
m e t.“—2 »Regia Maiestas autem ad hoc talem fecit responsum, quod Restancia 
thezaurorum ab ecclesys excepta nullo modo pro conseruatione regni expo
nere vult, sed eisdem ecclesys restituantur, a quibus excepta sunt. Sua Re
gia Maiestas promisit pro conseruatione regni non modo thezaurum regium et 
quid prius possidebat sed propriam vitam exponere.* Gévay id. h.
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mányozta Végre a Ferdinánd követeit is kihallgatásra mél
tatta. Magához hívatván őket, kérdezte tőlök: mit akarnak? 
Ezek röviden felellek. »Miután—  szóiénak—  a koronázás előtt 
meg nem hallgattattunk, most már semmi mondani valónk". EI- 
bocsáttatásukal kérték; mit János, ajándékok s nagy tisztelet- 
tanúsítások közt2 , egyszersmind azon hozzáadással engedett 
m eg: juttassák uroknak értésére, hogy az országba be ne 
lépjen, itt pártokat ne támaszszon, országgyűléseket ne hirdet- 
gessen, különben ellenségül fogja tekinteni, s országát ellene 
védelmezni '.  Majd az alkotott új törvények rögtöni foganatba- 
vételére kelve, azokat, kik ezen országgyűlésen meg nem je
lentek, királyi közhirdetmény által intette: miszerint 15 nap 
alatt, —  tehát épen a Komáromba hirdetett országgyűlés 
napjáig, november 2 5-dikéig—  minden úr és nemes, hódo
latát tanúsítsa iránta, másként mint pártütő száműzetni, s a 
hon ellenségéül fog tartatni *. Báthory István nádort külön le
vélben idézte ugyanazon idő alatti személyes megjelenésre, hi
vatal és királyi kegyelem-vesztéssel fenyegetve *.

Kedden, november 13-dikán s az ezt felváltó napokon, No», 
követeit küldötte szét, Európa nevezetesb udvaraihoz, miként 
a fényes kapuhoz, sőt Mária királynéhoz, és magához Ferdi- 
nándhoz is; részint királylyá-felkenetésebeli örömét hirdetni, s 
világosan meg nem nevezett ellenségei ellen segedelmet sür
getni, részint pedig az özvegy királyné kezét még egyszer 
megkérni, s Ferdinándol, mint szinte elválasztott csehországi

181

* Szirmay Not. Hist. Com. Zemplén 50—51 1. és ugyanő História Supremo
rum et Vice-Comitum Com. Zemplén KI. 58 1. — * »Poi fece chiamar ad se 
ti oratori del serenissimo archiduca, et li dimando qucllo i uolcuano, quali 
disseno za che non siamo stati alditi inanci la coronation nui non volemo dir 
piu altro, et tolseno licentia da quella maesta Ia quale li presento et li 
fece grandissimi honori.* Magyar Miki. tud. id. h. — * Pray Epist. Proc. I, 
291 1. — * »Et fece proclamar che tutti i nobeli et baroni de hungaria in 
termine de giomi XV douesseno dar obedientia a sua maesta, altramenle 
ehe i seriano proscripti per rebelli.* Magyar Miki. tod.— 5 Pray Epist. Proc, 
1,290 1.
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királyt üdvözleni. Emberét rendelte a morva rendekhez is, Mor
vaországot , Sléziát, és mindkét Luzsiczát, a néhai Mátyás és 
Ulászló királyok között 1478-ban köttetett szerződésnél fogva 
viszszakövelelni. A velenczei dogéhoz JozeGcs Ferencz zengi 
püspök szent Ferencz szerzetebelit indította, olly utasítással: 
hogy onnan a pápához, aztán a franczia királyhoz menjen 
Zsigmond lengyel királyhoz végre, az új zempléni főispánt Ho- 
monnay Istvánt rendelte, következő levelével:

F e n s é g e s  F e j d e l e m !
Milly iszonyú csapással, mennyi romlással s veszélylyel 

árasztotta légyen el minap a keresztyen név bőszült ellensége, 
a török császár, e mi Magyarországunkat, mi tömérdek mind- 
két-nembeli keresztyén népet fegyvere élére hányt, vagy gya
lázatos nyomorú rabszíjra fűzve magával elhurczolt, miként 
szentségteleníté meg isten szén légy házait is, úgy hiszszük, 
bőven tudva lesz felségednél. Mellőzzük néhai elődünk, a fensé
ges fejdelem Lajos király úr siralmas halálát; elhallgatjuk a sok 
érsek, püspök, zászlós, fő és nemes keserves elhunytét; csak 
röviden említjük, hogy e virágzó országot kietlen pusztává tette. 
A kegyelmes isten elvégre megszánván bennünket, sebes fu
tással haza kergette, minden remény felett, a vérengző ellen
séget. Mit is országunk maradék alattvalói megértvén, tanakod
ni kezdtek magok között: ki vegye át e nép vezérlését, az or
szághatalom igazgatását; és miszerint az árva hon az ellenség 
pusztításai által egészen tönkre ne tétessék, egy értelemmel 
reánk tolták a kormány igáját. Mi, kik erőnket a királyi méltó
ság illy magas polczára elégtelennek gondoltuk, soká és sokat 
küzdöttünk: mikép a kormánygyeplőt más kezébe adnók, de 
végre országunk főpapjai, zászlósai s főbbéinek könyörgései, 
unszolásai rajtunk erőt vettek, végveszélyre hanyatló hazánk 1

1 »Et subito destino el reverendo episcopo da segna orator alia serenita 
vostra et expedito de qui el douesse andar alia sanctita pontificia et etiam in 
franra.* Magyar Miki. tud.
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állapotán segíteni akartunk, s a közkívánatnak ellene annál 
kevesbbé állhattunk, mert mindenkori gondunk, törekvésünk 
és szándokunk az volt: hogy keresztyén hitünket s köztársa
ságunkat, tehetségünkhöz képest védjük a megváltó szörnyű ellen
sége ellen. Azon leszünk mi felvállalt kormány tisztünknél fogva 
ezentúl is, hogy a kegyetlen ellenség törekvéseit viszszaverjük; 
bízván a hatalmas jóságos istenben, miszerint azon kárhozatos 
ellenség vakmerő pártos ingerkedéseit, felségednek is segedel
mével, megzabolázhaljuk. Miért is felségedet igen-igen kérjük: 
méltóztassék irántunk s országunk iránt viseltető azon jóaka
ratánál fogva, mellyel mind hozzánk, mind ezen országunk
hoz, mindenkori különös kedvezéssel kitüntetett, úgy fogni fel 
velünk együtt e haza állápotát, hogy keresztyén hitünk elleni 
minden törekvések megsemmíttessenek, s mindenek az óhajtott 
áldott béke ölébe vezettessenek; viszont ígérvén s ajánlván mi 
is felségednek nemcsak minmagunkat, de teljes egész szor
galmunkat, buzgalmunkat, ügyekezetünket, és hogy nem lesz 
semmi oily nehéz, mit, ha kell, ha vele felségednek kedves 
dolgot tehetünk, legszívesben nem teljesítenénk. Boldogul éljen 
felséged! szerencse kövesse minden óhajtását1.

Az utasítás, melly Homonnaynak külön adatott, csak e 
levél rövidebb kivonata volt. »Elő fogja terjeszteni —  mondaték 
ebben — a követ ú r, alkalmas kifejezésekkel, nevünkben: 
milly csapással romlással sujtolta légyen múlt nyáron a török 
császár e mi Magyarországunkat, midőn azt személyesen meg
támadván egész hatalmával, az ország erejében hadaiban rémí
tő mészárlást telt, a néhai boldog-emlékezetű fenséges Lajos 
király úr elhunyt, tömérdek főpap és zászlós urakkal nemesek
kel együtt testvér-öcsénk is levágatott, s nagysokaságú mind- 
két-nembeli nép nyomorú rabszolgaságra vitetett. A fenséges 
király úr holta után tehát, országlakosaink, mint kiknek még 
fejők felett függött az ellenség kardja, meggondolván hogy fej- 1

1 Kovachich Suppt, ad Vest. Coto. UI, 79—81 1. a pesti kir. egyetem kéz
irataiból. Közli Pray is Epist. Proc. 1, 286—289 1.
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delem s vezér nélkül tovább nem lehetnek, az ország minden 
főpapjai, zászlósai és nemesei, kik tudniillik azon vészben s 
harczban megmaradhattak, új király választásáról tanácskozni, 
honi szokás szerint egybegyűltek; és miután az ország határo
zatai s rendelvényei értelmében idegen fejdelmet nem választ
hattak, isten kegyelméből, valamennyi rendek és nemesek egy
hangú szavával, egyenlő akaratával, mi lettünk Magyarország 
királyává, mi ékesítettünk fel a királyi koronával. Kelt Székes- 
fejérvár királyi városunkban, szent Márton püspök és hitvalló 
ünnepe utáni kedden, 15 26-dik esztendőben.

Verböczy István 
kanczelldr áltat* \

A morvákhoz rendelt követnek szerdán, november 
not. u . 14-dikén, adatott ki az illető utasítás. Ebben azt hagyta meg 

neki János: hogy a morva őrgrófság öszszes rendéit királyi 
kegyelme felől biztosítván, s nekik minden jót kívánván, miután 
a néhai boldog-emlékezetű Lajos királynak isten rendeletéből 
történt elhunytét megemlítette, mindenekelőtt adja értésökre: 
mikép azon egyesség s szerződés, melly néhai Mátyás és Ulász
ló királyok közölt a cseh és morva rendek jóváhagyásával kötte
tett, előttök igen jól tudva lesz, é s —  mire a követ emlé
keztesse ők e t —  azon szerződés tartalmából azt is nyilván 
fogják tudni: miszerint a moslnevezett Ulászló király, a mor
va őrgrófságot, Magyarországnak még némeliy más tartomá
nyaival együtt, bizonyos feltételek alatt vette légyen át, ugyan
csak Csehország és a morva őrgrófság megegyezésével. Ez után 
a követ, az említett rendeket, a János, mint Magyarország 
királya, tehát nekik is kegyelmes urok nevében, intse oda: hogy 
ha őket, a mondott egyesség s szerződés, kö vetkezőleg a ma
gyar király igaz joga ellenére, bárki is valamire venni ügyekez- 
nék, e részben az ő eleve tudta nélkül semmit ne tegyenek; 
miként nincsen is kétsége, hogy ez iránti jelen íigyelmezte- 1

1 Srinnay Not. Hiet Com. Zempl. 50—51 I. a flomonnay nemzetség leány
ága levéltárából.
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tésének teljesen eleget tesznek, s magokat öszszesen mint 
egyenként úgy fogják viselni, miként olly tekintélyes urakhoz 
és jóindúlatú férfiakhoz illik. Végre ne mulaszsza el a követ a 
többszőr-említett rendeket arra bírni: miszerint Magyarország
nak szintúgy, mint a morva őrgrófságnak java tekintetéből, válasz- 
szanak minden rendbeli bizonyos követeket, s ezeket küldjék ő 
hozzá; bizonyosokká tévén a felől, hogy ha e követek nála 
megjelennek, ő, velek, mindenek iránt igazságosan egyezni és 
tárgyalkozni, s mindazt mi Magyarországnak és a morva őrgróf
ságnak legjobb s leghasznosabb lehet, végezni hajlandó; ha pe
dig és a mennyiben az érintett követek meg nem jelenhetné
nek , vagy a morva rendek bárki által megtámadtatnának, ezt ő 
saját királyi személye ellen elkövetett sérelemként megbosszúlja, 
s őket elhagyni semmikép sem fogja. Záradékul betétetett az 
utasításba, hogy a követ mentőlelőbbi viszszabocsáttatását sür
gesse 1.—  Azonban János, a morva rendek válaszát be sem várva, 
a »morva  és  l u z s i c z a i  ő r g r ó f i  és s l é z i a i  he r c z e g i *  
czím használatába azonnal és tetlleg behelyezte magát, miként a 
következő levél, melly Jozefics Ferencz zengi püspöknek, Gritti 
Endre velenczei dogéhoz, harmadnap múlva, november 1 e-di- w«». w. 
kán, kiadatott, világosan tanúsítja: 1

1 Régibb nemet fordításban közli gr. Kemény József »Deutsche Fundgruben 
der Geschichte Siebenbürgens® Π, 16— 1 8 1. A derék közlő, ezen utasítást, kö
vetkező záradéka miatt: »Gegeben zu We I le s  ra d , Mittwoch nach St. Mar
tini, des 1526-sten Jahres® V i s e g r á d -o n  keltnek hiszi; a történet fonala 
azonban eléggé mutatja hogy a z V i s e g r á d o n  n o v e m b e r  14 -d ikén  nem 
kelhetett, miután János király ekkor, és még ez után is soká, F e j é r v á r o n  
m ulatott; a »Wel l e s r ad®  tehát nem egyéb, mint B i e l o -  vagy Belo- 
h r a d ,  azaz magyarul F e j é r v á r ,  latinul Alba  R e g i a ;  — mi azt is kéz- 
zelfoghatólag tanúsítja, hogy az utasítás eredetileg latin nyelven volt kiadva. 
Egyébiránt, az idegen nemzetek által, épen illy névfordítás miatt, B e lg r á d -  
dal is felcseréltetett Székes-fejérvár; így egy Horvát Lukács nevű (Luca Coruato) 
udinei kém, 1526-diki novemb. 26-dikán világosan úgy tudósította Moro Já
nos velenczei helytartót, hogy Szapolyay János Belgrádon választatott el ki- 
rálylyá. »ln quelli lochi (Zágráb környékén) — úgy mond — tutti diceuano 
ehe el vayuoda de transyluania erra sta electo re di hongaria in be lg  r a 
d o ,  Ionian da buda miglia 30 nostrane.® Sanudónál XLÜI, 217 lev.
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»Méltóságos fejedelem Gritti Endre velenczei herczeg 
úrnak, a mi kedves barátunk s szomszédunknak, János, 
isten kegyelméből Magyar-, Dalmát-, és Horvát országok 
királya, Morva és L u z s i c z a  ő r g r ó f j a ,  S l é z i a  h e r 
c z eg  e stb. üdvet és örök szerencséi! Méltóságos fejede
lem, kedves bárátunk, szomszédunk! Miután a mindenható 
istennek úgy tetszett, hogy a mi Magyarországunk, mintegy nagy- 
hosszú álmából felüdűljön, jónak látták azon országunk főpap 
és zászlós urai, s egész nemessége, miszerint Székesfejérvár 
királyi városunkba minden rendek egybegyűljenek, tanácskozni 
afifelől: hogy a néhai fenséges Lajos magyar-, cseh- stb. országi 
király úr ez életből kiszólíttatván, az ország állapotának rendbe- 
és helyrehozására mit kelljen idején cselekedni. Megtörténvén 
tehát a kitűzött helyen és időben az egybesereglés, mi, isten 
kegyelmességéből, valamennyi főpap és zászlós urak s az egész 
nemesség egyértelmű akaratából, egyhangú szavazattal, Magyar- 
ország királyává elválasztanunk, s elődeink, a boldogult 
magyar királyok szokásaként, a királyi szent koronával feléke- 
síltettünk. És ez , úgy hiszszük, méltóságodnak sem leszen 
kellemetlen, minthogy méltóságod, a mi országaink s elődeink 
iránt, mindenkor őszinte barátsággal és jó szomszédsággal vi
seltetett , ezek viszont méltóságoddal és elődeivel a barátság és 
szomszédság minden kivánatait éreztették. Miként mi is, ezen 
felmagasztatásunk szerencsés kezdetében méltóságodat is ré
szeltetni kívánván, teljes erőnkkel azon leszünk: hogy a baráti 
és jószomszédi szövetség fentarlásában, elődeinket nemcsak 
követhessük, de felülmúlhassuk. A mindenható nagy isten 
tartsa meg méltóságodat boldogul; kinek mi egyszersmind ma
gunkat és barátságunkat ajánljuk. Kelt Székesfejérvár királyi 
városunkban, szentandráshó tizenhatodik napján, az úr ezer 
ötszáz huszonhatodik esztendejében.

János király, saját kesével" \  *

* Sanudo XL111. köt. 2531. Utána Gévay Urk. zur Gesch. von Ung. EL
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Székesfejérvárról ezalatt Hainburg és Becs felé, s innen 
egész Velenczéig, különböző hírek szárnyaltak. Az új király 
fennálló hadseregét némellyek 15, mások 2 0 , ismét mások 
25 ezerre, még pedig főként lovasokra számították, kiknek 
egy része ez erdélyi határszéleken marada, más része közelebb 
Esztergom környékére vonúlandana. Közönségesen beszélték 
hogy a Szapolyay-párt el van határozva: inkább a töröknek meg
hódolni, hogysem Ferdinándot, vagy bármelly más németet, 
királyul fogadni, és hogy ezen tervében mind a moldvai és havas
elvi vajdák, mind a török által is elősegíttetnék. A lengyel királyt 
csak azért hitték némellyek Ferdinándnak kedvezni, hogy így 
ez Jánossal háborúba keveredvén, a két perlekedő közt ő legyen 
a nyertes. Varasd és Zágráb vidékén a Frangepán Kristóf és 
Karlovics János mintegy 3000 gyalog és 400 lovas hadai ta
nyáztak, s az volt a vélemény, hogy egész Tótország ahhoz áll, ki 
elébb királylyá tétetik. A török, mint mondák, a határszéleken, 
Pécs felé, a hazatért lakosokon újabb rablást s nagy öldöklést 
követett el. Végre tekintélyes emberek regélték, hogy az özvegy 
királyné Szapolyay Jánoshoz férjhez szeretne menni, de ennek 
nem kell *. Mindezek, valamint az is, hogy Sopron városa a 
hozzáküldött 300 gyalogot befogadni vonakodott, komoly ta- 1

1 „Lo Exercito del vayuoda se dice tronar alii XV alia volta de strigonia.® Egy 
kém tud. Moro Jánoshoz 1526 nov. 8. — „Legente del vayuoda sonno da 15000 
caualli, cui dice pur cui dice manebo, et ha poche fantario . . . pretende esser 
redevngaria, e se douea fare vno parlamcnto im p o s o n i a ,  douc e la regina 
de ongaria, a! quäl parlamcnto sc dice el ditto vayuoda mandera sui nunty, et in 
quello etiam se diceno trouar molti baroni de ongaria, ben e uero cbel loco 
doue sc habia affar tal parlamcnto e difiiculta, percbe alguni voria chel se 
facesse a buda alguni ad alba regale, e la regina non si vol mouer da poso
nia stb. El re de polonia . . . .  mostra favorizare el principe tutta via, per 
quello ehe se dice el uoria veder la zornada tra el principe et el vayuoda. Le 
gente Turchesche ehe sono rimaste alle fine de ongaria, vltimamente hanno 
fatto gran buteni ha cinque chiesie e contomi el occision de la gente erano 
tomate a repatriar stb. El conte eristophoro Frangepane —  se atroua alia 
volta de xagabria e contomi, quelle se tieneno in nome dei re futuro de on
garia,* Paribom András tud. Becsből Moro Jánoshoz, nov. 15-ról 1526. —
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nácskozást tettek szükségessé Ferdinánd részéről. Hogy a Ko
máromba kihirdetett országgyűlést illy körülmények közt ottan 
megtartani lehetséges nem lesz, előre látható volt; más hely 
választásában pedig annál több nehézség gördült elő, mert Má
ria azt Pozsonba sürgette áttétetni, ezen eszméjétől elállani 
teljességgel nem akart, a magyar urak közöl pedig némellyek 
abban a véleményben voltak: hogy országyülést Budán és Szé- 
kesfejérváron kívül másutt érvényesen tartani nem lehet. A 
viszonyok ezen öszszecsoportozalában, két külön értekezlet ala
kult; egyik Mária és a magyar urak között Köpcsénben, másik 
Ferdinánd és német tanácsosai közt Hamburgban. Köpcsénből 

no*. íi. Mária november 1 i-dikén kővetkező parancsot adott Sopron 
városához:

Mária i s t en  k e g y e l m é b ő l  Magyar-  és 
C s e h o r s z á g  k i r á l yné j a .

Okos érdemes kedvelt híveink! E napokban, ezen vá
rosunk segedelmére 300 gyalogot küldénk, kiket ti, miként 
értjük, mindeddig be nem bocsátottatok. Nektek tehát ezennel 
parancsoljuk, hogy mihelyt e levelünket veszitek, azon gyalogo-

»E1 conte christoforo era andato a) serenissimo principe ferdinando, qual conte 
christoforo insieme con le conte zuanno carlouiczio ba in quelli contomi per 
quanto se diceua 400 cauaili legieri in archa, et ehe xagabria e quelli altri 
locbi dela ongaria se teniuano a nome de colui quel sara electo re.1 Padenon 
Ferencz tud. Fiúméból 1520 nov. 17-ről. — »Conte eristophoro frangipa- 
ne . . . .  se atrouaua ad vna terra chiamata Varreslin . . . .  qual conte ha 
tra cauaili et pedoni da 3000 persone in quelli contend de varreslin e xa- 
grapia.® Goriczai Guido tud. Moro Jánoshoz Postojnáról nov. 25-ről 1520. 
— »El qual vayuoda se diceua esser a buda cum alcune poche gente da 
guerra et erano certi baroni ongari. E se diceua chel resto de le sue gente 
erano alie confine della transyluania, e ehe tra pedoni e cauaili sonuo da 
20000 persone, la magior parte a cauallo, e dice che ongari per niun modo 
voleno assentir al principe ferdinando per suo re, ne pur alder nominar to- 
deschi, anzi pur presto se sottometteriano a Turchi.® Horvát Lukács tudó
sít. Moro Jánoshoz, nov. 20, 1520. — »Item dice che la regina de ongaria 
voria el vayuoda transylvano per consorte, et ehe esso vayuoda non la vol.® 
Kamaijay Tamás nyilatkozata Moró János előtt decemb. 2-dikán 1520. — 
»Item dice chel vayuoda ha da 25000 persone.® Moro János levele decemb. 9, 
152 0 .-- Mindez Sanudonál XLIllköL 175,201, 108,190,217,228, és 245 lev.
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kát minden további ellenvetés nélkül biztosan bebocsássátok, 
mert mi éket nem egyébért, mint a ti védelmetekért fogad
tak fel, hogy illy zavaros időben bátorságban maradhassatok, 
és e város ezen országnak megtartathassák. Máskép ne tegyetek. 
Kelt Köpésén várában, szent Márton püspök és hitvalló ünnepén, 
az úr 1526-dik esztendejében.

Mária királyné tk . '.

Ferdinánd pedig Hamburgban, vele lévő udvari és kama
rai német tanácsosai eleibe, négy pontot terjesztett, kellő 
megfontolás végett, úgymint: l ) Miként lehetne az özvegy ki
rályné személyéta fenyegető veszélyek ellen biztosítani; 2 ) Mit 
kellene a várak birtokbavételére nézve tenni; 3) A Komárom
ba hirdetett országyülést illy körülmények közt meg kell-e tar
tani?; 4) Magyarország ellen a háborút már most meg kell-e 
indítani?—  A tanácsosok véleménye

Az l-ső pontra nézve az volt: hogy Ferdinánd egy több 
tagból álló követséget, illetőleg biztosságot rendeljen a királyné
hoz , melly neki hatályos szavakban adja értésére: mikép Fer
dinánd, őt-illető tisztéhez, 8 a királynénak már előbb tett aján
lataihoz képest, elvégre elhatározta, a királyné személyét meg
óvni, s e részben teljes egész hatalmát gyakorolni; mivel pedig 
a naponta terjengő rendkívüli és gondtele hírek minden további 
késedelmezést kizárnak, nehogy benne legkisebb fogyatkozás is 
mutatkozzék, vagy a császár, többi királyok és fejedelmek, s 
az egész rokonság részéről, hanyagsággal vádoltassék, szüksé
gesnek látta: Bornemiszával az említett biztosság által alkuba 
bocsátkozni az iránt, hogy ez neki a pozsoni várat feladja. A 
biztosság tehát e tárgyban a királyné segedelmével fog működni, 
s ha Bornemisza igent mond, a királyné a Ferdinánd őrködése 
alatt tovább is Pozsonban maradni, így Ferdinánd által kegyel
mesen megőriztetni s biztosíttatni; ha ellenben Bornemiszát

1 »Datum in Arce Kepchyn in testo beati Martini Episcopi et Confessoris, 
Anno Domini 1526.* Sz. kir. Sopron városa levéltárából, Martiny Fridiik 
polgármester úr szíves közléséből.



190 l i t · .

most még semmi egyességre bírni nem lehetne, s a királynénak 
a Ferdinand őrizete alatt mind e mellett Pozsonban maradnia 
kellene, a Duna, bányavárosok, és Mária hitbére tekintetéből 
szükséges lesz: Pozson városába 1200 embert helyhezni, s 
úgy hozván netalán magokkal a körülmények, a Dunán sietve 
több hadakat is szállítani; ezek eleibe aztán, egyszersmind a 
királyné mellé, egy tekintélyes férliút rendelni. Ha azonban az, 
hogy a királyné Pozsonban maradjon, jónak és helyesnek nem 
látszanék, lakását, a Ferdinánd felvigyázása alatt, legye át Sop
ronba, vagy ha itt neki nem tetszenék, jeleljen ki valamelly 
más helyet, hol megóva maradhasson. E pont iránti vélemé- 
nyöket azzal zárták a tanácsosok, hogy Ferdinánd, mihelyt e 
tárgyban a királyné s Bornemisza gondolkozásáról bizonyos és 
alapos tudomása lesz, haladék nélkül lásson a végrehajtáshoz.

A 2 -dik pontot illetőleg: a várak elfoglalásában eddig kö
vetett halogatásból s késedelemből —  mondának a tanácsosok— 
nem egyéb származott, mint hogy az erdélyi vajda annál bizto
sabban foganatba vette szándokát, s miként most már világos 
szemmel látható, érzékeny sérelmeket okoz Ferdinándnak. Oda 
járult tehát a tanácsosok véleménye s javaslata, hogy az érin
tett biztosság adja elő határozott parancsolat következtében a 
királynénak: miszerint a m a g y a r o k  m a g o k n a k  k i r á l y t  
ne m v á l a s z t h a t n a k ,  m e r t  M a g y a r o r s z á g  k ö v e t k e z ő  
i gaz  ö r ö k ö s e  és u r a l k o d ó  k i r á l y a  F e r d i n á n d , m é g  
pedig, miként egész Magyarország előtt eléggé tudva van, a 
szerződések erejénél fogva, mellyeknek ellene egy magyar 
alattvalónak sem szabad cselekednie l , —  a honnan mindenki 
átláthatja, hogy az erdélyi vajda s párthívei ollyasmit követtek 
el, mi őket nem illette, mit tenniök hatalmukban nem volt. 
Mindezeknél fogva a királyné afféle ürügyeket ne keressen:

1 Demnach ist der Hofrats Rat vnd guetbeduncken, das der vorgemel- 
ten potschaft auch austruchlichen beuolhen werde der kunigin furzehalten, 
w ie  d ie  H u n g e r n  m i t  d e r  W a l  k a i n e n  k u n ig  z u e r w e l l e n  ha
b e n ,  w a n n  d i e  K u n i g l i c h e  Ma i  e s t ä t  s e y  r e c h t e r  an  g e e n d e r  
E r b  v n d  r e g i r e n d e r  k u n i g  d e s  K u u i g r e i c h s  l l u n n g c r n ,  dan-
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mintha δ esküvel volna az országnak lekötelezve, miután az 
ország egyedül Ferdinándot illeti, s δ neki tartozik minden 
engedelmeskedni 1, hanem határozottan intse oda a biztos
ság a királynét, hogy ez a várakat, maga nevében ugyan, de 
a Ferdinánd hadi népével foglaltassa el, s Ferdinánd aztán 
mindegyik őrségbe egy-egy vitéz férfiút rendeljen. Jllyképen 
hitték a tanácsosok, hogy a királyné is biztosabban megőriztél·· 
hetik, s hitbérének birtokában megtartathatik, azon esetben, ha 
a vajda netalán lépéseket tenne azon helyeket is, mellyek a ki
rálynénak lekötve vannak, hatalmába keríteni, s a királynét az 
országból elűzni, vagy más útakon megszorítani, miként ez —  
mondának —  szokása, és már több ízben elkövetett gyakorlata 
a magyaroknak, mi pedig, ha a királyné a Ferdinánd Őrködése 
alá vétetik, s a várak a fenncbbelőadottak szerint őrhadakkal 
megrakatnak, nem történhetik.

Mi a 3-dik pontot, az országgyűlést, tárgyazza, e rész
ben az volt véleményük: hogy az, miután a Ferdinánd tudtá
val hirdettetett ki, tartassák meg, s azonközben a hadak al
kalmas helyeken együttmaradjanak. Miszerint pedig ezen or
szággyűlésen a tárgyak annál biztosabban folyjanak, s erre 
nézve a czélszerú intézkedések eleve megtétethessenek, szük
ségesnek látták a tanácsosok: rögtön, mind a vajda háta megé, 
mind egyebüvé is, ügyes kémeket állítani, s szem elől nem té
veszteni azt: hogv a m a g y a r o k  m a g o k n a k  k i r á l y t  
n e m  v á l a s z t h a t n a k ,  m i u t á n  F e r d i n á n d  Magyar-  
o r s z á g n a k  k ö v e t k e z ő  ö r ö k ö s  u r a l k o d ó  k i r á l y a ,  
s a  m a g y a r o k n a k  s e m m i  e gyé b  h a t a l m a  n i n c s ,  
m i n t  ő t , a  s z e r z ő d é s e k  é r t e l m é b e n ,  o r s z á g l ó  ö rö
k ö s  u r o k u l  e l i s m e r n i ,  s m i n d e n  e l l e n s z e g ü l é s  
n é l k ü l  m e g k o r o n á z n i .  Mert —  mondának—  itt nem
neben von der gannczen Coron Hunngem genugsam vorbannden lautt der 
tractät, vnd kainem vnndertan in Hunngern dawider zebanndlen gebur.* — 
1 »So müge die Kunigin kainen aufzug auf die Coron succheD als were die 
Kunigin der Coron durch Iren aid verpunden, dann alain Kuniglichen Majestät 
dem gehör die Coron vnd alle gehorsam zue.”
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csekély figyelmei igényel az: hogy h a  F e r d i n á n d ,  ö r ö k 
s é g !  j o g a  s a s z e r z ő d é s e k  e l l e n é r e  r e á  e n g e d 
né m a g á t  b í r n i :  m i s z e r i n t  el v á l a s z t a t á s á t  k é r je , 
va gy  b e v á r j a ,  ebbő l  a v a j d a  i s  j o g o t  m e r í t h e t 
ne  s a j á t  e l v á l a s z t a t á s á r a ,  s a z t  m o n d h a t n á ,  h o g y  
F e r d i n á n d ,  ba  n e k i  a k i r á l y s á ghoz  j o g a  v a g y  a 
s z e r z ő d é s e k n e k  e r e j e  v o l t ,  azon j o g á t  v á l a s z 
t á s n a k  ki n e m t e t t e  h a n e m e g y e n e s e n  g y a k o r 
l a t ba  v e t t e  vol na'.M indezekért azt tanácsolták: Ferdinánd 
rendeljen egy követséget az országgyűlésre, melly a ren
dek előtt tartandó elŐteijesztésében k o r á n t  se v á l a s z t á s t ,  
h a n e m  a s z e r z ő d é s e k  é r t e l m é b e n  e g y e d ü l  ö r ö k 
s é g e t  s e l eve  m e g á l l a p í t o t t  j o g o t  s ü r g e s s e n  * ,és 
azt kérje s batároztassa e l: hogy a magyarok Ferdinándot bé
kével, legkisebb ellenszegülés nélkül kívánják az ország birtoká
ba bocsátani. A követség egyszersmind a királynéval s nádorral is 
egyezkedjék: miszerint az országgyűlésen Ferdinánd mellett mon
dandó beszédeikben, a dolgot ők is egyedül az imént-említelt 
szerződésekre s kivánalokra vezessék, ne pedig választásra ala
pítsák; tekintetbe vévén, hogy Ferdinánd, azon szerződések s 
örökségi jogok erejénél fogva, a fennebb-elősorolt okokból, igaz
ságosan léphet Magyarország birtokába. 1

1 »Auch als die Hungern kain waal zethun haben, sonnder die Kunigliche 
Maiestát angeender regierender E r b - K u n i g  i n  H u n g e r n  i s t, vnd die 
Hungern k e i n  a n n d e r  m a c h t  zethun haben, dann die Kunigliche Maiestät 
furlrcn regierunden E r b h e r r n  zuerkhennen, vnd lrMaiestät on widerstanndt 
zu cronen, Innhalt der vertrag. Es ist auch nit wenig zugedenkhen wo die 
Kunigliche Maiestät sich über die Erblich gerechtigkait vnd vertrag bewegen 
liesse der waal zubegeren, oder sich verwilliget der waal zuerwartten, das 
daraus der w eida, ime mit seiner waal ain gerechtigkait schöpfen vnd ma
chen , vnd die sach also fürgében möcht: hette die Kunigliche Maiestät ge- 
reebtigkait gehabt, oder wären die Tractet in würkhung, So hett die Kunig
liche Maiestät sein gerechtigkait auf kain waal stellen lassen, sounder in 
seiner gebürlichen gerechtigkait verfaren.® — 2 »Demnach solle die Kunigli
che Maiestät auf den Rakusch ain potschafft schikheu, die sollen k a i n  
w a a l ,  s o n n d e r  a l a i n  d i e  E r b l i c h  v n d  a u c h  v o r a u s g e t r a g e n  
g e r e c h t i g k a i t ,  lautt der tractet furtragen.“
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A 4-dik pontot, »miután itt, az érkezett hírek állásában, 
M a g y a r o r s z á g n a k  f e g y v e r r e l  m e g h ó d í t á s á r ó l  kell 
gondolkodni", legfontosabbnak tartották a tanácsosok1; véle
mények abban ószpontosult: hogy Magyarország ellen a hábo
rút m ár m o s t  megindítani, sok nyomatékos okokból, de fő
ként azért nem lehet, mert Ferdinándnak mindenek felett azon 
kell (igyekeznie, hogy magát Csehország királyává megkoro- 
náztassa, s így aztán Magyarország ellen a háborút, Csehor
szág, valamint minden alsó és felső örökös tartományai s hozzá hű 
birtokai erejével, jólmeggondolva, érett megfontolással, tanács
csal és elhatározaltal kezdje meg; nem feledvén, hogy a vajda 
magát illy őt nem illető dolgokba, valamelly különös jó egyetértés 
nélkül keverni nem merte volna, s hogy a törökök sőt mások 
is bele avatkozhatnak és vonathatnak a megkezdendő hábo
rúba \

E javaslatok következtében a királynéhoz, állandó bizto
sokul, a Räuber. Kristóf laibachi herczeg - püspök és sekkaui 
kormányzó vezérlete alatt, Zelking Vilmos, Lamberg János, 
Herberstein György, Dörnberg Rézmán és Pemflinger Ist
ván neveztettek; Pozson környékére 8000 gyalog és 2000 
lovas, Pozson elfoglalására a Heuser Lénárt ezredes és a 
két testvér Leuser Zsigmond és Miksa századosok vezérlete 
alatt, két zászlóaljból álló hadicsapat, Győrbe pedig 2000 
gyaloggal és 1000 lovassal Frangepán Kristóf küldettek * *. 
Frangepán, kinek Ferdinándhoz eddig annyira forró keb
lében, a német tanácsosok fennebbi javaslatai, miként 
azon ingatag hűség, mellyet a Pozsonba gyűlt némelly urak, 
Pemflinger István levelének tanúsága szerint, közporté-

1 »Dieweil an diesem vierdten Artiglkhl nach gestalt der leuff d ie  m a i s t  
e ach  z u e r o b e r u n g  de s  K u n i g r e i c h s  H u n g e r n  ge l egen .*  —
* Eredeti fogalmatata a cs. k. titk. levéltárban. — * Ferdinándnál lévő ve- 
lenczei követ Contarini Károly tudósítása 1526 nov. 24-ről, Sanudo után 
Gévay Urk. zur Gesch. Kl.; és a cs. k. titk. levéltár.
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kaként árultak, némi viszszarezzenést gerjesztőnek, mielőtt 
rendeltetése helyére indúlna, saját vagyonát s az ország hadi 

Nov. io. és egyházi kormányevezőjét biztosítandó, november l O-dikén 
világos szerződésre kívántFerdinánddal lépni; mellynek Pozson- 
ból átküldött feltételei voltak: hogy Ferdinánd a Frangepán 
minden jószágaiért jót álljon, őt egyszersmind Magyarországon 
hadai fővezérévé, Erdődy Simon zágrábi püspököt pedig, ha 
hely talál lenni, esztergomi érsekké nevezze \  Ferdinánd 
a körülmények bővebb ki fejlődésére, s a Fejérvárra küldött 
követei megérkeztére várva , nem adott kielégítő választ e fel
tételekre, s Frangepán Győrbe elutazott; hol a fejérvári ese- 

nov. i4 . mények felől értesülvén,  november 14-dikén azt íratta olaszul 
Záray Jeromos által a Ferdinánd mellett lévő Cles Bernát trienti 
herczeg-püspökhöz, hogy ő, a Ferdinánd java előmozdításán 
magában tanakodván, a dolgok jelen helyzetében elkerűl- 
hetlen szükségesnek látja, miszerint Ferdinánd a Záray leve
le átadójától, Kantorics Lőrincztől, egy latín levelet küldjön 
rögtön hozzá, mellyben nyilatkoztassa ki: hogy tőle tel
jesen kielégítő értesítést kapván Erdődy Simon felől, ezt 
az esztergomi érsekséggel felruházni hajlandó. Ezen levélben 
pedig Ferdinánd Erdődy ellen semmi kifogást ne tegyen, az 
érsekséghez semmi feltételt ne kössön; illyképen bizton 
reményű: hogy Erdődyvel, ha őt szándoka változtatására 
tán különben nem lehetne is bírni, kellőleg rendbe hozhat 
mindeneket. Mire nézve, isten segedelmével még ez nap 
elindul Tótország és Pozsega vármegye felé *, hogy ott Er
dődyvel találkozván, őt a komáromi gyűlésen megjelenésre 
vegye, s a többi kellő lépteket is megtehesse. E részben azon
ban szükségesnek hitte: hogy Cles, a többi tanácsosokkal együtt, 
kérje Ferdinándot, miszerint a magyar és horvát uraktól 1

1 Pray Hierarch. Π, 257 1; utána Katona XX, 8 1. — 2 »Otzi a dió piasendo 
sua signoria si parte tira de stesso a l r e n g n e  di  S c l a u o n i a  e P o s e g a * ;  
tehát ismét megkülönbözteti Záray P o z s e g a  v á r m e g y é t  T ó t o r s z á g t ó l .
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világosan tudja meg: kik kívánnak az δ pártján lenni; ezektói 
aztán, m i n t h o g y  a v i l á g  ol ly k ü l ö n ö s 1, í r á s b a n  ve
g y e  ki í g é r e t e i k e t ,  s neveiket Kantorics által küldje meg 
Frangepánnak, hogy tudhassa kikben bízzék s miként alkalmaz
za további lépteit. Ezenfelül, a. királyné s a nádor még egy
szer írjon tüstént az ország minden uraihoz; és pedig nem
csak azokhoz kik a vajda gyűlésén meg nem jelentek, de a kik 
ott jelen voltak, sót magához a vajdához is, miszerint a szent 
Katalin napjára kitűzött országgyűlésen jelenjenek meg *; óvást 
tévén, hogy ók lesznek okai az ország veszedelmének, mellyet 
makácsságuk előidézhet. «Ha a vajda és párthívei —  monda 
Frangepán —  a komáromi gyűlésre ekként meghivatnak, ez az 
ö tekintélyüket csökkenteni, szívókét marczongolni, egyszer
smind nekik azt, bogy számba sem vétetnek, mutatni fogja" *. És ha 
mindezek, mint felette szükségesek, késedelem nélkül foga
natba vétetnek, s e mellett maga részéről Ferdinánd is mindent 
lehető legjobban elkövet, Frangepán szinte ígérte: hogy semmit 
el nem fog mulasztani, mi tehetségétől kitelik. Végre még azt 
ajánlotta, bogy az imént-említett urakhoz, valamint a zászló
sok sót magához Frangepánhoz, Ferdinánd is írjon külön 
latin leveleket, olly nyilvánítással: hogy ha a királyné által hir
detett országgyűlésen megjelennek, ott ő igazán s igazságosan 
be fogja bizonyítani, miszerint a vajda jogtalanul koronáztatott 
meg, s a miket tett, az ország törvényei s rendeletéi ellenére 
tette. Ezen leveleket pedig a néhai boldog-emlékezetű Miksa 
császár és Ulászló király közt Pozsonban és Bécsben köttetett 
s vele másolatban közlött szerződésen vélte alapíthatni, és külö
nösen azt, melly ő hozzá küldetnék, következő tartalomban 
szerkeszteni:

1 »Percbe el mondo estranio.*— * »Che debano venir al r a c u s  de ganta 
Chatarina posto per la maesta de la regina et el n a d e r s p a n  coe conte 
palatino.* Mutatja ez mennyire közdiratú volt ekkor a *rá kos*  és » n á d o r 
i spán*  azó, a később lábrakapott d i é t a  és p a l a t í n u s  helyett.— ®„Chia- 
mando il voyuoda et sui aderenti al racus li se tőle la reputation et li 
amatza il core et li si dimostra non far conto di lui”.

1 8 *
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»Grófi Értésünkre jutván, hogy téged némelly vidékek *, 
magunk és az ország nagy hasznára, védőjükül választottak, 
ezennel tudtodra kívánjuk adni: miszerint mi minden vérontás 
nélkül ügyekszünk jogunkat életbe léptetni. Úgy értjük azon
ban , hogy némellyek, kik a vajdával tartanak, sőt maga a 
vajda is , magán hasznuk s javuk miatt az ország közveszedel
mével nem gondolnak, s ez utóbbi a magyar koronát, isten és 
világ jogai s az ország törvényei rendeletéi és határozatai elle
nére, bitorolja; miként ezt ama szerződésnek, mellyet azon 
urakon felül, kiknek erre lépniök hatalmukban volt, maga a 
vajda is megerősített, iderekesztett másából meg fogod érteni. 
Mi tehát, bár e jogunkkal felhagyni semmikép sem szándéko
zunk , a keresztyén vér omlását örömest meg akarnók kímél
ni ; és ezért kedvesen értvén, hogy a közelebbi szent Katalin 
napra országgyűlés hirdettetett, téged, mint a fennemlített 
vidékek védőjét, ezennel felszólítunk: bird reá az ottani vala
mennyi urakat és nemeseket, miszerint a mondott gyűlésen, 
azon szabadságaik megmentésére, mellyeket az ő őseik annyi 
évek előtt szerzettek, mellyeket annyi magyar királyok meg
erősítettek, jelenjenek meg, és magokat egy olly könnyen el
nyomatni elvesztetni ne engedjék, hanem eszközöljék azt, hogy 
mind országuk békében maradjon, mind a mi jogunk is elis
mertessék s épentartassék

Eléggé tanúsítják ezek, mennyit tartott Frangepán ön
maga is befolyására, s hogy ennélfogva ő azon késedelmet, 
melly a Pozsonból átküldött kivánataira adandó kedvező királyi 
elhatárzat megérkeztében mutatkozott, tekintélyével egyezőnek 
nem nézheté. Figyelmeztetései azonban csak azt siettették, 
hogy egyrészt a János királylyáválasztatásáról hírtvevő Fer- 
dinánd, másrészt az alkotmányos jogok feletti őrködésre 
felriasztott magyar urak között, kiknek névsorában a különben 1

1 »Alcuni paessi.® — 2 Gévay Drk. zur Gesch.l KI. Eredetije a cs. k. títk. 
léveltárban.
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annyira hű Thurzó Elek, s nem kisebb ámulatunkra Batthyányi 
Ferencz, sót az özvegy királyné előtt csak néhány nappal előbb 
tett olly határozott nyilatkozata ellenére Horváth Gáspár is meg
jelen, Köpcsénben *, írott alkuszerződések köttettek; menyek
nek egyikében Ferdinand álalánosan az ország jogai s kivált
ságai megtartását sőt öregbítését, a szerződő uraknak eddigi 
hivatalaik és jószágaikban megmaradását, s az ellenfél által 
netalán okozandó káraik megtérítését, királyi szavával bizto
sítja ; a többiben Báthory István nádornak Kőszeg váron felül 
2000 rénes forintot, Batthyányi Ferencznek 6000,  Tally 
Jánosnak pedig 1800 aranyat igér, bizonyos kiszabott határ
időkben fizetni; ezek viszont, neki, tán tori thatlan igaz
húségökel, ragaszkodásukat, s ügye előmozdítására, bárki ellen, 
egész erejóket, segedelmöket, sőt mind Batthyányi mind Tahy 
külön-külön 500 könnyű lovas had kiállítását, hitökre fogadják. 
Az átalános szerződés nevezetes szavai így hangzottak: «Tudni 
való: hogy bár a fenséges fejdelem Ferdinánd, választott cseh
országi király, spanyolországi berczeg és fejdelemfi, ausztriai 
fő- és burgundi herczeg úrnak, nemkülönben az ő fenséges hit
vesének, mint igaz, törvényes és természetes örökösöknek, 
Magyarországhoz és a magyar koronához, az ez iránt köttetett 
többrendbeli alkuszerződések erejénel fogva, de azért is joga 
volt, mert az ő imént-említelt fenséges hitvese, néhai fenséges 
László magyar- és cseh- stb országi királynak természetes és 
törvényes leánya, Lajos ugyancsak magyar- cseh- stb. országi 
királynak pedig testvér-nénje; mindezeket mégis Szapolyay Já
nos szepesi gróf és erdélyi vajda nem tekintvén, magát erősza
kos elválasztatása által, czimboráival s követőivel együtt, az em
lített országra és koronára tettleg reátolta, abba beléavalta, s 
annak engedett és mindeddig rendületlenül megtartott jogai, 1

1 Hogy e szerződések Köpcsénben köttettek, világos Batthyányi Ferencznek 
Ferdinándboz 1526 decemb. 21-ről írott leveléből, bol ezt mondja: »Tandem 
memineri potest Vestra Serenitas, qualem composicionem mecum i n K e p c b e u  
ad tres menses Vestra Serenitas fecerat” Gévayuál u. o.Kl.
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szabadságai s kiváltságainak elleneszegezte; hogy továbbá a 
mi tekintetes és nagyságos, tisztelendő ájtatos, őszintén kedvel- 
teink: Báthory István említett ország nádorispánja és királyi 
kunok bírája, Batthyányi Ferencz Dalmát- Horvát- és Tót országok 
bánja, Brodarics István szerémi püspök a fennebbérintett or
szág kanczelláija, Thurzó Elek Magyarország főtárnokmestere, 
Tahy János vránai perjelségkormányzó, és vingárti Horváth 
Gáspár királyi főétekfogómester, mint az igazság és méltányos
ság bő tisztelői, bitökre s igazvoltukra megemlékezőleg, a 
mondott fenséges királyhoz, m i n t  a m a g y a r  s z a b a d s á g  
v i s z s z a s z e r z ő j e  és m e g m e n t ő j é h e z  1 állottak, neki, 
miként illik, hú segédkezet kívánván nyújtani. Miért is egy rész
ről azon fennevezett fenséges Ferdinánd király ür, más részről 
az ugyanott-említelt nádorispán, bán, kanczellár, Elek, János, és 
Gáspár között, következő szerződés köttetett s létesíttetett: Először 
is, a fennevezett fenséges király, Magyarország jogait, szabadsá
gait, kiváltságait, törvényeit s rendelvényeit illetőleg, Ígéri és 
ájánlja: hogy azokat nemcsak fen- és úgy a mint eddig megtar
tattak , erősen megtartani és teljesíteni, de hasonlag nevelni és 
öregbíteni is akaija, —  hanemha némelly királyi városok s 
egyének lennének, kik és a mellyek azokat, maga helyén és 
idején vizsgálat alá veendő vétségök által, elvesztették volna 2 ; 
továbbá: hogy azon nádorispánt, bánt, kanczellárt, Eleket, Já
nost, és Gáspárt, öszszesen mint egyenként, jogaikban s kivált
ságaikban, épen, épségesen meg- és fentartani; miként, ha ne
kik vagy valamellyiköknek, az ő felsége szolgálatában vaia- 
melly kára okoztatnék, ezt helyrepótolni és megtéríteni; sőt 
őket, eddig viselt hivatalaikban, egyenként továbbra is kegyesen 
megtartani, azokból el nem mozdítani; ha némelly elkobzott 
javak ő felségére szállanának, ezeket, kegyelmére s jótékonysá
gára megemlékezőleg, nekik s ő felsége többi követőinek ado-

1 »Tamquam vindicem et assertorem libertatis hungarice.*— *»Niei eeeenl 
duitates aliquot et persone que illa per deliquium suum, quod suo loco et 
tempore discutietur, amisissent11.
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mányozni; ha pedig—  mitől isten mentsen —  az eset és sze
rencse úgy hozná magával, hogy ők, vagy bárki közölök, jó
szágaikból s birtokaikból a vajda és elébbmondott czimborái ál
tal elűzetnének, így azoknak élvezetéhez s használatához bizto
san nem juthatnának, ezen esetben az így elűzöttet ő felsége, 
tehetsége szerint, tisztességesen eltartani, kívánja és szándékozik. 
Viszont, ugyanazon nádorispán, bán, kanczellár, Elek, János és 
Gáspár, mindazokat, mik imént elősoroltattak, illő alázatossággal 
s tisztelettel elfogadván, ígérik és ajánlják, sőt egymásért mind
egyik ígéri és ajánlja: miszerint ő királyi felségét, mindenkor, 
bármeily ellensége és ellenkezője ellen, senkit ki nem véve, 
követik; az ő pártját s javát tehetségökhöz képest eszközük, 
öregbítik és előmozdítják; s az említett Magyarország koronájá
nak elnyerése, és annak teljes békés birtoklása tekintetében, mind
azt teszik, mi állhatatos, igaz, erős férfiakhoz illik. Miket is 
öszszesen mint egyenként, az elülnevezett fenséges király , jó
ságos királyi szavára, a nádorispán, bán, kanczellár, Elek, Já
nos és Gáspár pedig hitökre fogadták, sőt mindegyik egymásért 
fogadta, hogy örökösen megtartják, megállják, s ellenük soha 
semmit mondani, tenni, cselekedni, semmi szín és ürügy alatt 
nem akarnak. És ennek tanúságára s nagyobb erejére, két egé
szen egyenlő tartalmú oklevél készíttetett, a szerződők mind
egyikének saját kezével aláírva, s mindnyája pecsétéivel megerő
sítve; melly k e l l " ......... Itt az illető nap és hely beírására a
lap üresen hagyatott.

A Báthory, Batthyányi, és Tahy részére kiadott magán szer
ződések, ennek csak szóról szóra ismételt viszhangjai voltak; a 
különbözőség egyedül a feltételekben állt. »Ugyanazon királyi 
felség—  így szólt a Báthoryé—  Ígéri s ajánlja: hogy az emlí
tett nádorispán úrnak, vagy az ő törvényes ügyvédének, adni 
avagy adatni s leszámláltatni fog k é t  e z e r  rénes forintot, tud
niillik a legközelebbi négy nap alatt ezer, s az. ez után legkö
zelebb jövő nyolez nap alatt ismét ezer rénes forintot ; és bason- 
lókép ő felsége azon nádorispán úrnak a kőszegi várat fogja
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adni; ha pedig történnék, hogy ez nem lehetne, vagy a mon
dott nádorispán azon vár birtokához nem juthatna, ezen eset
ben, egy más, ugyananynyit érő várat ad , és köteles neki adni, 
de úgy, hogy azon nádorispán, ő felségét, tehetsége szerint, 
bármelly ellensége és ellenkezője ellen, senkit ki nem véve, se
gíteni és segélni, s az ő felsége és közös ügyei hasznát s ja
vát tőle-kitelhetőleg védeni, ótalmazni, pártolni és előmozdítani 
tartozzék." —  És »ugyanazon Ferdinánd király—  mond a Bat
thyányié —  Ígéri s ajánlja: miszerint az említett bánnak, vagy 
az ő törvényes ügyvéde avagy ügyvédeinek , mindjárt Bécs vá
rosában, adni vagy adatni g leszámláltatni fog e z e r ,  a közvet
len legközelebb következő 14 nap múlva k é t  ezer ,  s az ez- 
utáni legközelebbi egy hőnap múlva ismét h á r o m  e z e r  
aranyat, mindegyik darabot 7 5 krával számítván. Viszont Bat
thyányi Ferencz is ígéri s ajánlja: hogy az ő felsége szolgálatá
ra és szükségére, 500 könnyű lovast kíván tartani és kiállítani, 
még pedig kétszázat tüstént, a többit azonban mentőlelébb, 
mihelyt lehet, de főként szent András apostol napjára elkülde
ni, —  ezen lovasságával, ő felségét, bármelly ellensége és ellen
kezője ellen, senkit ki nem véve, maga is követni, s ügyét 
tőle-kitelhetőleg pártolni és előmozdítani." Tahy Jánosnak végre, 
ezekkel mindenben egyenlő szavakkal, most mindjárt k i l e n c z  
s z á z ,  és egy hónap leforgása után ismét k i l e nc z  s záz  
arany lefizetése igértetett, azon kötelezés mellett, hogy ő a 
maga 500 főnyi könnyű lovas hadával azonnal előálljon; bi
zonyossá tétetvén, miszerint azon öszveg erejéig, melly ezen 
lovassága hópénzéből netalán hátramaradna, a r o k o n o k i  vá
r a t  1 fogja kapni zálogba *.

Ekként a legsürgetősebb követelők ki voltak volna elégít
ve. Brodarics, Thurzó és Horváth Gáspár mikkel csendésíttettek 
le, nem tudjuk. A többiek, mint nem annyira jelentékenyek,

1 »Castrum R o k h a n i t s c h » ;  ma Rakovacz. — * Gévay Drk. zur Gesch, 
y. Dng. KL Eredetijei a ce. k. titk, levéltárban.
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kedvezőbb körülményekre hagyattak. Ezek közé soroltatott 
névszerínt Krusics Péter. Zengen, October 2 8-dikán kelt leve
lében, nagy örömét jelentette ő, hogy miként a horvátokhoz 
küldött s vele vérségi kapcsolatban álló Jurisics Miklóstól ér
tette, Ferdinánd a már csaknem egészen elpusztult nyomorult 
országot kegyelmesen megszánván, saját hatalma alá keríteni s 
megótalmazni szándékozik; szolgája András deák által minap 
izent ajánlata folytán újabban is kinyilatkoztatván, miszerint a 
kormányára bízott várakkal együtt, állandóan hűve akar lenni 
Ferdinándnak; de mivel, jelesül Zeng, Otocsa és Kiissza váro
sokat, az ottani várakkal s ez utóbbi mellett fekvő ó váriakkal 
együtt, már több évek óta, csupán maga pénzén és költségén 
tartja fen, a Frangepán grófok közöl pedig némellyek ő reá 
azért, mert az elhunyt királyhoz mindenkoron hű volt, agyar
kodnak , s azon várakat magok részére elfoglalni törekszenek, 
arra kérte Ferdinándot: nyújtson neki a további védelemre se
gedelmet, s legyen bizonyos affelől, hogy őt, ha bővebben meg
ismerheti, minden parancsai teljesítésében a leghűbbnek s 
gyorsnak fogja tapasztalni ' .  Ezekhez András deák, ugyanaz ki 
September 3 0-dikán kelt levelét is hozta, Hamburgban, világo- 
sításul még azt adta írásban: hogy a néhai király Zengen, Klis- 
szán, és a Krusics által megnevezett más két várban, 250 gya
logot tartott volt eddig, külön, magán erszényéből; ezenfelül 
pedig Krusicsnak 7000 forint évpénze járt, 100 lovas és 
ugyanannyi gyalog tartására. Kérte tehát, hogy ezen fizetéseket 
Ferdinánd is rendelje ki. Ferdinánd azonban, vagy azért mert 
az ez iránti rendelkezést egyenesen a magyar kormánylat köré
hez tartozónak, vagy mert különben is szűk pénztárát általa 
szerfelett megterhelendőnek hitte, a tárgyat Pozsonba az 
özvegy királyné s a magyar tanácsosokhoz utasította, és maga, 
Nádasdy Tamás kíséretében, november 15-dike t^ján, BécsbeN«. is. 1

1 Krusics Péter levele Ferdinándho* »Ex Segnia in festo Beatorum Aposto
lorum Simonis et Jude, Anno etc* (1526). Eredetije a cs. k. titk. levél
tárban.



viszszatért. Ez által az ügy halasztva volt csak, rajta segítve 
nem. Mária s a magyar tanács, Krusics kérelmeit rendkívül 
leolvasztotta, a 7 0 0 0  forint évpénzt megtagadta, s egyedül a 
király által tartandó 200 gyalogra ajánlott fizetést Miért is 

No», ιβ. András deák, november 16-dikán kelt levelében, panaszosan 
újította meg hamburgi kivánatai tFerdinándnálE levéllel még 
egy más indult, ugyanezen napról, Pozsonból Becs felé. Hor
vátország követei tudniillik, Mária királynénál végezvén udvar
lásukat, Ferdinándot is meg kívánták tisztelni, és miszerint elő- 
bocsáttatást kihallgatlatást nyerjenek, ennek Mária mellett lévő 
biztosaihoz folyamodtak közbenjárásért »Ezen követek—  mon
dának a biztosok ajánlólevelökben —  kik a török pusztításai
nak annyiszor kitéve, mindenkor vitézül harczoltak a hazáért, 
bár az ausztriai ház s az egész keresztyén társaság irányában 
különben is érdemteljesek valának, jelenleg úgy viselték ma
gokat, hogy őket annál szívesben ajánlanók felségednek. Miért 
is felségedet kérjük: méltóztassék őket könnyen előbocsátani 
és kegyesen meghallgatni, miszerint nyilván tapasztalják, hogy 
a mi ajánlásunk sokat ért melletlök felségednél" *.

Igen egy időben érkezhettek viszsza a honát követekkel 
Fcrdinánd követei, kiket Székesfejérvárra küldött; és velek egy
szerre jöttek az itt alkotott számosabb tórvényezikkek közöl 
azok, mellyek már fennebb elősoroltatlak, mellyeket, mihelyt 
hirtelenében megkapni lehetett, a Iaibaclu püspök közlött sietve 
levélben Mária meghagyásából Fcrdinánddal ®. Illyképen a Szé- 
kesfejérváion történtek részletes és hiteles rajza előtte áilván 1

2 0 2  * * * · .

1 András deák levele Fcrdinándhoz „Ex Frayzpurgb feria sexta ante Eliza - 
belh 1526“. Eredetije ugyanott; és Gévay Itinerar Kaiser Ferdinands 1.— 
* Gévay Urk. z. Gesch. KI. Eredetije a cs. k. tilk. levéltárban. Zclking és 
Lambcrg nincsenek aláírva. — 8 „Quamplurima sunt statuta, que hesterno dic 
promulgata sunt, sed libellum habere non potui vt omnia R. D. V. perscribe
rem*, mond a fejérvári tudósító; — »Hos suprascriptos articulos Serenissima 
domina Regina dedit mibi perscribendos, vt eos ad vestram Serenitatem quan
tocius transmitterem® mond a laibachi püspök Ferdinándhoz. A napot egyik 
sem jegyezte fel. Gévay Urk. z. Gesch. KI. Ered. a cs. k. t. levéltárban.
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Ferdinándnak, a további kíméletet János irányában egészen félre 
tette, s hasonlót hasonlóval ügyekezvén megtorlani, az eddigi válo- 
gatottabb kifejezéseket, tettekhez alkalmazott szavakkal cserélte 
fel. Mindenek előtt Zsigmond lengyel királynak kívánta kiönteni 
panaszát, és őt tovább is maga részére megnyerni, kiről nem ke
vés örömmel hallotta, hogy követei Székesfejérváron jelen nem 
voltak. Miként fiú és leány saját atyját, bizodalomteljesen 
szólította fel őt rögtön, november 1 7-dikén kelt levelével, n«.. it 
maga és hitvese nevében, hogy törvényes jogaik, s mi nem 
kevesbbé telintelbe veendő, legkivált a gyermekekkel megál
dott koronás fők túrhetlen sérelmével, jobbágyból királyiyá vá
lasztott erdélyi vajda ellen, tanácsot, pártfogást és segedelmet 
nynjtson. A bosszankodás színét elég hűn magán viselő panaszos 
levele Zsigmondhoz így hangzott:

»Fenséges király, kedves urunk bátyánk és sógorunk, 
üdvet, ajánlást, örök szeretetünk nőttön-növekvését! Minthogy 
mi fénsegedet mindeddig kedves atyánkul szerettük, mind 
azért, mert bennünket kedvelt fiaként viszonlszeretett, mind 
mert fenséges házunk és magunk dolgait is pártolni és előmoz
dítani meg nem szűnik, —  noha meg vagyunk győződve, hogy 
fenséged mindezekről már rég értesítve van, lelkünk azon 
bizodalmánál fogva, mellyet benne helyhetünk, nem akartuk 
eltitkolni fenséged előtt: miszerint, ámbár mi, a régibb és 
főként azon legújabb alkuszerződés erejével, mellyel Bécsben 
és Pozsonban Ulászló magyar- és csehországi királylyal, néhai 
Miksa császár, a mi tisztelt nagyatyánk urunk, fenséged tekin
télye serélyénckis közbenjöttével kötött, de azért is, mert a 
mi igen kedvelt fenséges hitvesünk az említett néhai Ulászló 
királynak természetes és törvényes leánya, néhai fenséges Lajos 
ugyancsak magyar- é6 csehországi királynak pedig testvér-nénje, 
az így bennünket, és most-érintett hitvesünket, isteni mint 
emberi törvények szerint nyilván illető Magyarországba, joggal 
bemeheténk, annak teljes kormányát váltunkra vehetők, és ezt 
csupán bizonyos tekintetekből, főként pedig azért nem tettük.
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nehogy az iszonyú török zsarnok által többfélekép elpusztított 
országra még nagyobb teher és kár sulyosodjék; mindazáltai 
Szapolyay János szepesi gróf és erdélyi vajda, az imént-említetl 
Lajos király szerencsétlen és kora halála után —  k it  ő, o r s z á 
g o s t u l  az e l k e r ü l h e t l e n  v e s z é l y  ö r v é n y é b e  s o d o r 
t a t v á n  ma ga  és övé i  örök  g y a l á z a t á r a  e l h a g y o t t ,  
hogy í g y ,  miről majd annak idejében még számolnia keil, 
a ma z  e l v e s z v é n ,  k á r h o z a t o s  ú t a k o n  m ó d o k o n  az 
o r s z á g h o z  j u s s o n  — e g y e d ü l  f e l f u v a l k o d o t t  ke
vé l ys é g t ő l  v e z e t t e t v e ,  czimborái által magát minap Magyar- 
ország erőszakolt s a legjogtalanabb uralkodójává elválasztatta, 
s más nap megkoronáztatta Mi hogy neki annál szerencsé
sebben sükerüljön, mielőtt azon országgyűlés határnapja elkö- 
vetekeznék, mellyet fenséges Mária magyar-, cseh- stb országi 
királyné, morvái őrgrófné asszony, a mi igen kedves húgunk, 
és Báthory István az említett ország nádorispánja s királyi 
kunok bírája, kiket az illyes országgyűlések kihirdetése hajdan 
óta illet, a legközelebbi szent Katalin napra Komárom városba 
kitűztek, ő azon országnak engedett s mindeddig rendületlenül 
megtartott régi kiváltságai, rendelvényei és engedélyei ellenére, 
b i z onyos  m e g e l ő z ő  s r a v a s z u l  szent Imre herczeg 
napjára r e nde L t  határidőre, Székesfejérvárra, vallamelly i s t e n 
t e l e n  g y ü l e v é s z e l e t  egybehíni nem félt *, —  egyszers
mind a mi követeinknek s biztosainknak, k i k e t  ő a z e l ő t t  
ö n m a g a  k é r t  vo l t  e s d e k e l v e  t ő l ü n k 3, midőn hozzá 
megérkeztek, nyilvános kihallgattalást engedni nem akart, 
nehogy ezeknek előterjesztései az ő keble szintolly i s t e n t e l  en

1 »Post immaturum iofeljcemque interitum Ludovici Regis antedicti, quemine- 
uitabili persone regnique sui necessitate circumseptum perpetua sui suorumque 
ignominia dereliquit, ut eo sublato, regno illo per fas nefasque potiretur, de 
quo suo olim tempore agendum erit, nonnisi spiritu superbie ductum nuper a 
complicibus suis vno die electum et altera coronatum esse in assertum iniu- 
stissimumque Hungarie Dominatorem.’1 — 2 »Impium quoddam conciliabulum 
ad Albam Regalem anticipato termino quem ad diem diui Emerici Ducis callide 
preflxerat conscribere non est veritus.® — 8 Erről hallgatnak adataink.



1«··. 205

szándokainak talán ártsanak. Melly c s a l á r d s á g o k k a l  s go
n o s z  m e s t e r k e d é s e k k e l  1 élve, minket és fenséges hit
vesünket, elannyira világos jogainktól ellökni törekedett. Ha
csak tehát mindezeknek idejekorán gát nem vettetik, és a 
mint mondani szokták, s z e g  s z e g g e l  n e m  ü l t e t i k  * *, fen
séged leginkább képzelheti: milly szégyen háruland innen min
den királyokra s az egész keresztyénségre; miként ellenben azt 
is megítélheti fenséged, hogy ha mi ezen országhoz hozzájut
hatunk, Csehország, Morva, Slézia, s az idetartozó többi hatá
ros hónainkkal együtt, milly erével milly ügyekezettel állha
tunk majd ellen az qnlítelt török zsarnoknak, —  és hogy ez, 
Demcsak a mondott országnak s hónainknak leszen jótékony 
és üdves, de egyszersmind Lengyelországra s az egész ke
resztyénségre nezve is hasznos és alkalmas; ha pedig mi ezen 
országot h a t a l m u n k  alá nem h a j t j u k  *, mindezek meg
gátoltatnak , s féló hogy a török megragadván az alkalmat, szán
dékában tovább is megmarad, és raegnevelendó erejével shad
seregével azt ismét megtámadja; mi minden nemzetekben ré
mületet fogna támasztani. Ide járul, mit a fennebbiek folytán 
szintoliy komolyan meg kell fontolni, hogy s é r e l m e s  és  
e l s z e n v e d h e t l e n  lenne az egész keresztyén köztársaság 
k i r á l y a i n a k ,  f ő k é n t  k i k n e k  g y e r m e k e i  va nna k ,  
ha valamellyikök elhunyván, a l a t t va l ó i  a t ö r v é n y e s  
ö r ö k ö s ö k e t  az o r s z á g  ö r ö k s é g é b ő l ,  m i n d e n  j o g é s  
c z í m  n é l k ü l  k i z á r n i  f o g n á n a k  m a j d a n  t ö r e k e d 
ni ,  —  és milly veszélyeket várhatnának magokra ez esetben 
a k i r á l y o k ,  a l a t t v a l ó i k t ó l ! *  Miszerint annakokáért, 
mind ezen, mind az efféle más d ö g v é s z e s  cse l szövények®,

1 Dolis et malis artibus.* — * Et quod aiunt clauus clauo tundatur.* —
* »Nisi regnum hoc nobis s u b i g a m u s . *  — *Quam graue et intolerabile 
foret vniuerse Christiane Reipublice regibus, et presertim ijs qui liberos ha
bent, sicubi quem decedere contingat, subditi illius posthac nullo jure nullo 
titulo legitimos heredes a regni successione excludere conentur, et que simi
liter pericula reges a subditis suis eo casu expectare debeant.* -  8 Tam hijs 
quam alijs praelitis pestilentissimis.*
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magok idejében meggátoltassanak, s az illy m i r i g y e s  példá
tól a többi országok és uradalmak is m eg  ne f e r t őz -  
t e s s e n e k l , fenségedet, kit hozzánk a vérség legszorosabb 
köteléke csatol, buzdítva és reménykedve kérjük: szíveskedjék, 
hozzánk’ viseltető jóakarata, s viszont fenséged iránti kötelessé
günk és végtelen szeretetünk, de —  mit ritka ildomához s 
bölcseségéhez képest legkivált jelenleg gondojóra fog venni —  
a köz jó , béke és nyugaldm tekintetéből is , minket és fensé
ges hitvesünket, mint fenséged kedves unoka-hugát, e dolog
ban , kedvezése, tanácsa, segítsége és segedelmével pártolni s 
gyámolítani. Mi bízunk, hogy fenséged ezt kétségkívül tenni 
fogja, s viszonti teljes leköteleztetésünk által ügvekszünk meg- 
érdemieni. Boldogul éljen fenséged. Kelt Bécsben, szentand- 
ráshó 17-dikén 1 5 2 6  " 2.

No», is. Következő nap e levelet Ferdinánd, utasításul a lengyelor
szági követségből még mind viszsza nem tért Kämmerer Detre 
német-ujbelyi püspöknek is , szóról szóra meg küldötte, azon 
hozzáadással, hogy ő az Ulászló király és Miksa császár között 
létrejött alkuszerződésben maga is részt vévén, a történteket 
annál elevenebb emlékezetben tarthatja *. Ugyanez nap a hor
vátországi követeket kihallgatta, s örömmel értette tőlök az 
ígéretet, hogy a komáromi gyűlésen meg fognak jelenni. Novem-

nov. 20. bér 20-dikán Eszlingenbe indúló követeinek, az October 24- 
dikén tartott bécsi tanácskozás folytán meghagyta, hogy az ott 
egybesereglett birodalmi választó-fejedelmek s herczegeknek a 
magyar dolgok állapotát előrajzolván, János ellen segedelmet 
kérjenek *. Krusics fennebbi levelét pedig következő rövid latin 
hátirattal láttatta e l: »Folyamodó legyen béketüréssel a Rá gu  cs- 
ig, akkor e kérelme bővebben fog tárgyaltatni." Hasonló 
hátiratot kapott harmad nap András deák is s.

* «Tam morbido non vitientur exemplo.® — * Gévay Urk. z. Gesch. KI. Ere
deti folgalmazata a cs. k. titk. levéltárban.— * Gévay u. o. Eredetije u. ο .— 
4 Gévay Őst. Beob. 1844. 74 sz. — 8 „Supplicans cum petitione sua habeat 
patientiam usque ad Ragutsch, tunc tractabitur vlterius super petitione sua. 
Actum in presentia Regis Vienne 22 Novemb. 1526.® Cs. k. titk. levéltár. —
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E közben Pozsonban egy szintolly sajnos mint szomorú 
jelenettel vonul fel előttünk a kárpit. Bornemiszát, ki már azért 
is nem kevéssé neheztelt, hogy a dévényi vár malmát még 
October közepén élfoglaló német hadak ellen elégtételt s tör
vényszolgáltatást mindeddig sem kapott, arra bírni, bogy a 
pozsoni várat Ferdinándnak, mielőtt ez Magyarország királyává 
elválasztatnék, feladja, teljességgel nem lehetett E részben 
Nádasdy Tamásnak minden törekvése hasztalan volt Pedig, 
mint láttuk, Ferdinánd tanácsosai a határszéli várak és városok 
mielőbbi birtokbavételét elkerülhetlen szükségesnek látták. A 
Pozsonba szállított német had tehát erőszakos elfoglalásról gon
dolkozott Csak ürügyre, alkalomra várt. Majd ezt is nyújtott 
Néhány ágyúi érkezvén tudniillik a Dunán, Bornemiszának, 
vagy tulajdonkép a helyettes Szalay Jánosnak tudtára adaték: 
hogy a dunaparton egy deszkaszínben lévő ágyúját harmad nap 
alatt a várba vitesse fel, különben később nem lesz hatalmában.
Szalay szerdán, november 21-dikén, intetve a szárnyaló külön- nov. 21. 

böző hírektől is, Sebestyén várnagyot néhány szolgával az 
ágyúért leküldötte. Vizsga szemmel tartotta ezt a német had, 
s midőn a deszkaszín betöretnék, a várbeli szolgákat azon 
ráfogással, mintha ezek az ő ágyúit akarták volna elfoglalni, 
véletlen megrohanta, magát a várnagyot elfogta, hanvatthomlok 
egy kútba vetette, irgalmatlanul agyon verte, mintegy 14 szol
gával együtt 8 vagy 10 éves ártatlan fiacskáját is megölte, 
a többit az úgy nevezett Vízi-toronyba kergette, s ezt ostrom- 
lani kezdte 1 . A királyné, tudósíttatván a kitört zavarról, nehogy 
nagyobb veszély álljon elő, udvarmesterét Lengyel Jánost a várba 
Szalayhoz rögtön felküldötte, hogy a támadókra ne nyilaztasson *.

1 „Invadentes in servitores domini gratiosissimi nullis verbis stantes servi- 
tores domini in turrim aquarum coegerunt et vi compulerunt Sebastianum 
Castellanum huius Castri in puteum precipitem deiecerunt et illic ita misera
biliter occiderunt. Puerum quoque suum ferme decem annorum vel octo in
terfecerunt Item vitra hec etiam, si recte memini, quattuordecim Servitores 
interfecerunt* — 2 „Miserat ad me Reginalis Maiestas Johannem Lengbyel 
Magistrum Curie, vt ne facerem quemquam sagittare , et nec feci.*
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Szalay engedett a parancsnak; ez azonban a bajon nem segített. 
A németek merényöktől meg nem szűntek. Semmit sem hajtva 
a szóra, a Vízi-tornyot tovább is vívták, a várbeliekből 41-et, 
közöttök Thassy Ferenczet elfogták, s rabul a királynéhoz 
hurczolták. A benszorultak végre hitre megadták magokat. Ekként 
a torony a németek kezére került, áltatok Bornemiszának 2 4 kocsi
lova, szolgáinak több lovaival együtt, minden szerszámostul 
zsákmánynyá tétetett, elraboltatotL Az öreg várispán fájdalmát 
nem szükség rajzolnunk. Panaszosan indította ö néhány szolgáit 
s embereit tüstént a királynéhoz és mellette lévő magyar főurak
hoz, a jogtalan kicsapongásért elégtételt kérni. És ki gondolná? 
küldötteire a királyné udvarában gűny és csúfolódás várt. Né- 
mellyeknek haját megránczigálták, másokat különböző gyalázattal 
illettek *. Mindezt a magyar főurak igen egykedvűleg vették 
Pedig annál rosszabb időben, mert az új király szerteküldött 
emberei az ellenhálókat mindenfelé erősen fonták; követsége 
Pozsonban is megjelent, miként a királynénak s azon főurak
nak úgy Bornemiszának ésSzalaynakisfelszólító-leveleket hozva; 
és Bornemisza ép a közbejött megtámadás perczére rendelte vele 
a szembeniétet Az ildomos királyné tehát, elhárítandó a már- 
már lecsapó fergeteget, Lengyel Jánost és Podvinyay Tamást 
haladék nélkül ismét felküldte a várba, kik Bornemiszát és 
Szalayl győzzék meg a felől: miszerint helytelenül tették, hogy 
mielőtt az ágyú felviteléhez fogattak, ezt neki és a magyar urak
nak , sőt a városi hatóságnak is hírül nem adták, mikép így a 
csend fentartása iránt, szükséges rendeletek tétethettek volna, —  
miután azonban a dolog már megtörtént, legyenek békével, ő 
az egészet megvizsgáltatja, s eligazíttatja. Szalayval ezeket 
elhitetni igen nehéz volt Ö a biztató szavaktól nem sokat 
reménylett, s fájlalta főként azt, hogy még nekie kelle vettetnie 
okul. Orvoslást tehát a titkokba beavatott Nádasdynál, általa 1

1 »Servitores domini Magnifici noslrí alij per Crines capitum alij diversis 
modis illudentes in Curia Sue Maiestatis affecerunt.“
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Ferdinándnál ügyekezett keresni. Az elbusúlás komoly érzelmei 
törnek ki panaszos latin soraiból, mellyeket hirtelen tollal 
Nádasdy Tamáshoz rögtön intézett. »Mit irhatok —  úgy mond 
—  uraságodnak egyebet, hanemba a legnagyobb bánatot és 
veszélyt! Ha e vészes kártétel iránt attól, kitől kell, semmi és 
pedig mindjárt nem történik, bizonyosnak tartsátok: soha nem 
gondoltátok volna a mi történni fog. Látnátok szívemet milly 
keserű! Mindeddig tartóztattam magamat, uralkodtam magamon, 
miszerint aztán ne mondhassátok hogy ezeket nektek be nem 
jelentettem 1; de istenre kérem uraságodat, gondoljatok oda, 
hová gondolni tartoztok, és engemet bizonyos tudósítással s
hírrel vigasztaljatok m eg....... Most már nem tudom mi vá-
laszszal bocsátja el ő nagysága az új úr követét, —  és én 
magam sem tudom mit feleljek neki. Istenre kérem uraságodat, 
legyen gondja e dologra késedelem nélkül, —  és istenre kérem 
térjen viszsza maga is mielébb,hogy ezen annyira veszélyes ügyek 
eügazíttassanak. Mert még minket okolnak! mi reánk vetik a 
hibát, miért nem adtuk tudtára a királynénak, az uraknak s a 
városnak, hogy az ágyút fel akarjuk vontatni. Pedig, ha hihetem 
vala hogy nekik arra gondjok lesz, mind én mind az úr meg 
kértük és megkerestük volna őket, de tudtam hogy legkisebb 
gondjok sincs, ezért nem akartam egyiknek is esdekleni. És 
most még azt is mondják, hogy mi az ő ágyúikat akartuk elvitetni, 
a mellyek hajón érkeztek. Tudom hogy ezt mondják, és így 
mondják oda, a hol ti vagytok. így mentik magokat; de e 
szavaiknak hitelt adni nem kell, mert hamisak. Tu^jaisten: 
illyesmit tenni, sőt meggondolni sem akartunk soha. És bizony
ságul szolgálnak a szín betört deszkái, hol a mi ágyúnk állt Ók 
minden ok nélkül jöttek reánk az ágyú-szín felé. —  Ha e 
méltatlan tettért semmi nem történik, ki tudja aztán hová hajtsa 
fejét s merre keressen menedéket. Tehát istenre kérünk, gondol
jatok e dologgal; mert ezt azon bizonyos emberek, kik az

1 »Si videretis cor meam quam amarum est Hactenus conservavi me et 
gubernavi, ne postea dicatis quod ista vobis non significaverim.1’

14
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örömben vigadni a szomorúságban bánkódni nem tudnak, úgy 
látszik nem nagyon sajnálják *. Istenért, a krisztusért kérünk 
még egyszer, gondoljátok meg a veszedelmet, ti és az, kinek 
meggondolnia kell, a kit érdekel. Én ezektől reményleni semmit 
nem tudok. Az itt lévő urak nem látszanak fájlalni a veszélyt, 
—  pedig, az isten tudja: mi hibátlanok vagyunk" stb. *.

Az aggodalmat azonban, mellyet ezen esemény Ferdinánd 
keblében netalán kelthetett volna, bő mértékben elhárította azon 
örvendetes tudósítás, mellyel Kämmerer Detre a lengyel király

nő». 22 tói november 2 2 -dikén Bécsbe viszszatért. A legszívesebb, 
legbarátságosabb fogadtatásra talált ő Zsigmond udvarában, min
den remény felett. Ugyanakkor, midőn az erdélyi vajda'Tokaj
ból Budára, követe pedig Krakkóba érkezett, mindszent előtti 
nap, October 3 l-dikén jelent meg ő, számos lovakkal és kísérettel, 
egészen gyász fekete téli öltözetben *, az említett városban, hol 
a lengyel király mulatott. Maga után féken három paripát vezet
tetett Küldője nevében azonnal kihallgattatást kért, válaszul 
azonban azt kapván, bogy ez nap már nyugodja ki magát, a 
király ő fensége majd érette küld, mikor idején lesz, az időt 
meghasználta. Néhány ismerőse és meghittje volt tudniillik 
Krakkóban; ezektől szép szerével kitudakolta, kik lehetnek leg
több befolyással s tekintélvlyel a lengyel királynál. Tomiczky 
Péter krakkai püspök, Szydlovieczky Kristóf kanczellár, ennek 
testvér-öcscse Miklós királyi kincstartó, Krzyczkv Endre przemisli 
püspök, és Skalniczky Péter főudvarmester neveztettek. Ezek 
közöl mindenek előtt a kanczellárt kereste fel, neki megbízó
levelét átadta, a Ferdinánd jóakaratát szívességét kijelentette. 
Aztán előterjesztette: mikép az említett ausztriai főherczeg, 
azon rendkívüli bizodalmánál fogva, mellyel iránta viseltetik, 1

1 Homines quos scitis, qui in gaudio l?tari, qui in tristitia tristari nesciunt, 
ita videntur ostendisse, quod super isto negotio et pcricnlo nostro non mul
tum tristati sunt.“ — 2 Ex Castro Posonicnsi. In festo presentationis Sacratis · 
sime semper virginis Marie 1520.» — May János kezével írt másolata a cs. 
a. titk. levéltárban. — 8 »Gannlz schwartz beschnytten.“
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egy hozzá szóló külön utasítást is adott a végett, hogy ennek 
értelmében azokon felül miket a lengyel király δ fenségénél 
szorgalmazni fog, nála is ügyekezzék eszközölni: miszerint 
tanácscsal segítséggel s pártfogással legyen a királynál, hogj 
ez ó t, küldetése tisztességes szintúgy mint igazságos tárgyára 
kellőleg figyelve, óhajtott kedvező válaszszal bocsássa el. 
Ennek folytában az utasítás szavait előtte felolvasta. —  Szyd- 
lovieczky, mélyen meghatva a kitüntetés által, köszönetét 
jelentette Ferdinándnak, kegyelmes bizodalmáért. ígérte, 
hogy ezt alázatos szolgálatával és nemkimélendő szorgalmával 
ügyekszik megérdemleni. Mondta, hogy a megbízó-levelet, kellő 
tisztelettel s legnagyobb hálával fogadja, azon nagy jóságért 
pedig, mellyet maga iránt az ausztriai háztól és különösen Fer- 
dinándtól tapasztalt, de ennek önszemélyeért is, kit ő saját 
ura sőt saját sziveként igen-igen szeret *, buzgóan és teljes 
készséggel kíván tenni mindent, mi hatalmában tehetségében 
áll. Kérte végre, hogy Ferdinánd őt tartsa, ismerje s használja 
legkisebb szolgájául, mi hogy valósággal is lesz, teltei adjanak 
tanúságot, hol és a mikor Ferdinánd akarja. Ezután a fődo
logra ment, bosszú beszédet tartott, barátságos választ adott. 
Beszédét többek közt azzal végezte, hogy Kämmerer örvendjen, 
mert ő szerencsés követ, minden a Ferdinánd akarata s óhajtása 
szerint fog történni, a lengyel király mindenre reáállani *. Kam- 
merernek, e szavakra, öröm futotta át keblét, s a kedvező nyilat
kozatokat küldője nevében viszont megköszönte.— Az országügy
viteli értekezést, barátságos társalgás követte. Szydlovieczky, 
saját élte leírásához fogott, gyermekkora óta. Lépcsőnként 
haladva, a tettek és szolgálatok terjedelmes elsorolására jött, 
mellyeket ő Európa fejdelmei iránt tanúsított; majd a megtisz- 1

1 »Auch vmb E. K. M. selbs person willen, die Er so hoch lieb, als sein 
aigen herrn , ja auch als sein aigen herrtz.“ — * „Vnnder anndern wortten 
gesagt: Ich soll mich wolgehaben, dann Ich werde ain gelukhseliger pot 
sein, Es werd all sach nach E. K. M. willen vnd hegem gelukhlich gesche
hen, vnd von Ku. W. von Polan alles bewilligt werden.“

14*
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teltetésekre s ajándékokra, mellyeket azokért, számos királyok 
s uralkodóktól kapott Egy nagy arany láncz függött nyakában, 
mellyet közönségesen minden nap viselni szokott Büszke mege
légedéssel mutatott erre, azon megjegyzéssel, hogy azt neki 
néhai boldog-emlékezetű Miksa császár ajándékozta, s a ki 
tőle elvenni akarná, életét kellene elébb eloltania *. Aztán két 
oklevelet hozott elő, —  egy kiváltságit, mellyel ugyancsak 
Miksa császár, czímerét megnevelte; és egy adományit, mellyel 
neki, hű szolgálataiért, Ulászló magyar király, egy egész her- 
czegséget adott. Záradékul megemlítette, miként őt a franczia 
király is 4000 darab aranynyal tisztelte meg azért, hogy a lengyel 
királynál ügyekezzék kivinni, miszerint ez tanácsával és sege
delmével eszközölje, hogy a Miksa császár holta után, ő válasz
tassák el római császárrá. Mindezekhez azonban röviden azt 
ragasztotta, mikép neki koránt sincsen semmi egyéb czélzata, 
mint, hogy, miután ő magát igaz őszinte szeretetből ajánlotta 
fel szolgául Ferdinándnak —  és ezt különös nyájas kiejtéssel 
hangoztatta *— Ferdinánd őt ezért becsülje, ismerje és szeresse. 
Enuek eszközlésére többszörösen megkérte Kammerert, s a 
felmelegedésben annyira ment, hogy őt saját testvéréül fogadta, 
Ferdinándnál minden ügyeinek s dolgainak előmozdítójává felü
gyelőjévé tette, az atyaűság és barátság zálogául ujjáról egy szép 
arany gyűrűt levouván, Kammeremek ajándékozta ' ,  sőt más 
napra magához ebédre meghítta. Ez viszont, küldője becsüle
téért, majdani jóváhagyás reményében, illendő ajánlatokat lett, 
s a többi főembereket látogatta meg, kiktől átalában igen 
nyájasan fogadtatott \  1

1 »Darneben geredt· wer im die Khetten vnnderstee zunemen, der muess im 
das leben auch nemen.® — * »Er daruon so gar frunnllich redt.® —  * »Er hat 
auch mich im zu ainem Brueder, vnd aller seiner Sachen bey E. Ka. Mt solli
citatorem vnd procuratorem angenomen, desshalben von stundan aiu schön
guldin Ring von seiner hannd mir geschennkht, vnd mir arram gegeben.® __
* Eammerer tudósítása; Gévaynál Drk. z. Gesch. von Ung. KL Eredetije a  cs. 
k. titk. lev. tárban.
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Csak ezen előzmények után érthetni tökéletesen azt, 
hogy a tokaji rendektől jött követ, még ez nap, illy közönbös 
válaszszal bocsáttatott viszsza küldőihez Krakkóból, a lengyel 
királytól: '

«Főtisztelendő atyák a krisztusban, tekintetes és nagyságos, 
nemzetes és vitézlő, híres, nemes, őszintén kedvelteink! Vettük 
uraságtok levélét, mellyel minket, a minap Tokaj mezővárosban 
hazája java tekintetéből tartott gyűléséről, egyszersmind arról 
is tudósít: hogy miután király s igazgató nélkül semmi bizonyost 
semmi állandót nem végezhet, szent Imre herczeg s hitvalló 
napjára, köz-országgyűlést hirdetett Székesfejérvárra, — kívánván 
miszerint oda mi is küldenők követeinket. Uraságtok e levele 
nekünk, a jelen felette zavaros időben, nem csekély vigasztalá
sunkra volt; mert úgy értjük, hogy uraságtok azt teszi és arról 
gondoskodik, mi ezen esetben a megmaradásra tartozandónak 
és alkalmasnak látszik; a honnan reményijük, mikép az úristen 
és az ő szent anyja segedelmével, s uraságtok érett megfonto
lásából, mindenek előtt ügyes királyt, aztán kellő rendet, végre 
biztos erős ólaimat eszközölhetni még most is, a hatalmas ellen
ség ellen. Melly üdves törekvés előmozdítására, legszívesben kül
denők mi is azon gyűlésre, uraságtok óhajtása szerint, minden ké
sedelem nélkül követeinket, ha ez iránti levelét nem csak épen 
ma vettük« így követeinket rögtön útnak indíthattuk volna, —  
gondunk lesz azonban, hogy azok a lehetőségig siessenek, és 
ha mind e mellett később érkeznének, uraságtok jóra fogja 
magyarázni, s az idő rövidségének tulajdonítani. Az úr isten 
vezérelje addig is uraságtok tanácskozásait, tetteit, az ő szent 
neve dicsőítésére, az ország üdvére, gyarapodására, —  és 
boldogul éljen uraságtok. Krakkóban, szerdán, mindszent előtti 
nap, az úr 15 26-dik esztendejében" \

1 Dogiel Cod. Dipt. Regni Pólón. I, P. 1 .124, L Ha világosan felibe nem irta 
volna is Dogiel e levélnek: » S i g i s m u n d u s  Rex ad Praelatos et Barones 
Regni Hungáriáé,* maga a megszólítás eléggé mulatja, hogy azt a lengyel 
k i r á l y ,  nem pedig a n e m z e t  írta a magyarokhoz, miként Katona XIX, 748 
1. és utána Kovacbicb Suppl. ad Vési Com. Hl, 72 1. hibásan álbtja.
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És csak ezen előzmények után pillanthatni át világosan 
azokat, miket a következett két nap, elöltünk, eseményöl feltár. 
Csötörtökön tudniillik, november l-sőjén, minden szentek ün
nepén , a nagy fényes ebéd, mellyel Szydlovieczky Kristóf a 
Kammcrer tiszteletére adott, 7 egész óráig tartott. Az ebédnél 
ülvén, Prágából levelei érkeztek Szydlovieczkynak, s ezekben 
a hír, hogy Ferdinánd Csehország királyává elválaszlatotL Óröm- 
telve adta ö azt tudtára Kammerernek, s a serleget reáköszön- 
tölte. Á nemzet szokása szerint nagy lengyel áldomásokat ittak 
az új cseh királyért, tisztelet jeléül *. Majd Szydlovieczky, vi
szonozta a látogatást Kammerernek, szállásán, s vele csaknem 
2 óráig beszélgetett. Követték példáját a krakkai püspök, és a 
kanczellár öcscse Miklós, kik mindketten örök szolgálatjokat 
ajánlották Ferdinándnak; s különösen ez utóbbi, terjedelmes 
beszédével nem győzte eléggé magasztalni Ferdinánd abbeli 
kegyelmét, bogy őt is megtisztelte levelével. Illy körülmények 
közt neveztettek ki Magyarországra, a székesfejérvári gyűlésre, 
Krzyczky Endre przemisli püspök és Sprova Szaniszló biecsi vár
nagy, követekül; azon titkos utasítással, hogy ott a Ferdinánd 
ügyét mozdítsák tehetségük szerint elő. A megbizó-levél, a 
király nevében, a magyar országos rendekhez intézve, következő 
átalános szavakban adatott:

»Főtisztelendő atyák a krisztusban, tekintetes és nagy
ságos urak, nemzctes és vitézlő, hires, nemes, őszintén kedvel- 
teink! — Értesíttelvén a gyűlésről, mellyet uraságtok Magyar- 
ország java eszközlésére kitűzött, tisztelendő Endre przemisR 
püspök úr és Sprova Szaniszló biecsi várnagy őszintén kedvelt 
tanácsosainkat küldjük közébe; minthogy uraságtok és azon 
országtól, tehetségünk szerinti tanácsunkat segedelmünket bármi

1 »Der herr bat mir in namen E. Ku. Mt vnsaglich Eer vnd rächt erzaigt 
vnd bewiscn, mich auch zu gasst an ain mal so in die sibend stundt gewcrdt 
geladen, vnd odt ain polnischn trunkb, vmb E. Ku. Mt gesundt willen, so sy 
der cnnd für gros Er hallten, gebracht, Vnd an denselben mal ist mir E. Ku. 
Mt wal zu Bchem, mit grossen fröden durch in anznigt worden, wann die
weil wir zu tisch sassen, Miamrn den herrn cttlich brieff von Prag.”
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részben is megvonni nem akarjuk. Kívánjuk tehát, hogy ura- 
ságtok azon követeinknek azokban, miket nevünkben előterjesz- 
tendenek, teljes hitelt adjon; a mik pedig maga és országa 
javára taftozandók, szorgalmasan megfontolván, saját ildoma s 
erénye szerint teljesítse, —  és boldogul éljen

Másnap péntek, a halottak emléknapja volt. Krzyczky és 
BoenaEndre jöttek Kammererhez, délután; tudtára adták hogy a 
király kihallgatni kívánja, s előtte lovagolva, öt nagy tisztességgel 
a királyi váriakba bevezették. Itt e két vezetőt, a krakkai püs
pök és maga Szydlovieczky Kristóf váltották fel, s hogy Käm
merer saját szavaival éljünk »miként hajdan Tóbiást a két jó 
angyal" * egy oldalról ez, másról amaz fogván közre, a ki
rályi terem felé vitték. A király, közeledni látván a követet, né
hány lépésre eleibe ment, némán kezet nyújtott 3. Kämmerer 
rövid de alkalmas latin beszéddel üdvezelte, neki a Ferdinánd 
és hitvese alyafiságos szeretetét, kész jóakaratát, hajlandóságát 
ajánlotta. Zsiginond, minden szó nélkül, trónjába ereszkedett; 
intett hogy széket hozzanak, s igen közel, magával szemben, 
Kammerert leültette. Kämmerer, ismét egykét latin szóval, elébb 
a Ferdinánd aztán hitvese megbízó-levelét, a királynak átnyúj
totta, s ezeknek tüsténti nyilvános felolvaslatása után, beszédét 
ekként folytatta: »Fenséged tehát e két megbízó-levélből vilá
gosan érthette, ki állal vagyok én küldve fenségedhez; és ha 
fenségednek terhére nem lenne, kész volnék azt is előterjesz
teni: miért, és mi végre". A király megszólalt, röviden, szinte 
latinul: »Mondjátok el főtiszlelendő ú r, —  mi szívesen meg
hallgatunk benneteket" \  Kämmerer tehát a dolog velejéhez 
kezdett. Szólott a királyok dicséretéről, hasznáról; a fejedelmek

* Dogiel Cod. Dipl. Regni Pókra. L P. L 115 1; utána Katona XIX, 749 1. és 
Kovacbich SuppL ad Vest Com. Ill, 811. — * «Als ich sich, so ist E r , mil 
sambt dem Bischoff von Cracau, als die zwen guetlen Enngl die Tobiam 
gefurt haben.® — 3 »Mir selbe auff etUich tritt entgegeu gienng, vud gab 
mir stillschweigund die hanud.® — * »Dicatis domiuc Reucrcndissimc, nam 
nos libenter audiemus vos.®
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egyetértéséről \  Mondta: hogy ez utóbbinál az országokra nézve 
nincsen semmi hasznosabb és üdvesb; mert ha a királyok s 
fejedelmek egy szívvel lélekkel vannak, ez tóbbnemö jó gyü
mölcsöket hoz, —  jelesben: az ellenségek legyőzetnek, az 
alattvalók engedelmességre szpríltalnak *, a lakosok meggazda
godnak stb. Ez után, a mostmondoltakat alkalmazva, előadta: 
milly kedvelője Ferdinánd az illyetén egyetértésnek; mennyire 
nem kíméli szorgalmát, miszerint a többi királyoknál és fejedel
meknél békét s barátságot leljen; ellenben mikép kerüli, hogy 
az egyesség felbomlására részéről okot ne szolgáltasson. Majd 
szóról szóra megtanult utasítása elszavalásához fogott Említette 
a határtalan fájdalmat, melly Ferdinándot s népét a néhai boldog- 
emlékezetű Lajos király gyász és kora halálán ellepte, —  ki, 
miként az egész világ tudja, hozzájok nem csak testvéri köte
lékkel, de különben is, leirhatlan szeretettel volt csatolva.Neki
lelkesedett, s a költővel mondta:

»Non mihi si lingvae centum sint, oraque centum,
Ferrea vox, aptis valeam comprehendere verbis**.

És ismétlé: »Igen! —  azon fájdalmat, melly e miatt 
az ő fensége és kegyelmes asszonyom keblét elfogta, ecse
telni én meg nem kísértem." Elősorolta aztán, mikép az, 
hogy Lajos király, az egész keresztyénség, főként pedig a 
keresztyén hit nagy ellenségévél, a török zsarnokkal volt 
közelebbi ütközetben elveszett s így az élők közöl kimúlt, olly 
dolog, mit az egész keresztyén világnak szivére kell vennie; 
miután ez, hacsak a királyok s fejedelmek egyetértőleg gátat 
nem vetnek, nem csupán Magyarországnak, de minden szomszéd 
állodalmak és városok, sőt magának a római szent birodalom
nak s az öszszes keresztyén hitnek is , nagy kárára lehet jöven-

1 »Also ßenng Ich meiu process an, vnd saget ain wenig de laude et vtili- 
tate regum, et principum concordia.* — 2 »Die vnnderthan durch sollichs zu 
gehorsam geraytzt.» — * Magyarul:

Ha száz nyelvem, és száz ajkam 
Volna, aczél hanggal;

Mégsem bírnám előadni 
Alkalmas szavakkal.

216
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dóré. Ugyanis a török zsarnok, a keresztyén népen nyert minapi 
diadalmában felfuvalkodván, czélul tűzte ki magának: mindad
dig meg nem szűnnie, mig Magyarországot —  melly pedig 
kapuja és védfala a keresztyénségnek ‘ —  a szomszéd s hatá
ros tartományokkal s erősségekkel egyetemben, hatalma alá nem 
hajtja és le nem rombolja. Hosszú beszéde első részét azzal re- 
keszté: hogy bárFerdinánd semmi fáradságát sem akarja kímél
ni, sőt inkább azon dühöngő zsarnoknak, a római szent biroda
lom s maga többi tartományai segedelmével, egész erővel ellent- 
állani; mind e mellett ő t, a lengyel királyi fenséghez tartotta 
küldendőnek, a végett: bogy tőle tanácsot kérjen, mikép le
hetne ezen ellentállást legczélszerűbben teljesítenie, tehát Ma
gyarországot a török horgából kiragadnia, s magok a magyarok 
között is, egyetértést eszközölnie *.— Mindezekre a király, ismét 
igen röviden válaszolt: miszerint a Lajos kora halálából szárma
zott kimondhatlan fájdalmat, ő sem érthette különösb fájdalom 
nélkül, s az ártatlan fejdelem halálát, méltólag szivére veszi. 
A többit, monda, a krakkai püspök fogja előadni. A tekintélyes 
egyházi férfiú tehát, ott karolván fel a beszéd fonalát, hol koro
nás fejdelme elhagyta, bővebben tolmácsolta a résztvevő fáj
dalom méltányosságát, mellyet Ferdinánd és neje, az említett 
magyar király halálán éreznek; nemcsak azért mert őket szere
te t, barátság és atyafiság kötötte egymáshoz, de azért is, mert 
a veszélyt, melly Ferdinándot, s birtokait és népeit fenyegeti, 
szeme előtt látja. Ugyanis, ha Magyarország elvész, s a török
től elpnsztíttalik, Ferdinánd örökös tartományai az elsők, mely- 
lyekre a török kegyetlenkedései várnak. Mindezeket, a lengyel ki
rály ő fensége teljességei nem kívánja, sem Ferdinándnak, sem 
birtokai s alattvalóinak, sőt ba isten úgy akarná, hogy megtör
ténjenek, a legnagyobb keservvel értené; miután azonban a 
jelen világ forgása s cselekvényei hiúsággal és veszélylyel telvék, 
és kitudja, nem mindnyájok bűnei s a keresztyénség egyenetlen-

1 «Das Reich Hangern, das doch ain Portten vnd Clausen der Cristenhait 
is t  — «Vnd derselben inwonerzu ainigkait pringen müge.®
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kedései miatt bocsátotta-e reájok a mindenható ezen büntetést 
is?* kéri Ferdinándbt: viselje az egészet csöndes' lélekkel, s 
(igyekezzék legalább jövendőre elejét venni a romlásnak; mit 
pedig —  meg van győződve a lengyel király — könnyen és 
valóban tehet, úgy, ha törekvései által az isteni tisztelet elő- 
mozdittatik, a bűnök elkerültelek, s a krisztusban hívő kirá
lyok és fejedelmek között, béke· és egyesség eszközöltetik. Mi a 
tőle kért fennebbi tanáesot illeti, e részben a lengyel·király is
mét nem javasolhat egyebet Ferdinándnak, mint: hogy a csá
szárnál szintúgy, miként a többi keresztyén királyok, fejedel
mek és köztársaságok, nemkülönben a római szent birodalom
nál is , mindent szorgalmasan kövessen e l, küldjön követeket 
és postákat, s ne kíméljen semmi fáradságot, miszerint a ke
resztyén fejdelmek és országos rendek között, átalános béke és 
szövetség jőjön létre; ez legalkatmasb legczélszerűbb eszköz lesz 
ellentállani a török zsarnoknak, s erre magát a lengyel király 
is ajánlja. —  Kämmerer, további felelet1 nélkül hagyta a vá
laszt, s áttért beszéde második részére, mi küldetésének fő- 
czélja volt. Itt, azon előttünk már annyira ismeretes tények és 
tárnokok előterjesztésével találkozunk, mikép mind amaz újabb 
alku és szerződés, melly Bécsben a lengyel király segedelmével 
s eszközlésére jött létre, mind a már régibb egyességek is, vi
lágosan rendelik, hogy ha a néhai boldog-emlékezetű László és 
Lajos királyoknak magvaszakadta történnék, Magyar - és Cseh
ország, részint őrökségi és más jogszerű czímen, részint ugyan
azon alkuszerződések s egyességek erejénél fogva, Ferdinándra, 
mint igaz, kétségtelen s természetes örökösre szálljon; miután 
tehát az eset, miként mind a világ tudja, isten rendeléséből 
megtörtént és előállott, Ferdinánd, azon ritka bizodalomlól ve
zéreltetve, mellyel a lengyel király iránt, önmaga ugyan sógorsá- 
gához képest, neje pedig különben, ki tudniilik őt, nemcsak mint

1 «Doch sagt Ir Ku. W. dieweil das die leuff vnd frichl diser wellt so voller 
eytlelkait vnd geferlichait sein, vnnd λ illeicht \m b vnnser sind vnd der Cri
sten vnainigkait willen, sollich straff der allmechtig vber vnns verhenngt.*
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nagybátyját, de mint atyját 8 szerencséje előmozdítóját és vé
dőjét tiszteli, becsüli, mindenkoron viseltetett, saját és mondott 
hitvese nevében kéri, bogy a mennyiben ő fensége az érintett 
szerződésnek elősegélője s vezérlője volt, mi több, az Bécsben 
egyedül az ő közbenjárása, tanácsa és befolyása által eszközöl
tetett, most már legyen abban is segítséggel, tanácscsal és párt
fogással, hogy annak valóságos foganat szereztessék, s Ferdi- 
nánd mindkét országot azonnal birtokba vehesse, asokhoz hoz
zájuthasson. Erre a lengyel király,illy nevezetes választ tőn: Miu
tán a mindenhatónak az volt tetszése, hogy a cseh királyi székbe 
Ferdinánd szenteltessék ki s választassák el, ő, részéről ezen 
választást tökéletesen helyben hagyja, abban Ferdinándnak sem
mi gátat s háboritásl nem teszen, hanem őt szívesen üdvezei- 
vén szomszédjául, neki Csehország kormányához szerencsét s 
minden jót kíván. Mi Magyarországot illeti, itt sem akar Ferdi
nándnak legkisebb akadályul is lenni, sőt inkább tanácsot nyújt, 
miként vehesse azt békés birtokába. E tanácsa s véleménye pe
dig abban áll, hogy Ferdinánd, a most-emlitett országot, há
ború és fegyvervonás nélkül tegye magáévá, ollyképen, miként 
mindjárt előadja; s ha e tanácsát fogadja —  de csak így 
és  n e m  m á s k é p  —  ő is örömmel kívánja segíteni minden
ben, mi tőle kitelik, mi Lengyelországnak ellenére nem lesz. 
A mód tehát, mellyel Magyarországot birtokába kell vennie az: 
hogy Ferdinánd ne kímélje semmi fáradságát, semmi szorgal
mát, miszerint a magyar urakat, kik most egymás közt megha- 
sonlottak s viszálkodnak,öszszebékéltesse; így aztán g y ö n g é d 
s é g g e l  v o n j a  m a g á h o z ,  hogy azok őt  i nkább  s z e 
r e t e t  m i n i s e m  f é l e l e m b ő l  s z e m e l j é k  ki  k i r á l y o 
k u l ;  azt pedig semmi esetre meg ne kísértse: bogy azon or
szágot, jelen veszélyes állapotában, fenyegetéssel, fegyverrel s 
erőhatalommal meghódítsa1, —  mert ama másik út könnyebb, *

* »Vnd ist'des Khunigs von Polen maynnng vnd Rat: das E. Ku. Mt dassclb 
on Krieg vnd schwertschlag, in der gestalt v ie  hernach folgt, cinnem, darzu 
vnd  n i t  a n n d e r s ,  Ku. W. gern, v a s  Im muglieh, vnd v ider sein Kunig-
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egyszersmind állandóbb lesz Ferdinándnak. Előadta aztán, mi
kép ó, némelly magyar urak kívánatéra, két követet rendelt s 
küldött légyen Magyarországra, és ezeknek szinte megparan
csolta, bogy az említett magyar urakat, teljes egész erejökkel 
oda intsék s arra buzdítsák: miszerint minden magán érdeket, 
minden viszszavonást, melly netalán köztök volna, félrevetvén, 
egyedül a közjót tekintsék, s királyiul magoknak azt válaszszák: 
ki az országot segítséggel s erélylyel kormányozhatja; ki hatal
mas, magas származású, kihez más. nemzetek is ragaszkodnak, 
s ki mind maga mind rokonai és társai erejével, képes a török
től Magyarországot megóvni, a magyar nemzetet megótalmazni. 
Miből, úgy mond, a magyarok elég világosan megérthetik, hogy 
korongokra jobbat s alkalmasbat, mást, mint Ferdinándot, nem 
választhatnak; reménylvén, miszerint említett követei, ezen elvá- 
lasztatás tekintetében, részökről semmit el nem mulasztanak, a 
magyarok pedig, tanácsukat fogadják és a szerint cselekesznek. 
Válaszát azzal rekeszté: bogy valamint ő, részéről semmit nem 
kímél, miszerint Ferdinándnak, mint kedves és bizodalomteljes 
atyjafiának, öcscsének, sógrának, sőt most már Csehország 
elválasztott királyának, az elbocsátottakhoz képest mindenben 
mi tőle kitelik s Lengyelországnak kárára nincs, kedveskedhes- 
sék, iránta jóakaratát s szíves készségét bizonyíthassa, —  úgy 
viszont Ferdinándban sem kételkedik, miként ez is hasonlót 
fog iránta s országa és tartományai iránt tanúsítani. Nyilatko
zatait hűven tudtára hagyta Ferdinándnak adni, s követét 200 
arany értékű ajándékkal tisztelvén meg, elbocsátotta.

Kämmerer, a még hátralévő időt, a kanczellár végmegláto
gatására fordította. Együttbeszélgetésök ismét két óráig tartott

reich Polan nit ist, helffen will, Vad ist Ku. W. Rat, E. Ku. Mt soll kain vleiss nit 
sparn, die herrn von Hungern, so diser zeit in zwitracht vnd spen sein, zu- 
uertragen, vnd dieselben an sich mit glimpf zupringen, dermassen, das Sy 
E. Ku. Mt mer auss lieb, dann auss forrht erkhiescn, Aber in allweg Rat er, 
das E. K. Mt mit kainer traunng, gewallt, oder Krieg, sich in disen geferli 
chen leuffen desselben Reichs zuerobern vnnderwindt, wann der annder weg 
E. Ku. Mt ringer ankomcn, vnd beständiger werden w urdet”

*20
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Az elválás perczén Szydlovieczky újólag kérte Kammerert, hogy 
Ferdinándnak, az új cseh királysághoz, az ő nevében is kívánjon 
sok szerencsét, boldogságot; azon hozzáadással: miszerint re
ményű, hogy rövid időn a magyar koronához is hasonlót kíván
hat, sőt azt már most előre jelenti. És ezekkel Kämmerer, al
kalmasint teljesen meg lett volna elégedve; de őt a Szydlovieczky 
felbuzgó keble még többen, még némi nemvártakban is része
sítő. Az örök barátság csalhatlan zálogául tudniillik, a már 
kapott gyűrűn felöl, saját húga fiú gyermekével ajándékozta 
meg *, és egy már felnőtt nemes ifjúval, ki nála majdan harczfivá 
képeztessék *. —  Végre Laszky szirádiai vajdánál, Sprova Sza- 
niszló biecsi várnagynál és Schrnovszky kapitánynál végezvén a 
reábizottakat, más nap, november 8-dikán, Krakkóból kiindult 
Már indúló félben volt, midőn a lengyel kanczellár titoknoka 
véletlen nála megjelent, s vele azon meglepő óhajtást közlötte: 
hogy főnöke amaz utasítást, mellyet Kämmerer előtte felolva
sott, szeretné másolatban bírni. A püspök megdöbbent, de 
kivágta magát azon mentséggel, hogy immár indúlni akarván, 
minden poggyásza s különösen a kért utasítás is begöngyölve, 
elzárva, és annyira bekötözve van*, miszerint azt hirtelen ki
bontani, annyival inkább lemásolni nem lehet, —  hanem ha 
őt isten Ferdinándhoz szerencsésen s egészségben viszszave- 
zeti, a kanczellár kívánsága okvetlen teljesíttetni fog. És e rész
ben nem is mulasztotta el Kämmerer, mihelyt Bécsbe érkezett, 
hivatalos jelentésébe szőni azt, hogy miután hozzá a lengyel 
főurak illy határtalan tiszteletet, készséget s jóakaratot tanúsí
tottak, és különösen az egész Szydlovieczky had olly jó  ausz 
t r i a i  s z e l l e m ű 4, Ferdinánd a dicsvágyas kanczellár kivá-

1 »Vnd zu ainem ewigen anzaigen guetter fruntschafft, bat er vnd heir Ni
cias Schydlawitz Schatzmeister sein ß rued er mir pro obeide oder grieswärtl 
lrer leiplichen Schwester Sun gegeben.* — * »Hat mir sonnst auch noch ain 
gewachsen Edlman zugestellt, der soll ain Krieger werden.* — 8 »Dieweil 
aber sollichs nit zu thun w as, gab Ich die anntwurt, Ich wollt derselben stund 
weg ziehen, als leb dann gethan, so war all mein each eingemacht versperrt 
vnd verbunden* stb. — * »In summa das g e s c b l ä c h t  von Schidlowitz ist 
gue t  Ö s t e r r e i c h i s c h . *



222 II··.

nalait, kinek sok hasznát veheti1, a Kämmerer kijelentett ígé
reteihez képest, teljesíteni méltoztassék, —  sót igen illendő 
volna, hogy azon fiút is, kit ő zálogban kapott, 8 a Fér dinárt 
becsületéért elfogadott, ő felsége magához venné, vagy lega 
lább valamelly más úrhoz adná, hol a Szydlovieczkyval kötöt 
barátság díszére tisztességesen felneveltethetnék *. És ha itt . 
főpapot a reménye felett kapott ajándéktól szép szerével mene- 
kedni látjuk, ne csodáljuk; Ferdinánd kincstára üres volt, íg 
Kammerernek az egész úti költséget, s mind maga mind kíséret· 
számára megkivántatott gyászruhák árát, saját erszényéből kellel 
előlegeznie, mi több, tiszteletdíjakul 150 forintnyi —  előtt« 
olfy nagy —  öszveget kiosztania *. Ferdinánd azonban, a hozot. 
jó hírekért mindezt szíves örömmel megtéríti, sőt a lengyel 
király bölcs tanácslatait is kétségkívül követi vala, ha időköz 
ben Magyarországon a dolgok oily rendkívüli változást nem szén 
védték volna. És itt szemlét kell tartanunk az eddigi bonyodal
mak kifejlése felett, melly Ferdinándra nézve épen nem vol 
kedvező.

Nyugodt bizodalommal eresztette ő el October végén Bécs- 
ből Erdődy Simon zágrábi püspököt, s utána majd novembet 
elején a hozzá annyi hűséget tanúsított gróf Frangepán Kristófo 
a végett, hogy ezek együtt és egyenként, mind Tótországot 
mind a Frangepán ótalma alatt álló magyar vármegyéket, az « 
pártjára vonják. Erdődy, miután Bécsből Pozsonba tért, innen 
egyenesen Császmára sietett, s onnan november 10-dikén kel 
levelével nem késett zágrábi káptalanál felszólítani, miszerin 
az özvegy királyné meghívása következtében, a komáromi ország 
gyűlésre, követekül, köztekintélyű s méltóságú egyéneket válasz 1 2

1 »Der wäriicb Eergierig ist.® — »Er ist E. Ku. Mt wol zu prauchen.® —
2 »Wer Eerlich wo E. Ku. Mt den Khnaben annem oder ainem anndem herr 
beuelhe, darbey Er seiner so guetter vnd Eerlichen fruntschafft zu Eern ei 
wachsen möcbL® Kämmerer követségi jelentése Gévaynál Ork. z. Gesch. K 
Eredetije a ce. k. titk. levéltárban. —  * »Auch vber alles von meinem geltt i 
die annderthalb hundert guldin verert, in hoffnung E. Ku. Mt werd sollic) 
gegen mir mit gnaden erkennen. U. o.
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sz ó n , kik oda majdan ő vele együtt indulhassanak; sőt azt is 
megjegyezte, hogy δ erre András rizánói püspök nrbóczi fóespe- 
res te t látná legalkalmasabbnak, ki Magyarország főrendéi előtt 
is olly tekintetben áll, miilyennel más nem dicsekedhetik; ám
b á r —■ megjegyzé —  a káptalanban, sem prépost, sem ének
lő , sem olvasó kanonok nincs, s az említett Andrásnak, ki az 
δ  társaságában csak imént állott ki temérdek fáradalmat, nyu
galomra lenne szüksége *. Azonban az esztergomi érsekszék 
elnyerése iránti kivánatára, mellyel Frangepán Kristóf által any- 
nyira sürgetett, a kedvező elhatárzat Ferdinándtól nem jővén, 
János király hódolatra-intő hirdetménye pedig mindenfelé kiki- 
áltatván, ő Magyarországra, és pedig nem Komáromnak hanem 
Székesfejérvárnak tartva, megindult Csurgón keresztül a Ba
laton mellé Kőröshegyre ért, hol a Győrből közeledő Frange
pán Kristóffal találkozott Mint láttuk, Frangepán, november
14- dikén, azt ígérte Ferdinándnak: hogy ő Erdődy Simont a 
komáromi gyűlésen megjelenésre reá fogja venni; noha ekkor már 
Bécsben az a hír szárnyalt felőle: miszerint ő Jánoshoz köve
teket küldött, s vele titkos alkudozásba ereszkedett, hogy ha 
Zeng városát neki adja, szolgálatába áll *. Erdődyre ellenben 
János királytól az volt bizva: hogy Frangepánt, térítse pártjára. 
Itt tehát a dolog a kenyértörésre került. A püspök, terjedelmes 
és hatályos szavakkal kezdte rajzolni Frangepán eleibe a haza 
állását; majd szépen festette: mikép Janos király, a néhai ber- 
czeg Corvin János jószágait, ezeken felül a vránai perjelséget, 
és mit a Ferdinánd részén mindeddig el nem érhetett, Magyar- 
ország ^kapitányságát kívánja neki adni. A hainburgi s pozsoni 
tapasztalatok által már megingatott léleknek több nem kellett. 
Erdődy, Frangepánt magával vitte, Székesfejérvárra *.

* KercheKch Hist. Episc. Zágráb. 215 1. Katonánál XX, 7. 1. — * »EI conte 
cristophoro frangepane ha mandato sui nunty al vayuoda per hauer segna, 
et hauendola el se judica el seruira a esso vayuoda.* Paribom András tudósit. 
Moro Jánoshoz novemb. 28,1526. Sanudonál XLIII, 201 lev. Paribom novemb.
15- dikén indult Becsből. — * »Ceterum Nouitates has possumus Dominacioni 
Yeslre Magnifice serükre: quod Reuerendissimus dominus Episcopus Zaera-
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Nagyobb öröm Jánost alig érhette, kedvesebb vendégek 
udvarába alig érkezhettek volna, mint Erdődy Simon és Fran- 
gepán Kristóf, —  kik, a mellett hogy a magyar hazában is elő
kelő tekintéllyel bírtak, Tótországgal csaknem kényök szerint 
rendelkezhettek, s a mohácsi gyásznap óta szakadatlan az öz
vegy királyné és Ferdinánd részén s párthíveik közt forgódván, 
az ellenfél titkaiba beavatva voltak, erejét ismerték, terveit tud
ták. De e két férfiú, főként Frangepán, egyszersmind elkerülhet- 
lenül szükséges is volt arra, hogy a János már-már sülyedező 
trónját támogassa. Pozsonba tudniillik és Bécsbe, alsó-lendvai 
Bánfiy János, András tanár, és a kanczellár Verbőczy István 
rendeltetvén követekül1, János udvarában Czibak Imre, Pős- 
tyéni Gergely, Tomallyav Jakab és Dóczy János maradtak min- 
dentvezető főkormánytanácsosokul, kiknek —  miként Szerémy 
megjegyzi —  »ajkaikról méz, szívókból méreg folyt" , kiknek 
egyéb czéljok nem volt, mint az országos zavarban főhivalalo- 
kat horgászni, a királyi széket kérelmekkel elözónleni, a velek 
egyet nem értők jószágait hűtlenség czímén elnyerni, s midőn 
az adománylevelek már kezeikben voltak, a gyáva királyt háta- 
mögött kinevetni*. És ha Jánosnak azon leveleiben, mellyeket 
megkoronáztatása után a lengyel királyhoz s kanczellárhoz írt,

biensis per Chorgo erga dominum Waywodam iu it: et in Kereshegh Specta
bilem et Magnificum dominum Christophorum de Frangepánibus comperyt: 
multisque verbis et pollicitacionibus ipsum allocutus est, promittens sibi quod 
dominus Waywoda promisit sibi dare bona quondam Joannis ducis cum prio
ratu : et ad hec Capitaneatum huius Regni: quem secum reduxit erga domi
num Waywodam.* Tahy János levele Báthory István nádorhoz «Datum io 
Chorgo feria sexta ante festum Catherine virginis (nov. 23) 1δ2β.* Gévaynál 
ürk. z. Gesch. KI. Eredetije a cs. k. titk. levéltárban. — 1 Szerémy 42 1. — 
* »Hoc erat in Nouembris mensibus, in Octaua Omnium sanctorum (hibás), 
dum adhuc scribebant 1626, et cum co (Rege) nullus hungarus, preter: 
Emericus Cibak et Gregorius Pestieni, et Tornaj Jacobus, et Joannes Doci; 
isti erant Consiliarii, latrones; mei procedebat de ore eorum, attamen ve
nenum vhehebant in corde; erant tantum Nobiles, et de ipso omnia, pos
sessiones rogabant, et de Rege supplicabant per notam infidelitatis; et liben
ter eis distribuebant, et in scriptis habebant, in literis donacionalibiu, et 
tantum deridebant q u a s i  f a t uum.*  Szerémy 43 L
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az igazságot és történt dolgok természetes rendét nagyrészt 
elferdítve láthattuk is, azon nyilatkozata: hogy az elnyert ki-' 
rályi méltóság magas polczát önmaga sem találta erejével egye
zőnek, a színezetlen őszinteség hiteles szava volt. A királyko
dás pár napjába, a kormányzat s országügyvitel egykét műté- 
telébe belefáradva, erélytelenül dőlt ő a nemcselekvés renyhe 
ölébe, s uralkodóban megkivántaló ildom, meszszelátás és 
ügyes tapintat nélkül engedte magát iméntnevezelt tanácsosai 
által vezettetni. Tespedő időzéséből a Pozsonba, Sopronba és 
Győrbe szállított német hadak fegyverzörrenése, a Komáromba 
hirdetett országgyűlés közeledte, sFrangepánnak és Erdődynek 
hozzáérkezte riasztotta fel. Eleven színben rajzolták ezek előtte 
az ellenfél mozgalmait, különösen a nádor törekvését, ki a fejér- 
vári gyűlés szigorú határozatával semmit nem gondolva, sőt még 
inkább felingerelve, nyilván hirdeté: hogy addig meg nem nyug
szik, mig Ferdinándot a magyar királyi székben nem látja *. A 
fenyegető veszély elhárítása végett tehát János, tanácsba gyűj
tötte híveit. A fegyverben gyakorlott barczszomjas Radies Bosics 
szólalt meg, rácz nyelven. »Mi czélja —  monda ő, a királyhoz 
intézve szavait —  e soká itt mutatásnak? Felséged elődei, mi
ként a hagyomány tartja, három nap és három éjjel szoktak a 
koronázási helyen maradni, s felséged már majd két hete 
hogy Székesfejérváron mulat. Az én tanácsom az: Induljunk meg 
rögtön, vízen és szárazon; foglaljuk el Pozsont; saját honában 
támadjuk meg a cseh királyt; csirájában fojtsuk el a gonoszt,—  
nehogy késő legyen az orvosság." Tetsző képet mutatott a király, 
de a tanácsosok nagyobb része ellenkezői nyilvánított. »Urunk 
királyunk! —  mondának ezek —  azt most ne cselekedje fel
séged, hanem hagyja jövendőre; jelenleg már tél van, az alkal
mas idő szent György havában lesz" *. Egy őszbe-vegyült sza- 1

1 Istvánffy IX. 8δ I . * »Inde Radich, unus miles tracianos, satis exper
tus in bellica arte; et dixit regi Joanni l i n g v a  t r a c i a n a :  Quid bic spá
cium babes in Civitate Albe regalium ? cum dictio regibus prodecessoribus est, 
quod tribus diebus et tribus noctibus debet perseuerare Vestra Maiestas, iam

15
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kálú, közép termetű férfi emelt szót; kit kevés beszéd, vitéz 
lépés, a latin nyelvben jártasság jellemzett *. Életideje mintegy 
60 év felé közeledett. A harczias szellemű, hadviselésben nagy- 
tapasztalású horvát, gróf Frangepán Kristóf volt »Miután —  
hangoztató ő — felséged, a mindenható akaratából, s minda
zok egyenlő értelmével, kik felségednek hűséget esküdtek, a 
királyi méltóságra jutott, fűként most kezdetben kell azt erő
sen védnie és ótalmaznia. Hadai száma nem megvetendő. Hogy 
Ferdinánd ellenségül fog fellépni, kétleni nem lehet. Javaslom 
tehát: felséged szálljon azonnal táborba Tata alá; nekem pedig 
engedje: legalább 4 ezer emberrel, Ausztriába berontanom, s 
azt tűzzel vassal pusztítanom. Ulyképen biztan reményiem, hogy 
nemcsak kedve nem lesz az ellenfélnek minket megtámadni, 
sőt békeért fog követei által könyörögni" János a többség vé
leményét és saját balszerencséjét követve, szentes kegyelettel 
léiéit: »Jól tudom gróf! hogy ez az ú t, melly a fejdelemség 
elnyeréséhez és megtartásához visz, —  jól tudom hogy ki or
szágokat, birodalmakat akar szerezni, annak ellenségeskedést, 
kegyetlenséget is el kell követnie; ámde én keresztyén vagyok, 
nekem a velem egy hiten lévőkkel úgy bánnom nem lehet Ke
zeimet én keresztyén vérrel befertőztetni nem akarom. A nagy 
isten, ki engem e polezra emelt, elég hatalmas: itt,  ha akar, 
kegyetlenség nélkül megtartani; különben pedig legyen az ő 
szent tetszése szerint." Az indulatos, harezszomjas Frangepán 
arcza, haragra gyűlt2. Ő éreztetni szerette volna Ferdinánddal,

sunt plus quam duo ebdomade quod hic manet Vestra Maiestas. Sed do con
silium , ut statim curramus super aquam ct super terram Posonicnsem (Civi
tatem) occupare ct Regiam Maiestatem Bohemorum. Principiis obsta, sero 
medicina paratur. Rex audiens bene videbatur, sed isti consiliarii novi dice
bant: Non domine Rex, sed ad futurum, quia jam nunc iems est, et in 
mense Aprili bonum erit mouero se Regie Maiestati.* Szercmy 40 1. — 
1 »Posthec venit Christoforus groph de Crowacia cum solenne ad regem Joan· 
nem; et erat in statura mediocris, caput cum barba senectus, et in verbis 
paucis, in latino sermone edoctus, in passu suo miles.* Szerémy 42 1. — 
* Szermeg 11 ,12  L Ó e tanácskozást Budán történtnek mondja ugyan, de a 
körülmények oda mutatnak t hogy az még Fejérváron tartatott.
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benne mit és ménnyit vesztett. A vele egyértelműek vonásaiból 
gúnyos elégedetlenséget lehetett olvasni. »Helyesen nevezé őt 
—  snttogák ezek —  Dózsa György » k a t a l i n  vajdá"-nak,mi
dőn Zsarnó alól, öcscsével együtt, Nándorfejérvárra futott, most 
igazi ka t a l i n  k i r á l y ;  azt hittük jó mezőőr lesz s megóvja 
vadtól a nyájat, de bizony lágy pásztor alatt a farkas gyapjaf 
rúg" \  A tanács eloszlott; azon csekély eredménynyel, hogy a 
komáromi gyűlés meggátlására, Ráskay Gáspár, fegyveres erővel, 
Tata felé csakugyan elküldetett. Maga a király, a közvélemény 
megvető kitörései által kísérve, Budára viszszatért.

Ráskay merényét szerencse követte. Tatát s Komáromot 
a bűtelen várnagy, eadrédi Somogyi Ferencz, nemcsak nem 
védte, sőt a tatai alvárnagy Cseszneky György egyetértésével, 
neki önként feladta; s maga, színlelt segélysürgetés végett, 
Pozsonba a királynéhoz szaladt. Mária, a hitelűben bízva, var
jast Nagy Imrét, az alnádort, küldte vele; hogy ennek együtt- 
munkálásával, számára, az említett várakat viszszanyerni (igye
kezzék. Somogyi azonban, palástolt álnokságát folytatva, esküje, 
becsülete, kötelessége ellenére, Nagy Imrét is a Ráskay kezébe 
játszotta *. Budán, némileg viszszaádaték a kölcsön. A mint a 
király a székvárosba megérkezett, Batthyányi Ferencz és Török 
Bálint, a várlak előtti téren volt szent György kápolnája körül 1

1 »Rex mouit se ad Budám quasi effeminatus homo. Qui expuebant, qui 
faec dicebantt Vere bene nominaverat eum Georgius Siculus C a t b a l i n  
v a j d a  sub Sarno, quum cum suo fratre sagundabat (száguldott) versus Nan- 
doralbam; nune est K a t a l i n  k i r á L  Nos existimabamus quod esset bonus 
pastor campi, ut defenderet agnellos a lupibus, sub moUi pastore lupus la
nam kákát.* Szerémy 41 1. Nevezetes bogy lstvánffy e zsarnói megverettelést 
1515-dik évi julius elejére teszi, mikor már, az 1514-ben kivégzett Dózsa 
nem élt. Hammer azonban, török történeteiben azt mondja, bogy Szclim 
szultánnak 1514 diki november közepe táján gördittettek lába eleibe Amosiá- 
ban a Zsaruénál levágott magyarok és horvátok fejei; ez tehát Szcrcmy elő
adását igazolja, s világos hogy lstvánffy az évet eltévesztette. Szapolyay Zsar
uénál 1514-diki julius elején veretett meg, s innen egyenesen jött fel Temes
várnak julius közepén Dózsa ellen. — * L Ferdinánd levelei 1527 novemb. 
4-ről és 1528 apriL 5-ről; eredetiekből. —

1 5 *
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sétálgatva, öszszesúgtak, s a következett éjjel, zászlóaljaikkal, hír 
és engedetem nélkül, búcsúvétlen odább ál lot takMajd Perényi 
Péter színiette be magát, ki az indulót Fejérváron be sem 
várva, keze közé kerített zsákmányával, a szent koronával 
előre nyargalt; s azon ürügyet használva, mintha részint a tö
rök történhető újabb berohanása, részint az ellenfél fenyegeté
sei miatt a koronát Visegrádra vinni veszélyes lenne, kiesz- 
kózlötte: hogy azt magánál tarthassa *. Eleinte Siklós, vagy haj
dani kiejtés szerint Soklyós várába szándékozott azzal mene
külni, Baranyába *; de majd, talán a tájékon kiütött mirígyha- 
lál miatt, más gondolatra térve, saját megyéjébe Ábaryba sie
tett, s azon rengeteg erdőségtől borított hegylánczolat keleti 
részén, meliy Abaujt Zempléntől elválasztja, mellyet a nép 
Prédahegyeknek hí, meredek sziklabérczen épült Füzér várába 
rejtette * —  mintha egy nagyszerű political szójátékot akart 
volna feltüntetni, p r é d a  hegyek közé s f ü z é r  várba hurczoi- 
vána nagy p r é d á t ,  királyaink felszentelt homloka arany-fü
z é r é t  Mielőtt azonban elindúlna, elég eszélyes volt: novem- 

Nor. 23. bér 23-dikán, hogy a felföldi városokra még a tokaji gyűlésen 
kivetett adó hátralévő felét behajthassa, egy komoly királyi pa
rancsot kieszközölni; meliy az epeijesiekhez így hangzott: 1 * 3

1 »Bene recordatur Dominacio Vestra quando ad Budam descendebamus de 
coronacionc, et Valentinus Therek et Franciscus Batthyány circuibant sanctum
Gcorgium, capellam; et unus alterum valde hortabatur ut ad futuram noctem 
vexillum ferrent in nocte profugerent de Buda ambo absque scitu et licenda 
regis.» Szerémy 42L — * »Das* die Cron nach  d e r  E r w e h l u n g  d a v o n  
g e f ü h r e t  s c y ,  das hab ihr Herr (János) nit allein von ihme selbst, son
dern mit sampt seinen Milgcscllcn Percnio P e tro .... und daramb gethan, da
mit dieselbe Cron bey der schweren Leuflten des Türken, und gewaltigen 
Überzug, den Ständten widerumb geantwortet werde.» Goldast II, 6 t  L —
3 »Preterea Magnificus dominus Petrus de Peren ad Soklyos est venturus.* 
Tahy János levele Báthory István nádorhoz 1526 novemb. 23-róL Gévaynil 
Urk. z. Gesch. KI. Eredetije a cs. kir. title, levéltárban. —  * »Et Petms 
Prini illico cucurrit gaudenter ad Budam, non spectavit regem , et de 
Buda ^  cucurrit ad Fizirvára, et ibi coronam statuit, in duro loco.*
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J á n o s ,  i s t e n  k e g y e l m é b ő l  Magyar · ,  Daímát - ,  Mor
vát -  stb. o r s z á g o k  ki rá l ya .

Okos érdemes kedvelt híveink! Ámbár minap, Tokaj me
zővárosban tartott gyűlésünkből, az ott velünk együttlévő va
lamennyi urak megegyezéséből s akaratával, nektek meghagy
tuk volt: hogy a többi, úgymint Bártfa, Lőcse és Szeben vá
rosokkal egyetemben, temesi várunk segedelmére, mellynek 
szükségét s szorult állapotát láttuk és meggondoltuk, a fenye
gető nagy veszély közt, tekintetes és nagyságos Perényi Péter 
akkori temesi ispán, most erdélyi vajdánk kezéhez, ezer forintot 
fizessetek, —  a melly öszvegből mennyi esett légyen minde
gyik városra Gzetendő, ez iránt hozzátok küldött levelünkből 
bővebben megérthettétek, —  úgy halljuk mégis az említett 
Perényi Péter erdélyi vajdánktól, hogy azon ezer forintból fe
lénél többet le nem fizettetek. Miért is hűségteknek ezennel 
szigorúan meghagyjuk, parancsoljuk és rendeljük: miszerint e 
levelünket vévén, nevezett Perényi Péter ispán és vajdának, 
azon ezer forint hátralévő felét is, mennyi tudniillik abból előbbi 
levelünk tartalmánál fogva hűségtekre esik, legkisebb haladék 
vagy kifogás nélkül teljesen letenni s lefizetni, egyszersmind fel
szólítván meghagyjuk hűségteknek, hogy az imént-említelt Pe
rényi Péter ispánnak, miután jelenleg az erdélyi vajdaságot neki 
adtok, egy mezei ágyút vagyis taraczkot is, minden kellékestül 
szolgáltatni, okvetlen tartozzék, köleleztessék. Ezekben más
kép tenni ne merészeljen. Buda, szent Kelemen pápa napján, 
az úr 1526-dik esztendejében *.

Illy körülmények közt jelent meg ugyanez nap Pozson- 
ban: egy felől a Ferdinánd, más felől Sopron városa embere. 
Amazt a város, mivel ismét péntek volt, egy tál hallal, és borral 
fogadta *5 ez, a János király hódolatra zaklató levelét hozta.

1 Wagner Diplom. Comit. Sáros 2511., utána Katona XIX. 753 1. — 1 »Item 
Freittag vor Katarine geschenckt des Königs man ain essen visch vmb XII ß ,  

vnd Wein per I ß .  thuet 1 b <L* Poison városa számviteli könyve 1526.
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És e körülmények öezszecsoportozatában, s e két ember meg
jelente következtében, Mária királyné, a Komáromba kitűzve 
volt országgyűlést, hirtelen, szent András napra, Pozsonba tette 
át; s híveit sietve odaintette: hogy e városban, november utolsó, 
vagy legalább a jövő december 1-só napjára, jelen legyenek. 
Semmit nem tudva még a Frangepán Kristóf elpártolásáról, 
vagy legalább azt hinni nem akarva, hozzá is e bizodalomteljes 
felszóHtó-levelet intézte:

»Tekintetes és nagyságos slb. Jelen a napja azon gyűlés
nek, mcllyet mi, Komárom mezővárosba, a nádorispán úrral 
együtt, az ország hajdani szokása szerint kihirdettünk. Mivel 
azonban ezt ott, sok előgördült akadályok miatt, megtartani 
nem lehet, benneteket felszólítunk: miszerint a közelebbi szent 
Katalin ünnepének legalább 6-dik vagy 7-dik napjára, Pozsonba 
jőjetek; velünk s a főpap stb. urakkal együtt mindazon szüksé
ges dolgokról tárgyalkozandók, mik a magyar nemzet szabad
ságának, védelmének, egykori hírének helyreállítására, s az 
utóbbi években a török által elfoglalt váraknak viszszaszerzésére 
fognak tartozni. Tudjuk hogy hazátokat, köz- és magán-szabad- 
ságtokat szeretitek, máskép tehát ne tegyetek. Kelt Pozsonban, 
szent Kelemen pápa ünnepén, az úr 1526-ik esztendejében·* 
—  És hogy a nagytekintetű férfiúra annál több hatása legyen 
e latin nyelven írt levélnek, a királyné még következő néhány 
emlékeztető sort ragaszta hozzá németül, saját kezével: »Gróf 
Kristóf! A mi kívánságunk az: hogy ti, a közöltünk történt szóbeli 
egyesség és saját ígéretetek szerint, erre a Rákus-ra eljőjetek; 
ha ez által a keresztyénségnek és ezen országnak nem csekély 
javára lenni, akartok. Teljes jó és kegyes indúlattal szándékozom 
én ezt nektek, s a tieiteknek, uram bátyámmal együtt elismerni 

Mária királyné sk.” *.

A válasz, mellyel ugyanő, Sopron városa emberét, küldői
hez viszezaeresztette, szintolly ész- és alkotmányszerű, mint 
eezdlyee volt Szabatos szerkezete így szólt:

SSO

* Lehóczki, Stemmatographia, Part 1L 142 1.
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M á r i a ,  i s t e n  k e g y e l m é b ő l  Magyar -  é s  C s e h o r s z á g  
k i r á l y n é j a  stb.

Okos érdemes kedvelt híveink! Leveleteket megértettük- 
Láttuk azt i s , mellyel János vajda hozzátok küldött. Hol felsé
günktől értesítést kívántok az iránt: vájjon az ő iratára mit fe
leljetek , s hívására magatok közöl valakit hozzá küldeni tartoz
tok-e? Ha az, ki a vajda levelét nektek átadta, még el nem 
ment, ettől feleljetek; különben pedig, küldjétek hozzá valakit, 
nem az esküdt polgárok számából, hanem valamelly mást, mind- 
azáltal ollyat, ki akarattokat értelmezni tudja. Ettől megüzenhe
titek a vajdának: hogy, miután a mi fenséges és kedves urunk 
féljünk, a múlt háborúban, a keresztyén hitért elhunyt, és mi 
czenPozson városunkba jöttünk, ti, miként igaz hívekhez illett, 
a mi pártfogásunk s étalmunkhoz folyamodtatok, és mi időköz
ben mindenről gondoskodtunk, a mi védelmetekre s ótalmatokra 
tartozandott, —  azon hadakat pedig, mellyek nálatok vannak, 
mi küldöttük, a város védelmezésére, s ezeket ti nem úgy tart
játok mint i d e g e n e k e t ,  hanem mint a mieinket, azaz: Ma
g y a r o r s z á g  k i r á l y n é j á n a k  h a d a i t ;  ti azonban, Ma
gyarország testétől s koronájától elszakadni nem akartok; sem 
ezt mi nektek soha is nem javaslottuk; de mindaddig, mig a király 
iránt az egész ország nem egyesül, rajtunk, mint királynén kívül, 
más fejedelmet ti nem ismerhettek. Védeni és megtartani fo
gunk pedig benneteket, bármelly ellenségeitek ellen. Kelt Po- 
zsonban, szent Katalin szűz ünnepe előtti legközelebbi pénte
ken , az úr ezer ötszáz huszonhatodik esztendejében.

Mária királyné sk. *.

Több akadállyal több nehézséggel küzdeni alig lehet, mint 
az így Pozsonba áttett országgyűlésnek küzdenie kellett. A ki
rályné fennebbi sorai Frangepán megjegedt keblére tompa han
gok voltak. János, széteregetetl újabb leveleiben komolyan in
tette az ország lakosait, hogy miután ó királyivá már nemcsak 1

1 Sopron városa levéltárából; Czech János kir. tanácsos ür szives közléséből.
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elválasztalolt de meg is koronáztatott, nincsen ok miért a Po- 
zsonban létesíteni czélzott gyűlésen megjelenjenek \  Sopron 
városa, miként épen láttuk, elhatározatlan ingott, nem tudva 
ide vagy oda hajóljon-e ? sőt a Ferdinánd által oda rendelt újabb 
δ 00 főnyi idegen gyalog hadtól megrettenve, ismét Máriához 
küldött, tőle e részben megnyugtató utasítást, egyszersmind 
a felől is értesítést kérvén: vájjon a dolgok jelen állásában, a Ko
máromba kihirdetett országgyűlésre kúidjön-e követeket? Po- 
zsonban, a várban, a megszomorított Bornemisza, az új király 
követéhez úgy mutatta magát, hogy a Szalay János nyilvánítása 
teljesedésbe látszott menni, s valóban eddig nem reményit ese
ménytől leheteti tartani 2. Komáromban már Ráskay székelt; 
közeledte hírére a Győrbe küldött s fő nélkül maradt hadcsapat 
szétoszlott \  Egész Tótország a Frangepán Kristóf és Erdődy 
Simon ösvénye szélén állt. A vránai perjelséghez tartozó várak
ban lévő vitézek, kik, mivel iizelésökel egyenesen az udvartól 
kapták, köznyelven u d v a r i a k-nak neveztettek, hópénzeik 
nem érkezte miatt a nyugtalanság felső fokán szédelegtek. Bács 
vármegyében a fekete ember kétes zászlót lobogtatott, minden 
szökevénynek minden kóbornak lidérczlüzet gyújtott, a fóldnépe 
hozzá csapatonként tódult. Dunán túl s a Dráva mellett, a Fran
gepán által nem rég lecsendesített jobbágyság ismét zajongolt, 
az urak birtokaira sovárgó szemmel tekintett, csak alkalomra 
várt A késő ősz az útakat járhatatlanokká tette; és mind e nyo
morok és zavarok tetején, a sokkép sujtolt árva nemzet felett, a 
borzasztó döghalál úrkodolt. Egy mellvas ennyi csapások hullá
mai ellen elegendő nem volt Helyén kellett lenni kebelben a 
szívnek, melly a körülmények illyen állásában meg ne tántorod- 
jék. És épen e nehéz helyzetben kell meglesnünk nagyságos 1

23 3

1 YVidmann, Goldast II. — 2 Raubcr Kristóf levele Ferdinándhoz 1527 ja
nuár 1-ról, a es. k. titk. levéltárban. — * »Hauendo sentito chel re nuouo so- 
praditto andaua a quclla volta e leuato esso conte (Frangepán) senza far al- 
tro.® Contarini Károly tudósítása 1526 novemb. 24-ról, Gévaynál Urk. x. 
Gesch. KI.
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Tahy Jánost, a vránai perjelségkormányzót, Csurgón, Somogy
bán, egy pusztán hagyott házban. —  A köpcséni szerződésre em
lékezünk. Annak értelmében neki tüstént, a szóbeli egyezkedés 
szerint pedig úgy, mint Batthyányinak, e bó utólsó napjáig, 800 
könnyű lovassal, Ferdinánd mellett kell vala lennie. A magyar 
lovasok ez időben, nagyrészt nemesekből álltak, ősi czímer és ősi 
kard kivántatolt, bogy valaki a lovas seregben pénzért szolgál
hasson. Neve az illyennek wvitéz' ' ,  czíme nVi tézlő"  volt, és e 
czfan mai napig megmaradt a hivatalos nyelvben, egyaránt, ha 
nem országnagy, minden nemesre. Azon nagyszámú szegény 
nemesség hajdan a hazában nem hasztalan volt; ez tette a hon
védelem magkövét. A harcztér nyújtott neki kenyeret, foglalko- 
dást, mezőt a dicsőséghez, lépcsőt a borostyánhoz. Midőn Tahy, 
illynemű lovas csapata kiállítása végett, a képzelhető legrosz- 
szabb időben, nem k i l e n c z  száz forinttal, miként Ígérve volt, 
hanem csak nyolcz százzal, nagy nehezen haza vergődött, a 
vidékbeliek alig akartak reáismerni; meg sem álmodván bogy a 
Komáromba kihirdetett országgyűlés eredménye előtt viszsza- 
térjen l . Váratlan megjövételét balra kezték magyarázni; annyi
val inkább, mert az átalános hangulat azon tájékon a már meg
koronázott királyhoz szított. Frangepán Kristófnak egy atyjafia 
köszöntött be nála. Elbeszélte a nevezetes újságot, melly Kő
röshegye· történt. Álh'totla: hogy János király mindazt valóban 
megígérte Frangepánnak, mit Erdődy Simon mondott 2. A szép 
jutalom, s a gondolat: más birtokában látni a perjelség szélesen 
kiterjedt jószágait, Tahyra nézve közönyös nem lehetett. Majd 
egy levelet hoztak utána Pozsonból, hol ez őt kereste, de nem 
találta. A királyi udvari vitézek fizetést követelő levele volt A 
kétségek és bajok illy halmazában fogatott tollat íródeákjával, s 1

1 »Notum facimus Spectabili et Magnifice Dominacioni Vcstrc quod nos tam 
in malo tempore difficulter et satis tarde domum venimus, vbi vix noticiam 
nostri habuerunt, arbitrantes nos domum minime redituros.* — * »Et hec nobis 
dixit pro certo quidam consanguineus suus, quod dominus Wayuoda predicta 
ipsi domino Cristopboro promisit dare.*
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íratott, elég teijedclmescn, a nádornak. Csodálkozik — monda 
soraiban —  hogy ha Ferdinánd s Mária csakugyan akartak vala
mit, miért nem akkor tették: mielőtt még János megkoronázta
tott volna, s miért parancsoltak neki ollyat, hogy a bánnal 
együtt, Katalin után hatod napra, seregestül nálok legyen; ho
lott nemhogy hadakkal, de kocsin is alig mozdulhat ki ' .  Neki 
úgy tetszik: jobb lenne az országgyűlést elhalasztani; mert ma
gán kívül senkit sem lát, ki olt megjelenne; s ha ő, a bánnal, 
miként szándékozik, elmegyen, egész Tótország, egész Po- 
zsega, Yaipó, Somogy és Szala vármegyék, azonnal Jánoshoz 
pártolnak *. Hadait is alig tudja kiállítani; és attól fél: hogy mig 
ő , Ferdinánd s Mária mellett ottfcnn mulat, az egész nemesség 
elhagyja, és nem lévén senki az udvarpárliak közöl, ki helyette 
lent maradjon, azon országot és vármegyéket az ellenfél, ré
szint szép szavakkal, részint fegyverrel, elpártolásra kénysze
ríti, ső t s a j á t  p a r a s z t j a i k  i s  e l l e n é k  l e s z n e k ;  ezek 
pedig, kétség kívül, senki jószágait sem fogják hamarább feldúlni 
s elpusztítani, mint épen a nádoréit és az övéit, mellyek, úgy
szólván, szájokban vannak *. Legjobbnak látná tehát: ha azon 
tájékon, maradna Ferdinándnak egy embere, ki mind Tótorszá
got, mind a nevezett megyéket * , hűségben s akaratában tudná 
tartani; mit, úgy hiszi, az ő személyes jelenlétével legkönnyeb
ben el lehetne érni. Jelentette: hogy az udvari vitézekhez, még 
hazaérkezte előtt elküldött egy szolgáját s, miután a folyóvize-

1 »Quo dic non cum exercitu sed in redis vulgo Kochy sc moucrc vix pote
rimus.* — * »Neminem enim videmus qui ad ipsa Comicia ascenderet preler 
nos. Et si nos cum domino Bano ascendemus quod et facere volumus,. illice 
R e g n u m  S c l a u o n i e  e t  C o m i t a t u s  v n i v e r s i  de P o s e g a ,  W a l p e  
Simigium nccnon Comitatus de Zala ad Joanncm Wayuodam deficient*; tehát 
TahyJános sem számolja P o z s e g a  és Valpó vármegyét T ó t o r s z á g  hoz; 
pedig ő felőle sem lehet hinni hogy ne tudta volna: mi Tót-  mi M a g y a r -  
o r s z á g ?  — '  »Et i p s i  n o s t r i  r u s t i c i  c o n t r a  n o s  s t a b u n t  e t  
e r u n t .  Et proculdubio nullius bona cicius quam eiusdem Spcct. ct Magni
fice Dominationis Vestre et nostra quo quasi iu faucibus sunt, occupabunt, 
oppriment.* — *»Qui predictos c t  R e g n u m  c t  Co mi t a t u s . *  — 5 »Erga 
Au l i cos  vero Regie Majestatis prius quam descendere voluimus misimus 
familiarem nostrum.*
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ken az átmenetei a rossz idő miau egészen meggátoltatván, s a 
járás kelés is biztos nem lévén, maga nem indulhatott; szol
é i  azonban mindeddig viszsza nem tért, hanem ím egy leve
let hoztak utána Pozsonból, mellyel eredetiben közöl, lássa a 
nádor: mit kelljen tennie. »Mi —  úgymond —  csak arra kérjük 
tekintés és nagyságos uraságodat, hogy ha tapasztalja: miszerint 
Ferdinánd és a királyné hidegen fogják a dolgot, uraságod gon
doskodjék: nehogy magunkkal gyermekeinket, rokonainkat, ba
rátainkat, s minden vagyonúnkat is elveszítsük; hanem, ha ö fel
ségük bennünket csakugyan védeni s mindentől megóvni akar, 
húzzuk mindvégig \  Jól tudja uraságod, hogy tőlünk az udvari 
vitézeknek semmi pénzt nem küldtek. Ez őket rendkívül meg 
fogja szomorítani, 8 mihelyt mi ő felségükhöz felmegyünk,— mit 
tenni akarunk —  mind eloszlanak, a merre pénzt kapnak *; és 
bizony, mi, közölök senkit is, saját kárára, saját veszedelmére, 
pártunkon viszsza nem tarthatunk.4 Épen a kőröshegyi eseményt 
rajzolta íródeákja, midőn egy főszolgája, Vagatovics, vagy mi
ként akkor a horvát neveket átalában ejtették, Vagatovity János, 
Székeefejérvárról megérkezett. Vagatovics, a híres Bodó Fe- 
rencz leánytestvérét birta feleségül; ámbár tehát külöuben a 
Tahy hópénzében állott, sógorával a fejérvári országgyűlésen 
jelen volt *. Ő beszélte, hogy van valaki a németek és a csehek 
között, ki János királynak mindent elárul és megír. Ő alkalma
sint azt is, hogy Perényi Péter Soklyósra készöl, pártjára vonni 
a kiket lehet, aztán Erdélybe menendő. »Isten világ látja —  
így folytattatá rögtön, félbenszakadt levelét —  hogy a mi ő fel- 1

1 »Et rogamus Spect. ct Magniüc&m Dominationem Vestram quod si vide
rit Serenissimum dominum Fcrdinandum et reginai cm Maiestatem frigide ne. 
gocium ipsum tractare: extunc videat eadem, ne nos liberosque nostros, fra
tres amicos et eciam bona nostra perdamus, sed si Majestates sue nos defen
dere et liberare ab omnibus voluerint, extunc ad finem usque trahamus.* — 
* »Omnes ibi ibunt vbi pecunias cis dabunt.* — * »Tandem cum hec scribi 
feceramus, familiaris noster Joannes Wagathowyg cum Francisco Bodo in Alba 
Regali fuit: quia germanissam ipsius Francisci Bodo habet coniugem: qui 
ita retulit nobis* stb.
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ségökhóz menetelünk, alkalmatlan lesz; mindazállal magunkat az 
ő felségük parancsai alól ki nem vonjuk". (/Egyébiránt —  monda 
utóiratában— a mi ítéletünk ez, éspedig, bizony, lelkűnkből szó
lunk , hogy jobb és alkalmasb lenne, ha a fenséges Ferdinand 
cseh király úr, Székesfejérvárat, melly az ország szíve, elfog
lalná, és az engedetleneket megbüntetné; mire a megyék, tüs
tént mind ő felségéhez állanának *. Mert ha ő felsége Eszter
gom felől megszoríttatik, a kemény tél nem fogja engedni: ele- 
séget és hajószereket vízen hozatnia; miként mindezt, a je
len levelünk átadójától, Radák Györgytől, bővebben megértheti 
uraságod; kit, legyen szíves, kérjük, kihallgatni, s beszédének, 
előadásának, kétségtelen hitelt adni. —  Más az, hogy mi most 
egy puszta házban lakunk. A többiből már kiűzött a dögvész *. 
A királyné Ő felsége is igen hosszú határidőt szabott a váraknak, 
honnan szinte kárunk történhetik. Úgy látjuk, hogy mi a neme
sekkel bajosan fogathatunk fegyvert, sőt épen nem hiszszük 
hogy őket zászlónk alá gyűjthessük. Azonban a 800 forintot, 
mellyett kaptunk, megszolgáljuk. Elvégre meglátjuk: mit akar a 
fenséges Ferdinánd cseh király ú r, s a királyné asszony. Ha va
laki lesz melleitek, mi mindvégig szolgálandunk ő felségüknek* *.

Nyomban más nap, a bántól is egy nem kevésbbé kétes 
tartalmú levél indult, egyenesen Ferdinándhoz. Ebben a bán azt 
adja tudtul Ferdinándnak: mikép nálok közhír szárnyal, hogy 
őt, miután a magyarok el nem választották, a csehek, morvák, 
és sléziaiak sem akarják elfogadni fejedelmökül. Ennek folytában 
kijelenti: hogy Ő nagyon fel, miszerint János, bizonyos határ- 1

1 »Ceterum iudidum nostrum hoc est: et certe ex animo loquimur, quod 
melius foret et commodius, quod Serenissimus Dominus Ferdinandus Rex Bobe
rn ie Albam Regalem occuparet, vbi cor regni est: et eos qui i no bedientes fo
rent puniret, illicoque omnes Comitatus erga Majestatem suam adirent* — 
* »Aliud est quod nos in deserta domo pronunc habitamus, quia ex reliquis 
vis pestilencie expugnavit* — * »Tandem videbimus quid Serenissimus Do
minus Ferdinandus Rex Bohemie et Rcginalis Maiestas voluerit, et si penes 
aliquid erit suis Maiestatibus vsque finem sentiemus.* Gévay Urk. r. Gesch. 
h l  Eredetije a cs. k. titk. levéltárban.
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átéli várat s követelő adósságot elragad előle. Miért is kérdésbe 
teszi: mitévő legyen?- Krajna felől, minden esetre segedelmet 
kér; a köpcséni szerződés értelmében a második részfizetést 
vagyis a 2000 forintot újabban sürgeti; Bihácsra gyalogokat 
kíván *.

És ha a leghúbbeknek véltek, a fennebbi körülmények kö
zött, egymás után ekként hullottak, egymás után ekként tánto
rogtak, nem volt volna csoda: egy női léleknek, mint a Máriáé, 
elcsüggednie, vagy egy ifjú kebelnek, mint aFerdinándé, a teen
dők sok nehézségétől viszazariadnia. Azonban mindez, sem egyi
ket sem a másikat szilárd elhatárzatában meg nem ingathatta. 
Mária, mihelyt Sopron városa újabb levelét, az idegen hadak 
be nem fogadbatása s az országgyűlés felőli kétsége iránt vette, 
nem késett azon városi következő válaszával megnyugtatni, ille
tőleg érdekeihez isméden csatolni:

»Okos érdemes kedvelt híveink! Miket nekünk, a fenséges 
cseh király ú r , a mi bátyánk, kapitánya által hozzátok újabban 
vezetett 800 gyalog felől irtatok, jól megértettük. Ti, általunk 
érfesíttetni kívántok: hogy e tárgyban mit kelljen tennetek? A 
mi nézetűnk, és a nádorispán úré is az: hogy azon 800 gyalogot, 
kik már b e n t  a városban vannak, tartsátok meg magatoknál; 
ez iránt, bátyánk, a fenséges cseh király úr is, fog nektek írni. 
Ama más 500 gyalogot pedig, kik hozzátok mostan vezettettek, 
fogadjátok be e városunk k ü l s ő  r é s z e i b e ,  —  d e  e l e v e  
e s k ü v e l  k ö t e l e z t e t v é k e t  arra: hogy felségünkhöz, mint 
Magyarország királynéjához, hűvek lesznek; azon hűséget, mely- 
lyel nekünk tartoznak, semmiben át nem hágják; és mint Ma
gyarország királynéjának, parancsainkat mindenekben teljesítik *. 
Hol pedig tőlünk az iránt kívántok bizonyossá lenni: vájjon az 
általunk Komáromba kihirdetett országgyűlésre valakit küldje- 1

1 Gévay n. o. — * »Obligatos tamen prius juramento, quod Maies (a ti 
Metre, Unquam Regine Hungarie, erant fideles, et in nulla re excedent eam, 
quam nobis debebunt fidelitatem: et in omnibus iussa nostra tamquam Regine 
Hungarie exequentur.*

*87
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tek-e*—  mi, azon komáromi gyűlést, jelen városunkban hatá
roztuk megtartatni. Miért is akaijuk, s hűségeteknek meghagy
juk : miszerint ide, a legközelebb jövő szent András apostol 
napjára, közöletek, b i z o n y o s  egyéneket, t e l j e s  h a t a l o m 
mal  küldjétek; kik azon országgyűlésen, más híveinkkel együtt, 
jelen legyenek l . Máskép ne tegyetek. Kelt Pozsonban, szent 
Katalin szűz ünnepe előtti napon, az úr 1526-dik esztendejében.

Mária királyné s k ” *.

Sőt, hogy a magyar nép szeretelét mind inkább magához 
forraszsza, még az apróbb családi ügyekre is kiterjedt az ügyes 
királynénak gondja. Némelly magyarok, a hon zavaros körülmé
nyei közt, már ekkor megkedvelték a bécsi lakást. Láttuk, rnikép 
Peremartoni Mihály orvos, Bécsben, polgárságra s nem közönsé
ges kitüntetésre jutott. Pozsoni Márton nemes, ki gyermekkora 
óta a néhai Lajos király udvarában nevelkedett, s mind neki 
mind Máriának több rendbeli kedves szolgálatokat tett, most, 
úgy hozván magával szerencséje, egy bécsi özvegy asszonyt fe
leségül vett, s szinte Bécsbe tette át állandó lakását. Nejének, 
és mostoha gyermekeinek, némelly ügyes bajos dolgai voltak 
Ausztriában; ezeket tehát Mária által kérte ajánltatni Ferdínánd- 
nak, s Mária, egy helyes ajánló levélben, teljesítette kérelmét *.

Ferdinand, maga részéről, hasonlókép elkövetett mindent, 
mi kellett Főgondját a lengyel király foglalta el, kinek kedvező 
nyilatkozata, habár megnyugtató, kielégítő nem egészen volt. 
Őt János királytól távultartani, nemcsak, de ha lehet, tőle még 
segedelmet is kapni, szükséges, noha nem könnyen kivihető

m

. 1 »Vt ad festum beati Audrec Apostoli proxime venturum, c e r t o s  de medio 
vestri cu m  p l e n a  p o t e s t a t e  v e s t r a  huc mittatis, qui cum aliis fidelibus 
nostris intersint ipsi Die te.” — * Eredetije sz. k. Sopron városa levéltárában; 
Martiny Fridiik azon városi polgármester úr szives közléséből. — * »Nobilis
Martinas de Posonio a pucro semper in Aula.......domini Ludovici Regis.........
versatus est, et Maiestati sue ac nobis pro virili sua grata semper exhibuit 
seruitia. Nunc autem ita fortuna sua ferente, in Ciuilate Maiestatis Veslre 
Viennensi vxorem duxit, ac ibidem residet.* Mária levele Fcrdinándboz 1526 
nov. 24., a cs. k. titk. levéltárban.
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feladatnak tekintetett. A kettős tervet eszélyesen megközelíteni, 
a May János jártas tollára bízatott; melly, november 2 5-dikén, «ον. 25. 
következő tartalmú latin levelet tett Tel Zsigmondihoz, Fer- 
dinánd nevében: * Előadta nekünk, a mi kedvelt tanácso
sunk, tisztelendő és-ájtalos Dctre németujbelyi püspök azo
kat, miket nevünkben minap fenségednél végzett, —  é s : hogy 
fenséged magát, a kegyetlen török ellenségnek Magyarország
ból leendő kiűzésére általunk kért segedelem s tanács érdemé
ben, olly jóságteljesen, olly emberszeretőleg mutatta, miként tőle 
e tekintetben többet, minmagunk sem kivánhatánk. Uly nagy 
király tanácsát, részünkről is, sokszorta nem helyeselnünk, nem 
lehet; sőt, a mint azt mindenkor nagyra becsültük, a mint czél- 
szerűnek láttuk, jelenleg is szemünk előtt tartva, mintegy jós
ige által intetvénk, a jobbat követendjük *. Fenségednek mi, 
irán tuk  viseltető ezen kimondbatlan jóakaratát, szeretetét s 
szíves készségét, egyszersmind azt: hogy nekünk, Cseh- és Ma
gyarország birtokára nézve semmi akadályt tenni nem akar, sőt- 
inkább magát jó szomszédunkul ajánlja, végtelen köszönjük, és 
ha alkalom lesz, hálásan viszsza is fizetjük. Tisztünket folytatvánk 
ugyanis, semmit el nem mulasztandunk, mi a jó szomszédság 
s igaz barátság és egyetértés fentartására szolgálhat, —  miután 
a békénél s egvességnél főbb dolgot soha sem tartottunk. Ügy 
hiszszük egyébiránt, fenségednek már tudtára lesz: velünk Ma
gyarországon mi történt s amaz erdélyi vajda milly gazu l  bánt 
légyen 2; mit ha ő nem teszen, könnyű volna nekünk azon or
szágot, fenséged bölcs tanácsa szerint, békés úton megsze
reznünk. Miután azonban jelenleg, a dolog állása már megválto
zott, s a csendes ösvény helyett, mellyen azon országba be
menni , mellyen azt hatalmunk alá hajtani akarók, háborúval s 
igen sok egyéb alkalmatlanságokkal kell találkoznunk, illy nehéz 1

1 Uly kétértelmű az eredeti latin szövegben i s : ,Quod ut semper, magni- 
ferimus, et nobis expediens visum est, ita eius memores, et hoc quasi ora
culo edocti meliora sequemur.* *—* »Qua i m p o s t u r a  nobiscum egerit Way- 
woda ille Transsyluauiensis.*
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helyzetűnkben újólag is a fenséged segedelmét vagyunk kényte
lenek kérni; nem tekintvén, hogy ezt minapi levelünkben, mely- 
lyet azóta kétségkívül megkapott, már bővebben tettük. Fensé
gednek tehát, ím ismét esdünk és könyőrgünk: méltóztassék 
azon szeretetnél s jóakaratánál fogva, mellyel irántunk, és hit
vesünk , a fenséged kedves unoka-húga, sőt leánya iránt, visel
tetik, a dolgok jelen hullámzatai közt, szíve legbensőbb redőit 
és tanácsa rejtekeit előttünk feltárni, egyszersmind hozzánk se
gítséggel és segedelemmel lenni, hogy azon országhoz, melly, 
miként fenséged bizonyosan tudni fogja, isten mint emberi jog 
szerint minket illet, elvégre hozzá juthassunk. Feledni mi ezt 
soha nem fogjuk, s fenséged iránti teljes leköteleztetésünk által 
ügyekszünk megérdemleni. Kelt Bécsben, szentandráshó 2 5- 
dikén, 1526-ban" *.

Budán ezalatt, az új király, apródonként az ország beiügyei- 
vel foglalkodotL Mindenek előtt, az egyházi javadalmak adományo
zása iránt hozott fejérvári lörvényczikket úgy értelmezvén: hogy 
az ország állapota immár jobbra fordult, következő részint új, 
részint megújított főpapi s országos tisztviselői kart alakított: 

Várday Pál egri püspököt esztergomi érsekké, —  helyébe 
Erdődy Simon zágrábi püspököt egri,
Czibak Imrét váradi,
Sulyok Györgyöt pécsi,
Podmaniczky Istvánt nyitrai,
Homonnay Gábort győri,
Gerván János szerencsi apátot Csanádi,
Jozelics Ferenczet zengi püspökökké;
Perényi Péter abaujvári örökös főispánt erdélyi vajdává 

és székelyek ispánjává,
Gróf Frangepán Kristófot, Batthyányi Ferencz helyébe, dal

mát·, horvát- és tótországi bánná, egyszersmind Magyarorszá
gon királyi főkapitánynyá, vagy mint akkor nevezték főhadnagy- 
gyá, és Sopron vármegye főispánjává,

* Gévay UrL z. Gesch. KI. Eredeti fogalmazata a cg. k. title, levéltárban.
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Verbőczy Istvánt királyi titkos kanczellárrá,
Homonnay Ferencz uagi főispánt királyi főtárnokmeslerré, 

egyszersmind Sáros vármegyének is főispánjává,
Pőstyéni Gergelyt királyi főudvarmesterré,
Orezágh Imrét királyi főkomornokmesterré;

. Báthory Endrét Szatmár,
Bánffy Jánost Yerőcze,
Ráskay Gáspárt Nőgrád,
Báthory Istvánt, a somlyail, Szabolcs,
Dombay Jánost Tolna,
Paksy Gáspárt Arad,
Paksy Jánost Zsolt,
Putnoky Imrét Borsod,
Dessewffy Jánost Pozsega,
Ábrabámffy Pétert Békés,
Homonnay Istvánt Zemplén vármegyék főispánjaivá; 
Bekényr Benedeket királyi személynökké, mellé 
Baksay Bernátot királyi táblabírává;
Bodó Ferenczet szerémi kapitánynyá;
Dóczy Jánost budai királyi udvarbiróvá ‘, helyébe 
Tomallyay Jakabot királyi kincstartóvá, nevezte. És ez 

utóbbit körlevélben mutatta be, új hivatalával s »nagyságos" 
czímével, az országos lakosainak; azon megjegyzéssel: hogy 
neki teljes hatalmat és tekintélyt adott, miszerint minden 
jószágait s jövedelmeit igazgathassa *. Ugyanez alkalommal a 1

1 A budai országgyűlés levele Ferdinándhoz 1527 m art 24-ről, a cs. k. 
tilk. levéllárban. — »Questa maesta ba facto el conte Cristophoro de Fran- 
gapan ban de Croatia et de la sclauonia et euo capitanio general, . . . .  ei ha 
facto archiepiscopo de strigonia el reuerendo domino paulo diaco, quäl era 
episcopo de agria, et el reuerendo dommo Simon episcopo de xagrabia 1ha 
facto episcopo de agria*; Magyar Miklós tudósítása. — Baksay Bernátról 
Szerémy emlékezik 42 L — * Pray Epist Proc. I, 284-286 1; bol »Datum 
A lb ae  R e g a l i s  i n  f e s t o  b. C a t h a r i n a e  V i r g i n i s  et Martyris 1526* 
áll ugyan, azonban Szerémy szerint János király mintegy nov. 22-dikén már 
Budán volt, s a Perényi Péternek ugyancsak Budán nov. 23-dikán kiadott levél, 
mellyet Wagner Dipl. Com. Sáros 251 L közöl, szinte Szerémy állítását igazolja.
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főváros elégett kiváltságleveleit megújította, megerősítette 
s figyelmét a Bács vármegyéből áradozó panaszokra fordította. 
Ott a fekete ember, kinek gyülevész hadserege, bámulandó 
gyorsasággal, 12 ezer főre szaporodott, egészen független feje
delemséget szándékozott alapítani. Magát czárnak neveztette; 
személye körül 600 gyalog testőrt rendelt; ezeknek egyenru
hát s törökös jancsár nevet adott; birtokában nádorispánt tett; 
kincstartóul Szubota vajdát választotta; s a fejérvári gyűlésről 
hazaiért nemességet, elébb azon ürügy alatt: hogy a hadai 
számára szükséges eleséget fel ne emészszék, házaikból kiszo
rította, majd személyes bántalmakkal s garázda erőszakosko
dásokkal illetve, jószágaikat elszedte, és saját ráczainak osztotta, 
adományozta. »0 — úgy mond —  pusztán találta a földet, s 
mint elhagyottat teljes joggal szánhatta meg népével." Hasztalan 
vetették ellen a tulajdonosok, hogy ők kénytelenek voltak el
hagyni, miután a hatalmas török császár rajtok ütött, » Hatal
mastól kapta ő is" —  volt a válasz. Budán a panaszok egymást 
érték; mind sükertelen. A fekete ember követei, hízelgő nyi
latkozataikkal, mellyeket a rácz nyelvet jól értő s ajándékok által 
lekötelezett Szerémy György tett írásba, ügyesen eltudták a ki
rályt áltatni. »Mi —  mondának —  urunkkal Jovánnal, a ráczok 
czárjával, készek vagyunk szolgálni felségednek, sőt fejenként 
is meghalni felségedért, csak felséged velünk parancsoljon." 
—  wJován czár, a ti főnökötök —  jegyzé meg a király —  To
kajban nekem háromszor megesküdt, hogy lovam lábai alatt 
akar meghalni; ő az én emberem." »Igaz —  feleiének ezek —  
bigyje felséged: a mi urunk Jován mostan is azt mondja, mit 
felséged előttünk nyilvánított." »Menjetek tehát viszsza uratok
hoz —  volt a királyi válasz —  és mondjátok meg neki: valami
kor üzenendem hogy szükség van reá, szorgalmas készséggel 
siessen hozzám." Ajándékokkal megtisztelve tértek a követek 
küldőjükhöz. Radics Bosics újólag figyelmeztette a királyt: ra- 1

J4J

1 János király oklevele 1530 mart 28.
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gadja meg a jó alkalmat, tegye magához a fekete ember sere
gét, s rontson be Ausztriába. A király megindíthatlan volt. Köz 
csodálkozásra, minden erély, minden bátorság elhagyta. Saját 
ed várbelijei suttogták: hogy mig vajda volt, serényen, gondo
san és gyorsan vezette ügyeit, mióta azonban királyivá lett, 
semmit nem mer, mindentől remeg, vitézségét elvette a min
denható , s félelmet csapott fejéhez, büntetésül ' .

Csak így érhették őt utol azon lassú készületek, roely- 
hek a pénztelen Ferdinánd részéről, maga és bátyja által, a 
külföld meszsze tájékain tétettek. Azon segedelmet-sürgető 
levél, mellyel Ferdinánd, Y-dik Károly császárhoz, Linczből, 1

1 »Et venimus ad Budam. Interim ibant nobiles et ignobiles ad proprium, 
possessionem suam, ad Bachmcgie. Sed Joan char non permittebat eis habi
tare, propter victum, ut nc caristiam facerent eis tracianis, quia turei non 
urgebant (urebant) victualiam ubicunque cfat, quia et hungari, quod fu
gam dabant, non perdebant victualia. Et ipsi nobiles partim ibant ad pro
prium, quia niger homo hoc dicebat eis: Ego inveni ipsam terram desola
tam, et omni gente mea descendi. Et ipsi opponebant hungari: Nos nonde- 
(re)liuquissemus istam terram si potentissimus non venisset super nos. Et 
ipse hoc proponebat eciam cis: Et accepi a potente. Quia jam multi erant 
cum eo traciani. Erat iam inter eos thesaurarius zubota voiuoda, erat pa
latinus sub se, et nobilitates iam per donacionem diuidebat tracianis heredi
tates nobilium. Et venerunt nobiles multi ad jus querendum ad regem Joan- 
nem , et dicebant nobiles ei: Serenissime rex, iste niger homo multa pere
g i .  et cum suis recurvant homines Christianos hungaros sub terram, simu
lant, et alia stupra faciunt. Et sic detrahebant eos tracianos. Et ipsi nil 
curabant cum liungaris. Et ipse sepissime eligebat nunccios suos ad regem 
Joannem, et hoc dicebant paraliphi sui ad regem Joannem: Quodsi placet 
Maiestati Veslre servire, prompti sumus mori siDgillatim pro Vestra Maies- 
tate, et tunc prccipiat Vestra Maiestas domino nostro Joanni Ccsari Tracia- 
uorum. Quod ego fueram scriba eorum, sive supplieacioaes, sive literas ali
quas volebant scribebam eis, ct lingvam eorum idiomatam scio valde, ad 
me currebant cum honore, muneribus. Et dominus rex noster Joannes dixit 
nuncio Jowan ebari: Ipse Jovan char, vester princeps, tribus vicibus jura
mentum mihi fecit in Thokaj, quod sub pede equi mei vult mori, ct est 
meus homo. Et paralimphi sic dicebant: Vere credat Maiestas Vestra quod 
nunc dominus noster Jowan char hcc dicit quae Vestra Maiestas profert no
bis coram. Et rex, Maiestas sua, permisit eos ire; Et quandocunque — di
cebat rex eis — renuociam ad necessitatem meam, veniat cum omni dili
genda erga me. Et habebat sub se duodecim millia tra^anorum” stb. 
Szerémy 41 1.

1 6 *
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még September 22-dikén írt, csak november 13-dikán, tehát 
majd két hónap múlva ért Spanyolország Granada városába, 
hol a császár mulatott; és ért épenolly időben, midőn ez 
utolsó fillérét is Olaszországba küldötte. A testvéri felszólítás 
azonban, meghozta kedvező gyümölcsét, a testvéri szeretettől 
melegült kebelben. Károly, rögtön, minden szorgalmát oda for
dította, hogy öcscse számára, mielébb, legalább 100 ezer fo
rintot öszszeszerezhessen 1; és mig ezt útnak indíthatná, nem 

N«». 26. késett, november 2 6 -dikán, Ferdinánd óhajtása szerint, Sta
dion Kristóf augsburgi püspököt és gróf Fürslenberg Fridiiket 
Magyar- és Horvátországba követeiül rendelni, s ez utóbbinak 
meghagyni: hogy, miután az ő ritka hűségében nem csekély 
bizodalmát helyhez, ildomát és ügyességét pedig ismeri, így 
a Ferdinánd öröksége tárgyában nálánál a jelen körülmények 
között alkalmasabb embert nem választhat, a számára készült 
utasítás értelmében, Stadionnal együtt, Magyarországra indúljon, 
olt az említett ügyet, óhajtott czélhoz vezesse, s magát minde
nekben azon utasításhoz és a Ferdinánd parancsaihoz alkal
mazza 2. Bár időntuüak, nevezetesek azon megbízó-levelek, 
mellyeket Károly császár, ez alkalommal, kúlön-külön, a magyar 
és borvát országos rendekhez, a magyar fejedelemséghez *, 
aztán Szapolyay János, Báthory István, Brodarics és Thurzó 
Elekhez intézve, említett követei számára, minden külezím 
nélkül kiadatott, s további rendelkezés végett Ferdinándnak 
Bécsbe átküldött. A magyar rendekhez intézett, mellyel a 
honátokhoz szóló egészen egy volt, így hangzott:

Ká r o l y ,  i s t e n  k e d v e z d  ke  gye i  mé bői  ö r ö k -  
d i c s ő s é g ű  v á l a s z t o l t  r ó m a i  c s á s z á r ,  N é m e t -  
és S p a n y o l o r s z á g ,  m i n d k é t  S z i c z i l i a ,  J e r u 
z s á l e m  stb. k i r á l y a  slb.
Nagyságos, nemes, tekintetes, őszintén kedvclteink! 

Mióta a római birodalom igazgatását, a keresztyén köztársaság

1 Gcvay Urk. der Verhält 1, 23 L — 2 Gévay Crk. z. Gesch. KI. Erede
tije a cs, k, titk. levéltárban. — * Ad principiterium. Ennek alsó szélén
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pártfogását elvállaltuk, legfőbb törekvésünk mindenkor az volt: 
bogy békével viseljük, s fegyverünket, a keresztyén fejedel
mek köz-segedelmével, hitünk örök ellensége ellen fordíthas
sak. Ezért, alkalom adódván, a fenséges franczia királylyal, ki 
akkor a mi foglyunk volt, békességre léptünk, vele a török 
ellen viselendő háború iránt egyezkedtünk, végeztünk; —  
ezen feltétel alatt neki, Francziaországba viszszatérni, megen
gedtük. És midőn dolgainkat rendeznők, bogy a közelebb-mult 
nyáron Olaszországba menvén, onnan a társaság közellensé
geit a ti honotoktól s határszéleitektől elverjük, ugyanazon 
franczia király, a maga hite, esküje, és a mi szeretetünkről, 
jóakaratunkról, megfeledkezve, s a római pápa, Olaszország 
más hatalmasságaival, ellenünk, megtámadó szövetséget kötnek, 
országainkat, birtokainkat magok közt felosztják, s véletlen 
háborút indítanak, hogy azon fegyvert, mellyet a ti védelme
tekre s a köztársaságéra készítettünk, magunk és alattvalóink 
ótalmára kényteleníttessünk használni. Mi azonban, az ellensé
gek még ezen mozgalmaitól sem ijedvén meg, abbeli elhatá
rozásoktól: hogy nektek segítséget küldjünk, viszsza nem 
léptünk, sőt inkább az iránt már intézkedni is kezdtünk, mi
dőn egy véletlen követ, a ti és dicső-emlékezetű királyotok La
jos századokon át siratandó vesztét, hírül hozta. Mit mi, való
ban, olly nagy fájdalommal s lelkünk megindulásával értettünk, 
hogy említett királyotoknak, e dicső és örök dicséretben ma
radandó halált, i r i gy  l en  ők. Mert látjuk, hogy ő, ki a hazáért, 
saját alattvalójáért, s a keresztyén köztársaságért és hitért, férfia
sán küzdve, rótta le az emberiség tartozó adóját, nem  hal t  
m e g ,  h a n e m  c s a k  egy b o l d o g a b b  é l e t r e  k ö l t ö z ö t t .  
A ti és tieitek esetét pedig nem  v é s z n e k ,  de i ga z i  di 
c s ő s é g n e k  s e gy  n a g y s z e r ű  d i a d a l n a k  ke l l  m o n 
dani .  Elhunytak ugyanis, ama lelkes és erős bajnokok, de

belül következő jegyzés áll: »Ad Prindpiterium, mit6 túr io albo, quia nul
los hic novit an sit unus uel jslures, nec eius conditionem.* Gévay u. o.
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úgy: miként jó alattvalókhoz illett, királyuk mellett; s leikö
ket a megváltónak, a hatalmas kegyelmes istennek áldozták 
Mit mondjunk egyebet: mint, hogy hűségtekben megmaradva, 
mindnyájan egy szívvel, egy akarattal legyetek. Mert, ha legjobb 
fejedelmeteket, élete s ereje virágjában elvesztettétek, ott van 
a fenséges Ferdinánd spanyolországi fejedelem!], ausztriai fó 
herczeg úr, a mi kedves öcsénk; ki azon országokat, mind 
természeti öröködési jogon, mind a korább kelt szerződések s 
egyezkedések erejével öröklötté, ki soha semmit el nem mu
laszt, mi egy jó fejedelemnek kötelességében áll, hogy magú
tokat, házaitokat s vagyontokat, mindnyájan védelmezhessétek, 
s az elvesztetteket viszszaszerezhessétek, —  és a kit mi, erőnk
kel, tekintélyüknkel, sőt saját személyünkkel, soha el nem ha
gyunk ; miként e részben már is a legnagyobb készületben áh 
lünk, s magunk és alattvalóink erejét oda kezdjük irányozni: 
hogy, mennyiben a dolog nagyságához képest lehet, a törököt 
rövid időn s gyorsan elverjük küszöbötök elől, sőt, ha isten 
segít, határszéleitektől is meszszelartsuk; illyképen , öcsénket 
ezen országok és tartományok békés birtokába behelyezzük, és 
abban megőrizzük. Ha t i , a mint rendületlen hűségetektől re
ményijük , említett fenséges öcsénknek, a ti tetmészetszerinti 
királyotoknak, azon zsarnokok esztelensége megfenyítésében, 
kik az emberi dolgok hullámzatához képest netalán feltámad
tak volna, egy szívvel lélekkel mellelte-lenni akartok, iránta
tok való jóakaratunkat s bőkezűségünket tapasztalni fogjátok; 
ha kik pedig inkább saját vágyaiknak mintsem a köznyugalom
nak óhajtván szolgálni, indulataitokat elcsábítani ügyekeznének, 
tudjátok meg: hogy mi, sem a ti épségteket s megmaradásia
kat, sem érintett fenséges öcsénket, a mennyire magunk és 
alattvalóink erejétől telik, soha el nem hagyjuk, hanem, ha kell, 
minden hadi készületünket, sőt saját személyünket is odafordílam 
elhatároztuk. A ti teendőtök tehát: magatokat mindezekben 
úgy viselni, hogy sem hűségtekről sem megmaradástokról raeg- 
feledkezetteknek ne láttassatok, —  egyszersmind tőlünk mind
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az t, mi egy jó fejedelem és császár kötelessége, reményleni. 
Miként ezeket, egyebekkel, a mi tanácsosaink és követeink, 
tisztes Kristóf angsburgi herczeg-püspök ájtatos kedveltünk, és 
nemes Fürslenberg Fridrik gróf, nektek, saját szavainkkal, elő 
fogják adni; kiknek hogy mindezekben tejjes hitelt adjatok, 
benneteket ismét és ismét buzdítunk. Kelt Granada városunk
ban , szentandráshó XXVI-dikán, az úr MDXXVI-dik eszten
dejében, római uralkodásunknak nyolezadik, a többinek pedig 
tizenegyedik évében.

Károly tk.
A császári catholica felség parancsára: 

Valdes Alfonz tk. 1.

Hasonló értelmű levél indult a lengyel királyhoz; kérni 
é t: hogy, mig az érintett nagy segedelem kiállíttathatnék, atya
fiúr egybeköltetésénél fogva, Ferdinándot segítse, pártolja, és 
tanácsolja *. És ha e levelekben, némelly olly kifejezésekkel 
találkoztunk, mellyek a kor szelleméhez képest a szónoklat vi
rágos szövedékéhez tartoztak; a Szapolyay Jánoshoz és fenne- 
vezelt magyar urakhoz intézettekben még többeket lelünk, mi
ket valóknak már ma senki sem vehet, elhitetni pedig, a na
pok súlyait épakkor elviselt nemzedékkel, vajmi nehéz lehete. 
»Milly fájdalommal, lelkünk milly megindulásával halottuk lé
gyen —  raondaték ezekben —  országotok s királytok csapását, 
miután mindezek ollyneműek: hogy, ha rajtatok segítés korán 
nem történik* reátok még nagyobb veszedelmek várnak, in
kább tettekkel bizonyílandónak, hogy sem szóval elóadandónak 
hiszszük. Örök gyászolalra méltó ugyanis, a ti dicső-emléke
zetű király toknak, Lajosnak, a mi kedves öcsénknek, sógrunk- 
nak elhunyta, de ő vele  m é g i s  s z e r e n c s é s e b b  s o h a

1 Gévay Űrt. z. Gosch. KI. Azonkori másolata a cs. k. titk. levéltárban, 
külezím és pecsét nélkül, ezen felírással: * Litere patentes Casaris ad Hun- 
garos®; kiadta már Kovachlch, Suppl. ad Vest. Com. Ill, 105 1. — Ugyanott 
van egy eredeti i s , mellynek alsó szélén belül ez á ll: »Comitibus et Nobili
bus Croatiae.® A tótországi rendekhez szólott nincsen meg. — * Gévay u. o.



248 « · · · .

s e m m i  n e m  t ö r t é n h e t e t t  v o l n a ,  m i n t  az :  h o g y  
nagy n e v e t  ha gyva  e m l é k ü l  a m a r a d é k n a k ,  e gy  
b o l d o g a b b  é l e t r e  á t k ö l t ö z ö t t  *. A mi lelkünket iga
zán, a virágzó Magyarország közveszélye s fenyegető még na
gyobb veszedelme szomorítja; mit hogy idejekorán el lehessen 
hárítani, immár a legnagyobb készületben állunk, s mennyire 
a dolog nagyságához képest lehet, rövid időn és gyorsan odain
tézzük minden erőnket, tehetségünket: hogy hitünk örök ellen
ségét, nemcsak küszöbötöktől viszszatartóztassuk, de, ha isten 
segít, határszéleitektől is meszszire elverjük. Egyébiránt, miu
tán ezen országok, az imént-említett dicső Lajos király halálá
val , mind természeti öröködési jogon, mind a korábbi egyes- 
ségek s szerződések erejénél fogva, a fenséges fejedelem Fer- 
dinánd spanyolországi fejedelemíi, ausztriai főherczeg úrra, a mi 
kedves öcsénkre, és ausztriai házunkra szállottak s ezeket ille
tik; noha legkevesebbé sem kétljük: hogy ezen, az egész or
szágra nézve olly hasznos öröködés, m i n d e n e k  e l ő t t  i g e n  
k e d v e s  l e s z * ,  — látván mégis, mennyi illedelmetlenséget, 
alkalmatlanságot és kárt okozhatna: ha ezen ország öröksége 
miatt, bármi egyenetlenség vagy villongás támasztatnék, kívánván 
egyszersmind főként az isten dicsőségéről, a keresztyén köztár
saságról , és ezen ország épenmaradásáról, nemcsak erőnk, de 
segedelmünk, tanácsunk, kedvezésünk s tekintélyünk által gon
doskodni, tanácsosainkat s követeinket, tisztes Kristóf augsburgi 
berczeg-püspök ájtatos őszintén kedveltünket, s nemes Fürsten
berg Fridrig grófot, a végett küldjük oda, hogy védelmetekre 
s nyugalmatokra irányzott szándokunkat * az egész ország előtt 
kinyilatkoztatván, parancsunkhoz képest nevünkben némiket 
neked is terjeszszenek elő. Tégedet tehát felszólítunk: misze- 1

1 »Illi tamen nihil foelicius accidere vnquam potuisset, quam quod re
licta apud posteros maximi uominis memoria, ad ioeliciorem vitam emi- 
grauit.9 — * »Licet haudquaquam dubitemus, hujusmodi successionem tam 
vtilem vniuerso Regno, omnibus gratissimam futuram.9 — * »Mentem no 
stram pro defensione et tranquillitate vestra bene dispositam.9
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ria t nekik kétségtelen hitelt adj, s magadat mindezekben úgy 
viseld: hogy sem isten, sem a keresztyén köztársaság, sem 
Magyarország épenmaradása tekintetében megfogyatkozottnak 
soha ne láttassál. Mi, valóban azon indúlaltal vagyunk: hogy kö
telességünknek minden részben eleget tenni akarunk, s ezen 
ország védelmére, viszszaszerzésére, öcsénk jogának megőr
zésére, nemcsak segítséget küldeni, de, ha szükség, saját sze
mélyünket is kitenni, készen állunk; a te e tekintetben telje
sítendő kötelességedet pedig, hálásan meg fogjuk jutalmazni" 

Spanyolországból, egy távol vidékre, Tőke-Terebes mező
városba, a Perényi Péter jószágára, fordítsuk figyelmünket. Itt, 
a Toplya folyó mellett elterülő kövér sík földön, látjuk egybe
gyülekezve, novemb. 2 7-dikén, Zemplén vármegye nemességét, "«"· *7· 
főispán-iktatásra és tisztujításra. Mind ez, mind amaz, lényege
sen különbözött a mostanitól. Ez időben még, nyomait sem 
látni ama pazar fényűzésnek, melly később divatba jött, vagy 
azon borzasztó vérengezéseknek, mellyek ma a nemesség pol
gári életén féktelen árként dulongnak. A király, kinevezte a 
főispánt, saját kénye szerint; néha csak egyet egy megyébe, néha 
kettőt is; viszont: egyet rendesen csak egy, de ollykor több, 
néha négy —  öt megyébe egyszerre; mindenkor azon zára
dékkal: »a m ig  nek i  t e t s z ik . "  Mátyás király alatt, 1471- 
dik évben hozatott a törvény: hogy a főispáni hivatalt c s u p á n  
n e m e s  viselhesse *; mi 1486-ban úgy világosíttatott: hogy a 
király, a főpapok és zászlósok tanácsából és akaratával tartoz
zék m i n d e n  m e g y é b e ,  valamelly zászlóst, vagy más előkelő, 
de jó birtokú, s elegendőnek és alkalmasnak találandó embert, 
főispánná tenni*. Eszabály alól, P e s t  és P i l i s  vá r me gyék ,  
mind a régi szokás, mind az Ulászló alatt hozott 1492-diki 
100-dik törvényczikkely által, k i v é t e t t e k ;  azért: merta ki
rályi székhez, Budához, közel lévén, főispánra szükségek nem

* Gévay ü l t  t .  Gesch. KI. Eredetije a cs. k. titk. levéltárban. — * 1471: 
16 t  ez. —  * 1486: 60 U c*.
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volt; s bat évvel később, 14 98-ban, midőn az határoztatoU; 
hogy a temesi várispán, azon megye főispánságán kívül, melly- 
ben e vár fekszik, m á s t  ne viselhessen; hogy ezután az or
szág többi megyéitől egy vármegye is külön ne szakíttassék, 
azaz; több főispánok közt fel ne d a r a b o i t a s s é k ;  és hogy 
minden vármegyének, a ke b l e  be l i  előkelőbbek közöl legyen 
saját főispánja, —  eddigi szabadságukban továbbra is ineghagyat- 
tak Az így kinevezett főispán, ki az 15 04-diki 2-dik tör- 
vénycztkk értelmében, i d e g e n  n e m z e t b e l i ,  vagy k ü l f ö l 
dön  l akó s t a r t ó z k o d ó  nem lehetett, a dolog természe
tes rende és az 1435-diki 1-ső, 1486-diki 73-dik, s roost-em- 
lített 1504-diki 2-dik törvényczikkelyek világos rendelete sze
rint, az őt kinevező k i r á l y i  f e l s é g  e l ő t t  tette le hűségi és 
bírói esküit 2. Amaz, hajdan, következő igen egyszerű volt: «Én 
N. N. esküszöm az élő istenre, az ő szent anyjára, szűz Máriára, 
és istennek minden szentéire: hogy a fenséges fejedelem N. {4. 
magyar-, cseh-, stb. országi király úrnak, az én kegyelmes uram
nak , hű és mindenkor engedelmes leszek, és a mennyiben tő
lem kitelik, az ő felsége javát előmozdítom, kárát eltávoztatom. 
Isten engem úgy szeressen, és minden szentéi" *. A bírói eskü 
pedig, Zsigmond király idejétől mai napig, e szavakban történik: 
»Én N. N. esküszöm az élő istenre, a boldogságos szűz Máriára, 
istennek minden szentéire *: hogy, minden előttem perlekedőnek, 
minden hivatalomhoz tartozó ügyben, legkisebb személy, tehát 
gazdag vagy szegény válogatása nélkül, kérelmet, adományt, 
kedvezést, félelmet, gyűlölséget, szeretetet és kedveskedést

* 1498: 100, 1498 : 44 t  ez. — * Törvénykönyv. — * »Forma jura- 
menti ex Decreto Regni: Ego N. juro per Deum vivum, per eius sanctam ge
nitricem Virginem Mariam, et per omnes Sanctos Dei, quod Serenissimo 
principi domino Ferdinande Romanorum, Hungarie, Bohemia etc. Regi, do
mine meo clementiseimo fidelis et semper obediens ero, et quantum in me 
erit, commoda eius Maiestatis curabo, incommoda propulsabo. Sic me Deus 
amet, et omnes sancti.1 Királyi könyv. — ‘ Ezen szavak különbözőleg változtak, 
a leírók tetszése szerint, olly kor mondatott: » is te n  d i c s ő s é g e s  a n y j á r a  
szűz Máriára1, ollykor a »szentéire1 után ez tétetett: »és választottaira.*
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félretéve, miként isten és az δ igazsága szerint meggyőződve 
leszek, minden dolog iránt, tehetségemhez képest, jogszerű és 
igaz ítéletet, igazságot s végrehajtást teszek. Isten engem úgy 
segéljen, és isten minden szentéi" *. K ö t e l e s s é g e  volt« 
főispánnak: azokon felül, mik e két esküben foglaltatnak, a me
gye rendéit jogaikban és szabadságaikban megtartani, s az adót 
és királyi jövedelmeket megyéjéből hűven beszolgáltatni és be
szolgáltatta tnl J o g a i  közé tartozott pedig: a megyebeli előke
lőbbekből egyet, vagy többet, saját személye he lye t t es -évé  
vagyis al-ispánná v á l a s z t a n i  2; melly választáshoz, később, 
az 1 504-diki 2 -dik törvényczikk rendeletéből, a megyei neme
sek m e g e g y e z é s e  s a k a r a t a ,  sőt az is szükségkép meg- 
kivántatott: hogy az elválasztott egyén, i gaz i  n e m e s  legyen. 
Azt, hogy az alispán, esküjét, ne tartozzék szinte a király előtt 
letenni, hanem a megyében isletebesse, az 148β-diki 60-dik 
törvényczikkely engedte meg. És mind e kötelességeket és jo
gokat, az úgynevezett t i s z t l e v é l ,  s a  megyéhez küldetni szo
kott királyi l e i r a t ,  vagyis engedelmességre-intő parancs, 
számlálta röviden elő; mellyeknek régi szövege, névszerint a 
tisztlevélé ez volt:

»A k i r á l y  ú r  s a j á t  m e g h a g y á s a . *

»Mi N.N. isten kegyelméből Magyar-, Dalmát-, Uorvát- stb. 
országok királya stb. Emlékezetül adjuk ezennel jelentvén min
dennek kit illet: hogy mi, N.N. hívünk azon hitében és hőségé
ben bízván, mellyel ő, nekünk, mind bitellérdemlő tanúság, mind 
saját tapasztalásunk által is ajánltatni érdemes volt, s magát 
előttünk kedvessé és kellemetessé tenni ügyekezett, őt tehát, 
többi híveink között, királyi kegyelmünkkel kísérni s illendő tiszt
séggel feldíszíteni akarván, N. vármegye főispánt tisztét, m i, a 
mint tudva van, egészen a mi királyi törvényhatóságunktól függ, 
minden szokott hatóságával együtt, az említett N.N.-nek, mint 
érdemes személynek, tartottuk, királyi tekintélyünkből és halai- 1

1 1435: 1, 1486 : 73, 1492 : 33. — 2 I486 : 60.
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műnk teljességéből, addig,  a mig nekünk te t szik,  adao- 
dónak s adományzandónak; sőt adjuk és adományozzuk jelen 
levelünk erejével, ollyképen: hogy ő azokat, mik hivatalához 
tartozandnak, szorgalmasan és kellőkép végrehajtani, minden 
előtte perlekedőnek méltányos igazságot tenni, s a dijakat és 
más valamennyi királyi jövedelmeinket, azon megyéből, minden
kor hűven beszolgáltatni és beszolgáltattatni tartozzék, köte- 
leztessék. Miértis nektek, híveink I nevezett N. vármegye nemes, 
és bármelly más rendű, állapotú s előkelőségű bi r tokos em
bereinek, öszszesen mint egyenként, ezennel szigorúan meg
hagyván parancsoljuk és rendeljük: miszerint e levelünket tud
ván, ezentúl, mig tudniillik, a mint említtetett, nekünk t e t 
szik, N.N.-et valóságos és törvényes főispántokul tartani és 
ismerni; neki, mindenkor, minden szabad és szokott dologban 
engedni s engedelmeskedni; saz ő, vagy a l i spánja ,  avagy 
al i spánjai  bírósága előtt, kit ,  vagy a kiket ,  maga s ze 
mélyébe közétekbe belyzend és r ende l end ,  állani, 
mindenkép tartozzatok, köteleztessetek, s mindeniktek tartoz
zék , köteleztessék. Máskép semmi esetre ne tegyetek; ezt pe
dig elolvasás után az előmutatónak viszszaadjátok. Kelt........ n
........hó . . . .  napján, az ű r ......... esztendejében, magyar stb.
országi uralkodásunk ......  évében."

A királyi leirat, vagy engedelmességre intő parancs pedig, 
így szólt:

»A k i r á l y  ú r  s a j á t  m e g h a g y á s a . *

η N. N. isten kegyelméből Magyar-, Dalmát stb. országok 
királya stb. N. vármegye nemes, és bármelly más rendű s álla
potú bi r tokos embereinek, a mi híveinknek, öszszesen mint 
egyenként, üdvet és kegyelmet! Minthogy mi N. N. hívünk bi
tében és hűségében teljesen bízván, ezen mostnevezett N. me
gye főispáni tisztét, szokott hatóságával együtt, addig, a mig 
nekünk t e t sz ik ,  azon N. N.-nek tartottuk adandónak, de 
ollyképen: hogy ő, egyebek közt, mik hivatalához tartoznak, 
benneteket szokott jogaitok s szabadságaitokban mindnyájatokat
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megtartson, s a királyi kincsletünket ezen megyéből illető jö
vedelmeket, nekünk, bűven beszolgáltassa; —  ezért, búségtek 
közönségének, és mindegyikteknek, erősen parancsoljuk: hogy 
ezután, a nevezett N.N.-et, főispántokul tisztelni, becsülni, az ő 
ítélete és bírósága előtt állani, s neki minden szabad és szokott 
dologban, és azokban, miket nektek a mi nevünkben parancsol, 
szótfogadni, engedni és engedelmeskedni tartozzatok; máskép 
tenni ne merészeljetek; ezt pedig elolvasás után az előmutaló- 
nak viszszaadjátok. K e lt........ n . . . .  napján, az ú r ..........esz
tendejében" '.  1

1 E két okirat már ma a históriai ritkaságok közé tartozván, közjogi 
fontosságuk miatt közöljük azoknak hacsak egyikét is, eredeti latin szöveg
ben is ; úgy, miként Ferdinánd uralkodása kezdetén, 1527-diki nov. 28- 
dikán kiadatott, és sok éveken át állandóan megtartatott xCommiseio pro
pria domini Regis. — Nos Ferdinandus stb. Quod nos confisi de fide et fide
litate fidelis nostri Magnifici Nicolai Thwroczy de Zenthmihal, Magistri Carie 
noetre, quibus idem et testimonio fidedigno, et nostra experienda meruit coram 
nobis commendari, seque nobis gratum reddere studuit et acceptum, volente» 
eundem, inter ceteros fideles nostros, nostra prosequi gratia, et congruo honore 
decorare, honorem Comitatus de Tbwrocz, quod de mera Jurisdictione nostra 
Regia dependere dinoscilur, cum omnibus solitis suis jurisdictionibus, eidem 
N. T. tamquam persone beuemerite, authoritate nostra Regia et potestatis 
plenitudine, d u r a n t e  b e n e p l a c i t o  n o s t r o  dandum duximus et confe
rendum; eo modo: quod idem N.T. que-sui erunt officii, diligenter et debito 
modo exequatur, omnibusque coram ipso causantibus condignam justitiam 
tacere, taxasque et quoslibet alios proventus nostros Regales de ipso Comi
tatu semper fideliter administrare et administrari facere debeat et teneatur, 
lmmo damus et conferimus presencium per vigorem. Quocirca vobis, fidelibus 
nostris, universis et singulis nobilibus ac alterius cuiusvis status conditionis
que et preeminence dicti Comitatus Thwrocziensis p o s s e s s i o n a l i s  homi
nibus, harum serie firmissime precipiendo committimus et mandamus: qua
tenus habita presencium noticia, a modo deinceps, d u r a n t e  ut prefertur 
b e n e p l a c i t o  n o s t r o ,  prcfatum N. T. Magistrum Curie nostre, pro vestro 
vero et legittimo Comite tenere et recognoscere, sibique in omnibus solitis lici- 
tisque et consvetis parere semper et obtemperare, ac ipsius, V i c e - C o mi -  
t i s q u e  ve l  V i c e - C o m i t u m  s u o r u m ,  q u e m  ve l  q u o s  i d e m  in 
p e r s o n a  s u a  i n  v e s t r i  m e d i u m  l o c a u e r i t e t  d e p u t a v e r i t ,  judicio 
adstare, modis omnibus debeatis et teneamini, et quisque vestrum debeat et 
teneatur'; Secus nullo modo facturi. Presentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum Strigonii feria 5-a proxima post festum beate Catherine virginis et 
martyris, Anno Domini M D. vigesimo septimo. Regnorum nostrorum Hungária
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És ezen előzmények után, nyissak fel Zemplén vármegye 
jegyzőkönyvét, melly a fenebbi főispáni-székfoglalás és tieztúji- 
tásról, latinul, következő értelemben szerkesztetett: »1 5 2 6 -dik 
esztendőben, szent Katalin ünnepe utáni kedden, a Terebes 
mezővárosban tartott gyűlésen, jelenlévén a Zemplén várme
gyei nemes uraknak fenséges János király által adatott főispánja, 
nagyságos homonnai Drugelli István, éljen, éljen, éljen! feles
küdött. A Mohácsnál megöletett Ráskay György alispán helyébe 
XXXXXXIIII. Rákóczy György úr, éljen, éljen! felesküdött 
Táblabirákká Nagvpósay István, Náthafalusi Benedek, tusai ás 
újfalusi Tusay Márton stb. éljen! felesküdtek. G á s p á r  d e á k ,  
j e g y z ő "  *. Régibb főispáni székfoglalást és megyei tisztujílást 
ennél, nem tudunk. Alkalmasint ez az első, hol a főispán, az 
eddigi szokás és imént-idézelt törvények ellenére, a megye gyű
lésén tette le az esküt. Az új alispán neve mellett számok lát
szanak; hihetőleg a szavazatokat jelentők, mellyek az 1504-diki 
2-dik törvényczikk rendeletéhez képest, a nemesek részéről a 
főispáni akarat mellett nyilatkoztak. A szolgabirákról említés 
nem tétetik. Későbbi adatok bizonyítják: hogy ezek, az 1435-  
diki 2-dik törvényczikk értelmében, akkor még, kirekesztőleg a 
nemesség választásától függőitek; attól kelle függeniök, hogy, 
miután az alispánokat a főispán nevezte, a szolgabirákat a ne-

et Bobemie etc. prodictorum anno primo.* Királyi könyv. Csaknem szóról 
szóra egyezik ezzel a kir. l e i r a t ,  melly ugyanez nap Komárom vármegyé
hez, Désbázy Istvánnak főispánná lett kineveztctése iránt küldetett; 8 vesse 
ezeket egybe bárki, a főispánok mai napi esküjével, tisztlevelével és engedel
mességre intő királyi leiratával. — 1 Szirmay Not. Hist. Com. Zcmpl. 61 1. 
hol ugyan novemb. 26-dike van a gyélés napjául kitéve, íg y : »Anno 1526 
feria 3 die videlicet b. Catharinae virg.* mi azonban nyilván hiba, mert ka- 
talmnap 1626-ban nem keddre, hanem vasárnapra esett, s kedd novemb. 27- 
dikén volt. Egyébiránt Szirmay »Supremi et Vice-Comites Com. Zempl.* czímű 
kéziratában, hol az alispánra adott szavazat is kitétetik, e gyűlés napjáról 
ez áll: »Anno 1627 feria 3 , die videlicet b. Lucae evang.® mi ismét hibás 
számítás. A dolgot világosan csak a megye eredeti jegyzőkönyvének megte
kintése döntheti el; addig mi, a valószínűbbet, 1526 novemb. 27-dikét vá
lasztottuk.



messég válaszsza, s így a főispán és a megye rendei közt a 
solyegyen fentartassék.

November 28-dika, Ferdinánd válaszát mutatja fel, melly kot. 23. 
Batthyányi Ferenczhez, ennek ezelőtt öt nappal kelt kétes leve
lére, küldetett. Erélyesen megczáfolja ebben Ferdinánd, a Bat
thyányitól vett hírt; azt h a m i s n a k ,  ellenei s vetélytárai 
által csupán azért koholtnak állítja: hogy dolgai szerencsés me
netele gáloltassék. Miszerint pedig Batthyányi világosan lássa: 
hogy e hír, nemcsak hitelt nem érdemel, de egészen alaptalan 
is l , eleibe sorolja: mikép Csehország nagyjai és nemesei, mind
egyik rendből 6 , tehát öszszesen 18 egyént választottak, kik 
nála mint cseh királynál megjelenvén, neki a választási rendel
vényt átnyújtsák; ezenfelül, közelebb-mult héten a morvák is 
elválasztották s ismerték urokul, és ezek is egy 2 4 tagból álló 
követséget rendeltek, melly őt erről 1 4 nap alatt törvényesen 
tudósítván, a választási rendelvényt szinte meghozza, —  sőt, 
hogy azon csehek és morvák, illyetén büségöknek s hódoló 
tiszteletüknek mindjárt kezdetben, annál nagyobb tanúságát 
adják, említett követeiknek azt is meghagyták: hogy a közelebb 
tartandó magyar országgyűlésen megjelenvén, ott az ő ügyét, 
többi barátai s jóakaróival együtt, pártolni és előmozdítani ügye- 
kezzenek * *. A Batthyányi által szóbahozott határszéli várat s 
követelő adósságot illetőleg, Ferdinánd úgy vélekedik: hogy, mi
után nyilván van, miszerint az erdélyi vajda, Magyarországnak 
nem törvényes, hanem csak feltolakodott uralkodója, ki nem 
a nagykapun, de egy hátulsó résen s csalárdsággal nyomult az 
országba, Batthyányi magától is kitalálhatja mit kelljen tennie *,

1 »Cui tamen nulla prcstanda est fides tamquam f a l s o  et frivolo.* —
* »Bohemi et Moraui Nuntios suos ad Ragnlsch siue diétám hungaricalem 
iam celebrandam condeputarunt, qui illi interant et res nOstras vnacum aüjs 
amicis et beneuolis nostris fovere et promouere studeant.* — * »Sicut aper
tissime constat Wayuodam perfatum non legitimum esse Hungarie Dominato
rem sed intrusion, qui regnum illud non via regia sed per poeticum et fal
laciae intrauit, ideo apud vosmet cogitare poteritis quod et vos facere 
convenit.*

l e t t  fits
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azaz a vajdának se ne engedelmeskedjék, se azon várat és 
adósságot ne engedje, hanem mint állhatatos, buzgó, és nagy
lelkű férfiúhoz illik, elébbi hűségében s ragaszkodásában tovább 
is szilárdul maradjon meg; ezek folytában, a Komáromból Po- 
zsonba áttett országgyűlést, barátaival, ismeréseivel s kíséreté
vel együtt, meglátogatni, s ott, az ő ügyét, minden cselszövények 
daczára, elősegíteni szíveskedjék,— s minthogy Tótországba bár- 
melly rövid nap múlva ismét viszszatérbet, időveszteséggel vagy 
a hely távulságával ne gondoljon- Tudósítja: hogy a horvátok 
követeivel úgy egyezett, miszerint ezek a pozsoni országgyűlé
sen szinte megjelenjenek, s ott az ő érdekeit pártolván, csak 
a gyűlés bevégeztévei menjenek haza; mielőtt azonban Horvát
országba elutaznának, nála még egyszer tisztelkedni fognak, az 
iránti parancsolatját meghallandók: továbbra mit kelljen csele
kedniük Értesíti: hogy a krajnaiak által nyújtandó segelem- 
ről meg nem feledkezik, sőt e részben kellőképen rendelkezik; 
azt hiszi: hogy Batthyányi, a már két levelében sürgetett kétezer 
forintra nézve, azóta ki van elégítve, mert ezen öszveget, szá
mára, Pemflinger Istvánhoz régen elküldötte, a még hátralevő 
háromezer forint pedig, a kitűzött határidőben, bizonyosan le fog 
fizettetni; végre, hogy Püchler Jánosnak meghagyta: a bihácsi 
és más határszéli várak védelmére szedett gyalogságot, odaren
delje, s ez, nem kétli, immár mégis történt *.

Csak két nappal szent András előtt, tehát olly időben 
kelt e válasz, midőn Batthyányinak, a köpcséni szerződés ér
telmében, már-már hadastul Ferdinánd mellett kell vala lennie. 
Ezért nem szükség mondanunk: hogy az ő elmaradása, Ferdi- 
nándnak igen váratlan volt. Dúsabb eredménynyel kamatozott

1 »Cum Nuntijs Croatarum qui ad nos missi erant, tantum egimus, vt ad 
Diétám Posonieneem quoque eant, rebus nostris illic operam daturi, eaque 
finita se domum conferant Sed nos, anteaquam in Croatiam redeant, salu
tabunt; quibus in mandatis, que ulterius agere debeant, dabimus.s — 1 Gé- 
vay Urk. z. Gosch. KI. Eredeti fogalmazata, May kezétől, a cs. k. titk. le
véltárban; kiadta onnan közelebb Chmcl József kormánytanácsos ú r , Haba- 
burgiscbes Archiv U, 24—S5 1. némelly különbözésekkel.
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azon bizodalom, mellyel Ferdinand, saját testvérében, a császár
ban helyzeti. A válasz, mellyetez neki, november utolsó napjáról,  kot. 30. 

September 22-dikén Linczben kelt levelére küldött, a színieden 
szeretet s forró részvét tanúságaival teljes. Elörebocsálván: milly 
kimondhatian fájdalommal vette a keresztyén nép olly nagy 
szerencsétlensége s a magyar király elhunyta felőli hírt,mely- 
lyet több oldalról hallott ugyan, de mindaddig mig bizonyost 
magától Ferdinándtól nem tud, hinni nem akart; és milly ne
héz közönök a levelezés, miután az űtak az ellenség állal any- 
nyira el vannak zárva minden részről, hogy e válaszát is há
rom példányban kénytelen küldeni, egyben Flandria, másban 
Olasz-, harmadikban Francziaország felé, és pedig ez utóbbit 
úgy szerkesztve, miszerint ha futárját a francziák, mi könnyen 
meglehet, át nem eresztenék, s levelét felbontanák is, ez az 
ügy minden kára nélkül történhessék, —  segedelmül-jövetelét 
illetőleg, kijelenti: hogy a Ferdinand e részbeni óhajtása az övé
vel teljesen öszhangzik; azaz, siettetni akarja azt a lehetőségig, 
s a legnagyobb erővel és készülettel teljesíteni, melly tőle kitel
hetik; mert mit, főként jelenleg, a keresztyénség érdekében ten
nie kell, azt megtenni, nemcsak óhajtja, de kötelességének is
meri és vallja. Ezért is, nem fog kímélni semmit; megfeszíti 
minden erejét; és majdan tapasztalja Ferdinánd: hogy ő benne 
fogyatkozás nem lesz, 8 hogy rendelkezéseit úgy intézi el, mi
szerint azok, istennek segedelmével, az isten szent szolgála
tára s a keresztyén hit helyreállítására, mindkeltőjök kívánsága 
szerinti sükerl és gyümölcsöt hozzanak. Százezer aranyat, hir
telen, már is öszszeszerzelt, és az erről szóló váltóval, rövid nap, 
egy nemest fog útnak indítani; ki mind Ferdinándot mind öz
vegyen maradi lestvérökel is , meglátogassa és vigasztalja. Ezen 
öszvegről pedig, miként a többiről is, mellyet jövendőre kül
deni szándékozik, tőle legkisebb számadást sem kíván; mert 
hiszen a mit egymásért és egymás mellett tesznek, azt mint jó 
testvérek teszik. Ezeknek folytában, tanácsolja sőt kéri Ferdi
nándot: hogy magát, a török ellen ne szerencséltesse, hanem

17
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egyedül védelmi állapotba helyhezvén, a számára küldendő 
imént érintett nagy segedelmet várja be; addig ő, noha a jelen 
pillanatig is mindent elkövetett: hogy a franczia királylyal meg
békéljen, s a szövetségesek közöl mennéltöbbet megnyerjen, 
jövendőre ollvakat is fog tenni, mikkel nem tartoznék; mikből 
isten és világ nyilván s tisztán lássa, hogy ő rajta e részben 
semmi nem múlik. És noha, miként Ferdinánd maga is jól 
fogja tudni, béke és egyesség dolgában az ellenfél viszont-aka- 
rata s hozzájárulása nélkül tenni semmit sem lehet, ő elhatá
rozta magát: hogy, bár e szent és üdves szándékára ellenségei 
ne hajtsanak is, Ferdinánd részére, fenebbi Ígéretéhez képest, 
hatalmas segedelmet küldjön, s e végett mentői több népet, 
pénzt és tábori szereket gyűjtsön; hasonlólag kérvén Ferdinán- 
dot: hogy, mint levelében írta, erejéhez mérve, szinte kövessen 
el mindent. Erre nézve értesíti: hogy a Magyar- és Csehor
szágba szóló leveleket s utasításokat, a kapott minták szerint, 
azonnal elkészíttette; mi pedig az azon országokhoz való jogot, 
tehát az ez iránt köztök támadható kérdést illeti, e részben ő, 
minden igényét s illetőségét, mellyet netalán néhai nagyatyjok 
utáni örökségénél fogva követelhetne, teljesen Ferdinándra ru
házza; sőt bizonyossá teszi Ferdinándot: hogy, ha az említett 
országok, vi lágosan és egészen az övéi volnának 
i s , még akkor is a legórömeslebben s legtisztább szívből oda
ajándékozná; miként  a j ándékozza  is azokat  ezenne l  
neki,  ki t ,  önszemélye másaként  s ze re t ,  és be
csül *. A törökkel kötendő fegyvernyugvást tárgyazólag, oda
nyilatkozik : hogy, bár azt, az ügy előételére s támadható ne
hézségek legyőzésére nézve, maga is felette szükségesnek látná; 
miszerint így Ferdinánd, inkább e lőzne ,  mint sem meg- 1

1 »Si purement et playnement lesdictz royaulmes estoient a moy ie vous 
en feroye tresuoluntiera le dón et dez maintenant si quelque chose ie y 
pilis ou pourroye preteudre pour la succession de feu nostre grand p e re .... 
ie le vous donne de tresbon cueur. . . .  que iayme et extime comme vng aul- 
tre moy mesmes.*
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e l őz l e tnék ;  azt hiszi mégis: hogy erre, hanemha a legna
gyobb veszedelemtől fenyegetve s végromlástól kényszerítve, 
magát el nem határozza. Hogy pedig magyar- és csehországi 
dolgai élénkebb és kevezőbb fordulatot vehessenek, azon hoz- 
záküldendő nemest úgy fogja utasítani: miszerint magát min
denben az ő parancsaihoz alkalmazza; mivel azonban ez, az út 
meszszesége s nehézségei miatt, egyhamar meg nem érkezhetik, 
a fenebb-érintett leveleket előre küldi, a végett: hogy Ferdinánd, 
azokkal, addig is segítsen magán, a mint lehet. És bár nem kétli, 
hogy Máriához , özvegyi jogában megtartása s tisztes élelemdíja 
tekintetében, minden kitelhető segedelemmel lesz; nem akará 
mégis elmulasztani, hogy őt, testvéri szeretetébe, különösen is 
ne ajánlja; kijelentvén világosan: mikép mindazt, mit Máriá
val teszen, úgy fogja tekinteni, mintha önmagával cselekedte 
volna. A nagy távolság miatt végre, ő is szükségesnek látja: 
hogy a miket egymás dolgai előmozdítására nézve hasznosnak 
s üdvesnek hisznek, minden további akaratnyilvánítás bevárása 
nélkül kölcsönösen foganatba vegyék; mire ő, Ferdinándot, 
ezennel fel is hatalmazza '.

Miként Ferdinánd levelei csak mintegy két hónapi idő 
múlva érkezhettek meg Károlyhoz Spanyolországba, úgy a Ká
roly ezen leveleivel is, két egész hónap leforgása után, Csehor
szágban fogunk ismét találkozni. Addig, bent a honban, a 
nemzetre nehezedő körülmények tarka vegyűletét, s Ferdi
nánd bonyolult érdekeinek következetes kifejlődését, vegyük 
szemlére. A Mária által december 1-sőjére Pozsonba áttett 
királyválasztó országgyűlés küszöbén állunk; mellyet, miként 
fennebb láttuk, oily és annyi nehézségek környeztek. Azon 2 9 

kormányférfiból, kiknek névjegyzékét Nádasdy Tamás, séptem- 1

1 Gévay ürít. der Verhält. I, 23—26 1. hol e levél novemb. 29-dikére 
tétetik ugyan, Gévay azonban e hibát, a később feltalált hiteles másolatból, 
Ork. z. Gesch. munkája kéziratában, határozottan novemb. 30-dikira igazítja.

1 7 *



bér 2 0 -dika előtt, Ferdinándnak, Linczben átnyújtotta, csak 12, 
és így a sokkal kisebb rész csatlakozott az özvegy királynéhoz; 
s ezek közűi is néhányan, még pedig a tekintélyesbek, például: 
Brodarics István, Batthyányi Ferencz, Bornemisza János, Taby 
János és Horváth Gáspár, ollyak, kiknek állandó hűségében, a 
felmutatónak után, méltán kételkedni lehetett. Ama 6 vagy 7 
embert pedig, kiket, nyilvánvalóit political elvükben, sem ekkor 
sem később, semmi bal sors, semmi mostoha körülmény meg 
nem ingatott; s kiket a történet: a magyar hűség valódi példá
nyaiul indézhet mindenkoron, —  mind saját egyéni állásuk, mind 
az egész nemzettel köz országalkotmányuk tekintetében, a leg
nagyobb veszély fenyegette. Miszerint tehát, mind magokat, 
mind alkotmányukat megmentsék s biztosítsák, egyszersmind 
szemclyök és nemzetök iránt Ferdinándot hálára is kötelezzék, 
az országgyűlésre kitűzött nap felviradta előtt, a Mária királyné 
közbenjárására, azon ígéretek alapján, mellyek a Ferdinánd által 
Linczben, September 2 0-dikán, Nádasdy Tamásnak adott utasí
tásban foglaltatnak, s a köpcséni egyesség nyomán, az egész 
magyar kormánytanács nevében, két igennevezetes alkuszerzó- 
désre léptek Ferdinánddal; mellyeknek egyikében, részökről 
ugyan, a korona és királyság elnyerésében, minden kitelhető 
segítséget, közremunkálást, és hűséget fogadnak Ferdinándnak, 
■— ez viszont, János elleni ótalma ígérete mellett,őket biztosítja: 
hogy hivataluk s jószáguk elvesztése esetére, két év lefor
gása alatt, vagy az elvesztetteket részökre viszszaszcrzi, vagy 
külföldi birtokaiban ad nekik teljes kárpótlást, s addig is biztos 
lakhelyet és tisztességes fizetést, Magyarországon pedig hivata
lokkal és jószágokkal minden mások előtt s mások felett fogja 
megjutalmazni; —  másikában: Ferdinánd, még azon esetre is, 
ha az országhoz erővel és fegyverrel kellene jutnia, kötelezi 
magát és örököseit: hogy az ország rendéit, ősi jogaik s sza
badságaikban megótalmazza. Az elsőbb, mclly az azóta lefolyt há
rom század alatt megbámult viaszliéjban, veres viaszba nyomott
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föggő-pecséte töredékeivel, mai napig eredetiben megvan, egész 
tartalmában így szólt:

Mi F e r d i n á n d ,  i s t en  kegyelméből  Csehor
szág k i r á l y a 1, s panyo l o r szág i  fejdelemfi ,  ausz
t r i a i  főhe rczeg ,  morvái  őrgróf ,  Luxenburg ,  
S l é z i a  slb h e rc ze ge ,  Luzs icza  őrgrófja stb. Elis
merjük és valljuk ezen levelűnkkel: hogy mi, tekintetes és 
nagyságos Báthory István urat, Magyarország nádorispánját és 
kunok biráját; tisztelendő: Tamás veszprémi és Brodarics István 
királyi kanczellár szerémi püspök urakat; továbbá: nagysá
gos Batthyányi Ferencz Dalmát-, Horvát- és Tót-országok bán
ját, belhlenfalvi Thurzó Elek királyi főtárnokmestert, Tahy 
János vránai perjelségkormányzót, vingárti Horváth Gáspár ki
rályi főétekfogó-mestert; nemkülönben: Maczedóniay László 
pécsi prépost, tanácsos, Gerendy Miklós fejérvári őrkanonok, 
Nádasdy Tamás, és Oláh Miklós esztergomi esperes, titokno- 
kokat; vilézlő: varjasi Nagy Imre alnádort, és Révay Fe
rencz * nádori itélőmeslert; miként a fenséges Mária, Magyar
os Csehország özvegy királynéja stb, a mi kedves húgunk többi 
tanácsosait, s azoknak feleségeit, gyermekeit, örököseit, atya
fiait, barátait és szolgáit, kik tudniillik, az említett ország koro
nája és kjrályi méltósága elnyerésében, a mint nekünk megí
gérték, tehát tenni tartoznak is, tanácsukkal, munkájokkal, 
vagyonukkal s erejökkel, állhatatosan és hűven mellettünk lesz
nek, irántok viseltető jóakaratunk és háládatosságunk felől biz
tosokká s bizonyosokká kívánván tenni; nekik,  királyi szavunkra 
ígérjük: miszerint őket, öszszesen mint egyenként, javadal
maikban, rendeikben, szabadságaik, hivatalaik, jószágaik, s 
minden vagyonúkban, János szepesi gróf erdélyi vajda ellen, ki

1 Világosan , B o h e m i e  Rés® áll a* eredetiben; nem szenved tehát két
séget: hogy Ferdinánd, elválasztatása előtt, nem élt a m a g y a r o r s z á g i  
királyi czímmel, s hogy Goldast, és utána Pray, Katona, hibásan nyomat
ták a B o h e m j e  helyett a » H u n g a r i e  Rcx®-et.'— *Az eredetiben, iráshi- 
bából, miként Bethlen Farkasnál: Franciscum de R u y a ,  „Kewa* helyett.
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magát az övéi által, Magyarország törvényei és szokása mellőz- 
tével, királylyá választatta s koronáztatta, miként más elleneik, 
ellenségeik és vetélytársaik ellen is, ha kik az ó mi irántunk 
való hűségök s állhatatosságuk miatt támadnának, védeni és 
ótalmazni fogjuk; ha ez okért, netalán, méltóságaik, pénzeik, 
jószágaik, javadalmaik s jövedelmeikben, valamelly kárt szenved
nének, nekik, a mennyiben káraik, igazolás utján, valóságosak
nak fognak találtatni, elegetteszünk, s két év alatt: vagy az el
vesztetteket részökre viszszaszerezzük, vagy őket saját uradal
mainkban, a hol nekik alkalmas lesz, ugyanolly javadalmakkal 
s egyenlő-értékű jószágokkal elégítjük ki; azonközben, említett 
uradalmainkban, mindegyiknek helyet rendelünk, hol állapotuk
hoz képest, feleségestül, gyermekestül, családostul, biztosan és 
kényelmesen lakhassanak; és mindeniknek, rende, méltósága, 
s elvesztett jövedelmei szerinti tisztességes pénzbeli díjt is szol
gáltatunk és fizettetünk, ollyképen: hogy, mihelyt káruk meg
történik, s jószágaikat elvesztik, számukra a lakhelyet azonnal 
kirendeljük, s a fizetést kiszolgáltatjuk 1; a főpapságokat, mél
tóságokat, egyházi javadalmakat, jószágokat, örökségi jogokat, 
és hivatalokat pedig, mellyck királyi adományzásunkra bármi 
czímen szállandanak, a királyné ő felsége fennevezett tanácso
sainak, s azoknak, kik a mi pártunkon lesznek, kinck-kinek sa
ját érdeméhez képest, mások  f e l e t t  adjuk és adományozzuk, 
őket e részben másoknak eleibe-teszszük, s minden tőlünk ki
telhető dolgokkal és tisztességekkel öregbítjük. Melly itt-elószám- 
lállak szoros megtartására s teljesítésére, magunkat és örökö
seinket, az általunk eddig mint ausztriai főherczeg állal hasz
nált pecsétünkkel függőleg megerősített jelen levelünk tanúsá
gánál fogva, kötelezzük. Kelt Bécs városunkban, szentandráshó

1 »Et honestam pensionem pecuniariam pro conditione cuiusque status, 
dignitatis, ac amissorum proueuluum constituemus et solui faciemus. Sta- 
tim autem post damnum acceptum et amissa bona, loca Residenti^ ipsis 
assignabimus, et Pensionem suppeditabimus;* e szavak, az eddigi kiadá
sokból, a Bethlen Farkasét kiveve, egészen kimaradtak.
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utolsó napján, az úr ezer ötszáz huszonhatodik esztendejében^ 
uralkodásunk első évében.

Ferdindtut sk .
Látta: Harrach Lénárt 

kancsellár sk.
A fenséges király úr saját parancsára: 

May János sk. \
Az ország szabadságait illető oklevél értelme pedig, szó

ról szóra ez:
Mi Ferdinánd,  i s ten kegyelméből Csehország 

választot t  királya stb, spanyolországi  fe jdelemfi ,  
Ausztr ia főherczege,  Burgund,  Brabánt ,  Steyer ,  
Korontán,  Krajna,  Wür t emberg ,  Slézia berczege,  
morvái  őrgróf ,  Ti rol  grófja stb. Elismerjük és vall
juk ezen levelünkkel: hogy mi, mind a fenséges Mária ma
gyar- és csehországi királyné stb. asszony, a mi kedves bú
gunk különös kérésére, mind pedig a tekintetes és nagyságos 
Báthory István úr, Magyarország nádorispánja és kunok bírája; 
tisztelendő: Tamás veszprémi és Brodarics István királyi 
kanczellár szerémi püspök urak; továbbá, nagyságos: Batthyányi 
Ferencz, Dalmát-, Horvát- és Tótországok bánja, bethlenfalvi 
Thurzó Elek királyi főtárnokmester, Tahy János vránai perjel- 
ségkormányzó, vingárti Horváth Gáspár királyi főétekfogó-mes- 
ter; nemkülönben: Maczedóniay László pécsi prépost, taná
csos, Gerendy Miklós fejérvári őrkanonok, Nádasdy Tamás és 
Oláh Miklós, titoknokok; vitézlő: varjasi Nagy Imre alnádor, 
és Révay Ferencz nádori itélőmester; sa fenséges Mária magyar-, 
cseh- stb országi királyné asszony kedves húgunk más tanácso
sai esedezésére, és királyi kegyelmességünkből, egész Ma
gyaror szágnak  ígérjük: miszerint mi a mostemlített or
szág egyházi és világi urait, főpapjait, zászlósait, nemességét, 1

1 Gévaynál Urk. z. Gesch. KI. Eredetije a cs. k. titk. levéltárban. Kiadta 
már Goldast, Constit. Imp. Ill, 494 1., utána Pray Annál. Reg. V, 129—130; 
utána Katona XX, 13—16. Megvan Bethlen Farkasnál is I, 76—79, de több 
hibákkal és hiányokkal. Az eredetit, úgy látszik, egyik sem ismerte.
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szabad királyi városait, és minden rendéit, azon szabadságaikban, 
törvényeik s rendelvényeikben, mellyekkel a boldogult ma
gyarországi királyok ideje óta éltek, még ha az országhoz erő
vel s fegyverrel jutnánk is , épenúgy megtartjuk és ótalmazzuk, 
mintha mindnyájok akaratával választattunk volna el királylyá; 
a főpapságokat, javadalmakat, örökségeket és hivatalokat ide
geneknek nem adományozzuk; Magyarország tanácsába külföl
dieket nem alkalmazunk: és névszerint, a néhai fenséges Endre 
király azon rendelvényét, mellynek megtartására, a magyaror
szági királyok, koronázás alkalmával, ünnepélyesen felesküdni 
szoktak, megtartjuk; a János gróf és vajda pártjának fejeit 
mindazáltal, valamint azokat is, kik makacsságból nem akarná
nak megtérni, s ezért kiváltságaiktól méltán meg kell fosz- 
tatniok —  épen maradván az ország fennérintett szabadságai, 
törvényei s rendelvényei —  királyi kegyelmünk és fenyíté
künkre kívánjuk felhagyni. Mellyeknek együl-egyig szoros meg
tartására, magunkat és örököseinket, saját kezünkkel aláirt, és 
az általunk eddig mint ausztriai főherczeg állal használt pecsé
tünkkel függőleg megerősített jelen levelünk tanúságánál fogva, 
kötelezzük. Kelt Bécs városunkban, szentandráshó utolsó nap
ján , az úr ezer ötszáz huszonhatodik esztendejében, uralko
dásunk első évében.

Ferdinand sk■ *.

És e két alkuszerződési oklevél az, mi a Ferdinánd ma
gyarországi trónrajutásának azon erős alapját megvetette, melly- 
nck szirtfokán, a János és felei, tehát, miként látni fogjuk, a 
b i r t o k o s  nemesség nagyobb részének, minden elleulörckvései 
hajótörést szenvedlenek. A kormányügy vezetésében gyakorlott 1

1 Közié Rovachich Józs Miklós, Monura. Vet. Legislationis Hung. Segm. II, 
38—42 1., a körmendi levéltárban lévő 1582-dik esztendőben hiteles átirat
tól. Eredetijének, melly Révay Ferencznél, mint nádori ilélőmesternél, hiva
talánál fogva maradt, különtón pedig az országos levéltárt illetné, a Révay 
nemzetség levéltárában kell lenni, honnan 1582-ben is, a Batthyányi Bol
dizsár számára, átíratott.
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királynéi tanácsosok ugyanis, midén egyrészt, magán érdekeikre 
nézve, még azon esetre is: ha a honban mindent elvesztenének, 
a külföldön teljesen fedezve és úgy biztosítva voltak, miként 
az egyedül magyar korona alatti jószágaira szorított Jánosnak 
saját párlhíveit biztosítania lehetetlen volt; —  másrészt, az or
szág érdekeit illetőleg, a gyűlésen egybesereglendő rendek előtt, 
írott bizonyítványnyal állhatták elő az iránt: mit a János-pár- 
tiak leginkább gyanúsítottak, hogy ősi jogaik s szabadságaik, 
Ferdinánd és örökösei állal, szentül meg fognak tartatni. Ezen 
rendek, a gyűlés helyére, Pozsonba, lassanként majd, szállon- 
gani kezdtek. A szomszéd Sopron városa küldötteit, 8 a hor- 
vátok részéről: Pernsics János és Krisenics Gáspár két nemest, 
már november utólsó napján ott találjuk; kik közöl amazok
nak , minthogy ismét péntek volt, a pozsoní városi tanács né
hány csukával, potykával, menyhallal, és 12 itcze borral ked
veskedett ezeknek, Mária királyné Ferdinándhoz ajánló
levelet adott. A horvátországi grófok ugyanis, különösen megkér
ték Máriát: hogy bátyjának, melleitek, írni méltóztassék. És ezt 
Mária annál örömestebben teljesítette, mert úgy volt értesítve, 
hogy a keresztyén hit iránt, mindkettő, állandó hű szolgálatokat 
tanúsított. Minél fogva, hathatósan fel is szólította Ferdinándot: 
hozzájok, mint kik a királyi kegyelmet s kedvezést megérdem
lik, nemcsak pártfogással, de segedelemmel is legyen *. Az 
országos rendek gyorsabb egybcjövetelét, némellv fegyverzörgés 
akadályozhatta, melly a Pozsontól éjszaknak futó hegyláncz 
keleti oldalán, mutatkozott. Híre jött tudniillik: hogy Bazin kör
nyékén huszárokat láttak. A dolog kipuhatolása végett Pozson 1

1 »Item Am tag andree geschenckt den von Edenburg, etlich Hechten, 
Karpfen und rutten, vnd XII halb Wein, eine per V d r, tliuet I t  1 ß .  XX. 
dr.* Pozson város számvit. könyve, 1526. — * »Rogarunt nos fideles nostri 
domini Comites Regni Croacie: ut in commendationem Egregij Joannis Perw- 
syth et Gaspnris Cryscnylh ad Majestatem Vestram scriberemus. Quod eo 
libencius fecimus: quo intclligimus vtrumque rorum fidei nostre cristiane 
libenter semper seruiuisse stb· Ex Posonio in festo b. Andrec Ap. A. D. 
1526.*, cs. k. titk. levéltár.
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városa által Szenlgyörgyre egy Lilik ne\ü ember, Bazin felé 
keltő, Nagyszombat fele pedig harmadik küldelcll *.

Midőn ezek, a közügy komoly gondoktól hullámzó mezején 
történtek, Vasban, Körmendtől délre, egy órányira, Szarvasken- 
den, a falu egyik örök birtokosa: Sibrik Osvát, családi magán 
körében, mint öröm-atya, leányának menyekzőjét ünnepelte. 
Szarvaskendnek, valamint ma, akkor is a Sibrik nemzetség volt 
földesura; névszerint a három élő testvér: Osvát, Gergely, Be
nedek, és ezeknek atyjok-testvérétől Tamástól származott ve
rők Máté. Osvátnak egy üa volt: László; és egy leánya, a 
menyasszony. A régi magyar nemes, birtokához képest, nász
népe között, rokonságán s jóismerősein felül, a megyebeli nagy
ságosokat is örömmel látta; kiknek többnyire vagy zászlója alatt 
vitéziéit, vagy hivatalos hatósága alatt állott. Ezeket meg nem 
hínia: önlulbecsülésnek, s ezeknek, ba nem személyesen is, leg
alább követjeik által meg nem jelenniök: megvetésnek nézetett. 
Nem tudjuk ha a honban mindcnütt-c, de az Ausztriával hatá
ros széleken, s névszerint Vasban, azon, egész Németország
gal köz, szokás divatozott: hogy a menyekzőrc meghívott ven
dégek, a menyaszszonynak, részint kelmékben, részint éksze
rekben , különböző ajándékokat hoztak. És ezen úgy nevezett 
m e n y a s s z o n y i  a j á ndé kok - ua k  az,  kinek számára hozat
tak, aVerbőczy által egybeszedett szokásos törvény értelmében, 
korlátlan tulajdonosa maradt, holtiglan *. Sibrik Osvát, főként 
egy nagyságos urat szemlélt volna örömest vendégei sorában; 
miként sejtjük: vagy Németujvár birtokosát, Batthyányi Feren- 1

1 »Item Am tag Andree geben dem Vlrichenn das er zu Sautgeorgn ist 
gangen, facit I ß . dr. Item Mer iwain potten die man gen pozing ge
schickt hat, za besichtigen die Hussarn so verbadtn sein solln, Inen gebn 
ft. HU ß . dr. Item Geschickt ain potten gen Timau, lm geben f t  ß . dr.» Pozsou 
V. számv. k. 1526. — 2 Ezen szokás ismerete nélkül azokat, miket Verbőczy, 
a nirmaskönyv I r. 100-dik czímében beszél, tökéletesen érteni sem le
h e t És e szokás ismerete eléggé bizonyítja: hogy a p a r a f f e r n u m  szónak 
nem helyes fordítása a jegy-ajándék, mi csak egy része az egész m e n y 
asszonyi-ajándéknak.
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czet, vagy Monyorókerékét, Erdődy Pétert. Ki hogy sem sze
mélyesen, sem követei által meg nem jelent, szent András 
napján, egy panaszos, és mi e korban nagy ritkaság, magya 
r u l  írt levelet kapott, a becsületében megsérüli öröm-atyától, 
i, Ha —  úgy mond Sibrik —  nagyságod azt a bal vagy bét fo
rint ára tafotát k á r l o t t a ,  száz forinttal szolgáltam volna meg. 
Szégyenlem, uram és asszonyom előtt főképen, azért, mert ezek 
azt gondolják hogy én feljebb becsültetem magamat." Végül 
megjegyzi; hogy mindazon ajándékot odaadta volna érte, mel
lyel az urak és nemesek küldtek, mi pedig 100 forintnál sok
kal többet telt *.

János király ez alatt, részint a különböző udvarokhoz 
széleresztett követei tudósítását, részint a Pozsonba áttett ellen- 
párti országgyűlés eredményét várva, az eleségtelen leégett 
Budát odahagyta, s november 2  9-dikén az új érsekhez: Várday «»»■ na
páihoz ment át telelni, Esztergomba 2. Itt, a Pozsonba, Máriához, 
s a magyar urakhoz, illetőleg Bécsbe Ferdinándhoz küldött ké
rői s követei felől, épennem kedvező híreket kellett majd, 
mihamar vennie. Verbőczy ugyanis, ki a Báthory István nádor 
bosszújától félve, ezen követséget, elvállalni sem igen akarta, 
Esztergomtól 15 mértföldnyire, egy faluban, hirtelen, betegnek 
tettette magát s viszszatért. Bánffy János tehát, és András pré
post, csak ketten lovagoltak be Pozsonba. És őket a királyné 
tanácsosai, nemcsak tisztelettel nem fogadták, de mint esztele
neket kinevették. Báthory, midőn a János hozzá-szóló levelé
ben, következő kérelmet olvasta: »Jöjj viszsza uram nádor, budai 
lakodba, és temesvári hivatalodba. Hogy beteg vagy, azon, 
igaz, immár egyedül isten segíthet, de ha szegény vagy, azon 
valamit mi is segíthetünk," —  felkiáltott haragjában: «Oh! 
még jobban is fog ő kérni s esedezni, csak egy kicsit várjon. 1

1 Szalay Ágoston udv. ti tok nők úr gyűjteményéből, s közléséből.— *»Nos 
cum rege ad iemem intrauerat ad Strigonicnsem Paulum Varda, in 
profesto beati Andree apostoli, et per totam iemonem (byemem) mansimus 
ibi, in Strigoniam.” Szercmy 42 1.



268 i«*·.

Mondjátok meg annak a pünkösdi királynak —  szóia gú
nyosan a követekhez —  csak űrnapig várjon." Hasonló fele
leteket kaptak Szalaházytól s a többiektől; az egy öreg Bor
nemiszát kivéve, kinek beteg lelke, hazája s nemzete végha
nyatlásán szomorgolt *. Csaknem saját szemökkel kellett e kö
veteknek látniok: hogy Mária, letlleg kívánván bizonyítani, mi
szerint a bátyja által november SO-dikáu kiadott biztosítvány 
igéret-szavai nem üres hangok, nem csupán holt betűk, de- 

Dec· <· cember 4-dikén, épen B o r b á l a  n a p j á n  kelt oklevelénél 
fogva, az endrédi Somogyi Ferencz Magyarország bármelly vár
megyéiben bárhol fekvő és létező minden javait, jószágait, rész
birtokait, s bárminemű birtokjogait, Révay Ferencz nádori ilé- 
lőmesternek, és feleségének Bor bá l á na k ,  s mindkét-nembeli 
ivadék- és maradékaiknak adta, adományozta; azért: mert az 
említett Somogyi Ferencz, Mária iránt tartozó hitéről s hűsé
géről megfeledkezve, egyszersmind a becsületet s emberségei 1

1 »Inierim fama vigebat quod Ferdinandus valde prepare! se ad Hungáriám
iutrare, ac intrusus fore super Joannem regem......... (Joannes) intrinsecus sc
misit admovere tristicie, cogitauit se ipsum (meggondolta magát), elegit Jo
annem Banfly, elegit secundum personaliter Andreám doclorero, elegit cciam 
tercium Stephanum Vcrbwchi, ut essent legati ad Ferdinaodum regem. Duo 
ex istis tribus voluerunt, sed nequaquam stephanus vcrbwchi volebat, quia 
sciebat esse Stephanum Bator crudelem et instabilem, quod legatum non de
bet interficere, sed ipse interfleiet me. Et res Joannes scripsit epistolam ad 
Ferdinandum stb. Et scripsit eciam secundam epistolam ad Ilungaros Magna
tes, precipue Stephano Batory et Thomc Episcopo Ycsprimicusi, et dicebat: 
Veni domine Palatine ad domum tuam Budensem, et ad officium Themes- 
wariense. Si pauper es, de paupertate tua possumus quiquam facere, quod 
non eris pauper, de egntudine tua? hoc iam deus potest facere. Et isti pre
script! viri ad iter in legationem preparaverunt se ad Ferdinandum. Quod es
sent iam ad quindecim miliaria a Strigonie, In vna villa Stephanus Yorbcch 
fecit se egrotatum, et neglexit se ire ad principem Ferdinandum, et duo illi 
equitaverunt regem Ferdinandum, et ibi obtulerunt epistolam, et unum 
equum turcalcm cum horaatu suo, et alia varia, et Stephano palatino Ba- 
tori, cum suis consiliaribus. Quod perlegissent et intellexissent, clamantes et 
dicentes: 0  adhuc melius supplicat ct rogat, tantum modicum spectat Quia 
iam preparauerant se ipsos super aquam et terram versus Budam. Et dicite 
propentecosle regi, ut exspectat ad diuinum corporis Christi. Et tum diuersa 
multa verba dedecora intingebant ipsos, quasi delirantes.* Srerémy 42—431.
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is, mit minden vitézlő férfi, szem előtt szokott tartani, félretéve, 
a tatai és komáromi várakat, mellyeket Mária, azon erős eskü
vel pecsételt kötelezés mellett bízott az ő gondjára s őrködé
sére, hogy azokat Máriának ismét kezébe bocsátja, Ráskay 
Gáspárnak, és ez által Szapolyay Jánosnak elárulta és átadta; 
sőt majd, varjasi Nagy Imre alnádorl is, kit a királyné a végett 
küldött vele: hogy nevében azon várakat foglalja viszsza, szinte 
a Ráskay kezébe játszotta, —  így tehát magát, örök hűtlenség
gel bélyegezte *. És csaknem saját szemökkel kellett e köve
teknek látniok, hogy Ferdinánd, csakugyan komolyan hozzáfo
gott azon terv kiviteléhez, mellyet már atyái érlelgetlek, s 
mellyet ő, most, három egész hónapi megfontolás, minden ol
dalról meghányás-vetés után, életbe léptetni sietett. Nem állott 
többé ellen Ferdinándnak: sem a pénztelenség, sem a Károly 
császártól december 2 -dikán érkezeit azon újabb felszólítás, 
hogy Olaszországból elmaradásának káros következményeit gon
dolja meg, s állandó tartózkodását legalább Trienlbe vagy Inns
bruckba, mint az olasz földhöz közelebb eső helyekre tegye 
á t , honnan az ottani háborút biztosabban vezethesse *. Károly 1

1 uDonacionem, quam Serenissima domina Maria Regina.........Ex eo, quod
idem Franciscus Somoghy immemor fidei et fidelitatis sue, quam prefate 
Domine Marie Regine debebat, negligens eciam honorem et humanitatem 
suam , qua militaris quisque uti consueuit, predicta Castra Thatha et Corna
ron, custodie et fidei sue a prefata Serenissima domina Maria Regina cre
d ita , ad quarum videlicet ad manus eiusdem domine Marie restitutionem Ju
ramento firmissimo se eidem domine Marie Regine obligauerat, ad manus 
Gasparis Raskay, et per ipsum Joannis de Zapolya, contra fidem et huma
nitatem suam prodidisse et tradidisse, et deinde Egregium Emericum Nagh 
de Waryas Vicepalatinum, quem eadem domina Maria Regina cum eo pro 
occupandis de manibus ipsius nomine dicte domine Regine predictis Costris 
miserat, ad manus profati Casparis Raskay tradidisse, et per hoc notam per
petue infidelitatis incurrisse dicitor, mediantibus literis suis Donacionalibus 
superinde confectis, Posonij feria tercia proxima ante festum b. Nicolai Epis
copi et Confessoris, in anno domini Millesimo quingentesimo vigesimo sexto
trausacto preteritum, .........  Egregio Francisco de R ew a.......... ac Domine
Barbare Consorti sue, ipsorumque heredibus et posteritatibus utriusque sexus 
fecisse dinoscebatur* stb. Ferd. lev. 1527 decemb. β-ról; eredetiből. — 
* Gévay Urk. der Verhält. I, 2» 1.
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e levelet még October 4-dikén írta, midőn a Ferdinánd Lincz- 
ben September 2 2-dikén kelt tudósítását nem vette, tehát a 
magyarországi dolgok állásáról semmit sem tudott. Azóta a 
dolgok változtak; és Ferdinánd bizton neki fekhetett a cseh 
és morva, magyar és horvát dolgok czélszerű elrendezésének. 
Mig a csehek és morvák december 6-dikára várt fényes követ- 

Dec. 5. ségei megérkeznének l ,  december 5-dikén utasításait s meg- 
bizó-leveleit készíttette el, maga és hitvese nevében, a magyar 
szintógy mint az ezt majdan követendő horvát országgyű
lésre kinevezett biztosai, illetőleg követei számára. A ma
gyar országgyűlésre ugyanazokat hagyta meg biztosokul, kiket 
Mária mellé, a Räuber Kristóf elnöksége alatt, még a ham
burgi utóbbi értekezletek következtében rendelt; s kik azóta 
Pozsonban, teljes megelégedésére vezették dolgait. Az ezek ré
szére kiadott meghatalmazó- és illetőleg megbizó-leveleket nem 
bírjuk; a terjedelmes, felette nevezetes latin utasítás, szóról 
szóra így hangzott:

Ferd inánd ,  i sten kegyelméből  Csehország  el
választot t  királya,  spanyolországi  fejede- 
lemfi,  Ausz t r ia  f őhe r czege ,  Burgund her-  
czege slb., Morva őrgróf j a  stb. birodalmi fő- 
helytartó stb.; és Anna,  ugyanazon  kegye l em
ből Magyar-, Cseh stb. országok szü l e t e t t  ki
rály-asszonya *, spanyolországi  f e jedelem-  
né,  ausztr iai  főherczegné,  Burgund her-  
czegnéje stb.

Utasítás
a%ok iránt: mikről, tisztelendő K ristó f laibachi her- 
czeg-pűspök seckaui kormányzó, Zelkiny Vilmos, 
Lamberg János, Herber stein György szentelt v ité z, 
Dörnberg Rézmán és Pemfling er István tanácsosaink, 1

1 Conlarini Károly velenczei követ tudósítása Bécsból, 1528 novemb. 24 
ró l, Sanudónál XL1II, 275 1. Gévay Drk. z. Gesch. Ki,— * »Ac An n a  eadem 
gratia n a t a  R e g i n a  Hungarie et Bohemie etc.*
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étek fogónk, 8 a Komárom városában tartatni kellett, 
de alapos és nyilvános okokból Pozsonba áttett or
szággyűlésre kinevezett követeinknek^ Magyarország 
a zo n  gyűlésen egybesereglett tisztelendő, tekintetes, 
nagyságos, nemes, okos érdemes, és vitézló, általunk 
őszintén kedvelt püspökeivel, főpapjaival, városaival, 
és rendéivel, nevünkben egyezkedniük és alkudoz- 
niok kell \

Mindenekelőtt, miután az említett Magyarország karainak 
s előkelőbbjeinek mindkettőnk megbízó-leveleit átnyújtották, és 
őket, alkalmazandó illő szavakkal üdvözölték, eleikbe-terjesz- 
lendik azon különös jóakaratunkat s kegyelmünket, mellyel 
irántok viseltetünk s viseltetni fogunk, — és hogy mindnyá
jok üdvét, épségét, boldogságát, dolgai szerencsés folyását és 
öregbedését szívünkből kívánjuk, szintúgy, mint óhajtjuk.

Aztán kinyilatkoztatják: milly keserűséggel, lelkünk milly 
bús érzetével s megréműlésével vettük ama siralmas és valóban 
gyász csapást, melly nemes Magyarországot, a néhai fenséges 
Lajos magyar-, cseh- stb. országi király, a mi kedves sógrunk 
kora veszte által érte; ki igaz hitünkért s hű alattvalói és or
száglakosai nyugalmáért, sőt az egész keresztyénség békéje s 
csendjéért, mint a hősi erény és nagylelkűség remeke,  
nem kétkedett inkább becsülettel meghalni, így magának her
vadhatlak még a késő maradéknál is dicső nevet szerezni, hogy- 
sem vállait az istentelen kárhozatos török ellenségnek járma alá 
adni 2. Yeltük pedig, mind a vérség és rokonság ama szoros

1 »Instructio de hijs que Reuerendus Princeps Christophorus Episcopus La- 
bacensis Administrator Seccouiensis, Wilhelmus de Zelking, Johannes de 
Lamberg, Georgius ab Herberstein Eques auratus, Erasmus de Dörnberg, ac 
Stephanus Pempfflinger, Consiliarij, Dapifer, ac Oratores nostri, ad Diétám, 
que ad festum beate Catharine in Ciuitate Gomare celebrari debebat, et ex 
rationabilibus euidentibusque causis ad Ciuitatem Posoniensem translata est, 
deputati, cum Reuerendis, Spectabilibus, Magnificis, Nobilibus, Prudentibus 
et Circumspectis, Egregijs, et syncere nobis dilectis, Episcopis, Prelatis, 
Baronibus, duitatibus, et Regni Hungarie Ordinibus in eadem Diéta con
gregatis, nostro nomine agere et tractare debent.* — * »Tamquam heroice
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kötelékeinél fogva, mellyekkel hozzá, mint igen-igen kedves 
sógorunkhoz és öcsénkhez, kapcsolva valónk, — mind a ke
resztyén köztársaságnak azon nem csekély kára miatt, mellyel 
ez által szenvedett, s melly már-már még sokkal nagyobb mér
tékben áll küszöbe előtt, ha a keresztyén vér említett iszo
nyú nadálya, a török, hagymázának dühét meg nem tartóztatja 
vala \  Miért is nekünk, mint az érintett ország törvényes és 
természetes örököseiül maradtaknak, s nekünk Ferdinándnak *, 
minden egyéb dolgaink feletti fő és nem csekély gondunk volt, 
sőt még most is az állandóan: hogy ezen ollyanyira nemes 
országot, az egész keresztyénségnek mintegy védfokát, kivált 
pedig Nándorfejérvárat, más várakkal s azon országhoz tartozó 
határszéli helyekkel együtt, emez ellenség iszonyú torkából, 
mi útakon s módokon ragadhatnók ki, hajdani szabadságába 
mikép állíthatnók és helyhetnők viszsza? E gondunkhoz majdan, 
még egy más is járult, keblünket nem kevésbbé gyötrő, fullánk
jával; tudniillik: hogy ha ezen ország, hosszasban a török ellen
ségnek hatalmában lenne, a mi, vele határos tartományainkba is, 
nem csekélyebb berohanás történhetnék. Meggondolván tehát 
szorgalmasan minmagunkban; mennyivel tartozunk mi azon or
szágnak *, a jó szomszádságnál szintúgy, mint ama sógorság- 
nál fogva, mellyel a néhai fenséges Lajos királyhoz, ő császári 
catholica felsége, a mi igentisztelt urunk bátyánk, és, miként 
mondtuk, mi is kötleténk; —  mindezek, mint főindokok, reá
lárának bennünket: miszerint, nemcsak a szent birodalom vá
lasztó-fejedelmeinél s karainál, de más herczegeknél, és saját 
tarlománybelieink s alattvalóinknál is, azon működjünk, hogy 
azon ország részére, amaz olly hatalmas ellenség elűzésére,

virtutis et magnanimitatis specimen, non dubitauit honestam potius mortem 
oppetere, quam nefando exeerabilique Turearum iugo oolla subdere, et per id 
nomen immortale sibique per omnem posteritatem gloriosum compararc.>> — 
1 »Nisi immanissimus ille Christiani sanguinis belluo Turea, insanie sue co
natum repressisset·* — * »Vnde nobis, tanquam regni prefati legitimis et 
naturalibus heredibus relictis, nobisque Ferdinande.® — 8 »Sedulo nobiscum 
repetentes animo, quantum regno illi debeamus.”
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erős és elegendő segítséget nyeljünk; — mi is, miként kétség
kívül tudtokra lesz, szerencsésen meg is ajánltatott, s kiesz
közöl teteit

És miden hírül hozaték: hogy a török ellenség, azon or~ 
szágnak meszsze és szerte történt nagy elpusztítása s feldnlása 
után, viszszavonult, a fenséges Mária magyar-, cseh- stb. or
szági királyné asszony, a mi kedves húgunk pedig, az álta
lunk őszintén kedvelt tekintetes és nagyságos Báthory István 
azon ország nádorispánjával s kunok túrájával együtt, kinek 
hivatalához, miként tudva van , az illy gyűlés hirdetése orszá
gos régi szokásból tartozik 1, az ország minden rendéinek, 
Komárom mezővárosba, az elébbemlített szent Katalin szúz 
ünnepére, a Szapolyay János szepesi gróf erdélyi vajda, és 
más urak tanácsából, köz-orssággyúlést hirdetett, melly gyűlé
sen, az érintett ország minden teendői és szükségeiről, főként 
pedig arról kelle határozni és végezni, hogy a török erejének s 
berohanásának alkalmasan ellenlállani mikép lehessen;— mi e 
végett oda követeinket valánk küldendők, kiknek előadásából 
kétségkívül csak a mi ő irántok való tiszta jóakaratunkat, az 
országhoz vonzó különös szeretetünket, egyszersmind egyéb jó 
eszközök mellett, az iránti gondolkozásunkat s tanácsunkat ért
hették volna meg, mik által a török ellenébe szilárd ellentállás 
alapíttathassék.

Mindezek azonban tekintetbe nem vétetvén, midőn már a 
kitűzött országgyűlés határideje váratnék, az alatt az említett 
vajda, saját mezővárosába Tokajba némelly követőit, czimbo- 
ráit és szolgáit ószszehíva, ezeknél könyörgéssel, ígéretekkel, 
ajándékokkal, s egyéb vesztegetésekkel, meilyekkel leiköket 
inkább behálózhatá, kieszközlötte: hogy őt, egy más gyülevé- 
szetben, mellyet maga és az akkor hozzásereglettek nevében,

1 »Ad cuius officium eiuamodi dictarum indictio ab antiqua regni consue
tudine spectare dignoscitur.* —  2 »Ex consilio Joannis de Zapolia Comitis 
Scepueieneie Wayuode Transyluaniensis et aliorum dominorum.*
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megelőzött határidőre, a most múlt szent Imre napjára, Síé- 
kesfejérvárra, ezen ország jogai, szabadságai, rendelvényei és 
dicséretes szokásai ellenére kihirdetett, Magyarország erősza* 
költ igazgatójává tegyék, és miként köztudomáara van, azon
nal meg is koronázzák \

Miket mi, ezen ország közszabadsága kárára, fenséges 
húgunk, az említett nádorispán, s többi urak és országlakosok 
tetemes szégyenére és gyalázatára történteknek értvén, s egy 
illy nemes országot elhagyni nem akarván, őket, öszszesen 
mint egyenként, a fenséges királyné asszonyhoz, a mi húgunk
hoz, s a mondott ország főpapjai, zászlósai, nemessége s elő
kelőbb rendéihez, és az ő ügytársaikhoz, azon már érintettkép 
Pozsonba áttett országyúlésre, elegendő hatalommal ellátott 
követeink s küldötteinkül rendeltük; kik parancsul kapták, 
hogy ezen ország javára, szabadságára» üdvére, köz és magán 
boldogságára, a hozzátartozó határszélek és véghelyek viszsza- 
szerzésére, s mind kül mind bel-ellenaégei ellen elhatározandó 
egyszersmind teljesítedő védelmére, nemcsak minden vagyo
núnkat , erőnket, szerencsénket, tehetségünket, sőt hazánkat, 
tartományainkat, szóval mindent mit jelenleg miénknek mond
hatunk, végre: említett ó császári catholica felsége s a szent 
birodalom többi választó-fejedelmei és kasai segedelmét is fela
jánlják, de őszintén ígérjék s fogadják azt is, hogy mi ezeken 
felöl is mindent, még saját életünket s vérünket is 1

1 »Quibus omoibus minime perpensis, cum iám Diete prestitute terminus 
expectarctur, interea Wayuodam profatum conuocatis ad oppidum suum 
Thocay nonnullis sequacibus, complicibus, ac seruitoribus suis, apud eosdem 
procatio, pollicitationibus, muneribus, oeterisque canuptionibus, quibus 
animos iliorum magis illaquearet, egit: vt eum, in alio coociliabulo, quod 
anticipate termino, suo et eorum nominibus qui tunc ad eum confluxerant, 
ad diem diui Emetici nunc elapsum in Alba Regali celebrandum, contra regni 
illius iura, libertates, decreta, et laudabiles consuetudines indixit, assertum 
Hungerte rectorem instituerent, et subinde, siout pobHeam et M to r iu m  est, 
coronarent·



készek vagyunk a catliolica hitért, és a fennevezettek mindnyá- 
j ó k  üdvéért, épségbenmaradásaért ontani \

És miután ebbeli gondolkozásunkat előttök iltyképen ki
tárták, a szükséges buzdításokra fognak említett követeink és 
biztosaink áttérni Hogy tudniillik: fontolják meg éretten e nyo
mon! ország állapotját, és mindazon erőt, mellyet mi, az em
lített fejedelmek és saját országlakosaink s tartományaink sege
delmével gyűjthetünk, kiállíthatunk, és mellyel a többszörmon
dott ellenséggel férfiasán s alkalmasan szembeszállhatunk; 
ellenben, országuk illy elpusztulása, romlása mellett, m it te
h e t n e k  ők, ha erőben s hatalomban immár megtörvék, 
nemcsak a törököt, de a szomszéd nemzeteket, a mi cseh, 
morva, sléziai alattvalóinkat, és az egész Németországot is, 
ellenségekül fogják vallani \

Meggondolni való pedig itten az is: vájjon ama vajda, 
ki gazságok  és gonosz mes t e r s égek  ál tal  t ö re 
k e d e t t  a k i rá ly i  czímre fe lközdeni  *, egy illy terje
delmes ország kormányára, s elvesztett várainak, erősségeinek, 
mellyek nélkül az, épen, nem maradhat, visszaszerzésére alkal- 1

1 »Qui in maudatis acceperunt: vt pro Regni huius emolumento, liber
ta te , salute, prosperitateque tam publica quam priuata, pro recuperatione 
finium et locorum ad hoc pertinentium, proque defensione contra hostes cum 
exteros tum domesticos, et decernenda et prestanda, non solum opes, vires, 
fortunas, facultatesque nostras omnes, imo patrias, prouintias, et quidquid 
in nostra nunc est substantia, et denique Sacre Cesaree et Catholice Maies- 
tatis prelate, ceterorumque sacri Imperij Principum Electorum et Statuum 
subsidia offerant, verum etiam promittant et]polliceantur ingenue: nos, vitra 
bec omnia, i p s a m  q u o q u e  v i t á m  é t  s a n g u i n e m  n o s t r u m  p r o 
p r i u m  pro fide Catholica, prela torumque omnium salute et incolumitate 
«Andere velle.* — 2 »Quod scilicet mature perpendant huius calamitosi 
Regat statum , mroeque omnes quas Principwn profatorum ac Regnicolarum 
Provmttalimnque nostrorum auxilio colligere et prostare, et quibus hosti 
aepedieto et TaRde et opportune occurrero poterimus. Quid vero e oonuerso 
po ten t i ·  tanta regni vastitate et ruina, aicubi fractis eorum opibus et po
tentia, non solum Tureas, sed vicinas quoque Nationes, subditoeque nos
tro· Bohémot, Morat i, flesia», et totam quaque Germaniam pro hostibus 
sunt habituri* — * »Wayuoda ille , q u i  p e r  i m p o s t u r a s  e t  m a l a s  
a r t e s  r e g i j  t i t u l i  a c c e s s i o n e m  v e n d i c a r e  m o l i t u s  e s t*
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mas e? ha erővel s hatalommal bír-e? mellyel, vele széltébeu 
s szerte találkozandó hivő mint hitetlen ellenségeit, nemhogy 
legyőzni, de vagycsak viszszaüzni is képes legyen.

Mondják meg: hogy mi nem tudjak eléggé csodálni, mi 
homály sőt vakság lephette meg azoknak leiköket, kik 
nem kétlelték: oily ba lgatagon s merészen,  noha jog
talan és méltatlanul, urokká fogadni azt a vajdát, ki bölcsője 
óta csak pártot  és vi szszavonás l  l ehe l ve ,  mind
azon v e sz é l y n e k ,  mindazon e g y e n e t l e n sé g ne k ,  
mellyben részesü l t ek ,  s ze rző j e  és indí tó ja  volt· 
Mi, hogy az egyes tényekből annál világosabb legyen, csak on
nan is nyilván kitetszbetik, mert ő , Zsarnó váránál, mellyet a 
királyi tekintély s parancsok hátravetésével, megszállott, egye
dül öngyávasága miatt, annyi ágyút, vagyont és jószágot el
vesztett, csúf szaladásával pedig nemcsak magára, de az egész 
magyar nemzetre is gyalázatot vont

Van-e szó, továbbá: Nándorfejérvárnak amaz átkozatos 
elvesztését előadni Ϊ Melly vár, ezen országé volna kétségkívül 
még mostan is, ha a vajda, Erdélyből, a segédhadakkal, a fensé
ges úr, a mi többszöremlített sógorunk által annyiszor hivatva, 
idejében megérkezni, s a számára kijelelt alkalmas helyre el
menni akar vala. De mit nem tett majd akkor is: midőn né
hány év múlva, királya és csaknem az egész ország erejével s 
roppant költségével, ama felette jeles és erős Szörény, Orsóvá 1

1 a Declaraturi quoque nos: demirari satis non posse, q u e  Dam ca l i g o  
imo c e c i t a s  illapsa fuerit eorum animis, qui Wayuodam illum tam in 
c o n s u l t e  ac t e m e r i t e r  in suum dominum, licet injoste et inique coop
tare non dubitarint, q u i ab  i n c u n a b u l i s  n o n n i s i  f a c t i o n i b u s  et 
c o n t r a r i j s  s t u d i j s  i n h i a n s ,  p e r i c u l o r u m  d i s s e n s i o n u m q u e  
o m n i u m  que  e i s  o b t i g e r e ,  a u c t o r  f u e r i t  e t  i n c e p t o r ;  que vt 
ex individuis fiant clariora, vel hoc apertissime constare possunt, cum ad 
arcem Sarnum, quam regia auctoritate eiusque mandatis spretis obsedisset, 
tot bellica tormenta, tantas insuper opes et bona, sua tantum ignauia per
diderit, et ex turpi fuga sua non sibi tantum sed et vniuerse Nationi Hua- 
garice contraxerit ignominiam.» — (stvánfiy szerint azon gyanú is volt ellene, 
hogy önként s árúlókép verette meg a vele lévő hadsereget; VI, 52 L

Í r t
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és P et várakuak segítségére küldetvén, ezek alól, mielőtt még 
csak megszállatlak volna is, a hadmeneten jelenvoltak elször- 
nyűködésére, vagy félénkségből mint mondják, vagy valamelly 
más alacsony indokból elszaladt, s azon várakat a töröknek 
megvenni és lerontani engedte *.

Hozzák emlékezetükbe ama gyűlést, melly Hatvanban, 
h a r m a d  éve, a vajda működésére létesült,* mellyen, ugyana
zon vajdának erőhatalma s csalárd ravaszsága által behálózva, 
maga Lajos király, s az ország főrendéi és nemesei közöl az elő
kelőbbek is megjelenvén, a király és a főrendek bizonyos beke
rített helyre rekeszteltek; mindabban, mi a vajdának és czimbo- 
ráinak tetszett, habár a joggal, méltányossággal s az ország sza
badságával nyilván ellenkezett is, megegyezni kényszeríttet- 
lek; így a tisztviselők hivatalaiktól megfosztanak, azokban meg
változtattak; akarata ellenére a királynak, ki azonban, a felette 
függő veszély miatt, ellenszegülni nem mert 2. 1

1 »Quibus item verbis consequi poterit detestanda illa Nandoralbc perdi
tio, que dubio procul adhuc regni huius esset, si Wayuoda toties a Serenis
simo Domino et sororio nostro sepedicto cum copijs auxiliaribus ex Transil- 
uania vocatus, in tempore adesse, seque in locum opportunum sibique de
signatum conferre voluisset. Quod itidem fecit cum post annos aliquot Regis 
sui et fere totius regni viribus ac sumptibus in subsidium Seuerini, Orsowa, 
et Peth nobilissimarum munitissimarumque arcium missus esset, quas nec
dum obsessas etsi indignitatem rei hij qui in expeditione erant detestaren
tur, metu vt fertur, aut alia quapiam causa nimirum friuola motus, aufu
git ,  arcesque Tureis expugnandas euertendasque reliquit.* Istvánffy: P e t h  
(helyes olvasás szerint tán Pe ty )  várát, az Orlovcsics György birtokának 
említi, s a törökök által elfoglaltalását 1520-ra teszi; VI, 50 1. — 2 „Reuo- 
cabunt eis item in memoriam Conueutum qui in Hathwan t e r t i o  a b h i n c  
anno auctore Wayuoda fuit, ad quem Rex ipse Ludouicus, potio resque 
Procerum et Nobilium regni, v i, fraude, doloque Wayuode impulsi conue- 
nerant, ac Rex ipse et Proceres intra septa quedam conclusi, omnibus que 
ipsi Wayuode complicibusque suis visa erant, etsi manifeste iuri equitatique 
omni, et regni libertati repugnarent, annuere sunt coacti; hinc exaucto- 
rati commutatique Magistratus, ipso etiam Rege inuito, qui tamen instanti 
periculo motus, se opponere non audebat® Újabb adat ez azokhoz, mik 
Kovachichot Vest. Comit 549—618 1., kétségbe hozták az iránt: vájjon 
1524-ben vo lte  országgyűlés, s vájjon k é t  hatvani gyűlés volt-e? mi 
máig sincs elhatározva.
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Említsék meg ezenfelül, azon szerencsétlen háborút is, 
mellyet az imént-érintett fenséges Lajos király úr, múlt nyá
ron, a törökkel viselt; mint, nem csupán ezen ország, de az 
egész keresztyénség siralmas csapását; melly állal történt: hogy 
senki nincsen, széles ez országban, ki egykori szereltei közöl 
néhány után máig is ne keseregne; és mellynél, valóban, na
gyobb és gyászosabb, a keresztyén világot, több század óta nem 
érte. És midón ezen háború legnagyobb hevében állván, a 
vajda, a király által seregestül hivatnék, ó, szánt szándé-  
kosán,  —  mert hiszen a hihetetlenségig hágott ezen ember 
törekvése és uralkodási szomja— a kétes  barcz k i me 
netét  mintegy erkélyről  szemlélve ,  a k i r á l y t ,  
a l a t t va ló i va l ,  miként mondják, a mocsárban fe t ren-  
geni  e n g e d t e ,  csúfosan elhagyta,  s csak miután ezek 
elvesztek, miután az ellenség Budáról már eltávozott, árulta 
el méreg t e l j e s  kebe l ében  soká ápol t  t e rvé t ,  azon 
világos tettével, bogy a várat eleve elfoglalván, a czímet, 
mellyre olly régóta ásítozott, bitorolni elkezdette1.

Nem csekélyebb pedig, mit ő csodálatoskép nehezített ma
gára , amaz erős várnak, Visegrádnak, s az őrizetére bízott ki
rályi szent koronának elvesztési vétke; melly utóbbit, mint be
szélik, némel ly asszonykák segéd-keze  ál tal  ismét
lőn viszszakerítvén, elvégre saját fejére tétette *.

És eléggé iszonyú panaszok állnak készen — miket szinte 
terjeszszenek elő — a királyi vámok elrablása és azon sanyarú 1

1 »Quo (bello) maxime vigente, quum Wayuoda cum exercitu suo a 
Rege vocatus esset, ipse ex composito (nam eius erat hominis studium 
dominandique libido iDcredibilis) dubij martis euentum quasi e specula 
prospectans, Regem cum subditis in luto quod aiunt hesitare passus tur
piter dereliquit, quibus sublatis, hosteque iam ex Buda discedente, tum 
consilij sui rationem, quod diu intra virulenta precordia aluerat, detexit, 
quod ex facto liquet, cum arce preoccupata sibi eum titulum vsurparit, ad 
quem iam pridem anhelabat.“ — * .Nec minor est culpa, quem sibi mirum 
in modum auxit, amissione arcis munitissime Wissegradi, et sacre regie 
oorone, sue demandate custodie, quam per manus quarumdam muliercula
rum vti dicitur denuo recuperans suo tandem capiti imponi fecit.*
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zsarolások felől, mellyekkei ő Erdélyt annyi évekig zaklatta, s 
melyekről szintolly őszinte mint igaz tanúságot tehetnének a 
szászok és székelyek, ha szabadon, csak egy szót is szólani 
mernének. És ezekhez még más keserű panaszlatok is járulnak: 
milly kegyetlenül bánt ő, és bántak szolgái, a szomszéd, fő
ként a szegényebb sorsú nemesekkel *.

Mind meg annyi gyönyörű hősi tettei s érdemei egy em
bernek , mellyéknél fogva ez, ha istennek tetszik, magát mél
tónak ítélte, hogy Idrálylyá emeltessék! *.

Miket is miután soijában előszámláltak, térjenek át arra: 
bogy, noha mi, a néhai fenséges Ulászló magyar- és csehor
szági király veje, azon szerződések erejével, mellyék egykori 
szép-atyánk felséges Fridiik római császár, és a boldogult Má
tyás magyar király, —  majd, ugyanazon Fridiik, meg ennek 
fia Miksa, a mi tisztelt nagyatyánk, és az említett Ulászló kö
zött köttettek, s mallyeknek aztán, nagyobb érvényesség és 
foganat végett, az ország főpapjai, zászlósai és főrendéi is mind- 
kettejét jóváhagyták s elfogadták; mindezek felett pedig fensé
ges kedves hitvesünk, a már nevezett Ulászló királynak termé
szetes és törvényes leánya, s azon Lajos királynak testvér- 
nénje, mind isteni és emberi, mind a származási jognál fogva 
is, melly őt, mint született király-asszonyt és természetes örö
köst illeti, — miként ez, az ország előkelőbb karai és főrendéi 
által, a mi elődünk, Albert, ausztriai főherczegnek, függő-pecsétek 
alatt kiadott levélből nyilvános; hol ki van mondva: hogy a 
magyarországi királyok leányai részére, a származási jog, érvé- 1

1 »Adeant item querele satie atroces, quas itidem exponent eis, super 
direptione veotigalium regiorum et acerbissimis exactionibus quibus tot an
nis Transyluaniam vexauit, de quo vt ingenue ita vere testari possent 8a- 
xones et SieuM ä  liberam saltem vocem emittere auderent, vitra quas sunt 
et aliorum querimonie grau im e, nempe quam atrociter ipse familiareeque 
sui vicinos et presertim tenuioris sortis Nobiles tractauerint* — * »Egre
gium hominis facinus et merita, quibus, si dijs placet! se dignum arhitratas 

t  vt Rex disignare tur.*
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nyes 1, —- ezen országba belápheténk, annak teljes, egész 
kormányzását átvehetők, s igazságos fegyverünket , az említett 
vajda, mint a szent korona törvénytelen bitorlója ellen 2, for
díthatók; mi mégis, a józanabb tanács sugallatára hajóivá, ma
gánkat a keresztyén vér ontásától viszszatartóztattak, és mig 
lehet viszsza is tartóztatjuk; s azon fegyverünkkel, főként a 
szomszéd magyarokat, kik, hitünkért, vallásunkért, annyi éveken 
át a legvitézebbül küzdve, mostan olly temérdek csapás és ve
szély által sujtolvák, megtámadni, soha, sem nem gondolánk, 
sem nem törekvőnk; sőt, inkább szeretetet és vonzalmat, hogy- 
sem gyűlöletet s irigységet várva tőlök , az ország rendei, an
nak főpapjai, zászlósai, főbbéi, ügytársai s lakosai elevetudtá- 
val és akaratával kívántunk királyokul e l fogadtatni  *. Miért 
is reményijük, hogy itt-érintett jogainkat tekintetbe vévén, ben- 
nünketMagyarország királyává annálinkább el fogadnak4, mert 
ha, mi távullegyen, e részbeni óhajtásunkat mellőznék, mi illy 
világos jogunktól elállani semmikép nem akarunk, sem nem 
szándékozunk; sőt jól tudjuk, hogy, ha e jogunkat, mit azon
ban nem teszünk, netalán mi odahagynók is, említett 6 csá
szári catholica felsége hagyni, soha nem fogja.

(Igyekezzenek aztán követeink alkalmasan megcáfolni s 
eloszlatni azon elleneink által hamisan hintett híreket, mikkel 
mind bennünket, mind magát a német nemzetet, gyűlöletessé 1

1 »Tam diuino quam humano iure, ac iure quoque geniture, quod ei, 
tamquam nate regine et naturali heredi competit, sicut ex literis Statuum po- 
tiorum et Procerum regni prefati sigillis appendentibus munitis et per eosdem 
predecessor! nostro Alberto Arcbiduci Austrie traditis constat, quibus expresse 
habetur quod filiabus regum Hungarie ius geniture suffragatur.’1 — * Tam
quam illegitimum corone sacre vsurpatorem.® — * »Nihilominus nos potiori 
innitentes consilio abstinuimus et adhuc abstinebimus a Christiani sanguinis 
effusione quoad poterimus, Hungarisque presertim vicinis, qui tot annis pro 
religione fideque nostra strenuissime decertarunt, tantisque nunc calamitati
bus et periculis sunt diuexati, arma mouere nunquam cogitauimus aut conati 
sumus illa potius cum prescitu voluntateque Regni Ordinum, Prolatorum, 
Baronum, Procerum, et Consortum, ac Regnicolarum, in regem a s s u m i ,  
magisque amorem et affectionem quam odium et inuidiam ab eis expectare 
volentes.® — * »In regem Hungarie a s s u m e r e  debeant.*

180 .
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tenni szeretnének; tudniillik: hogy mi, ezen országot, erővel s 
fegyverrel fogjuk megtámadni, és minden szabadságától s ki' 
váltságától megfosztva, merő szolgaságra juttatni. Minél hami
sabb alig képzelhető; és hogy ennek ép az ellentéte igaz, 
onnan következtethető, mert az ausztriai nemzetségből s dicső 
házunkból származott minden fejedelmeknek, a má elődeink s 
őseinknek, bizonyos ve l ök- szú l e t e t t  kegyelmesség  volt 
mindenkor tulajdona, mellyel isten segedelmével bennünk sem 
akarunk nélkülöztetni, s mellyet eddigien egyedül követőnk1. 
Egész buzgalommal szólítsák fel tehát őket: hogy ezen s másily- 
lyetén haszontalan híreknek, mik tán szerte és hamisan terjesz
tettek, vagy ezután hintcgetteteének, legkisebb hitelt se adjanak, 
hanem azokat egyedül a rágalmazók gonosz becstelenkedései- 
nek vegyék.

Ne riaszsza pedig, feltett szándékuktól őket viszsza az se: 
ha netalán, némelly ellentörekedők azt állítják: hogy mi, e ki
rályságra, képesek azért nem lehetünk, mert m ag y ara l > « ■  
t v d m k ;  miután az országot, más német fejedelmek is jól s 
dicséretesen igazgatták2, miként Albert és Ulászló magyaror
szági királyok idejében látni volt, kik a kormányt csak békéién 
s feddhetlenül vitték, s kiknek nyomdokait követendők, mi is 
basonlókép tenni, erőnk szerint fogunk ügyekezni.

És ígérjék meg a karoknak és rendeknek: hogy mi, ezen 
ország öszszes mint egyes valamennyi kiváltságait, szabadságait, 
rendelvényeit, s eddig életben volt szokásait, nemcsak fen- és 
erősen megtartani s teljesíteni akarjuk és szándékozunk ezután 
is, de még azokat részökre nevelni és kiebbterjeszteni. Attól

1 »Quod falsissimum est, ex eoque contrarium verum esse arguitur cum 
vt in cunctis Austriacc prosapie inclyteque domus nostre principibus prode
cessoribus et progenitoribus nostris genuina quedam semper fuerit clementia, 
quam deo dante nec in nobis desiderari volumus, quam equidem vnice hacte
nus amplexati snrous.® * «Nec absterreat eos a sno proposito si qui in con
trarium niti vellent, asserendo: nos ob id regni illius capaces esse non posse, 
quod n o n  c a l l e a m u s  l i n g u a m  H u n g a r i c a m ,  quum et alij Germano
rum principes regno illi et bene laudabilitcrque prefuerinL*
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pedig ne féljenek: mintha mi az δ tanácsaikba külföldie
ket  alkalmazni ,  v a g y  a javadalmakat s egyházi méltóságo
kat a magyar  nemze t tő l  idegeneknek  adományozni 
lógnánk; sót inkább szabályai tenni és rendelkezni kívánónk: 
miszerint mindezek á r t k r «  azoknál maradjanak: k t k  masa» 
I 7 » r  v é r M l  ■ m m a g y a r  n e a u e l U l  n á r a i u t a k  *- 

És nem kisebb gonddal fiiunk munkálódni azon is: hogy 
ama gyűlölség, melly az emberek gonosz akarata s mesterke
dései által, a n é me t ek  és  magyar ok  k ö z t  gyökeret 
vert, atyafiúi kölcsönös szeretetté váljék, s kiegyenlíttessék *.

ígérjék meg végre őszintén: hogy mi őket úgy akarjuk 
kormányozni, ezen országot úgy igazgatni, miszerint a kegye
lem, kegyelmesség, adakozóság és jóságban, s más igazán ki
rályi tulajdonokban, legkisebb hiányt is látniok ne kelljen *.

Mutassák meg továbbá a többek között: milly {igyeke
zettel s szorgalommal pártoltuk mi mindig, sőt pártoljuk még 
mostan is, a magyarok ügyét, a törökök ellen; mit tettünk 
azon országért akkor, midőn a török Nándorfejérvárat utolszor 
megszállta; és milly csaknem elviselbetlen költséggel támogat
tuk a jelen pillanatiglan Horvátországot, segedelmet s egész se
géderőt nyújtva, lovas mint gyalog hadakban számára; mit ha

* (Promittent quoque eisdem Statibus et ordinibus: quod omnia et singula 
regni huius priuilegia, Ubertates, decreta, et consuetudines hactenus obser- 
uatas, decetero non tantum conseruare firmiterque tenere et adimplere, sed 
etiam illa eis maiora amplioraque efficere velimus et intendamus, Nec eos 
vereri debere, quod exteros suis adhibere consittjs, aut aUenis a  Natione 
Bungarica benefitia dignitatesque Ecclesiasticas conferre velimus, Sed potius 
nos statuere atque ordinem dare velle, vt hec a p u d  eos  q u i  de s a n g u i n e  
n a t i o n e q u e  hu n g arica  sun t ,  p e rp e tu o m an ean t.* G y ö n y ö rd  tanúsága 
ez annak: milly őszinte szándéka volt Ferdinándnak, a magyar nemzetet nem
csak megtartani, de számára a hivatalokat is biztosítani — * »Nosque non 
minori cura laboraturos, vt odium, si quod inter Germanos atque Hungaros 
hominum maleuolentia et artibus inoleuit, in amorem mutuum fra tern umque 
mutetur et emendetur.* — * „Et denique ingenue pollicebantur: nos velle 
eos taliter regere regnumque hoc administrare, vt ne quid unquam in gra
tia, dementia, liberalitate, benignitate, alijsque vere regije dotibus deside
rare debeant*
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oily lankadatlan erőfeszítéssel nem tevénk, vagy nem tennénk 
ez órában is, ki kétli, hogy a mostmondott ország, már rég 
az ellenség hatalmába jutott volna? Ha tehát azt, mit, ennyi 
gyámolításban még nem bízva, elébb, mint mondánk, innen-on· 
nan, csak nagy munkával öszszeszerezheténk, és, ha isten segít, 
továbbá is öszszeszerzünk, szíves örömmel odanyujtánk; lehet-e 
kétleni: hogy majdan, többszörözve, s nagyobb erővel és sü- 
kerrel ne akarnék mindezt akkoron teljesíteni, midőn többi 
tartományainkhoz —  mit ugyan, egyedül istennek köszönhetünk, 
kitől jő minden hatalom és méltóság —  szerzelékül Csehország 
is járói. Ezért is meg fogják gondolni: mennyi itt az alkalom 
a védelemre; mennyi mindenben a nyereség *; és azokon felül, 
mik saját országunk s örökös tartományainkból kezünk ügyében 
esnek, említett ő császári catholica felségétől, s a szent biro
dalom fejedelmeitől, karaitól, kik bennünket az ügy bármelly 
fordulatában is el nem hagynak, miket várhatunk; és ha mind
ezeket, más nyomatékosabb tekintetekkel együtt, miként 
biszszük, méltólag megfontolják, kivánatunkban kétségkívül 
ők is megnyugszanak *.

Egyébiránt, győzzék meg őket afielől: hogy mi, ezen orszá
got, nem annyira birodalmunk terjesztése miatt óhajtjuk magunk
nak , hanem inkább azért: hogy az ország lakosainak mindnyá
joknak hasznára lehessünk; azokat javaik, jószágaik, s va- 
gyonságaikban öregbíthessük, megótaimazhassuk; Nándorfejér- 
várat, az ország többi elvesztett helyeivel együtt, viszszaszerez- 
hessük, nekik viszszaadhassuk, és így őket a békébe, nyuga
lomba, elébbi szabadságukba, viszszaálk'thassuk *; — miknek 1

1 »Proinde consideraturi quanta sint defensionis commoda, quanta rerum 
omnium compendia.9 — * »Que omnia cum alijs pluribus respectibus vali- 
dioribus digne vt credimus perpenderint, indubie voto nostro acquiescent* 
— * »Ceterum illis persuadere debebunt: nos non tam ampliandi Imperij 
gratia regnum illud desiderare, sed vt regnicolis omnibus illis prodesse, eos- 
que in fortunis bonisque et rebus suis augere et tueri, ac Nandoralbam pro
fatam, ceteraque regni loca amissa et perdita recuperare, eisque restituere, 
et sic in otium, tranquilitatem, libertatemque pristinam collocare possimus.
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teljesítésében ugyan, miként mondánk, sem a császári felség 
sem a birodalom többi fejedelmeinek segítsége, részökre nem 
fog biányzani.

Mindezeknek érett megfontolása után pedig, buzdítsák, 
intsék, sőt kérjék is, említett követeink s küldötteink őket: 
miszerint, immár megértvén irántok való kegyelmes szándokun- 
kat és akaratunkat, valamint azon jogainkat s teljes és megezá- 
folhatlan czímeinket, mellyeknél fogva ezen ország örökségére 
hívatunk, —  megértvén ellenben azt is: milly ólálkodásokat 
követ el a vajda, hogy őket örök veszedelembe és nyilvános 
romlásba buktassa 1; mint az igazság és méltányosság buzgó 
barátai s tisztelői, minket— a minek magunkat isten kegyelmé
ből méltólag bizonyítani is fogjuk —  igaz, törvényes és termé
szetes királyuk, urok, hazaalyjok, uralkodójok és fejedelmökül 
fogadjanak,  s annak és ollyannak i smer jenek el ;  és 
ugyanazon napon, erényüknek, állhatatosságuknak, adják ama 
jeles példáját, melly nemcsak magok mindnyájok és mindegyi
keknek, de egész maradékuknak is, örökön-örökké tisztes, 
hasznos, kívánatos és üdves lesz; melly által magokat, övéi
ket, és azon nemes országot, az ordító oroszlán és sárkány tor
kából kiragadják, egyszersmind a mi kegyelmünk és kegyelmes- 
ségünkbe úgy behelyezik, bogy valóban, örökkévaló gyümölcseit 
fog majdan kelleni tapaszlalniok *.

Elvégre , a fenséges asszony, a mi fennemlített hitvesünk 
nevében is, buzdítsák és kérjék azon követeink s küldötteink, a 1

184

1 «Contra vero quibus ipsidijs erga cos Wayuoda vtatur, vtpote illos in 
exitium perpetuum et manifestam ruinam conijcere satagens.* — * «Tam
quam iustitic equitatisque amatores, cultoresque studiosissimi, nos in Regem 
et Dominum suum, Patrem Patrie, Dominatorem, Principem verum legitimum 
et naturalem, quem equidem per dei gratiam digne prestabimus, a s s u m a n t ,  
proque illo et vt talem r e c o g n o s c a n t ,  atque illo die virtutis constantieque 
insigne dent exemplum, quod eis non solum sed et ipsorum cuilibet, cuncte- 
que posteritati sue, honorificum, vlilc, exoptatum ac salutare perpetuo sit 
futurum, seque suosque et nobile regnum illud a faucibus rugientis leonis et 
draconis eripient, seque ita nostre gratie elementieque insinuabunt, vt re ipsa 
perpetuo illius fructum posthac experiri debeant.*
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karokat és előkelőbbeket; miszerint, tekintetbe vévén az atyai 
jogot, melly ő fenségét, mint magyar király véréből szárma- 
zottat, ezen országhoz, a mondott néhai Ulászló királyról, az 
ő atyjáról; és a testvéri jogot, melly néhai fenséges Lajosról, 
az ő öcscséről, illeti; valamint minket, mint hitveslársát és 
férjét, minden ígéretek elégtételéül s teljesítéséül, királynak, — 
úgy őt Magyarország királyasszonyának fogadják és vállal
j ák  e l ,  s nyi la tkoztassák ki. Mit ha tesznek, ő, azon 
természetszerinti szereteténél és jóakaratánál fogva, mellyel 
ezen ország iránt viseltetik, és örökön-örökké viseltetni fog, 
mint kegyes és kegyelmes asszony és királyné, nálnnk az ország 
minden lakosaiért közbenjárói, és azon munkálkodik: miszerint 
azt békével, csenddel, az alattvalók szeretetével és kedvességé
vel, dicséretesen kormányozhassuk, és a mellett boldogul meg
vénülhessünk \  Miben, valóban, a nagy jó istennek kedves és 
kellemes, ő fenségének pedig olly kívánatos dolgot cselekesz- 
nek, mellyet ő, irántok, és övéik mindegyike iránt, egész 
kegyelmével kíván külön is megjutalmazni.

Ha pedig történnék, — mit ugyan nem gondolunk, — 
hogy a fenséges Mária királyné asszony, a mi már említett bú
gunk, az országgyűlésben maga is megjelenne, követeink s 
küldötteink, miután mindkettőnk, azaz: a mi, és fenséges asszo
nyunk, megbízóleveleit átadták, s szavainkkal illendően üdve- 
zelték, szónoklatuk egész tartalmát, az egész dologra nézve, 
az ő személyéhez is intézzék *. 1

1 »Vt nos, tamquam eius consortem et maritum, pro satisfactione et ad
impletione omnium promissorum, in Regem, seque in Reginam Ilungarie 
a c c e p t e n t ,  s u s c i p i a n t ,  e t  d e c l a r e n t .  Quo facto ipsa, pro naturali 
amore et beneuolentia quam in Regnum illud gerit, pro Regnicolis omnibus, 
vti pia et clemens Domina ac Regina, apud nos intercedet, et cooperabitur: 
vt illud cum pace, tranquilitate, et subditorum amore cbaritateque laudabili
ter administrare, et apud idem feliciter consenescere queamus.* — * »8i 
vero contingat Serenissimam Dominam Mariam Reginam et sororem noetram 
prefatam, Conventui illo, quod tamen non arbitramur, interessé, ijdem 
Nuntij ac oratores nostri post exhibitionem binarum Credentialium nostrarum 
et Serenissime Domine nostre, factaque conuenienti salutatione verbis nostris
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És ügyekezni fognak követeink s küldötteink azon is: 

hogy, ha még valami magát az Ht elósoroltakon kívül előadná, 
mi ezen ügyre és dologra nézve alkalmas, illő és szükséges 
lenne* azt helyesen, ékesen, illedelmesen, 1 felhozzák, előad
ják, és minden egyebeket is tegyenek, cselekedjenek, végez
zenek , mik óhajtásunk teljesedésében s méltóságunk megerősí
tésében tisztességesek és hasznosak lehetnek; miket ők, okos
ságuk s ügyviteli ügyességök és ildomuk szerint, a tárgy, idő, 
hely és személyek tulajdonságához s kivánalához képest tenni 
gondolnak; mindezekben teljes, egyszersmind kijelentett akara- 
tunkatvégrehajUndók. Kelt Becsben, karácsonhó 5-dikén 1526*.

Horvátországra nézve, de mindenkor tekintettel a vi
szonyra, mellyel az anyaországhoz kapcsolva van, igen hasonló 
lépéseket telt Ferdinánd, mint Magyarországra. Megkísértette 
tudniillik elébb, követei által: vájjon a horvát rendek, ha Ma
gyarországhoz igényelt, önmagának szerződésbeli, hitvesének 
pedig oldalagos öröködési jogai felől felvilágosíttalnak, ország- 
gyűlésen kívül is nem fogadják-e el azonnal királyokul. A ked
vező sükert annál valószínűbben reménylheté, mert Horvátor
szágban, már több évek óta, segédseregeket tartván, mind neve 
ismeretes volt, mind befolyása eléggé tevékeny; és a kedvező 
sükert annál inkább óhajtható: mert Horvátországot, azon esetre, 
ha Magyarországon a már diadalünnepet ült Szapolyay-párt elle
nében a csata síkjára kell majd szállania, részére biztos várhe
lyül nézheté. Követei azonban, miként Magyarországon, úgy 
itt is, kívánt czélt nem értek. Az alkotmányos alakszerűségek
hez szinte ragaszkodó horvát rendek, Ferdinánd ffenebbi kivá-

curabunt omnem orationis sue seriem per totum negotium in eius quoque 
personam dirigere.* —  1 »Apte, concinne, et modo quo deoeL* —  * Quo
que ipei pro eorum ingenio et rerum agendarum dexteritate et prodentia 
facienda putauerint, iuxta rerum temporum loci et personarum qualitatem 
at exigentiam* stb. »Datum Vienne die quinta Decembris 1526.* Gévaynil 
Urk. z. G. Ung. KL Eredeti fogalmazata Maytól, a ce. k. tiik. lev. tárban, 
következő külső felirattal: »Instructio ad Diétám Posouiensem.* Megvan le- 
tisctiu ta  is ,  ezen felirattal: instructio ad flagutscfa Posoniense.*

I t t · .
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natál több feltételekkel sáaczolták körül, s ozsonba és innen 
Bécsbe intézett*követeik, ezekből bármit is lealkudni, megha- 
Ubnaztatásuk körén tulvágónak nyilvánítván, végre úgy egyez
tek Ferdinánddal > bogy e tárgy, a magyar országgyűlés bevé
gezte után, hol ók is meg fognak jelenni, külön tartandó or
szággyűlésen vétessék tanácsba. Ezen ekként czélbavett borvát 
országgyűlésre tehát, Ferdinánd, saját követeiül, az Oberstei
ner Pál bécsi székes-egyházi prépost elnöksége alatt, ugyana
zokat, kiket a horvátokkal egyezkedésre, a bécsi tanáes, még 
October a6-dkán kijelelt, t i .  Jurisics Miklós és Eaczianer Já
nos kapitányokat, meg Püchler János mehoui főtisztet nevezte 
iá. Hogy ezek is ugyanazon, vagy csak kevésben különböző 
utasítást kapták, melly a magyar országgyűlésre rendelt köve
teknek adatott, csak hihetőnek mondhatják; magát az okleve
let fel nem mutathatjuk A meghalalmazó-levél, mi némi hiányt 
pótolhat, szinte december 5-dikéről, a magyarországi hivatalos 
irásmodort még sokban meghaladó szózáporával, türelmet fá
rasztó jogásios záradékaival, illy értelmű volt:

F e r d i n á n d ,  i s t e n  k e g y e l m é b ő l  C s e h o r s z á g  
k i r á l y a  stb. s p a n y o l o r s z á g i  f e j e d e l e m f i ,  a u s z t r i a i  
f ű h e r c z e g ,  B u r g u n d ,  S l é z i a  és  W ü r t e m b e r g  her-  
c z e g e ,  m o r v á i  ő r g r ó f  stb., b i r o d a l m i  f ő h e l y t a r t é  
stb. Elismerj ük és tudtára adjuk e levelünkkel mindennek: 
hogy, miután mi, Horvátország általunk őszintén kedvelt tisz
telendő , tekintetes nagyságos, nemes és vitézid, püspökei, 
főpapjai, grófjai, nemesei, s őszszes rendéinek és karainak, 
azon jogunkat, melly minket és fenséges kedves hitvesünket 
M a g y a r o r s z á g r a  nézve illet, előadván, őket kértük: mi
szerint bennünket, ennek erejénél s  több egyéb tekinteteknél 
fogva, királyjokul f o g a d n á n a k  és mint királyukat i s m e r 
n é n e k  el *, azon karok és főrendek pedig, e végett hozzánk 1

*87

1 »Quod cum Reueraudie, Spectabilibus, Magnificis, Nobilibus, Egre- 
gys sincere nobis dilectis EgSKopu, Preiatis, Comitibus, Nobilibus ac vni-
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követeiket s küldötteiket rendelték; kik azonban, minden egyes 
kérelmeikre teljes elhatárzatot nem nyerhettek, azért, mert 
küldőiktől kapott meghatalmaztatásuk határain nagyon túllép
niük szabad nem volt; főleg ezek figyelembe vétele miatt, ér
demesnek tartottuk: hogy hozzájok követeink s küldötteinket in
tézzük, kik vetek, kérelmeik iránt, végkép határozzanak. Va
lódi bizodalommal viseltetvén tehát, a mi kedvelt híveinknek, 
tiszteletes tudós 1 Obersteiner Pál, Bécs városunkbeli székes- 
egyházi prépost, tanár, tanácsosunk, Jurisics Miklós és Kaczia- 
ner János kapitányaink, nemkülönben Püchler János mehoui 
főtisztünk, mint követeink s küldötteinknek igazvoltában és ügy
viteli szorgalmában, őket, mindnyájokat, vagy közölök a na
gyobb részt, az alábbírt ügyben, bizonyos tudomásból, minden 
általunk jog szerint legérvényesebb és sükeresebben lehető és 
tehető legjobb úton, módon, joggal, okkal és alakban, igaz, 
törvényes és kétségtelen, különös és átalános védeink, ügyé
szeink és ügynökeinkké tettük, vettük, neveztük és rendeltük, 
sőt teszszük, veszszúk és rendeljük ezennel; de úgy, hogy a 
különösség az átalánosságnak, se viszont, ne ártson; tehetséget, 
hatalmat és hatóságot adván és engedvén nekik: az elülemlítetl 
karokkal, püspökök, főpapok, grófok, nemesek és ügy társaik
kal, nevünkben és helyettünk, együtt vagy egymásért, minda
zokról, miket utasításunkban, teendőül, sor szerint eleikbe szab
tunk, öszszesen mint egyenként, egyezkedni, alkudozni, érte
kezni; és minekutána azon utasításunk értelmében, velek, töb
bek közt az iránt: hogy nekünk, mint törvényes és természe
tes uroknak, tartozó hűségi és hódolati esküjöket letegyék, vé
geztek , és őket erre reábirták, ezen hűségi és hódolati esküt 
részünkre s helyettünk kivenni, egyszersmind azokat affelől:

versis Ordinibus et Statibus Regni Croati? Jus nostrum, quod nobis et sere
nissima Consorti nostre dilectissime uersus Regnum H u n g a r ie  competit, 
exposuissemus, requirendo eosdem, quatenus nos illius uigore aliorumqoe 
complurium respectuum intuitu in Dominum et Regem suum acceptarent, et 
ut talem recognoscerent.* —  1 »Honorabilis docti.*
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hogy a mondott országnak, és azon ország lakói s lakosainak, 
elébbi fenséges királyaik által adott és engedett műiden ki
váltságaikat, jogaikat, szabadságaikat, rendelvényeiket, öszsze- 
sen mint egyenként, épen és sértetlenül meg és fentartani 
akarjuk s szándékozunk, bizonyosokká tenni; sót nekik erről, 
a dolog kívántához és mineműségéhez képest, szükséges és 
alkalmas levelet adni, engedni; végre minden egyebeket is 
lenni, mondanir  cselekedni és gyakorolni, mik az elősorol- 
takban és elősoroltakra nézve szükségesek s alkalmasok lesz
nek; miket igaz, és kétségtelen ügyvédek s meghatalmazottak 
tehetnek, és miket minmagunk tehetnénk, ha az előadottak
ban, öszszesen mint egyenként, jelen lennénk s személyesen 
részt vennénk; habár azok ollyanok volnának is, mik a jelen 
levelünkben kifejezettnél különösb meghatalmazást kívánnának. 
Királyi szavunkra fogadván, hogy mi mindazt helyes és ked
vesnek valljuk, mit a fennevezett ügyvédeink, vagy közölök a 
nagyobb rész, a fennebbiekben teszen, és azok alkalmával 
ígér; —  és azok vagy azoknak valamellyike ellen, soha semmi 
időben, semmi úton, módon, vagy alkalommal, sem magunk, 
sem mások közbejöttével, semmit is el nem követünk; függő 
pecsétünkkel megerősített jelen levelünk tanúságánál fogva. 
Kelt Bécs városunkban, karácsonhó 5-dik napján« az úr ezer 
ötszáz huszonhatodik esztendejében.

Ferdindnd sk.
Látta; Harrach Lénárt 

kanczet/dr sk.
A fenséges király úr saját parancsára: 

May János sk. \

Eléggé kitűnik e két irományból, miszerint Ferdinánd, 
magát a már többször felhordott szerződések erejével, hitve
sét pedig a származásnál fogva, Magyar-, és ez által Horvát
országnak is természet szerint következő királyául s illetőleg 1

1 Gévay Urk. z. G. von Ung. KL Azonkori másolata a cs. kir. titk. levél
tárban.

19
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királyasszonyáui tekintette, tehát a magyar koronát ö r ö k ö s n e k ,  
és pedig a leányágra· is á t s z á l l ó n a k  igényelte, —  egyszersmind 
János ellen, kit csupán jogbitorlónak nézett, számosabb élet
képek s tényrajzok állottak kezénél, mellyekkel azon egyet
len, de a bitinél sokkal erősebb kapcsolékot, mi őt a királyi 
székbe emelte, t  i. a nemzeti lelkesedés és vérségi vonza
lom szülte népszerűséget, lerontani indult. János azonban, 
babérjain nyugodva, mindezzel nem sokat gondolt, ő ,  noha 
sógrában, a lengyel királyban, megcsalatkozott is, elég tá
maszt reménylett magában a magyar nemzetben, a szabad ki
rályválasztáshoz szinte ragaszkodó lengyelekben, az ausztriai 
ház számos ellenségeiben, és ha kell, mi a hazát sírba dön
tötte, a török véderejében. Ezért, a lengyel királynak hozzá el
végre megérkezett, s minthogy viszszatérni immár szégyenlet
tek, őt Esztergomba kísérő követeiről, semmi tudomást venni 
nem akart; a velek öszszejövetelt szándékosan kerülte; kihall- 
gattatásukat napról napra halasztotta. És ezek, azon idő alatt, 
mig udvarában mulattak, embereitől, mind a német nemzet irá
nyában, mind önmagokra nézve is, gúnyt és mérges kifakadá- 
sokat, a törökkel ellenben szoros barátságot tapasztaltak; s 
Jánostól, miután nagysokára előbocsáttattak, az iránti kérdé
sökre: mikép gondolja magát és országát ennyi nehézségek 
között fentarthatni ? hímező hámozó feleletet kaptak. Szerémy 
szerint: komomoka Csorba Ferencz szállásán, nehogy nyil
vános hazaárulónak tartassák, már ekkor, egy hónapnál tovább 
rejtegetett egy törököt kit mind ő, mind a Jánosnak sar
kába nyomúló velenczei kém, Magyar Miklós, a török császár 
követének állít, s ez utóbbi róla azt mondja: hogy Jánossal 
15 évi szerződésre lépett, melly idő alatt egymás barátainak 1

1 »Nos com rege ad iemem intrauerat (így) ad strigooiensem paulum 
varda, in profesto beati andree apostoli, et per totam iemonem (hyemeni) 
mansimus ib i, in strigoniam, et post regem venerat unus tureus precursor 
a cesare, et in hospicio francisci chorba mansit plus quam una mense pri- 
uatim, ut non deputarent penitus traditorem Joannem regem.1 42. L
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barátai, ellenségeinek ellenségei lesznek, .  s minden szükség 
esetében kölcsönösen segítendik egymást1. A közhír, miként 
többnyire nagyítva szokott előadni mindent, 50 lovast is told 
kíséretül e követhez; és noha e körülményt Contarini Károly 
Ferdinándhoz küldött velenczei követ, tudósításában valótlan
nak állítja is 2, a dolog lényegét kétségtelenné emeli azon 
nagyérdekíi, tanulságos, a részletekre bőven s mulatságosan 
kiterjeszkedő, s mind a lengyel királynak a magyar állapotok 
felőli gondolkozását újabban ecsetelő, mind főként a János ki
rály udvarában uralkodó szellemet bőven festő, szép latinságú 
levél, mellyel az említett lengyel király egyik követe, Krzyczky 
Fődre przemisli püspök, Esztergomból Pozsonba, a magyar 
kanczellárhoz, Brodarics Istvánhoz, következő tartalomban irt: 

T i s z t e l e n d ő  ú r !
Méltóztassék tudni főtisztelendő uraságod: hogy engem, 

nem tudom mi gonosz szellem hajtott ide a. Aggódott, szer
felett, az én fenséges királyom: unoka-öc-scsének elvesztése- 
beli végtelen fájdalmán felül, ez országnak is, mint szomszéd
falának, állapotán. Unszoltatok általunk: hogy, ha ezen ország 
lakosai részéről, királyul kivántalnék, a közjó érdekében meg 
ne fogyatkozzék, ő  miodenkép ellenszegült. Uraságod pedig, 
kiben leginkább bízánk, a dolog irányáról semmit tudtunkra 
nem adott; úgy, hogy előttünk mindenek teljesen homályban 
voltak. Azonközben megérkezék a fenséges fejdelem Ferdi- 
nánd követe; az országhoz-jutásra segedelmet kérni. Örvende 
ő felsége: hogy ezt azon új fejdelem tűzte ki magának vállala-

1 »Alhora el signor tureo mando vno ambasador a questo serenissimo re 
de hungaria et li domando treuga per anni XV, laqual fu subito per lui facta 
et ehe interim lono et laltro sia dei amici amico et inimico de linimici et darse 
tauor et adiuto lun laltro quando loco re ra el bisogno.” Gévaynál Urk. z. 
Geeeh. v. Dng. Jtl. —  * »Ba inte so ma non e certo ebei turcho li (János
hoz) a mandato vno ambasador con 50 eanalli et fato trieua insieme eon 
promission di adjutarse neli loro stadL* Contarini Károly levele, 1526 dec. 
29-ről, Sanudonál XLin, 366 lev. —  * »Scire dignetur Vestra Dominatio 
Reuerendissima me nescio quibus malis anibus huc applicuisse.”

19*
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(ul, ki annak leginkább megfelelhet, a hanyatló dolgokon leg
inkább segíthet. Majd előtoppana a követ Tokajból is , az ott 
egybegyült főrendek és országlakosok levelével; mellyben írák: 
hogy ők, országuk javáról tanácskozni, gyűlést rendeltek Szé- 
kesfejérvárra; igen-igen kérvén: miszerint ezen gyűlésre, ő 
felsége, követeket küldeni méltóztassék. Útnak indíttattam te
hát én, rögtön, egy nemközönséges társammal, a határidő 
rövidsége miatt csaknem ló-üalálában hogy, ha tudjuk, ta
nácsunkkal ezen ország javát segítsük, és a mennyiben lehet, 
a fenséges fejdelem Ferdinánd ügyét előmozdítsuk *. Azonban, 
mikorra megjóvénk, már mind a gyűlés eloszlott, mind re
mény felett a király is meg tétetett. Soká habozánk: mitévők 
legyünk? Végre.· viszszatérni szégyennek tekintők; tehát tovább 
menénk; látni a királyt, és a dolgok állását kipuhatolni- Á 
királylyal, ki, nem tudom mit, gyanított, s a  velünk szemben
iétet kerülte, nem egyhamar, öszszejövénk; és miként illett, 
mindenekelőtt, királyi polczra jutásán örvendezénk*. Aztán 
kértük: hogy, miután mi, ide, ezen ország jó állapota iránti 
tanácskozásra hivattunk, de a gyűlést elmulasztottuk, méltóz- 
tatnék előttünk kinyilatkoztatni: mikép hiszi magát és az or
szágot annyi fergeteg ellen védhetni és megtarthatni? mert 
a mi felséges urunknak felette nagyon érdekében áll tudnia: 
hogy az ő országának ezen fala, micsoda karban van? nehogy 
ez, öszszeomlásával, az ő országát is magával rántsa a mere
dek mélységébe. Azonban, mennyire a feleletből, és azokból, 
miket látok, következtethetem, ügy tetszik: mindenek a kár
hozat és kétségbeesés fokára jutottak; és én nem jósolhatok 1

1 »Pene tumultuarie.* —  * ,Rem Serenissimi Principis Ferdinandi quan
tum fieri posset promoueremus.* —  * »Interim quum venimus et conventus 
solutus est et Rex preter spem creatus. Diu quid facturi essemus dubitaui- 
mu8. Visum tandem fuit turpe retrocedere sed perreximus ad videndum 
ipsum Regem et que facies esset rerum explorandum, cum quo nescio quid 
suspicante et congressum nostrum vitante non cito conuenimus et inprimis 
ut decebat hoc regium culmen assecutum gratulati sumus.*
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egyebet: hanemha ezen országoknak s az egész keresztyén- 
ségnek valamelly rettentő romlását! \  — A legnagyobb mér
tékben megbotránkozva térünk tehát viszsza fenséges urunk
hoz, ki most gondolkozni sem tud egyébről, mint a köz 
vagy legalább ezen országok javának fenlartásáról; de ha 
majd megérti: miily kárhozatos törekvéseknek jöttünk itt nyo
mába, s miily veszély fenyeget ezen szomszédoknak egymás 
ellen felbőszült kebléből, kétségkívül hihetetlen fájdalommal 
fog eltelni *. Ha nektek tetszett volna: valamit, idején, a mi 
fenséges urunkkal is közleni, s hazátok java, és a fenséges fej
delem Ferdinánd becsülete érdekében az ő tanácsával élni, a 
dolgok talán jobb lábon állanának; most — magatok s hazátok 
üdvét mikép eszközöltétek? ám lássátok \  A legszívesebben 
szolgáltunk volna mi, urunk parancsához képest, azon fensé
ges fejedelemnek, de már ünnep után jöttünk, s e ti nemze
tetek, nem tudjuk mi isten haragjából, annyira dúl fúl egész 
Németország ellen, hogy iszonyú gyalázat nélkül nem is em
líthetni. A törökök is már  t e s t vé rü l  s barátul  fo
gad t a t nak  *. Főtisztelendő uraságod, ha úgy tetszik, ezt 
ő felségének a királynénak, s magának a fejedelemnek is, tud
tára adhatja; egyszersmind ő felségöknek, szolgálatunkat aján
lani, ne terheltessék. Értjük, főtisztelendő úr! miként itt, van
nak némellyek, kik a mi fenséges urunk s a mi nemzetünk 
hírét nevét is, mindenképen kisebbítik; kik tehetlenségünket, 
kik azt: hogy a tatár ez idén is annyi meg annyi százezer em
berünket elhurczolt, nyilván hántalják; mit lelkem annál na- 1

1 „Quantum autem ex responso et hijs qu? video colligere possum, 
omnia videntur noxia et desperata neque aliud presagire possum nisi ingen
tem aliquam horum regnorum et totius Christianitatis ruinam.* — 2 „Cum 
vero accipiet quf pernitiosa molimina hic cognouerimus, quantum mali im- 
pedeat ex animis horum vicinorum in se exulceratis, haud dubie incredi
bilem capiet dolorem.* — * „Nunc quam vobis et patrie consuluistis, vide
ritis.* — * »Sed venimus post prandium, et h?c gens vestra adeo fremit 
in Germaniam, nescimus quo malo fato, vt nefas sit nisi cum contumelia 
nominare. Et Turei iam pro fratribus et amicis habentur.
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gyobb keserűségével hallottam, mert tudom: hogy fejedel
münktől, magok iránt, legtöbb szívességet s jótéteményt, épen 
azok tapasztaltak *. Mi ugyan, erőtlenségünket nem tagadjuk; 
mindazáltal, bár annyi és olly hatalmas ellenségektől környez
ve, eddig, hála istennek! egyiknek is meg nem hódoltunk. 
Egy hosszú századig ingerkedett velünk Németország, és mi 
ennek, nem tunyául álltunk ellen. Rémítő erővel támadt mega 
muszka; leveretett ez is, és viszszaőzetett Hasonló babért 
aratott a moldva. Gyakran megrohannak a törökök, de nagyobb 
veszteség mint nyereséggel mennek el, s ekkorig: csak egyet
len várunkat sem bírják. Be-becsapkodnak a tatárok, de hogy 
ezt már hajdan óta gyakorolják, Ovid szomorú verseiből is vi
lágos, —  és alattomos csatázásaiktól a sík tartományt megóvni 
nem lehet; azonban, ha csak szúnyogot hordanának is el annyit, 
mint a mennyi embert ti számítlok, szúnyog sem volna már 
Lengyelországban. Magyarországot ellenben, csak egyszer láto
gatták meg, és egészen lepocsékolták. A török, csak egyszer 
nyúlt köldökötökhöz, és ím! úgy látszik, már mindnyájan oda- 
vagytok. És mégis ti, minket, kik épen ezen és még más el
lenségekkel is, évről évre, minden idegen segedelem nélkül ví
vunk, s mind e mellett talpon állunk, gombáknak néztek és 
nem embereknek?! Legyen bármiként, —  mi meg vagyunk 
elégedve fejedelmünkkel, kihez bár mind hasonlók volnának. 
Meg van elégedve ő is, saját birtokaival, s ezen ti boldogsá
gaitokra, terjedelmesebb birtokaitokra, vágyni, soha sem fog; 
mikre, úgy tetszik, nincs is mit vágynia. Nézői leszünk mi, noha 
nem örömmel, ama nagyszerű szomorú-játékai toknak,  
mellyeket szerepelni kezdtek; s magatokat, hazátokat, hová

* „Rcuerendissimo mi Domine, Accepimus esse isthic nonnullos qui exi
stimationi Serenissimi Domini nostri et gentis nostre modis omnibus detra
hunt, qui impotentiam nostram, qui tot centena millia hominum nostrorum 
hoc anno per Tartaros abducta palam iactant, quod eo maiore amaritudine 
animi audivi quo sciam eos ipsos plurimum offitij et beneficcntic Principis 
uostri in se expertos esse."
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merre vezetitek? majd meglátjuk! Adja az úr isten, hogy 
mindenek békére és nyugalomra forduljanak; mit a mi fejedel
münk egyedül kíván és óhajt, —  ba ez valamit használna! 
Boldogul éljen nraságod, és engem szeressen. Esztergomban, 
karácsonhó 5-dik napján, 1526-ban.

Szolgája: a przem istí irta  \

Az itt czélzott nagyszerű szomorú-játék, meilynek némi 
előjeleneteit már Pozsonban láttuk, Esztergomban, megkezdetett. 
Az igazság mérlege, az új királyi személynök Bekényi Bene
dek s a mellé rendelt királyi táblabiró Baksay Bernát kezében, 
mindenkor azon fél részére hajlott, melly aranynyal s ezüst
tel volt képes nyomatéket adni tárnokainak. A bírói fosztoga
tások ellen, mellyek így, a Lajos király holta után elkövetett 
hatalmaskodások megvizsgálása iránt Székesfejérváron alkotott 
törvény álarcza alatt gyakoroltattak, érzékeny panaszok emel
kedtek. A király, megintette mellesztó biráit, s ezek valami- 1

1 »Fatemur quidem impotentiam nostram sed tamen tot et tantis hosti
bus cincti hactenus gratia Dei nulb succubuimus.... Impetebat vi immensa 
Moscue, is quoque oesus et repressus est. Eandem mercedem retulit Molda- 
uus. Adoriuntur plerumque Turei et hij maiori dispendio quam lucro disce
dunt neque hactenus vllam arcem nostram occupant. Incursant Tartari, sed 
incursant illam oram ab initio, id vel ex tristibus Ouidij liquet, neque illo
rum  clandestinos insultus regio campis patentissima vitare potest, qui si 
tantum muscarum abducerent quantum vos hominum isthic computatis nc 
musca quidem jam superesset in Polonia. Semel inuiserant Vngariam et 
omnia deleuerant, semel vmbilicum vestrum attigit Tureus et iam actum de 
omnibus videtur. Et nos qui quotannis cum hijs et alijs hostibus soli abs
que vilius alterius auxilio conflictamur et subsistimus hactenus vobis fungi 
videmur non homines. Vtcunque est contenti sumus nos Principe nostro cui 
vtinam omnes essent similes. Contentus est et ipse ditione sua, nihil vnquam 
ex bijs vestris felicitatibus et amplioribus imperijs ambiens, neque est vt 
apparet quod ambiatur. Spectabimus istas vestras magnificas tragedias 
equidem non libenter quas ordimini, et videbimus quorsum vel vos vel 
patriam vestram deducetis. Faciat Dominus Deus vt omnia in pacem et 
tranquillitatem conuertantur, quod vnum Princeps noster optat et curat, 
ai id ab cui esset Fehcissime valeat vestra Dominatio et me diligat Strigo- 
n ij, die quinta Decembris 1526. — Semitor Premieliensis scripsit* Gévay- 
nál Ork. z. Gesch. v. Ong. KI. May János által másolva, a cs. kir. (itk. le
véltárban. Emlittetik »Janociana Fragmenta0 II,301. is, mint »Epistola lectu 
sane quam digna *
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vei alább hagytak de a gonosz orvosolva nem lehetett, mert 
δ maga ment a legrosszabb példával elül. A mohácsi vészna
pokban az esztergomi révben történt rablást megbosszulandó, 
mig a főczinkost, rozsályi Kun Páll, kinek leánya Katalin a 
Verbőczy János felesége, tehát a Yerböczy István menye volt *, 
büntetlen hagyta, Orbáncz Endrét saját személye eleibe idézte. 
Orbáncz, már jóeleve, valamelly Ausztria felé eső várba vé- 
vén magát, csak biztos menevéd mellett ígérkezett megjelenni. 
A király, a kívánt menevédet részére kiadatta agyán, de hó
hérló eszközökkel várt reá, s mihelyt megérkezett, kínzó padra 
vonatni rendelte. «Α fejedelmek —  monda — nem szokták 
a menevédet gonoszoknak is megtartani, hanem csak a jóknak, 
s ha a neki kiadottat mind c mellett meg kell tartania, azt 
legfeljebb is életére nézve reményiheti." Kegyeimért könyör- 
gött a kötelekkel öszszehurkolt rab, s 150 ezer darab aranyat 
ígért kínjai vállságául; a király pénztszomjúzó lelke azonban 
a roppant öszveggel meg nem elégedett, s többet óhajtván 
tőle kicsikarni, hol a kor e borzasztó szokása a legnagyobb 
gonosztévőt sem engedte háromszornál többször kínoztatni, 
őt négyszer megcsigáztatta *. 1

1 »Et in Strigonie rex fecit assesores et arbitros, et diiudicabant utrius- 
que per favorem magnam qui potuerit dare superflua de auro et argento, 
asse sor unus Domine Benedictus Bekeny de prezlen, alter vero Bernardus 
Baxay, Et male et ficte procedebant jure Sedis Regie Maiestatis, et rex quod 
intellexisset latrociniam eorum minatus erat eos, et aliquid decessebant ut 
iuste iudicarent.® Szerémy 42 1. —  2 Horváth István, Verbőczy Emlék. Π, 
184, 293 1. — 8 »El fece chiamar ad se quel gouernador de strigonia che 
sachiezo la rezina qua! era in vno suo castello al confin de alemagna et 
non volse venlr senza saluo conducto ondc la maesta dil re li fece saluo 
conducto quale obtenuto se presento a lei et sua maesta ordino chel ge 
fusee dato quatro tracti de corda dicendoli el non se obserua salui conducti 
a gioti ma a homeni da ben ct chel saluo conducto se pur el valcua cl 
ualeua in scruare la vita et lui governador suplico de gratia chel non li facesse 
dar tracti de corda chel li daria ducati 150000 et che la maesta del re hauea 
in animo aponto de farli dar corda per farlo venir via con mazor quantita 
de danari.® Magyar Mik. tud. Gévaynál Sanudo után, és ugyanannak latin 
fordítása a brill múzeumban l’raxis Crimin. 39. ez. »Hozi e zonto vn nostro
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Az igazságszolgáltatás illyetén nemei, a királyi hitszó 
szentségének illyképeni lerombolásai, s a törvények efféle ön
kényes értelmezései voltak, a már elösoroltakon felül, a leghat- 
hatósb eszközök, mik az ellenfél erélyes működéseivel kar
öltve, a János királyi hatalmát s tekintélyét tönkre juttatni 
siettek; mik a királyné gyűlésére Pozsonba a nemességet, a 
fennelószámlált bokros nehézségek daczára is, felesebb szám
mal vezették. És e nemesség, nézője volt azoknak, mik Bécs- 
ben, mintegy az országgyűlés megnyitásául, felmerültek. Cseh
ország fényes küldöttsége tudniillik, a várt napra, december 
6-dikára megérkezett; Ferdinándot elválasztott királyául üd- 
vezlette; neki engedelmeskedését kijelentette; s őt az országnak 
birtokbavételére meghítta. Ez Miklós napján, csötörtökön tör
tént. Más napra, péntekre, szent István nagy templomába, ün
nepélyes mise s nyilvános elfogadtatás rendeltetett. És mig Po- 
zsonban a királyné, szokás szerint, ismét egy csukát és meny
halat, a német őrhad ezredese Häuser Lénárt pedig, több 
apróbb csukán felül, 10 font vizát kap, böjti tiszteletdíjul a’ vá
rostól *, — Bécsben, az említett szentegyház lélekemelő me
rész boltozata alatt, a vallásos szertartás és Ferdinánd fel- 
magasztatási ünnepe végeztetik. És itt, e sok tekintetben ér
dekes helyen, az egybesereglett nagyszámú idegen úri rendek 
között, két magyarral, János király követeivel találkozunk. 
Közhír szerint: békét, s mi eddig más úton nem sükerúlt, kül
dőjük és Mária királyné közt házasságot eszközölni jöttek;

ciladino qual vien dalle parte di alletnagna et dice hauer pariato con vno 
vő garo suo cognoscente el qual veDiua da viena et halli referito qualiter el 
vayuoda re de ongaria se atroua in strigonia et ehe lha facto prexon quel 
baron e capitaneo vngaro qual spoglio e sachizo la regina ongarica con 
molti marcadanti et dicessi ehe gli babbi trouato vn gran thesoro.® Venzone 
városa tudósítása Moro Jánoshoz, januar 8-ról 1 6 2 7 . Sanudo XLIH, 378 1.— 
1 «Item am abent Conceptionis Marie mer geschenckt der Könnigin, ain 
H echln, vnd ratten II t. VI ß . X d. Item geschenckt dem Leonhart Häuser 
Obrieten Hiubtman, etlich Hechteil p. IUI ß . vnd X t  Hausen ain t p. XVI d. 
thuet 1 1. I β · X d.” Γοζβοη városa számv. könyve. 1626.

Dec. β.

D a. 7 .
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szépen felszerszámozott török paripát s egyebeket hozva Ferdi- 
nándnak ajándékul1. Pozsoni fogadtatásukon nem okúivá, s 
magokat a régi magyar királyok tekintélyes követeinek képzelve, 
urok nevében, Ferdinándnak, mint szomszéd királynak, kezet 
nyújtottak; mit ez, nagy szégyenökre, elfogadni nem akart 
„Ha — úgy mond — a magyar király nevében nyújtanak kezet, 
azt el nem fogadja, de ha az erdélyi vajda nevében teszik, 
kezet ad δ is, és őket szívesen látja." Követség! megbízatásuk 
elszavalásához fogtak; tán hogy a nemzetiség e részben is 
gyalázatot valljon, magyar  nyelven. Ferdinánd ugyanis, a 
nyelvet nem értvén, intette őket: hogy németül vagy latinul 
beszéljenek. »Ók-mondának — sem németül, sem latinul 
nem tudnak." »Tehát menjenek szállásukra — válaszoltatá 
nekik Ferdmáed— és addig a házból ki ne lépjenek, mig tol
mácsot nem találnak, ki helyettük beszélhessen; akkor majd érlek 
küld. Szállásukhoz szoros őrizetet rendelt; szólamok bárkivel is 
megtiltotta 2.

1 Szerémy 43 L — * »Come erano zonti tre oratori di bohemia a  noti- 
fichar al serenissimo archiducba la sua election per lhoro re et ebei douesae
yegnir a praga a la incoronation........ serine esser venuti do oratori di) vayuoda
transyluano qual e sta electo re di hongaria et hauendo in certa chiesia il 
serenissimo preparato di aldiiii et venuti volendo parlar hongaro il serenissimo 
ii fece dir ehe parlasseno o latim ouero todesco e lhoro feno risponder non 
saper altro lenguazo vnde il serenissimo li remando via dicendo trouasse vno
interprete che li aldiria e li fa star cum custodia......... scriue ditti oratori di
hongaria par siano venuti per tratar nose di tnor la sorella di esso serenis
simo fo raina di hongaria per moglie et accordarsi insieme et altre particula
ri ta.® Egy névtelen tudósítása decemb. 8-ról 1δ2β Sanudonál XL1U, 274; 
Gévay Ork. z. Oesch. v. Cng. KI. — Még bővebben s hitelesebben adja elő 
e nevezetes tárgyat Contarini Károly, ugyancsak decemb. 8-dikán kelt hiva
talos tudósításában ekként: »Come erano venuti qui (Becsbe) do ambasatori
dil re nuouo di hongana si dice tratano acordo con questo serenissimo,.......
li oratori ditti aneor non hanno auto audientia e non si lassano ussir di casa 
ni parlarli ad alcuno, li oratori di bohemia e gionti ben in ordini e uenuti a 
salutar questo serenissimo electo per suo re c darii ubedientia cussi hanno 
ditto in laudientia publica et el di sequente fu cantata vna mesa solenne in la 
chiesia cathedral et el principe mi mando a dir non si meraueiase sei non Io 
inuitaua perchc esseudo qui tanti signori non voria fusse qualche disordine
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És így kelle a magyar névnek, mellyhez még csak nem 
rég is annyi becsület és dicsőség volt kötve, az új magyar 
kormány botor léptei miatt, külföldön s az idegenek színe előtt, 
alább és alább szállania. De a nemzeti nagyszerű szomorú- 
játékből majd, aggasztóbb jelenetek is kezdőnek mutatkozni. A 
Pozsonba gyülekező rendeknek, hírül hozaték: miszerint az 
ország határszélein maradt török hadak, nemcsak néhány újabb 
rablásokat tettek, sőt a nándorfejérvári és végszendrei bég 
Báli, a meghasonlott nemzet zűrzavarait használva, a híres 
Maróthy nemzetség ősi fészkét, Marót várát, Szerémben, a Szá
ván innen, több napok óta vívja; így a Tótország felől fenlévő 
ezen csaknem egyetlen védgátat is lerontani ügyekszik. A fenye
gető veszély intette a régi kormány férfiait, hogy az eddig 
követett ösvényen indulva, Németország Esslingenbe gyűlt ren
déit segedelemnynjtásra szólítsák, s őket még a mohácsi ütközet 
előtt ígért hadaiknak tavaszszal leendő okvetlen elküldésére 
kérjék. December 8-dikán, szombaton, kelt levelök, a haza siral
mas helyzetét érzékenyen festi, következő értelemben: 
Főt i sz te lendő,  mél tós  ágos, t ek in te t es  nagyságos,  
n e m z e t e s  és vi tézlő a r a k ,  t i s z t e l  t bará ta ink!

Magunk ajánlása és minden jók kívánása után. Nem szük
ség hogy a magyar dolgok állását jelenleg sok szóval rajzoljuk; 
mert uraságtok előtt az: hogy e nemzet, a keresztyén hit vé
delmeért, sok éveken át, mennyit? milly verejtékkel s vére hul
lásával küzdött? és elvégre a munka s ellenség hatalma által

net proäeder, li ambasatori dil re di hongaria andorono in chiesia per tochar 
la man a questo re serenissimo di bohemia per nome dil suo re, soa serenita 
non li volse tochar la man venendo per nome di esso re, e diese che uolendo 
tocharti la man per nome dil vayuoda ge la tocheria et ehe i fosse i ben vé
nüli loro, poi volseno prindpiar a proponer imbasata dil suo re in  l i n g u a  
h u n g a r i c a ,  questo serenissimo li fece intender parlaseno o todesco o latim 
e lhoro risposeno n o n  s a p e r  n i  u n a  n i  l a l t r a  l e n g u a ,  vnde il sere
nissimo li fe dir andaseno a loro alozamento e non ussisseno di caxa c trouas- 
seno vno interprete che poi manderia per loro* stb. Sanudonál XL1I1, 275 1. 
Cevaynál id. h.

Dec. ».
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megtörve, mi nyomorúságok közé jutott? eléggé tudva van. 
Sok győzedelmet aratott gyakorta a török a magyaron; de ezt 
még nagyobb vész sóba nem. érte, mint a múlt hónapokban, 
midőn a mi fenséges és kegyelmes urunk Lajos, Magyar- és 
Csehország királya, az ország közepén, seregestül, mindkét 
rendbeli főbb emberekkel, s a nemesség jó részével együtt, 
leöletett, megveretett, s az egész ország nagyobb és legter
mékenyebb vidéke pusztává, kietlenné tétetett*. Melly országot 
midőn, illy iszonyú romlásából, önereje s hatalma által fel nem 
vergődhetni látnók, eltöröltetvén pedig ez, hacsak idejekorán 
gondoskodás nem történik, majd a szomszéd országok s tar
tományokat is ugyanazon fergeteg érendi, egy úttal árva hazán - 
kon s a keresztyén köztársaságon segíteni akarvánk, fenséges 
királyné asszonyunkat, a Szapolyay János szepesi gróf, akkor 
erdélyi vajda ú r , tanácsának hozzájárultával *, megkértük: 
miszerint a nádorispán úrral együtt, kinek tiszte: a rendeket a 
a királytalanság ideje alatt egybehíni, Komárom mezővárosban, 
a most múlt szent Katalin szűz ünnepekor, köz-országyűlést 
tartana. Mit is midőn ő felsége a királyné s a nádorispán úr 
megparancsolt, ugyanazon vajda úr, némelly barátai s fegyver
társaival, egy más gyűlést tartván, ezen ország törvényei s ren
delvényei ellenére, ugyanazon mesterségekkel, mellyekkel e 
polczra felküzdeni gyermekkora óta törekedett, magát királyul 
neveztette, s a hűségére, őrizetére országosan bízott és adott 
királyi koronát, saját fejébe tétette. Mi pedig, hazánk szabadságát 
s épenmaradását benn mint künn vívatni látván, a fenséges 1

1 »Multis stpe cladibus thure? hungaros affecerunt, nunquam maior quam 
superioribus mensibus accepta calamitas, cum in medio Regno Serenissimus 
ac Clemcntissimus Dominus noster Ludovicus Hungari? et Boemi? Rex cum 
exercitu et primoribus viris vtriusque ordinis ac bona parte nobilitatis caesus 
et profligatus, maximaque et tractuosissima tocius Regni porcio in vastitatem 
et solitudinem est redacta.*— * » A c c e d e n t e  Consilio Domini Joannis dc 
Zápolya*; elég tanúság ez arra : hogy a komáromi országgyűlés eszméje nem 
Szapolyay Jánostól jött, hanem hogy ó átalában az országgyűlés mielébb 
kihirdetését a többi tanácsosokkal együtt szinte javaslotla.
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fejedelem Ferdinánd úrhoz, Csehország királyához, Ausztria 
főherczegéhez stb fordultunk, neki mind kül- mind belhoni 
veszedelmeinket előterjesztettük, s ő felsége segítségéért, a 
keresztyén név leghatalmasb ellensége a török ellen, könyörög
tünk ; mert azt: hogy Magyarország, az annyiszor megújított 
szerződésbeli igaz jognál fogva őt illeti, emlékezetünkben tar
tottuk. Ámbár különben is, ha mindent igazán megfontolunk, a 
balhatlan isten után, egyedül a csehországi király, a császári fel
ség öcscse, a fenséges László király veje, annyi országok és 
tartományok ura, látszik képesnek: hogy a mi nyomorult ha
nyatló állapotunkat, a szent birodalom s uraságtok segedel
mével, helyreállítsa és megótalmazza *. Ez okokért megígértük: 
hogy az ő felsége jogát, állhatatosan és hűven pártoljuk. És 
miután úgy tudjuk: hogy neki, a török ellen háborút indítania, 
s Magyarország határszéleit az ellenség kezéből kiragadnia, 
miként ezelőtt mindenkor, úgy mostan is bátor kedve van; miu
tán a jövő tavaszszal és nyáron, Nándorfejérvárat s azon más 
várakat, mellyeket a török ezen 6 év alatt elfoglalt, alyjafiai 
és alattvalói segedelmével, isten keresztyénéinek viszszaadnia, erős 
és állhatatos szándéka; kinek tudniillik sokkal kisebb gondja: 
ezen annyikép kimerített ország örökségét elnyerni, mint in
kább attól fél s azon aggódik: nehogy Magyarország, egészen a 
török hatalmába jusson, —  honnan az ő tartományaira s egész 
Németországra is a legnyilvánosabb veszély hárulhatna; miután 
végre, néhány évvel ezelőtt, a császári felség s uraságtok által, 
a mi néhai fenséges királyunk s kegyelmes urunknak, a török 
ellen, 24 ezer hadi-nép határoztatott és igértetett; —  uraság- 
tokat kérjük, és uraságtoknak könyörgönk: ha Magyarországot, 
a török hatalmától, zsarnokságától megmentve látni, akarja, ha a 1

1 »Quamuis otiam alioqui si recte singula metiamur, solus post Deum im
mortalem Rex Boemiae, Caesare? Maies tatis frater, Serenissimi Regis Ladislai 
gener, tot Regnorum ac Prouinciarum Dominus, afflictas et labantes res 
nostras Sacri Imperij ac vestrarum Dominationum auxilio stabilire ac tueri 
posse videatur.®
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németeket s más keresztyén nemzeteket az örökösen fenyegető 
veszély félelmétől megszabadítani óhajtja; ezen országnak, jelen 
utolsó szükségében s végromlásában, segedelmére lenni, tehát 
a már rég elhatározott segítséget a jövő tavaszra kiállítani, s ő 
fensége a cseh király zászlója és vezérlete alá küldeni, ne terhel
tessék. Máskülönben, uraságtok, magának s gyermekeinek, ál
landó nyugalmat és csendet ne ígérjen, se azt, hogy az ellenség 
talán jelenleg is megszűnt, ne gondolja; mert a nándoríejérvári 
s végszendrei parancsnok, Báli bég, Marót várát, a Száván 
innen, e nemmegvetendő s Tótország és a szomszéd tartomá
nyok csaknem egyetlen védfalát, hadai által, már több napi vívás
sal fárasztja; s a minapi vész után is, néhány ízbeli rablás téte
tett Képzeljük: mit nem fog ugyanazon ellenség majdan az 
év kedvező szakában elkövetni; főként ha semmi akadályra nem 
talál, hogy az ország belsejéig nyomulhasson. A ti kezetekben 
s hatalmatokban van tehát: vájjon ezen egyszeri táborozással, 
nemcsak Magyar- de Németországnak s tünmagatoknak is, békét 
és nyugalmat szerezni, akartok -e?  Mit hogy uraságtok igenis 
akarjon, az utolsó szükség s legnyilvánabb veszedelem inti, mi 
pedig, teljes buzgalommal kérjük. Isten tartsa meg uraságtokat 1

1 »Nam B alibeg Nandoralkae ac Senderoui? Pre tectus suo rom mano arcem 
Maroth, citra Sauum fluuium, non ignobilem pené vnicum Sclauonif ac vi
cinarum prouindarum propugnaculum multorum iám dierum obsidione fati
g a t, préda aliqoocies post illatam cladem est acta*. » T ra ns  S a u o m  —
mond Oláh Miklós — sunt Regna: C r o a t i a  et Bosnya........quae voro
Regio Sauo e t  D r a u o  f l u m i n i b u s  i n c l u s a  e s t ,  n o s t r a  a e t a t e  
bifariam nominatur. Ea pars, quae a d  o c c i d e n t e m  hybernum, vsque ad 
flues Carniolae et Garinthiae, —  et Comitatum Ciliae vergit, appellatur S c 1 a u o- 
n ia  H u n g a r i c a .  In hac sunt Comitatus: Z a g r a b i a ,  V a r a s d ,  Poeega,
Valpo, Valeo, etplerique alii....... Ea vero pars, quae i n t e r  o s t i a  D ra u i
e t  S a u i  o r i e n t e m  v e r s u s  porrigitur, vocatur S i r m i u m ;  in ea sunt
arcesWylak (ma elferdítve: I l o k )  Sirimii initium et caput.........drea sep-
temtrionalem vero ripam Saui, a meridie, orientem versus, sunt ex ordino 
arces: Diako, sedes Episcopi Bosnensis, S. Laurentius, M a r ó t h ,  Racza, S. 
Demetrius, Baues, Semplinium, et pleraeque aliae.* Ezeket Oláh 1536-ban, 
tehát a mohácsi ütközet után 10 évvel írta; Bélnél Appar. ad Hist. Hung. 
17 1.
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boldogul. Kelt Pozsonban, boldogasszony fogantatása ünnepén, 
az ú r  1526-dik esztendejében \

A kormánytanács ezen gondjai azonban, Pozson városa 
tanácsát nem nagyon bánthatták. Báli bég hadai sokkal meszszebb 
voltak, hogy sem a tőlök-félelem miatt, az egymás után következő 
két napra esett ünnepet, szokás szerint megülni, s vasárnapra, 
december 9-dikére, Sopron városa követeit is vendégül meghíni, 
nem  lehetett volna. Fischer Mihálynál, a városi bírónál, kötte
tett el a szerény ebéd; mellyre, mindöszsze is, 1 3 font tehén
hús, 5 kappan, l nyúl, néhány alma, zsemlye, és 2 pénz ára 
b o r , ment fel. A szakacs-asszony, sütésért, főzésért 2 4 , ürű 
húsra 12, hat icze borsóra 18 kispénzt kapott. Az egész ven
dégség 1 font, 6 pénz, és 24 kispénz ezüstben került. A költ
ség a város pénztárára rovatott *.

És ennyit tudunk felmutatni az országgyűlés egy egész 
héti folyamatáról. Következő hetet a »vá lá sz tá s" - i  szócska 
feletti vitatkozások foglalták el. Mig ez iránt a magyar urak s 
Ferdinánd közt a egyesség megtörténnék, honi dolgaink kül
földi viszonyait vegyük szemügyre; s éjszakon, Krakkóban álla
podjunk meg, —  hol a Kämmerer eljóvete óta, nem csekély vál
tozás történt Milly hévvel pártolta ZsigmOnd s főként Szydlo- 
vieczky Kristóf a Ferdinánd ügyét, a fennebiekből láttuk; de 1 II

1 Gévay Urk. z. Oeech. KI. Egykorú másolata, a laibachi püspök titok- 
nokától, a ca. k. titk. levéltárban; illy felirattal: »Elegantissime Epistola 
contra Joannem Scepusiensem.» — Gévay e levelet a Pozsonba gyűlt orszá
gos r e n d e k  által írottnak hitte; azonban, tartalma helyesebben illik a ki
r á l y n é  t a n á c s o s a i r a .  — * »Item Sontág nach ConcepcionisMarie habn 
meine Hern zu gast geladn die Hern von Edenbürg vnd bei dem Her Rich
ter, ain mall gessen, ist aufgangn zu sidn vnnd pratten X t  rindfleisch per
I ß  XXII d. vnd fünf Kopann per Hl ß  X d. vnd ain Hasen per Π ß  ΧΧΠ d.
II ß  X d. vmb semel, vmb wein D ß .  vmb opffl VI d. vnd der Kochin 
geben ΧΧ0Π d. vnd vmb castraun vleiech XU d. VI. halb arbais per XVDld. 
Thuet alles I L VI ß  ΧΧ1ΠΙ d. Pozaon városa számviteli könyve 1626. Egy 
foot (talentum, Pfund) ezüst, állott 8 pénzből (solidus, Schilling), 1 pénz 30 
kispénz bői (denarius). Tehát 1 font húsnak 4 kispénz, vagyis 2  ezüst kraj- 
c'zár volt az ára.

Dec. 9.
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láttuk egyszersmind azt is: hogy ő, Magyarországot úgy tekint vén, 
mint saját országa védfalát, melly ha leromlik, Lengyelországot 
is magával ránthatja, Ferdinándnak átalában békét javasolt,—  
különösen pedig, Magyarország elnyerésére, segédkezet csak azon 
esetre ígért: ha az, háború és fegyvervonás nélkül fog történni 
Midőn tehát a Ferdinánd november 17-dik és 2  5-dikén kelt 
leveleit vette, s azokból megértette: hogy Ferdinánd, az ö  
segedelmét s további tanácsát, az időközben királylyá megvá
lasztott János ellen, és a dolog e változta miatt Magyarországnak 
fegyverrel is meghódítására sürgeti, fennebbi elvéhez követ
kezetesen , Ferdinándtól távulabb lépni ügyekezett. E részben, 
nem lehele, még a Szydlovieczky buzgó működésének is egyéb 
sükere: mint, hogy a különben egyenesen tagadó válasz, a bölcsek 
köpenyege alá rejteték, a bővebb és komolyabb megfontolás 
ürügyével enyhítteték. Szydlovieczky —  miként Ferdinándhoz 
december 8 - dikán írt válaszában mondja —  tartozó tisztelettel 
megcsókolta azon két rendbeli levelet, mellyeket ez, hozzá, no
vember 2 5 - dikén küldött, s mellyek egyikében a királyhoz in
tézett levele mását is közölvén, az eredetinek átadását meghagy
ta. Teljes örömmel s szívességgel engedelmeskedett ő a 
parancsnak, és nemcsak a levelet tüstént kézhez szolgáltatta, de 
egyebet is mindent szorgalmasan elkövetett, mit neki Ferdinánd 
meghagyni méltóztatott Azonban, monda, az eredmény előadá
sával, a Ferdinánd különben is sok gonddal terhelt idejét, elfog
lalni nem akarja; kegyelmes urának szándékát és óhajtását, ő 
felsége, mind a válaszból, irva, mind a követtől, szóval, tel
jesen megérteni méltóztatik \  E válasz pedig következő volt: 1

1 „Allate süni mihi bine litere com literis Serenissimo domino meo in- 
seriptis, ex Vienna, XXV Nouembris datae, quas cum ea qua debui reuerencia 
accepi et deosculatus sum stb. In hys nolo Maiestatem vestram aiioqui mul
tis negobjs distentam ocupare, Nam mentem et desyderium Maiestatis regie 
domini mej gratiosissimi, primum ex literis, postea ex oratore eius plene in· 
lelligere dignabitur.* Gévay örk. z.Gesch. KI. Eredetije a cs. k. titk. levél
tárban.
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Z s i g m o n d ,  i s t e n  k e g y e l m é b ő l  L e n g y e l o r s z á g  
k i r á l y a ,  L i t v á n  n a g y h e r c z e g e ,  O r o s z -  és e g é s z  
P o r o s z o r s z á g ,  Maszov  stb ura  és  ö r ö k ö s e ;  a 
fenséges fejdelem Ferdinánd úrnak, ugyanazon kegye
lemből Csehország elválasztott királyának, Ausztria főhercze- 
gének, Burgund és Brabánt herczegének, Flandern és Tirol 
grófjának, a birodalom főhelytarlójának s tb , a mi kedves 
öcsénk és vérünknek, üdvet, s dolgai szerencsés sükerének nőt- 
tön-növekvését! —  Fenséges fejdelem, kedves urunk öcsénk 
és vérünk! Két levelet vettünk e napokban felségedtől, egyet 
november 17 - dik, mást ugyanazon hó 2 5 - dikéről, Bécsből, 
Ausztriából; mellyekből azt: mi előttünk különben sem vala 
ismeretlen, hogy tudniillik felségednek és fenséged hitvesének, 
a mi kedves unoka- húgunknak, Magyarországhoz mi joga van “í  
miként azon egyéb dolgokat is, mik tervét gátolni látszanak, jól 
megértettük. Mi ugyan, fenséges fejedelem! mind ama hajdani, 
s több évek óta kölcsönös kötelezettségek állal erősbített jóaka
ratnál és öszszeköltetésnél fogva, melly köztünk s a fenséges 
császári ház között régen fennáll; mind azon különös szeretet
nél is , mellyel fenséged és unoka-húgunk, a fenséged hitvese 
iránt, már hosszabb időtől kezdve méltán viseltettünk, fenséged
nek minden szerencsét s magas tisztességek elérését, a legbő
vebb mértékben s őszintén óhajtunk; —  az azonban, mit fenséged 
most tőlünk kívánni látszik, hogy mi, fenségednek, a Magyaror
szághoz jutásra olly hirtelen segedelmünket és tanácsunkat 
nyújtsuk, e zavart és nehéz tárgyban nekünk mind gondteljesnek, 
mind felette bajosnak tetszik \  Látjuk ugyanis: hogy ezen ügy, 
más egyebek szintúgy, mint főként az új királynak Magyaror
szágon történt véletlen megválasztatása miatt, elannyi nehézsé- 1

1 a Nos quidem Serenissime Princeps,........ amplissimas quasque fortunas,
et maximorum honorum incrementa, ei sinceriter fanemus, Verum, ad Regnum 
Hungáriáé assequendum, opem et consilium nostrum, quod a nobis nunc poscere 
videtur, utpote in re perplexa et difficili, tam subito ei prcstare, cum arduum, 
tum perdifficile nobis videtur.*

20
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gek közé bonyolódott, miszerint ezeknek, tanácsosai elhárítá
sára, hosszabb és komolyabb megfontolást, meghányásl-vetést 
vélünk szükségesnek. Miért is, nem kétljük, fenséged, szokott 
szelídségéhez ésildomához képest, nyugodt kebellel fogja viselni, 
ha illy szövevényes és nehéz tárgyban, jelenleg semmi tanácsot 
nem adunk; mert, adott tanácsunkért később megpirúlni, teljes
séggel nem szeretnénk 1; hanem idő jártával, mit rövid nap 
bekövetkezönek hiszünk, miután több dolgokon körültekinlénk, 
s magunkkal kellőleg számot veténk, miket a fenséged ügye s 
méltósága érdekében lenni gondolunk, saját követünk által, 
megjelentjük fenségednek. Addig pedig, —  és itt már csak 
töredékekben van fenn az emberséges levél *— igen- igen kérjük 
fenségedet: legyen szíves magát, mennyire lehet, a háborútól 
és egyéb ellenségeskedéstől viszszatartóztatni, miután az év szaka 
illy vállalatokra különben sem helyes, nem alkalmas. És, úgy 
hiszszük, méltó azt is gondolóra venni fenségednek: vájjon, 
egy hajdan virágzó, de most szerencsétlenségtől hányatott 
keresztyén ország, végveszedelemre s teljes öszszeomlásra jut
tatandó? tehát a töröknek, ki az illyeseket vizsga szemmel 
szokta tartani, ha Magyarországot ezen oldalról is zaklattatni 
észreveszi, arra, hogy azt egész erővel s ügyekezettel elfog
lalja, alkalom nyújtandó - e? * Mindezekért fenséged, mit a 
dolog, idő és okosság kíván, a körülményekhez képest meg
fontolni, czélszerúen elrendezni, s ezen olly emberszerető nyilat
kozatunkon, kétségkívül, megnyugodni méltóztatik. Boldog és 
hosszú életet kívánunk fenségednek, s magunkat szeretetébe 1

1 »Nec enim vllo pacto committere vellemus, ut nos, consilii nostri padere 
debeat.” — * Két, három, négy, sót néhol nyolca szó is olvashatatlan; de az 
értelem teljesen kivehető. — * „Quam tamen plurimum petimus, velit in
terim sibi a bello, et reliqua hostilitate, quantum heri poterit, temperare
(3 szó)........ipsum anni, ad res gerendas sit minime aptum et commodum.
Considerare etiam (3 szó)....... stram opereprecium ducimus, ne Regnum
Christianum, ct quondam florens, n (8 szó )........ ictum existens, ut pene in
extre (2 szó)........ret, funditus intereat (7 szó).......... enta obseruare solet, si
Vng........ ab ea parte vrgeri olfece (7 szó)......... penitus occupandam, omnes
suos conatus animumque adijei (7 szó )........ judicare potest*
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ajánljuk. Kelt Krakkóban, karácsonbó 9-dikén, azúr  1526-dik 
esztendejében, uralkodásunk 20-dik évében.

Zsigmond király tk . 1
Lengyelországból délnyugolnak, a velenczei köztársaság 

főidére, Venzonébe fordulunk; hol a Batthyányi Ferencz köve
tével, Kamarjay Tamással találkozunk. November 1 8-dikán, va
sárnap, tehát épen az nap, mellyen Ferdinánd a horvát köve
teket kihallgatta, indult ö ki Bécsból, Velencze s illetőleg Róma 
felé, lóháton, hatod magával. Venzonébe, két hét múlva, szinte 
vasárnap, december 2-dikán ért; hol a kapitány s városi tanács, 
miként minden embert, ki Bécs vagy Magyarország felől jött, 
úgy őt annál kiváncsiabban látta, mert a horvátországi bán 
legfőbb emberének hallván, általa alapos hírekhez jutni reménylett. 
»Midőn Becsből kiindult,— monda azonban, óvatosan, ő — akkor 
Ferdinánd Bécsben volt. Ott-mulatása alatt érkeztek hozzá a cseh
országi követek *, az újsággal, hogy cseh királylyá elválasztatott. 
Mi az erdélyi vajdát illeti, ez Magyarországot akkor elfoglalhatja, 
mikor neki tetszik; mert a havaselvi és moldvai vajda is vele tart, 
s a horvát bánt és még néhány más urat kivéve, az ország va
lamennyi nagyjai által kikiáltatott királylyá. Az özvegy királyné 
férjhez szeretne hozzá menni, de őnem akarja elvenni, mind
addig: mig bátyja, Magyarországhoz igényelt jogáról, le nem 
mond. A lengyel királyról azt a tudósítást adhatja, hogy a ma
gyarok nem fogadnák el királyukul; sőt—  jegyzé meg —  az is 
jól történt: hogy Lajos és ennek atyja meghalt, miután sem egyik 
sem másik, soha semmi jelest nem tett az országért, miért is halá
lukat csak kevesen bánják." Egy florenczi ember volt a Ka
marjay kíséretében; és ez azt súgta a tanácsnak: hogy Kamarjay 
a velenczei dogéhoz (igyekszik, vele bizonyos tárgyban érte
kezni; de miben? kitudni nem lehetett A János király erejét, 
ugyanó, 2 5 ezer embernél többre számította* s hozzáadta.' bogy

1 Gévay ürk. z. ( ich. KI. Eredetije a es. k. ütk. levéltárban. — * Hihető
leg azok, kiket Ferdinánd a cseh országgyűlésre küldött volt.

2 0 *

Dec. Z
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ha Ferdinand, Jánost megbántja, ez egész Ausztriát azonnal

Az udinei helytartó, Moro János, ki mindezt úgy, a mint a 
venzonei kapitánytól és tanácstól vette, ugyancsak december 

i»c 3. 3-dikán, tüstént tudatta a köztársasággal, heted nap, azon hó
Dec β. 9-dikén, Venzonéból újabb híreket kapott Villachban egy ma

gyar kereskedő beszélte: hogy János királynak, a dunántúli 
részeket kivéve, egész Magyarország birtokában van, s maga a 
pozsoni vár sem akar az ellenfélnek meghódolni; hogy, miként 
titkosan rebesgetik, János és az özvegy királyné között, házas
ság készül; végre, hogy a János serege 2 5 ezer emberből áll, 
a Ferdinándé ellenben alig 8 vagy 9 ezerből, s ez is húszan- 
harminczanként oszlik. —  Utóiratul ragasztó a venzonei kapi
tány és városi tanács e tudósításhoz, azon, már estve, egy Pet- 
tauból jövő kereskedő által érkezett hírt: hogy a Ferdinánd 
hadai, valamelly Pozsonhoz közel, a víz mellett eső helyet elfog
laltak s az ott talált magyarokat leöldösték. A kereskedő nem 
tudta máskép nevezni e helyet, csak hogy ott bizonyos vámot 1

1 „Heri zonse in questo nostro luogo thomasio comarlicz zentilbomo ong&ro 
cum 6 cnualli, e per quello habbiamo possuto intender le el primo homo ehe 
sia apresso el ban della coruatia, qua) partite da Viena alli 18 dil passato, et 
va a venetia, e dice chel principe era a viena, e che essendoui anche esso 
meser thomaso, gli zonseno li oratori boemi chi portomo la noua ad esee 
principe come le ha sta electo re de boemia, item dice che el vayuoda transyl- 
uano puol tor la corona de hongaria quando gli piacé, perche lha il fauor 
del vayuoda de transalpina e della vallachia e tutli i baroni ongari el chia- 
mano per re excepto il ban dela coruatia et alcuni altri baroni, item dice ehe 
la regina de ongaria voria el vayuoda transyluano per consorte et che esso 
vayuoda non la vol sei principe suo fratello non li crede la raxon chel pre- 
tende hauer nella ongaria, Dimandato dei re de pollonia non disse altro saluo 
ehe ongari non voriano el se facesse suo re, subzonzendo chel re de ongaria 
e suo padre steuano ben mórti perche mai feceno cossa alcuna generosa per il 
reame e per bo cbe pochi se duoleno de la morte sua, cum ditto meser tho
maso e uno fiorentino qual ha ditto voler conferir col serenissimo non lassan- 
dosi altramente intendere de che cosa, el qual fiorentino disse chel vayuoda ha 
da XXV? e piu combatenti, e ehe sei principe ferdinando gli facesse alcuna 
mouesta esso vayuoda gli meteua a foebo o fiámmá tutta laustria.* A venzonei 
tanács levele Moro Jánoshoz, decemb. 8-ról 1826. Sanudo XLU1, 228 1.
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szoktak szedni; történetünk azonban eléggé mutatja, miként ö 
a pozsoni Vízitoronyról s a november 21 - dikei sajnos esemény
ről akart szólani. Ugyanezen ntóiratból értjük: bogy Ferdinand, 
már ekkor készíttetni kezdte a hidakat és dereglyéket, a török 
s illetőleg János ellen tavaszszal viselendő megtámadó hábo
rúhoz , mellyel a csehek is fognának segíteni. Moro nem mu
lasztotta el december 10-dikén ezekről is értesíteni a köztársa- d«. io. 
ságot1; mellyet majd folytában, más nap, egy érdekesebb hír Dec. u. 
lepett meg. Capo d’ Istriából Minio Alajos kapitány arról tudósí
totta: hogy az új magyar király követe, a zengi püspök, hat 
lovas kíséretében, oda jött, s a signoriához ügyekszik, végtelen 
nagy fontosságú dolgokban *. Még azon éjjel, késő, éjfél utáni Dec. 12. 

3 óra tájban, megérkezett a püspök Velenczébe, s a szent 
Ferencz zárdájába szállt; azon rövid jelentéssel: hogy november 
ll-dikén, szent Márton napján, Székesfejérváron, a 36 éves 
erdélyi vajda, János, szepesi örökös gróf, a magyarok által ki- 
rálylyá elválasztatván, megtétetvén, s 7 püspöktől megkoronáz
tatván, őt követül küldötte, sebes postán, a signoriához *. Nagy

* „Le venuto vno nostro citadin da villacbo qual dice hauer pariato con 
vno mercadante ongaro suo cognoscente, qual veniua da quelle parte el qual 
gli ha referito: qualiter el vayuoda transyluano ha la obedientia de tutta la 
ODgaria dal danubio, in la de qua non ha, E dice chel castello de prespurch 
ancora se tien, ne ancora ha volesto dar obedientia alia regina, item dice che 
se diuulga secretaroente tamen chel se tratte pareotella tra el vayuoda e la 
regina ongarica’  stb. Venzoue lev. Morohoz, decemb. 9 -rő l 1526, Sauudo 
XLI1I, 245 1. — »El principe ferdinando oucr le sue zente hanno presa in 
certa terra poco lontana da prespurch apresso laqua, doue se paga certo Datio, 
non sapiando altramente el nome de esso luogo, et ehe hanno tagliato a pezi 
li hongari ehe erano alia custodia di ditto luogo1 stb. Egyanaz u. 0 . — 2 »Di
cao distria di ser aluixe minio p? et capitaneo d i.......vene vna Ictera come
in qnel zorno erra zonlo deli lo Episcopo di segna con 6 cauali quel ha ditto 
esser ambasador dei nouo re di bungaria electo qual fo creado el di di sait 
martin in alba regal et vien a la signoria nostra per ambasador per cose di 
grandissima importanza” stb. »Et si vene zo fo passo horra 3 di note.” Sa- 
nudo XLI1I, 242 1. — * »Gionse in questa serra in questa terra lambasador 
dii re di hongaria moderno ehe lo Episcopo di segna fo frate di san francesco 
et e alozalo a san francesco di la vigna et disse come a di XI Dovembrio el 
zorno di s. martin in alba regal il vayuoda transyluano nominato Zuanne
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dm i4. tisztelettanusítás közt vezettetett be pénteken, december 1 4- 
dikén, Jozefics, a tízek tanácsába; szerzetes köntösben, püs
pöki csuklyával, fekete fövegge. —  A signoria parancsából, 
Yelencze 12 előkelő nemese kísérte: Foscarini Sebestyén, Bon 
Alajos tanár, Foscarini Márk-Antal tanár, Capello Alajos, Bar- 
barigo Mihály, Marin Benedek, Minoto Lénáit, Malipiero Pria
mus, Diedo Viclor, és még kettő, mindny^'an skarlátban; csu
pán Dandolo János-Antal, a Jozefics kedves barátja —  ki őt már 
máskor, midőn a Frangepán Kristóf nevében járt Velenczében, 
szállásai fogadta —  jelent meg a püspök iránti rokonszenvból 
egészen feketében. A dogé, szokott udvariasság után, átvette a 
levelet, meliyben őt János, november 16-dikán, tudósítja Ma
gyarország királyává léte felől; s felolvasztván azt, Jozefics illy 
értelemben tartotta latin beszédét, a tanácshoz: wA mohácsi 
ütközet szerencsétlen kimenetelének oka, az volt: mert a ma
gyarok nem akartak 3 napot várni, míg mind az erdélyi vajda, 
seregével, mind más felől Frangepán Kristóf, hadaival megér
keznék; azt mondván a királynak: hogy ha ezek megjőnek, 
övék lesz a diadal dicsősége, és nem a királyé; miért is, auguszt 
29-dikén, az ellenségnek dühösen neki vágtak, számos törököt 
lekaszaboltak, s az ágyúkon vitézül átrontottak; de viszszatér- 
tökben többen megcsúfoltattak, az ágyúk által megtörettek; 
majd, átalános vereség lön, a király szaladni akart, mocsárba 
merült, s meghalt. A török Budára ment; vidékét Pesttel együtt 
felégette; azonban majd, September 19-dikén felkerekedett s 
Magyarországból nyakra főre kitakarodott; odahagyván szekereit, 
barmait, egyéb sokat érő jószágait. És a török seregnek ezen 
hirtelen viszszavonulta miatt, bizonyosnak tartják: hogy a szultán 
meghalt; mi annál hihetőbb, mert az ellenség, Péterváradjánál 
egyebet, mellyct megerősített, magának meg nem tartott

conte de sepoccio perpetuo di eta (hézag) fb electo et creado da li regnicoli 
hungarici re di hongaria et incoronado da 7 Episcopi et ha expedito il pre- 
falo orator a stapheta a la signoria nostra.8 Sanudo XL111, 244 1.
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Péterváradja, a Szerémségben esik, a Dráván innen *; a Drá
vámul azonban egyebet nem tett: mint, hogy azt elpusztította. 
Miért is, az ország viszszatért főpapjai, zászlósai és nemesei, 
Székesfejérváron, királyt választani, egybegyülvén, a fenséges 
erdélyi vajdát, királyiyá, elválasztották, s szent Márton napján, 
november l  l-dikén, 7 püspök által, szokás szerint, megkoronáz
tatták. Ő felsége tehát, a jó békességet és barátságot ezen mél- 
toságos uradalommal, az eddigi fenséges magyar királyokként, 
fentartani és folytatni kívánván, őt küldötte, postán, követül, hogy 
meghozza hírét, királyiyá létének stb. Egyébiránt követsége többi 
részét egy más kihallgattatáson fogja előadni" *.— Nyájas sza
vakban válaszolt a dogé a püspöknek: »mikép a velenczei állo- 
dalomőt, jó szívvel látja; ő felségének királyiyá létén örvend; s 
a mint mindenkor jó barátságban volt Magyarországgal, abban

Sil

1 Velenczétől számítva.— 2 »Vene in colcgio lorator dil re nuovo di hongaria.......
vestito di beretin da frate col capuzo da episcopo et bareta negra in capo....... et la
signoria lo mando a leuar a 12 zentilhomeni vestiti di scarlato....... questi erra
etiam ser man antonio dandolo vestito di negro per esser suo amicissimo........
bor intrato in colegio et il serenissimo fatoli le debite acoglientie sentato et pre- 
sentato la letera credential per la quäl da notitia di la creation in re di hongaria 
(lisse latiné dil conflito sequito e che hongari per non aspetar 3 zorni piu che 
zonzesse il vayuoda predito con U suo exercito et ii conte Cristopboro con le 
altre zente dicendo al re che zonti fosseno questi lhonor di la vitoria si la si 
hauesse saria sua e non dil re vnde con ftiria a di 29 auosto volseno dar 
dentro e amazono assa turchi passono le artellarie virilmente ma nel ritomo 
fonno ben hongari maltratati et roti da ditto artellarie per ilche sequito la 
rota et il re uolendo fuzer se impaludo et morite, diese poi che il turcho veno 
in buda et bruso la terra et peste et poi a di 19 septembrio senza altro si 
parti et si leuo di hongaria et ando via il suo exercito con furia lasando ca- 
riazi gamhelli et altre coee di valuta per ilche si tien certo chel signor turcho
sia morto....... ne ha tenuto altro che peter varadim quäl a fortifichato che in
la serimia si che di la di la draua ma di qua iu la hongaria non autó nulla 
solum deprcda il paese per il ehe reduti li prelati baroni et nobel! dil regno io 
alba regal per elezer re di hongaria hanno electo il serenissimo vayuoda tran- 
sytuáno per re et il zomo di san martin a di XI novembrio fo incoronado da 
7 episcopi iusta il solito* stb. Hihetőleg innen támadt azon kétség, hogy né- 
mellyek Várdaynak, mások Podmaniczkynak tulajdonítják a János megkoronáz - 
tatását.
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lesz vele jövendőre is." — „Az említett erdélyi vajda s elvá
lasztott magyar király, János, szepesi örökös gróf— jegyzé meg 
Jozefics, beszédét folytatólag — 3 6  éves; felesége nem volt 
soha; s az az ember: ki a néhai fenséges Mátyás ki
rályt  akarja követn i  t e t t e iben *. A török szultán, csak 
barmadfél nap mulatott Budán2; mellyet el akart ugyan éget- 
tetni, de nem tudott; minthogy a házak majdnem mind boltra 
vannak építve; midőn pedig a török sereg, viszszavonultában a 
Dunán3 álköltözködött, a híd hirtelen leszakadt; mi 15 napig 
köz tudomásra nem jutott, s temérdek értékű vagyont és 30 
ezernél több rablott barmot találtak utána a partokon." Ezt 
előadván, engedelmet kért: hogy azon levél, mellyet királyától 
hozott s átnyújtott, nem, miként királyok szokták, irhára van 
írva, miután irhát kapni sehol sem lehetett, s e papirost is 10 0 
mértföldnyinél meszszebbről, egészen Bécsből, voltak kénytelenek 
hozatni. Megemlítette végre: hogy 22 lovas kíséretében kellett 
volna jőnie, de hirtelenében csak 7 lovassal küldetett el; kikkel 
Capo d’Istriából hajón érkezett4·

A Jozefics által kívánt titkos kihallgattatás, más nap szom- 
d«c. is. balra, december 15 -dikére halasztatott; s ekkor már, csak a 

Foscarini Sebestyén és Bon Alajos, ismét skárlátba öltözött két 
tanár kíséretében, jelent meg a püspök, a tízek tanácsábans. „A

1 „Questo vayuoda transiluano....... di cta di anni 36 (tehát csakugyan
Éber Pálnak van igaza: hogy János 1490-ben mart. 29-dikén születeti, a 
mivel Bethlen Farkas is , ki Jánost 1514-ben 24 évesnek mondja, egyezik; 
Bist. Wolf, de Bethlen I, 421., bővebben Wagner Anal. Scepusii IV, 33—34 1.) 
non autó mai moier e homo qual uol seguir le operation dil quondam sere
nissimo re matias.* — 2 Septemb. 11-dikétól 21-dikéig, tehát 10 nap mula
tott. — * „Quando turchi passo la d r a u a  di ritorno* nyilván hibásan áll a 
Dráva ,  a Duna  helyett. — 4 »Item si scuso che la letera apresentoe dil re 
prefato non erra in carta bergamena come e solito scriuer il re perche non si 
trouo carta in niun loclio imo la bambasina si conuene mandar piu di 100 mia 
che fo a uiena a luorla, poi doueua venir con 22 caualli et per la pressa e 
sta expedito solum con 7 caualli li qual di cao distria in vna barcha li a man
dati a chioza.® Gévay Urk. z. G. Kl. Sauudonál XLII1, 251 1. — 5 »Vene in 
colegio lorator dil re di bongaria pur acompagnato da do dotori in scarlato 
ser Sebastian foscarini et ser aluixe bon, et aue laudientia secreta.*
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magyar király —  monda ez —  nem kér e köztársaságtól, sem 
aranyat sem ezüstöt, mire neki szüksége nincs, hanem csupán 
jó barátságot; s igen szerelné, ha innen hozzá két követ kül
detnék, kik állandóan mellette maradván, öt tanácsolnák." Majd, 
hogy a főként kereskedelmi érdekektől vezetett népet, annál 
inkább megnyerje küldőjének, elŐadá: mikép az említett király, 
húst, eleséget, és minden egyebeket, mik eddig a német földön 
keresztül vitettek Magyarországra, az ausztriai főherczeg Ferdi- 
nánddal lévő felelte nagy ellenségeskedés miatt, ezután Velenczé- 
hől akar hozatni1. És, noha az említett főherczeg, kit a magyarok 
igen gyűlölnek, elválasztatott légyen is Csehország királyává, 
ezen elválasztásnak még nem kis bökkenője van; minthogy, ha 
valósággal király akar lenni, egy millió és ötszázezer darab ara
nyat ki kell adnia erszényéből, miszerint az ország azon várait, 
halastavait és egyéb jószágait, mellyeket a meghalt két elébbi 
király elidegenített, a választás feltételeihez képest, viszszasze- 
rezhesse. Ellenben, a vajda királylyá-választatásában, Magyar- 
ország valamennyi főpapjai, zászlósai és nemesei megnyugodtak, 
bárom egyént kivéve, kiket megnevezett *; s nyomatékül vetette 
beszéde végére: hogy a velenczeiek előtt annyira ismeretes gróf 
Frangepán Kristóf, legelső személy, ő felsége után, az országban, 
s ö felségének főkapitánya*-----A dogé röviden felelt: «Szo
kás szerint tanácskozásba fog vétetni a dolog sa válasz vele maj
dan tudatni*." A titkos kiballgattatás, ezzel, végződött. Vasár
nap, december 1 6-dikán, a horvát bán követe, Kamarjay Tamás d«c. ie. 
jelentette magát a dogénál, s választ kért kivánataira. A válasz 
abból állt: hogy a velenczei köztársaságnak nincs költsége az

* »Dől far venir di qua carne polami et ogni altra cossa ebe príma andaua 
per terra todeseba via alenlo lodio grandissimo con larchiducba di austria 
dón ferdinando quäl e odiato molto da hongari.® — a »Item diase come tutti 
li prelati baroni e nobeli dii regno erano sta contenti di la creation di questo 
vayuoda in re exepto tre qualli nominee videlicet* (itt a nevek, helye üresen 
maradt). - - * Ez mutatja hogy JozeQcs csak november vége felé indult cl 
követségébe. — * »II serenissimo li disse ehe iusta il nostro solito si consul
teris e se li responderia.® Gcvay u. o. Sanudo után.
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erdélyi vajda ellen folytatni háborút. Jozefics a köztársaság által 
15 aranynyal s különböző fűszerekkel tisztelteiéit meg.1

A Becsben megjelent csehországi követség teendői azon
ban, nem csupán a fennebbi tisztelgésekben határozódtak. Cseh
ország rendei, a szabad királyi választást, jogaik és kiváltságaik 
megerősítését, s elidegenített tartományaik viszszacsatolását, eleve 

i»«. i3. írásban kívánták biztosíttatni. Ezért Ferdinánd, december 13- 
dikán,mind azt: hogy az említett rendek őt, nem tartozás, hanem 
szabad jóakaratból, az ország szabadságai szerint, választották el 
királyukul, —  mind pedig: miszerint a Morvaországot, Sléziát 
ésLuzsiczát tettleg követelő János ellen, a cseheket annál inkább 
magához kapcsolja, azt is kénytelen volt oklevelileg elismerni, 
hogy η miután azon csehországi rendek úgy értették, mikép 
Magyarország, és ennek rendei, némelly, Csehországhoz örö
kösen csatolt $ azt illető tartományok iránt, némi jogot akarnának 
követelni, sőt valami zálogleveleket is bírnának, mellyeknél 
fogva azon tartományok mindaddig Magyarországot illetnék, mig 
érettek Csehország bizonyos péozőszveget le nem fizetne, —  
a csehországi rendek pedig, ezeknek ellenmondólag, kinyilatkoz
tatták: hogy ők e részben, sem a magyar koronának, sem 
senkinek másnak lekötelezve nincsenek, sőt az egész ügyet, bár- 
melly pártérdek-nélküli bírák igaz ítélete alá bocsátani készek, —  
ha ki, az iinént-érintett, Csehországhoz hajdan óta csatolt azon 
tartományok vallamellyike ellen, valamit erőszakkal tenni akarna, 
vagy tenne, Ferdinánd, a cseh rendeket el nem hagyja, hanem 
mint Csehország királya, tartozó kötelességénél fogva is, sege- 
delmók és védelmükre lesz" *.

1 »A di 16 stb. Vene lorator dil ban di Croatia per auer risposta stb. 
Noto fo risposto al dito orator dil bam per il serenissimo come por adesso 
non si pol far speza di andar contra H vayuoda etc. Fo mandato a donar 
alorator vngaro zoc-dil ditto vayuoda dúc. 15 sia core confecion specie et 
muschatelle etc. Sanudo XLW, 262 L — 2 Katona XX, 19— 21 1; Dumout 
után IV, 1, 469.
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Miután a szabad királyválasztás, Ferdinánd részéről, a cse
heknek ekként eklevelileg elismertetett, nem volt ok többé azt 
a magyarok irányában miért ellenzeni; a Pozsonban már máso
dik hétre együttlévő országyűlés czélhoz-vezetésében tehát, ezen
túl nem a » v á l a s z t á s " - !  szócska kérdése, mellynek megem
lítésében immár Ferdinánd is megegyezett, hanem az országos 
rendek hiánya, szolgált akadályul. Fő tekintélyek, mint a bán 
Batthyányi Ferencz, a vránai perjelség-kormányzó Tahy János, 
és az olly közel lakó gróf Szentgyörgyi Farkas, elmaradtak; a 
vármegyék közöl, mellyeket János király keményen eltiltott, kép
viselő által egy sem , a szabad királyi városok rendéből pedig, 
Pozsonon kívül, egyedül Sopron jelent meg \  Annál nagyobb 
számmal sereglettek egybe az egyes nemesek; nagyobbal mint 
e közveszélyben, e pártokra szakadt hon állapotában * s téli 
időben reményiem lehetett; sőt, miként Ferdinánd értesítteték, 
sokkal nagyobbal, mint kik a János elválasztásán Székesfejér- 
váron voltak *. Illy körülmények közt, Mária királyné, nem mu
lasztotta ugyan el: mind Batthyányit, mind Szentgyörgyi Farkast, 
sürgetni levelei által; ez utóbbit, december 14-dikén, Ferdinánd o« a .  
biztosai is felszólítván: méltóztassék ő nagysága, a fenséges 1

1 Goldast Π, 451. — Hogy a vármegyék képviselői e választáson jelen nem vol
tak, világos a János király ellennyilatkozata következő szavaiból· »Nulla lege, nullo 
ordine servato, n u l l o  C o m i t a t u  N o b i l i u m ,  sine quibus talia fleri non 
possunt, presentibus solis lanzknetis armatis, et quibusdam servientibus Regine 
hungaris, et ciuibus Posoniensibus ac Soproniensibus egregios illos Electores 
circumstantibus*. Jura Regis moderni et Ferdinand·; eredetije a britt mu- 
seumban. — * Istvánffy K , 86 1. Egyébiránt, kiket Istvánffy név szerint 
clőszámlál, azok közöl alig volt egy-kettŐ jelen. Hogy Batthyányi Ferencz, 
Szentgyörgyi Farkas és Tahy János jelen nem voltak, hogy Török Bálint, 
Pekry Lajos és Nyáry Ferencz még 1527 elején is a János részén állottak, 
sőt a fogságba esett Nagy Imre alnádor is átment, látni fogjuk; tehát csak 
Batthyányi Orbánról, tallöczi Bánfly Boldizsárról, Gyulay Istvánról, Czobor 
Gáspárról, Pereghy Albertról és Serédy Gáspárról lehet valószínűnek venni 
az Istvánffy állítását; kik azonban, ekkor még, igen kis tekintetű emberek 
voltak. — * »Le l e c t i o n  depuis faicte en ma personne de roy dudict 
hungrie auec bon nombre des segneurs etautres dudict pays et t r o p  p lu s  
que en cellc dudict vaivoda.* Gévay Urk. der Verhält 1, 30 1.
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csehországi király, a királyné, s a felszólító biztosok tekintetéhűl, 
másnap, Pozsonban megjelenni, és azon király nevében tárgya
landó ügyekben részt venni, mi által mindnyájoknak igen kedves 
dolgot fogna cselekedni *; e sürgetéseknek azonban, többé sükere 
nem volt, és e különben is gyanús két ür elmaradása miatt, 
az olly régen várt, régen tervezett király-választási cselekvényt 
továbbra halasztani, czélszerűnek nem tartatott. Épen az nap, 
mellyen a velenczei titkos tanácsban Jozeíics el akará hitetni: 
hogy a János királylyá-tételében Magyarország valamennyi ren
déi megnyugodtak, december 15-dikén, kiáltotta les hirdette ki 
a pozsoni városházából egy magyar ,  kit erre a városi tanács i 
font és 2 pénz ezüstért megfogadott, hogy más nap, aFerdinánd 
királylyá - választatása végett, országos gyűlés fog tartatni *. A 

“·«· w. kihirdetett napon tehát, vasárnap, december 16-dikán, a Pozson
ban jelenlévő főrendek és nemesek, velek a Ferdinánd biztosai 
s Mária képviselői, fegyveres láncsásoktól, az özvegy királyné 
néhány magyar szolgáitól, s Pozson és Sopron városok polgá
raitól körítve 3, a szent Ferencz szerzetesei szűz Máriáról czim- 
zett agg zárdájába sereglettek *; hol, minden bosszúságuk mellett, 
a várbeliek küldöttei is megjelentek 5. A gyűlést, törvényes jo
gánál fogva, a nádorispán, eesedi Báthory István nyitotta meg. 
Röviden vázolta: a Mohácsnál szenvedett csapás iszonyú voltát; 
előadta: az ország szörnyű elpusztultál, az egész magyar hadsereg 
tönkre jutását, minden táborszerek és hadi fegyverek odavesztél, 
s hogy az ellenség, áttörvén a határszéli gátakon, az ország várait, 
részint erővel részint alkura megvette, így magának a fekete ten
gertől a felső tengeriglen, szabad utat nyitott Magyarország tar- 1

1 Pray Epist Proc. 1, 291, 292 1; és Kovach. Suppi, ad Vest Com. ΠΙ, 
93 1. Cornides kéziratai után IV, 44 1. — * «Item Sambstag vor Thome 
geben chamerer a y n e m  H u n g e r n  der den Landtag vom rathausz herab 
geschrien vnd verkundt hatt zu der erwelung König Fcrdinaudi, facit I t. 
Π ß d.1 Pozson városa számviteli könyve 1526. Tehát m a g y a r u l  hirdette- 
tett ki az országgyűlés. — 8 Jura Regis modemi et Ferdinand). — * Cs. k. 
titk. levéltár. — * Ferdinánd biztosai 1527-diki febr. 6-ról, ugyanott.
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tartományaihoz. »Miután tehát —  mond —  az ország véd- 
falán ekként tört rés, olly széles és olly nagy, hogy azt be
tölteni s megótalmazni semmi magán ember ereje nem képes, 
ba valaha, most van szüksége Magyarországnak egy olly hatal
mas fejedelemre, ki nemcsak kifosztott várait ágyúkkal és 
egyéb kellékekkel felszerelje, de a mull nyáron elvesztetteket 
is viszszanyerje, megerősítse; s a töröknek, ha egykor Ma
gyarországra még viszszatérni akarna, szárazon mint vizen fel
készült hadi sereggel, ellentálljon. Ollyannak pedig, ki mindezt 
megtegye, a szomszéd fejedelmek közt δ egyedül Ferdinánd 
királyt tudja, kívüle mást senkit nem ismer" \

A nádort, a szónoklatban, Ferdinánd teljeshatalmú biz
tosai váltották fel; a magyar urak kijavítása után Ferdinánddal 
kölcsönös egyesség mellett megállapított következő beszédet 
tartva, az ország öszszes rendéihez: »Főtisztelendő, tiszte
lendő, tisztes, tekintetetes, nagyságos, bátor, nemes és vi
tézlő, okos érdemes urak; érsek, püspök, főpap, és minden 
más egyházi mint világi méltóságú és czimzetú rendekbeli 
uraink! Minket a fenséges fejdelem, Ferdinánd, Csehország 
elválasztott királya, tiszlelendőségtekhez a végett küldött köve
tekül: üdvözletünk után, mondanék meg, hogy ő fensége, a 
cseh király, hallván a fenséges magyar- és csehországi király
nak, az ő kedves öcscsének siralmas elvesztét, az egész ke- 
resztyénség e hihetetlen csapását, romlását, szaggató fájda
lommal Vette; és legott gondolkozni kezdett: miként? mi ta
nácscsal s erővel lehetne e nemes országot, a török kárlio- 
zatos uralmától megszabadítani? várait, Nándorfejérvárat s 
többi véghelyeit viszszanyemi, és magát az országot is eléb- 
beni állapotába, szabadságába, viszszahelyhezni? Mert szeme előtt 
forgott: hogy, ha ezen ország, hoszszasban a török hatalmában 
lenne, az ő ausztriai tartományait is hasonló veszély érhetné; 1

1 Declaracio eleccionis Ferdinand) in Regem Hangáidé. Eredetije a britt 
múzeumban; akkori másolata a ca. k. titk. levéltárban, némi különbséggel.
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egyszersmind arról sem felejtkezett meg: mennyivel tartozik 
δ Magyarországnak, a jó szomszédságnál szintúgy, mint azon 
kölcsönös sógorságnál fogva, mellyel mind ö , mind a császári 
felség, a fenséges Lajos királyhoz köttetett Mind ezekért 
tehát, mind más szükséges okokért is, egész űgyekezettel 
azon volt: mikép ezen ország, az ő atyjafiai s a római biro
dalom többi fejdelmei erejével, épségébe viszszaállíttassék.*

n Időközben majd, értésére jutott: hogy a török császár, 
iszonyú öldöklés, pusztítás után, Magyarországból kitakaró- 
dott; a királyné ó felsége pedig, a tekintetes és nagyságos ná
dorispán úrral, kinek ez, az ország ósi szokása szerint, hivata
lában állt, az erdélyi vajda és más urak tanácsából, Komárom 
mezővárosba, szent Katalin szűz ünnepére, valamennyi ren
deknek, közországgyűlést hirdetett; melly gyűlésen, ő felsége, 
minden dolgokról tárgyalkozandott, mik ezen ország üdvére, 
védelmére, s romlásának helyrepótlására szükségesek vokak; 
—  és a melly gyűlésre, ő felsége, a csehországi király is , elő
kelő követeket volt küldendő, kiktől a magyar urak, ezen or
szág iránti teljes jóakaratát, megérthették volna."

»Azonban, midőn a királyné által ekként kitűzött ország- 
gyűlés határnapja, már váratnék, az alatt a vajda, saját mező
városába Tokajba híván némelly barátait és szolgáit, kieszköz- 
lötte: hogy őt választanák el királylyá; mire nézve, rögtön, a 
maga és vele lévők nevében, Székesfejérvárra, a közelebb matt 
szent Imre herczeg napjára, az új király megválasztatása vé
gett, az ország rendelvényei és régi szokása ellenére, egy más 
gyűlést hirdetett ki, s magát, azoknak kedvezésével és felkiál
tására, kiket ajándékokkal, adományokkal s ígéretekkel meg
vesztegetett, miként mindenki tudja, megkoronáztatta."

,/Miután tehát, mindezeket, az ország közszabadsága ká
rára , a királyné ő felsége, a nádorispán úr, s a többi urak és 
országlakosok gyalázatára ekként történteknek, a fenséges cseh
országi király megértette, ezen országot elhagyni nem akarván, 
minket küldött követeiül, a királyné ő fenségéhez s azon urak-
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hoz és nemesekhez, kik a Komáromba törvényesen hirdetett, 
de szükséges okok miatt Pozsonba áttett országgyűlésen meg
jelentek; s ezen ország javára, mindnyájok köz és mindegyi- 
kök magán szabadságára, a határszélek viszszaszerzésére, mind 
kül- mind bel- ellenségeik elleni védelmére, nemcsak maga va
gyonát, tehetségét, kincseit, de a császári felség, a római bi
rodalmi fejedelmek s többi atyjafiai, országai és tartományai 
segedelmét is ajánlja; sőt a keresztyén bitért s a ti épségben- 
maradástokért, s a j á t  s z e m é l y é t ,  é l e t é t  s v é r é t  i s  
k é s z  k i o n t a n i  V '

n ó  felsége, mindnyájokat, ismét meg ismét felszólítja: 
fontolják meg e nyomorú ország állapotát, s vegyenek szorgal
masan tekintetbe minden erőt: mit voltak képesek akkor, mi
dőn még épek s virágzók valának, a keresztyénség leghatal- 
maeb ellenségei a törökök ellen, a szomszéd fejedelmek sege
delmévé! is tenni? s mit lesznek képesek ezentúl? erőben 
megtörvék, illy elpusztúlás és romlás között; főként, ba nemcsak 
a törököt, de a szomszéd nemzeteket, a cseheket, morvákat, 
sléziaiakat s egész Németországot is, ellenségükül fogják val
lani."

„Gondolják meg azt is: vájjon az, ki most a királyi czí- 
met gonosz mesterségekkel megnyerte, ezen ország kormány
zására, s elvesztett várainak viszszaszerzésére, mellyek nélkül ez 
ország, épen nem maradhat, alkalmas-e? és vájjon elegendő 
erővel bír-e? mellyel annyi hitlen mint keresztyén ellenséget, 
nem mondjuk legyőzzön, de vagy csak az ország határszélei
től elűzhessen."

„Csodálkozik a cseh király ő felsége, mi vakság szán
hatta meg azon urak és nemesek lelkét, kik a vajdát király- 
lyá nevezték! mintán nem ismeretlen elöltök: hogy minden 
egyenetlenkedéseik- s veszedelmeiknek, ő volt, gyermekkora 1

1 »Quin eciam personam vitam et sanguinem tuum paratus est pro ftdo 
Christiana ac vestra incolumitate effundere.*
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óta, szerzője. Emlékezzenek csak, —  hogy egyebek mellőztes- 
senek —  Zsarnó vára alatt, mellyel, a királyi tekintély és pa
rancs megvetésével, megszállott, mennyi jeles férfiút, mennyi 
ágyút, mennyi vagyont és jószágot vesztett el, csupán maga 
gyávasága miatt?! legrútabb szaladásával pedig) nemcsak ma
gáradé  az egész magyar nemzetre, milly gyalázatot hárított!4

r/Ki tud közéletek könnyek nélkül emlékezni Nándorfe- 
jérvárra? melly, miként mindenki hiszi, ma is a tiétek volna, 
ha a jó vajda, a királyi felség által annyiszor híva, az erdélyi 
hadakkal idejében megérkezni s a neki kijelelt alkalmas helyre 
elmenni, akart volna."

u Elküldetett néhány év múlva, a királyi felség s csaknem 
az egész ország roppant erejével s költségével, hogy ama fe
lette jeles és erős Szörény, Orsóvá és Pét váraknak segít
ségére legyen, s <5 azon várakat, a nélkül hogy csak megszál·· 
lattak volna is , mindazon atyálokfiainak, kik a hadmeneten 
jelen voltak; fájdalmára s elszörnyűködésére, félelemből, mint 
mondják, vagy bármelly más okból megszaladván, a töröknek 
megvenni s lerontani engedte."

Emlékeztek mindnyájan ama gyűlésre, melly Hat
vanban, harmad éve, a vajda működésére létesült; mellyen, 
erőszak, ravaszság s csalárdság által kényszerítve, a királyi 
felség, minden jobbak, s a nemesség nagyobb része is, meg
jelent, —  a király aztán, a főrendekkel együtt, bizonyos kerí
tés közé rekesztetvén, a jog és méltányosság s az ország sza
badsága ellenére, mindabban megegyezni' kényteleníltettek, 
mik a vajdának és pártjának tetszettek. így a tisztviselők lete
tettek, megváltoztattak; akarata daczára a királynak, ki azon
ban a fenyegető veszély félelme miatt, ellenszegülni nem mert.4

»Azon háború emlékét, melly minap a törökkel olly sze
rencsétlenül viseltetett, nincs idő melly valaha eltörölhesse. 
Széles egész Magyarországon nincsen senki is, ki szerelmesei 
közöl néhány után, ne keseregne. A keresztyén világnak, a tö
rök, még soha nagyobb csapást nem okozott. Nem szükség raj-
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zolaunk előttetek: hog)' hányszor hívatva mind követek mind 
királyi levelek által, fejedelmét hazáját elhagyta, s az ütközet 
kimenetét meszsziről mintegy leshelyből szemlélvén, midőn az 
ellenséget, a király s az ország főbbéi leöletése után, eltaka- 
rodni és Budát odahagyni megtudta, csak akkor árulta el mit 
táplált légyen már rég kebelében; a királyi várat tudniillik 
elfoglalta, s azon czímet, mellyel mostan él, bitorolni elkez
dette. "

//És lám, milly hűven teljesítette ő tiszti kötelességét is! 
A szent koronát, mellyel az egész ország az ő hitére s őri
zetére bízott volt, Visegrád várával együtt, elhagyta, é le sz 
tette, s miután, mint mondják, némelly asszonykák segedel
mével viszSzaszereztetetl, úgy, miként előttetek tudva van, az 
ország törvényei s szokása ellenére, saját fejébe tétette."

»Nem szükség emlékezetbe hoznunk a királyi jövedelmek 
rablásait s azon keserű zsarolásokat sem, mellyekkel Erdélyt 
annyi éveken át sanyargatta. Minderről elég tanúságot tehet
nének a szászok és székelyek, csak szabadon szólani merné
nek. Arról végre: milly kegyetlenül bánt ő s bántak barátai, a 
szomszéd, főként a szegényebb nemességgel, felesleges emlé
keznünk."

- »És ím illyenek azon érdemek, mellveknél fogva ő magát 
méltónak vélte, hogy királylyá tétessék!"

//Ámbár tehát a fenséges csehországi királynak, Ulászló 
magyarországi király vejének, azon szerződésnél fogva, melly 
egyrészt az ő szépalyja Fridrik, és nagyatyja Miksa, felséges 
császárok, másrészt az említett*1 Ulászló király között kötte
te tt, ezen országhoz a legérvényesb örökódési joga légyen is, 
s szabadságában állott volna: a vajda, mint a királyi korona 
bitorlója ellen, igazságos fegyveréhez nyúlni, —  ő mégis, a 
keresztyén vért kímélte, mig lehet mindenkor kíméli, s főként 
a szomszéd magyarokat, kika vallásért, a hitért, annyi éve
kig, vitézül harczoltak, s annyi csapás által megszaggatvák, 
elborítvák, haddal megtámadni soha sem kívánta, hanem a ti

21
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megegyezésieket, választásotokat várja, s e szabad népnek sze- 
retetét, becsülését, nem pedig gyűlöletét óhajtja V

»Értésére jutott <5 felségének: mikép, ellenségei törekvése 
által, különböző hírek hintettek el mindenfelé, miknek sege
delmével mind ő felségét, mind a német nemzetet, gyűlöletessé 
tegyék a magyarok előtt; többek közt: hogy ezen országot 
erővel s fegyverrel megtámadni, és minden szabadságától, 
régi kiváltságaitól megfosztva, szolgaságra juttatni, elhatározta. 
Nincs mi az ő felsége fényes nemzetségével, indúlatával, te r
mészetével inkább ellenkeznék, mint a kegyetlenség, —  nincs 
mi inkább egyeznék, mint a kegyelmesség. Higye el kőzőletek 
mindenki, higye el az egész Magyarország, —  és ezt mind
nyájatoknak ígéri ő felsége —  hogy minden rendelvényeitek, 
szabadságaitok s kiváltságaitok, mellyekkel ezen ország a bol
dogult királyok óta é l , épségben fognak maradni. Nincs mitől 
tartanotok: hogy t a n á c s o t o k b a  n e t a l á n  i d e g e n e k  
a l k a l m a z t a s s a n a k ,  v a g y  az e g y h á z i  m é l t ó s á g o k ,  
a h i va t a l ok  s ö r ö k ö s  j ó s z á g o k ,  k ü l f ö l d i e k n e k  
a d o m á n y o z l a s s a n a k ;  m i n d e z e k  a t i e i t e k ,  a ti atyá-  
tok fiaiéi ,  a ti v é r e t e k é  i, a ti n e mz e t e t e k é i  l e s z ne k"* .

w(igyekezni fog ő felsége: hogy a gyfilőlség, ha melly az 
emberek rossz akarata és mesterkedései által a németek és ma
gyarok közt gyökeret vert, kölcsönös és atyafiúi szeretetté váljék."

»Végre: hogy az igazságot, kegyelmet és adakozóságot, 
mellyel a legjobb királytól kívánhatni, valaha nélkülezzétek, 
attól ne féljetek."

»És mindenek után, legyetek meggyőződve afielől: hogy 
ő királyi felsége, ezen ország koronáját, nem annyira birodalma 
teijesztése tekintetéből óhajtja, mint inkább azért, hogy mind- 1

1 „Veslrum consensum et electionem expectat ac liberi populi caritatem 
et obscruantiam, non odium desiderat.* — * »Non est quod vereamini 
fore, ne peregrini in vestrum consilium adhibeantur, aut externis dignita
tes ecclesiastic;, officia aut bona hereditaria conferantur, Vestra hec et ves
trorum fratrum erunt, vestri sanguinis, vestre nacionis.*
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nyájatoknak javára lehesseD, Nándorfejérvárat, elveszett vég
váraitokkal együtt, az ellenség hatalmából kiragadhassa, nektek 
viszszaadhassa, s nyugalmat és csendességet szerezhessen; 
miknek isten kegyelmével véghezvitelében, sem bátyjának, a 
császár δ felségének, sem más keresztyén fejedelmeknek se
gítségét, nélkülezni nem fogjátok."

»Miután tehát már, mind a fenséges csehországi királynak 
ezen ország s valamennyi karok és rendek iránti indulatát és 
jóakaratát, mind pedig azt, hogy a vajda, minemű lesek és ural
kodási vágy által ügyekszik titeket s gyermekeiteket a nyilvá
nos veszélybe buktatni, tisztán megértettétek; felszólít benne
teket: miszerint, országotok s nevetek fentartására és terjesz
tésére nyújtott ezen jeles alkalmat két kézzel ragadjátok meg, 
s az eHenkedók vakmerőségét, e mai nap, ildomotok által, hoz
zátok helyre; nem lesz soha olly hálátlan nemzedék: melly 
a ti ezen fejedelem választásabeli okosságlokat, rendkívül ne 
helyeselné, s hogy a hon megmaradását, a megsérteti szabad
ság helyreállítását, nektek kell köszönni, mind a most élők, 
mind az utánatok következők, meg fogják vallani" *. 1

1 »Vos hortatur, vt hanc egregiam vestri Regni ac nominis conservandi 
et augendi occasionem ambabus manibus arripiatis et temeritatem adver
sariorum vestra prudencia hodierno die corrigatis, nulla erit tam ingrata 
posteritas, que vestrum in eligendo hoc Principe consilium vehementissime 
non sit comprobatura, vobis salutem patri? et violate libertatis restitucio- 
nem, omnes qui nunc viuunt, et qui vobis succedent se debere fatebuntur * 
Gévay Urk. z. Gesch. Ki. Eredetije a cs. kir. titk. levéltárban; bol két pél
dány van meg, egyik az· eredeti fogalmazat, mellyen, kívül, egy más írás
sal jegyezve, ez áll: »Beratschlagung des Ragkhusch,* és egy későbbi idegen 
írással ez: »De illegitima Electione Comitis Scepusiensis ele.;* a másik, 
másolat, s a végére ez van írva: »Finit copia, quomodo sit tractandum in 
Conventu Posoniensi pro Electione Regis Hungarie etc. Sic videbatur Domi
nis Hungaris, sed immutatum est per Dominum Regem Boberni? in aliam 
formam. — Dicta Poeonij in C?nobio Beate Marie Virginis et fratrum ordinis 
Sancti Francisci Minoritarum Dominica tercia aduentus, qne erat Die De
cima Sexta Mensis Decembris Anno Domini etc. Millesimo Quingentesimo 
Vigesimo sexto currente,* mik után egy más kéz még ezt tette: »In exordio 
Legali vsi sunt bis verbis: Reuerendissimi Reuerendi Venerabiles Spectabiles
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Buzdító beszedőket, két szerződési oklevél előmutatásával 

kísérték; mellyeknek egyike Fridrik és Mátyás, másika Miksa 
és Ulászló közt jött létre, a magyar korona öröklése iránt; azon 
világos kikötéssel: hogy, ha Miksának több örökösei maradná
nak, azok közöl a magyarok magoknak királyt szabadon vá
laszthassanak. — Aztán az özvegy királyné szónokai állottak elő; 
mély belátású s a nemzet történeteiben különösen jártas fér
fiak ; kiket Mária, e végre, a magyar főbb tisztviselők közöl, 
ügyes tapintattal szemelt ki. Hatályos előadásukat, köz álmélko- 
dás követte. Az ország dicséretes ősi szokásain kezdték beszé
düket; nagy magasztalással s buzgó méltánylással emelték ki 
a magyarok hűségét s őszinte igaz ragaszkodását királyaik vé
réhez, ivadékához; mint a kik, már több mint ötszáz év óta, 
senkit nem szenvedtek magokon uralkodni, hanemha a magyar 
királyok véréből származott, — a fényes hírű egyetlen Mátyást 
kivévén, kit atyjának a hon és catholica hit érdekében kitün
tetett jeles teltei, az ellenségen nyert többrendbeli győzel
mei, juttatlak a koronához. Elmondták: miként Péter, a ma
gyarok második királya, ki szent István után következett, a 
most-említett szent király leány-testvérétől született; minként 
Aba is, a harmadik király, nem egyébért méltattatott a kirá
lyi székbe, mint hogy ugyancsak a szent István leány-testvé
rét volt szerencsés bírni feleségül. »/Illy nagy tiszteletben tar
tatott —  szólónak —  a királyi vér és származás, mindenkor, a 
magyaroknál! Meghalván pedig a most-említelt két király, szent 
István unoka-öcscsei kapták az országot, s firól lira bírták azt, 
szakadatlanul, néhány századon át; és midőn, az úr 1301-dik 
esztendejében, UI-dik Endrével a magyar királyok fiú-ága kihalt, 
Károly, a szicziliai Marczel Károly fia, V-dik István magyar

Magnifici Strenui Nobiles et Egregij Prudentes et Circumspecti Domini Ar- 
cbiepiscopi Episcopi Prolati coeterique omnium ordinum tam Ecclesiastic; 
quam etiam Secularis dignitatis et laudum titulis insigniti. Nos ad Reue- 
rcntias vestras Oratores misit Serenissimus Princeps Electus Rex Bohcmiae 
Fcrdinaudus etc. referre. Post Salutationem etc. dicant.“
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királynak leányától származott unoka-gyermeke, hozatott be az 
országba s koronáztatott meg 1310-ben; melly időtől fogva, 
az egy Mátyást kivéve, leány-ágon következtek egymás után, 
akadálytalanul, a királyok, Magyarországon. Miután tehát, a Fer- 
dinánd ő felsége neje, a fenséges Anna asszony is, az ős ma
gyar királyok igaz ivadéka, s az említett károly királyhoz 
az e g y e n e s  l e s z á r m a z á s  ö t ö d i k  í z é n  áll, őt az illető 
koronától megfosztani annál kevesbbé kell, mert Aba, Zsig- 
mond és Albert királyok is, hasonló feleségi öröködés útján ju
tottak a magyar koronához." Intették aztán az egybegyült ren
deket : hogy, meggondolván, mind a római császár mind a cseh
országi király hatalmát és szélesen kiterjedi birodalmát, fogad
ják inkább az ő kedvezésöket, ótalmukat, segedelmóket, mint
sem a dolgot az ország illy nyomorult, elliprott és csaknem 
egészen tönkre tett állapotában, fegyverre bocsássák; máskü
lönben, tudják meg: hogy Ferdinánd, a maga és neje illy tiszta 
illy világos jogát, sem ön, sem dicső elei tekintélye s méltó
sága csorbája nélkül, el nem hanyagolhatja, sőt elhanyagolni 
nem is akaija; főként, miután alattvalói, azon jogot nemcsak 
mellőztetni nem kívánják, hanem őt arra, hogy életbe léptesse, 
mindnyájan nyilván unszolják s buzdítják. Végre ígérték: hogy 
ha a rendek Ferdinándnak és nejének ezen olly igazságos mint 
tisztességes ügyben, s z ó t f o g a d n a k  és  e n g e d e l m e s k e d 
n e k 1; Mária, az özvegy királyné, mindkét felséges bátyjánál, 
különös és örök pártfogással lesz hozzájok 2.

Hosszas vitatkozás és kölcsönös értekezés követte, az or
szágos rendek részéről, a szónokok beszédét 3; főként azon

* »Si in causa tam iusta tam honesta, cum Serenissimo Regi Ferdinando, 
tum conjugi sue Serenissime morem gerere atque obsequi vellent.® — 2 De
claratio electionis Ferdinandi in Regem Hungarie. Eredetije a britt museum- 
ban. Megvan azonkori másolatban a cs. kir. titk. levéltárban is , némi kü
lönbözésekkel, illy czím alatt: »Liquidatio Juris ad Hungáriám competentis.* 
— * »Quibus auditis et perspectis, cum universa Concio Ordinesque Regni 
Hungarie mutuis disceptationibus ac colloquiis rem diu multumque truli- 
nassent.* C. o.
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életkérdés felett: vájjon az erdélyi vajda királylyá-választatását, 
érvényesnek lehet-e, kell-e tekinteni? Az új királyi-adományos, 
Révay Ferencz nádori ítélő-mester, emelt-szót; ki a hon törvé
nyeiben, jogaiban, szokásaiban, legjártasabbnak tartatott. Velős 
beszéddel fejtegette ő: bogy a haza törvényei s a nemzet ősi 
szokása szerint, a király elhunyta esetében, a nádorispánnak 
kell országgyűlést hirdetnie, s az így egybehítt országgyűlésen, 
a királyválasztásban is őt illeti az első, a legnyomatékosabb 
szó; miután tehát a vajda királylyá-tételénél mindez elmellőz- 
tetett, azt törvényszerűnek, érvényesnek, tartani nem lehet. 
Közhatárzattá vált: hogy a János királylyá-választatása, a mi
napi fejérvári országgyűlés minden végzésével, minden rende
letével együtt, érvénytelennek tekintessék; és mindazok, kik 
az ellenpártot 40 nap alatt elhagyják, adott hitszavoktól fel
mentessenek. És e határozat folytán, Báthory István, a nádor, 
őt illető törvényes jogánál fogva, Ferdinándra adta, első szavát. 
A nádor nyilatkozatát, rendes szavazás, majd hangos felkiáltás, 
a jelenlévő rendek egyenlő értelme követte; s örömrivalgások, 
harangzúgások, ágyúropogások hirdették, városszerte: hogy Fer- 
dinánd Magyarország urává, törvényes királyává, elválasztatott *· 

És —  a evvel a két királyválasztással veszték el — mond 
Pethő Gergely, krónikájában — a magyarok országukat; mert 
a két király között való nagy háborúság, viszszavonás és pár
tolás miatt, az országnak teljességgel való romlása és vesze
delme történék a törököktől__  Ezek pedig a szörnyű és siral
mas veszedelmek, mind a nagy irigységből történének nemzet
ségünkön és szép országunkon. Mert Szapolyay János között, 
Báthory István nádorispán között, eleitől fogva olly nagy irigy
ség vala, hogy egyik a másikánál jobbnak és nagyobbnak tartja 
vala magát lenni; egyik a másika szerencséjét és előmenetét 
bánja és irígyli vala. És ez lön főoka, hogy Báthory István 1

1 Istvánfly IX, 86 1. Declaratio Elect. Fcrd. és Widdmann GoldaslnáJ U, 
43, 44 1.
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nem örömest szenvedheti vala a királyságban Szapolyay Jánost. 
Adta volna a felséges isten, hogy ennek a két úrnak, vagy egyike 
se , vagy csak az egyike született volna; nem vesztünk volna 
illy szörnyen országostul el miattok." 1

Báthory István öröme, ha valaha, most hághatott valóban 
főpontra; midőn a János daczára s úgy szólván szemeláttára, 
saját elnöklete alatt vezethette, az országgyűlésből kinevezett 
fényes küldöttséget Bécsbe, melly Ferdinándnak, az örvendetes 
hírt hivatalosan megvigye, az elválaszlatási oklevelet átadja, és 
öt az ország mielébbi átvételére meghívja. 2 —  Az illy országos 
küldöttségeknek e korban, sokkal hosszabb idő kellett a kiké- 
szűléshez, mint ma. A csehországi küldöttség, a mint láttuk, 
csak december elején érkezett meg Bécsbe; a magyarországi
val is tehát, majd később, a jövő év kezdetén, januárban talál
kozunk. Magán úton azonban, csakhamar tudtára jutott Ferdi- 
uándnak, ünnepélyes elválasztatása. Feldicsőült udvarához, vete
kedve kezdtek vágyni, az elhunyt magyar király és özvegye szol
gái. Garzetze Adóiján, testőr, vagy legalább ajtónálló kívánt nála 
lenni, s az ajánló-levelen, mellyet részére Mária még az nap 
kiadott, Ferdinánd czímei közt már, és talán ekkor legelőször, 
»Magyarország e lvál asz tot t  királya" is megjelen. 3 

És a valókból most, egy kis időre, az álmok világába kell 
átlépnünk. Találkozott-egy névtelen, ki Ferdinándhoz álomfej- 
tőnek kínálkozott. Terjedelmes iratában, mellyet képessége 
bizonyítékául, a fejedelemnek benyújtott, Magyarország veszedel
mét, s a Lajos király halálát, egyenesen az erdélyi vajda s 
párthívei régi fondorkodásainak, a törökkel egyetértésének, tulaj
donítja. Előadása, sokszor tréfás, sokszor ábrándozó; de a hon 
történeteire, szokásaira, a haza akkori állapotára, sok világot 1

1 Rövid Magyar Krónika, Pethó Gergelytől, 1729-diki kiadás, 103, 1041.— 
* Widdman id. h. és Declaracio Elect. Férd. — 8 »Cuperet autem se ascribi 
in eam statum qui vulgari vocabulo A r c i e r s  vocantur, vel vt hosliarius 
esset Maiestatis Vcstre* stb. »Datum Posonij XVI. Decembris, Anno domini 
1520.* Gévay Urk. z. Gescb. KI. Eredetije a cs. k. titk. levéltárban.
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vet, több valót mintsem álmot rejt. »Ezen ellenségek —  úgy 
mond —  csehországi szövetséges társaikkal együtt, az evangyéliom 
ama szavainak: »Ne kísértsd a te uradat istenedet" ellene csele
kedtek ; az istent már kétszer megkísértették, s az ő akaratából 
ügyekeztek megtudni: kívánja-e Lajos királyt Magyar- és Cseh
országban, s a magyar és cseh korona alatt lévő többi tartomá
nyokban, tovább is uralkodni engedni, vagy pedig talán azon 
országok és tartományok birtokát s kormányzását ő nekiek hagy
ni?" Ezekhez alkalmazva aztán előadja: mikép az emb'lett 
ellenségek, isten akaratját, először akkor törekedtek megtudni, 
midőn Lajos király ellen a törököt Nándorfejérvár alá kicsalták; 
melly időben azonban, isten az ifjú király életét megszánván, azt 
megőrizte, s ellenségeinek szivébe félelmet öntött, hogy ezek a 
királylyal megütközni, vele fegyverrel szembeszállani nem mer
tek. Sőt, végtelen könyörűletességéből, császárok véréből szár
mazott feleséget is adott neki, hogy magvát e földön megsokasi- 
taná. ír Azonban a király —  folytatja—  midőn már a gyermeki 
évekből érett korra fejleni és jutni kezdett, midőn férfiúi tárgyakhoz 
nyúlnia, mindenkinek választ s feleletet adni, a hitlenek ellen 
sereget vezetni, háborút viselni, a köztársaságot helyesen kor
mányozni, alattvalóinak igazságot szolgáltatni tanulnia kellett 
volna, mindezt tenni elmulasztotta, kéjelem s örömnek, éjjeli 
nappali gyönyörűségeknek adta m agát" 1 És ezen erkölcsi fo
gyatkozásnak tulajdonítja az álomfejtő, hogy isten, látván misze
rint Lajos az ő keresztyén népe ótalmával keveset gondol, alatt
valói is pedig inkább csak kincsek gyűjtésén, ragadozásán, 
hogysem a köztársaság javán ügyekeznek, saz igazságtalan ítéle
tekben , fonák cselekedetekben, nagy szabadosságra kaptak, —  
újólag merészséget s bátorságot gerjesztett ellenségei szivében,

1 Érdekesek Szcrémynek szinte e tárgyra vonatkozó szavai: „Apuericia — 
úgy mond — male consueuerant noscere eum, et semper omni anno facie
bant in tempore carnispriuium in principem demoniorum, et ad lasciniam 
traxerant eum ancille post Bornemiszáné, et ad corizandum docebant non ad
prnW ceionem suam Rcj.m* stb. 39 1.
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hogy ezek «3 ellene ismét felkeljenek. De elébb meghasonlást 
támasztott az országban, s a magyar bont két pártra szakasz
to ttá , úgy: hogy az egyik párt meg ne segítse a királyt, ellen
ségei ellen. így aztán —  mert isten akarata nélkül nem törté
n ik  semmi a földön —  a törököt másodszor is kihozta ellene, s 
parancsai annyi áthágásaiért, mind öt mind népét meg akarván 
verni, minden bátorságát elvette a nemzet fiainak, s szétszórta, 
elszélesztette ókét, hogy fussanak ellenségök tekintete előtt. —  
Különös modort követ majd, költői álomrajzában. Lajos királyt 
életben maradinak festi. Elébbeni örömeit szomorúsággal s bá
nattal vegyíti, wIsten —  úgy mond —  megengedte, hogy a Lajos 
királyi székébe, az ő szolgája, egy épennem királyi, mégcsak 
nem  is herczegi vérből, hanem csupán grófi rendből eredt ember 
ü ljön ; miszerint igy, ő, lelki keservvel szemlélje a maga koro
n á já t, ama törvénytelen király fején." Párvonalt húz aztán 
a kél király között. Azt mondja: hogy János, tekintete és ter
m ete szépségével, nem múlja felül az ország amaz igaz örökö
sé t, hanem asszonyi hangon szól, s mind természetre mind ter
m etre sokkal alább állana a törvényes királynál, ha ő , a J a n- 
k n l a  va j da ,  már annyi szerencsét nem kísértett volna fegy
verével. Fogyatkozásul tekinti Lajosban: hogy akadozva beszél 
s szabad kimondása nincsen; de ezt azoknak tulajdonítja vétkül, 
kik őt helyesebben nem nevelték. Magáról vesz példát, kinek 
azelőtt, még akadozóbb, igen hebegő nyelve volt, s a történetek 
és szónoklatok gyakori olvasásával annyira folyóvá tette azt, hogy 
m ost magát senki előtt meg nem szégyenlheti. Ah!— felkiált —  
m iért nem adta a teremtő, hogy ő , ha egyéb nem, legalább 
kályhafűtője lehetett volna annak a királynak; ő, az általa egy
beszedegetett példákkal s történetekkel, a király keblét felgyu- 
lasztja, felbuzdítja vala; mikből aztán ez sokkal nagyobb hasznot 
s lelki épületet húzott volna, mintsem a zeneszerszámok hang
jaiból, vagy a dárdajátékok nézdegeléséből. Egy jeles és nemes 
indúlatú férfiú vált volna belőle. Azonban —  némellyek 
nem  akarák hogy ő felvilágosodott lelkű s eszű legyen. A
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nagyon ildomos fejedelmét nem minden ember szereti, a nem- 
ildomost pedig mindenki megveti; mert az erénynek hódol a 
világ, a véteknek elleneszegűl.

Ezek után, egy intő és feddő beszédet tartat istennel, az 
életben maradt ifjü királyhoz; következőképen: vÉn tégedet, 
feleségestül, azon országok uralkodójává rendeltelek; ellen
ségeidet, a törököket, kik már elébb is elnyomni akartak, isteni 
félelem által, viszszavertem; a minapi harcz veszedelméből is 
kivezettelek; életedet mindenkor őriztem, védelmeztem, védel
mezni fogom ezután is, és tégedet egyedül magamnak tar
talak , ha azokat teszed, mik egy jó és dicséretes király kö
telességei. De miután azzal: hogy Magyarországodat a hitlenek 
ellen fegyverrel ótalmazd, keveset gondoltál; mindig csak 
nyugalmat óhajtottál; s a keresztyénségért, mellynek hadi 
vezéri nevét viseléd, semmit is tenni, nem akartál; —  most 
már, az én akaratom az: bogy a mit te önként s magad jó 
szántából cselekedni elmulasztói, kényszerítve is teljesítsd; azaz: 
országodat, mind szolgád, a vajda kezéből, mind a török zsarnok
ságából is, kiszabadítsd. És az én akaratom az: hogy neved, ne 
maradjon örökre homályban, ne heverjen a keresztyénségnéi 
feledékenységben, hanem valabára felragyogjon, s mind híresbbé, 
mind dicsőbbé legyen; miszerint, rólad is tudjanak valamit éne
kelni , miként a láncsások jelenleg ama két felségről, a te bá
tyáid- és sógorodról énekelnek; hogy így, ez által is harczo- 
sabbá, vitézebbé légy, s a töröktől, jövendőre, a keresztyén 
népet, jobban megótalmazd. Én pedig fiam! tégedet, el nem 
hagylak, csak te magadat el ne hagyd. Mert ba én, amazokat, 
neked fölödbe helyezni, elődbe tenni, s rajtad uralkodtatni 
akarom vala, téged annyi veszélyekből ki nem szabadítottalak 
volna; de a le hidegségedet, illy ösztönök által'kelle serkent- 
getni, illy tüzekkel neki gyulasztani, —  miszerint végre is elismerd: 
hogy azon országokat és tartományokat, inkább én adtam és 
juttattam te neked, mintsem népeid és nemzeteid."
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Ezen tanítás folytában, kimondja: hogy az életben maradt 
király , meg is felelne kötelességének, csak Ferdinándék öt segí
ten ék . Ez alkalommal azonban, úgy kellene minden erőt öszpon- 
to s ítan i: hogy az ellenségek, egyszerre tönkre tétessenek. Véle
m ényét, azon alapítja: mert különben, ha történnék, hogy a 
vajda, a maga állását, Magyarországon megerősíthetné, s ott mint 
király uralkodhatnék, egy cseh király sem reménylhetne békés 
maradást, országában. A vajda, ennek még szinte életben hitt 
dcscse, s Morvában ama két Pernstenszky, János és Vojtek1, 
mindaddig nem nyugodnának, miglen őt onnan is el nem űznék. 
Jelenleg tehát, nem csupán egy, hanem két országért, s mind
annyi tartományért fog kelleni harczolni, mennyi a magyar és 
cseh koronához tartozik. A Pemstenszkyeket nem hiszi hogy 
m ár most mindjárt felkeljenek. Ezek —  úgy mond —  jelenleg 
még csak veszteglenek, alattomban suttognak, zsennyegnek, s 
azon gondolkoznak: mikép segíthessék, mentői titkosabban, 
minden felségsértés nélkül, szövetséges társaikat, a szepesi 
grófokat. Észrevették ugyanis, hogy ezekkel való öszszekötteté- 
sök, szövetségök, már tudtára jutott a király tanácsosainak. 
Tervök kivitelére tehát, valamelly alkalmasabb időt választanak; 
s addig meglátják, mind azt: vájjon a vajda, Magyarországon 
gyökeret verhet-e, magát megfészkelheti-e? mind azt: hogy ennek 
a résznek i s , mennyire fog felmenni ereje.

Érdekes, midőn a névtelen, ezen átalánosságokból a részle
tekre átmenve, a Szapolyayak s szövetséges társaik körülményei
ről, öszszeköttetéseiről, Ferdinándhoz következőképen beszél: 
»Ha felséged, nekem azt mondaná: Te sokat írsz, mi, nekünk, 
semmit sem basznál; inkább azokra felelj: mik ügyünket érdek

1 Pernstenszky János, morvaországi főkapitány volt; Gévaynál, Ork. der 
Verhält. J, 61. » J o h a n n  von  P e r n s t e i n *  név alatt jó elő. — »J an n *  és 
» W o i t i c h  von  P e r n s t e i n 9 Chmelnél, Habsburgisches Archiv II, 30 1. 
Praynál Epist. Proc. I, 290 1. szinte olvasható: »Divisi enim sunt (Bohcmi), 
et magna pars adhaesit Pernstenszky, pars optat Ferdinandum Regem.” Az 
álomfejtő, csak »duo Domini Pernztenzky-*t emleget.
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lile; tudniillik: mit tehetnek az említett ellenségek, magok ere
jéből, mit szövetséges társaik segedelmével, s a török ereje meny
nyire fog menni? A béke iránt pedig, ajkadat se mozdítsd; 
mert a melly perezben a vajda magát megkoronáztatta, a béke 
ösvényét azonnal elzárta, s ennek többé nincsen, sem útja sem 
módja; -— mond tehát inkább: mi tetszik neked, hogyan kel
lene seregeinkkel előrenjomúlni? —  Ezekre én, felségednek, 
ekképen felelek: Bizonyosnak méltóztassék felséged hinni, és 
kétségkívüiinek tartani, hogy kész pénze, sem a vajdának, sem 
öcscsének nincsen; jószágaikból s jobbágyaiktól pedig, ha mind 
megnyúzatják sem vehetnek be többet 3 2 ezer forintnál. Ezt 
is csak a legnagyobb s legtuiabbfeszített nehézségek közölt. 
Ezüslnemöjök, nem kevés van. Mennyi? azt én felségednek 
valósággal s egész bizonyossággal megmondani nem tudom; de 
úgy hallom hogy ezt is elzálogították azon Pernstenszky urak
nak. Mert a múlt évben, s minap is , midőn György gróf a 
táborba ment, arany forintokat osztogattak a zsoldosoknak. 
György grófnak, minden reménye a Pernstenszky urakban van; 
a vajdának minden bizodalma a törökben. Nem kellene megen
gedni : hogy a vajda, Magyarországon s Erdélyben, a lakosokon, 
vagy a szászokon és városokon, valamelly pénzt csikarhasson ; 
vagy hogy a székelyeket s az erdélyi hadakat kivezethesse. El 
kellene vonni tőlök a tescheni herczeget, és ennek fiát is, kik 
a vajda anyjának vérei lévén, hihetőleg szinte fogják őket segí
teni. És, úgy látszik nekem, felséges uram! hogy, ha a vajda, 
Bozorád havaselvi vajdát,1 miként én értesítve vagyok, test
vérül fogadta, úgy ő ezt, ép olly ravasz úton és módon szedte 
rá s csábította el, mint a magyar királyt; azaz havaselvi birlo-

1 Nagul Bessaraba 1521 -ben meghalván, 7 éves fia pedig, Theodóz, Mo
hammed bég által Konstantinápolyba elvitetvén, Radul választatott el vajdává; 
ki, több viszontagságok között, 1529-ig uralkodott Nagul Bessaraba »Bazo- 
r á b® néven jő elő a magyarországi oklevelekben; hihetőleg ő róla maradha
tott tehát a «Bozorád® név, Radulra is. Lásd Engel Aeltere. Gesch. der 
Walacbey, 197, 206 1.
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kából, a török ereje által, kétszer kifizette,1 és aztán vajdaságába 
ugyanannyiszor ismét bevezette, behelyhette; * miszerint így an- 
nálinkább személyéhez édesgesse s magához lekötelezhesse. 
Azt mondta ugyanis, a mint hallom, János vajda, a havaselvi 
vajdának: Mit segít te rajtad, az a magyar király? Ha tégedet 
én, az én erdélyi vajdaságomból nem védelmeztelek, nem segí
tettelek volna, azóta rég sírhant fedezné testedet, s csontjaid 
rothadva hevemének; le én nekem köszönheted, hogy most 
havasalföldi vajda vagy ? —  Nem tetszenék tehát nekem hasztalan
nak , ha ennek a vajdának, erről, bőven és világosan íratnék; 
miszerint tudná meg: hogy mindazon nyomorúságokat, kifize
téseket s jogtalanságokat, nem mástól mint János vajdától és az 
Ő hajtogatásaiból szenvedte, —  s ezt megtudván, ama megkoro
názott, bogomázott8 vajdát, ne segítené. Hasonlókép, a moldvai 
vajdához is, foganatos levél lenne e tárgyban küldendő; hogy 
így, ne a vajdának, hanem nekünk jőnének, valamelly hadakkal 
segédül, 6 ellene. —  Mivel továbbá, ezen ellenségek, ha ma- 
gokata török ereje által felsegíttetni nem hiszik; ha reményöket, 
bizodalmukat, a törökben nem vetik; s ha ezzel valamelly szer
ződésre nem lépnek vala, —  az országot illy hirtelen és illy vak
merőén elfoglalni, eltulajdonítani nem merték volna; az érette 
már nem csekély számmal elhullott keresztyének máglyáinak, 
sírbalmainak s holttesteinek ama királya is, magát megkoronáz
tatni nem merészíj, ha a törökkel egyet nem ért vala; a török 
császár pedig, miként én tudom, saját személyében a vajdát 
segíteni nem fogja, hanem Konstantinápolyba viszszatért, s a 
vajda segítségére, fővezírét, Ibrahim pasát hagyta Nándorfejér- 
váron, —  mindezekért jó lenne valamelly hű pribék kémek 
által megtudatni: vájjon a császár, valósággal viszszatért-e, av-

‘ 1621-ben és 1623-ban. — 2 1622-ben és 1624-ben. Engel, id. munit. 
203—2051. — a ,  YVaywodam coronatum e t b o g m a t i z a t u m  non juvaret.* 
λ  b o g m a  - tizatus szót, az álomfejtő, a b o g  vagy bob  tót szóból faragta, mi 
i s t e n t  jelent. »Bogme* a ezerbeknél annyi mint: » i s t e n  e n g e m *  
» B o g m a t i z a t u s *  tehát, nem egyéb, mint: f e l e s k e t e t t .
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vagy merre mulat? gályái s nászádai is hol vannak? Szendrö 
alatt-e, vagy Nándorfejérvár avvagy Sabácz alatt. Mert ha δ 
viszszatért, vele a jancsárok, a török gyalogság színe, is visz- 
szamentek; kik neki testőrei, ajtónállói, udvari szolgái, s nem 
csekély számmal voltak künn mellette. Van a vajdának, itt 
Bécsben, egy kémje; Mátyás deáknak hívják. Azelőtt, egy gaz
dag magyar nemesnek, Tornallyay Jakabnak a szolgája volt 
Szállása a S t u b e n t h o r  nevű kapu mellett esik. Ez eDgem 
arra kért: adjak neki valamelly ismeretlen betűket, vagyis ol
vashatatlan és érthetetlen jegyeket, mikkel titkokat Írhasson. 
A szent-egyházban beszéltem vele; sok mindenfélét, miszerint 
keble rejtekeit kipuhatolhatnám. Többek közt, azt mondta: hogy 
a török császár, még mikor a törökök Budán voltak, o tt, a 
vadaskertben, meghalt; s ez a f e l c suk lyázo t t ,  vagyis aka- 
rám mondani m e g b o r o n á z o t t ,  majd elvéti a nyelvem, meg
k o r o n á z o t t  János vajda *, és Ibrahim pasa, szigorúan öszsze- 
esküdtek, és erősen öszszeszövetkezlek, miszerint Ibrahim, tö
rök császár, János pedig magyar király legyen, s egymást 
halálig segítsék. —  Nekem tehát, már csak ezek miatt is hi
hetőnek látszik: bogy, mit isten úgy adott légyen, a császár, 
vagy Drinápolyba, vagy Konstantinápolyba, viszszatért; az pe
dig, hogy meghalt volna, épen semmi hitelt sem érdemei. 
Miértis, nem lenne a felségtek érdekeire nézve czéliránytalan 
s hasztalan, ha a török császárnak, mind a római császári ca
tholica felség, mind felséged s a lengyel király, mind a biro
dalmi választó-fejedelmek, a spanyol, német és csehországi, 
sléziai, morva és luzsiczai valamennyi herczegek, őrgrófok, 
köztársaságok, városok és hatalmasságok, saját nevökben imá
nak , s leveleikre minden főbbek pecsétéit odaiuggesztenék; — 
más felől a királyné ő felsége, a pápa követe báró Burgio által 
kieszközölné: miszerint a bíbornokok szent társulatával együtt, 1

1 «Johannes Waywoda c u c u l l a t u s  (vei errat lingva) c o r r o s u s ,  au 
c o r o n a t u s ,  iám tetigi.*
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a pápa is fenyegető levelet intézne, s a velenczeiek és más 
olasz hatalmasságok szinte írnának a töröknek, olly értelem
ben: hogy a vajda, az isten nevének félelmével és szereteté- 
vel nem gondolván, egyszersmind az anyaszentegyház s az 
igaz hit és vallás iránt tartozó engedelmességét megvetvén s 
egészen ellökvén, azon esküje ellenére, mellyel Magyaror
szághoz és ennek szent koronájához kötelezve volt, a keresz
tyén név legiszonyúbb ellenségeivel, a törökökkel, társaságba, 
szövetségbe állott, s ezeket, hazája lerontására, a keresztyé
nek veszedelmére s kiirtására, azon országba, melly a keresz- 
tyénségnek védfalul szolgált, kétszer behítta; így aztán, az ő 
segedelmével, útmutatásával, a törökök roppant győzedelmet 
nyertek, a magyarok pedig örökké siratandó veszélyt és vég
romlást, országukban tönkrejutást, lakos társaikban kipótolha- 
tatlan kárt szenvedtek. Ezen levelekben továbbá, mondatnék ki 
világosan: hogy a k i r á l y  e l l e n s é g e s  kéz  á l t a l  ö le- 
t e t t  m e g  1; az ország nagyjai s előkelőbbe), számtalan soka
ságú keresztyén néppel együtt, nyomorú török rabságra hur- 
czoltattak, megmérhetetlen károkat vallottak, több városok 
felégettettek, végtelen sok egyházi mint világi jószágok feldú- 
lattak, elbamvasztattak, —  és mindezek, csnpán a vajda ked
véért! miért is, az említett király halálát, az ő atyjafiai, vala
mennyi római hitű fejedelmek s az egész keresztyénség köz
segedelmével és tanácsával, mindenekelőtt a vajdán kívánják 
megtorolni; ha pedig neki a török császár segítséget nyújt, 
a polgári belháborúval felhagynak, s mindnyájan egyedül azon 
császár ellen indulnak és fognak fegyvert személyesen. Miként 
mindezt, nálamnál okosabb emberek, ügyesen írásba tudják 
majd foglalni. így talán a császár valamennyire viszszavonja ke
zét, hogy a vajdának nagyobb erőt és segedelmet ne nyújtson."

Mindezeket, egy hadi terv váltja fel; melly, noha a név
telen szokott elménczkedéseivel, közbehintve van, a következ-

* »Que litere declararent: Regein hostili manu trucidatum.*
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menyek mia« nem csekély figyelmet érdemel. »Felséged — 
mond —  bizonyosan halottá, hogy egyszer az oroszlán is kért 
a bagolytól tanácsot. Ha tehát felséged én hozzám illyen pa
rancsot intézne: ,Jól van, ezek ám legyenek így, nem bán
juk, —  de azt mond meg nekünk, hogy ha most a te saját 
ügyedben kellene fellépned, mit cselekednél? miként kezde
néd meg a háborút? —  Mert, a mint értesítve vagyunk, Ma
gyarország alsóbb részein már némelly törökök mutatkoznak, 
kik a vajda segítségére jöttek, s ezek, hihetőleg, talán majd 
erre feljebb is kalandoznak*. —  Felségednek ezen kérdésére 
én , ekkép gondolnám felelhetni: hogy, ha én Magyarország 
királya volnék, és —  noha még soha sem láttam egeret ele
fánttá válni —  mintegy majom, az aranyos székben ülnék, akkor 
én ezt tenném: Nádorispánomat igen megkérném, hogy ne
kem Maszovból jó gyalogokat szerezzen; nagybátyámhoz, a 
lengyel királyhoz pedig személyesen elmennék, neki, a törökök 
által rajtam, ellenségeim bujtogatására már kétszer sőt több
ször elkövetett, s annyiszor megkísértett veszélyes jogtalan
ságokat, sorjában elpanaszolnám, ő felségétől segedelmet, ha
dakat és jó kapitányokat kérnék. Aztán, ezen lengyel népet, 
a maszoviakkal egyesíteném, s alaltomban —  de csak nagyon 
óvatosan és titkosan, hogy észre ne vegyék —  ellenségeim 
szepesi várát, hol nekik egy tárházok van, kikémleltetném: 
honnan, melly oldalról lenne jobb megszállani, s melly he
lyeken lehelne a nagy láblókat reárakni, könnyen hozzáadtál* 
mazni? —  és, mindenekelőtt, éjjel vétetném körül táborral, 
hogy elég idő maradjon jól megvizsgálni: honnan kell az ágyú
kat és hadi gépeket a várnak szegezni, vagy földbe leásni." —  
Miszerint pedig ezen megszállás, óhajtott sükerrel kamatozzék, 
szükségesnek véli: a lengyel királynál kieszközleni, hogy az ö 
birtokában lévő szepesi 13 város, nemcsak eleséget szolgál
tasson a vívó seregnek, de a kapitányok felszólítására fejenként 
felkelni is tartozzék. Hasonlót tegyenek: Kassa, Lőcse és Bánfa 
szabad királyi városok. És ezek folytában , a csehországi, síé-
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ziai, morva és luzsiczai hadak szabad nyereségre mind azon 
vidékre gyüjtessenek s az ellenség jószágaira telepíttessenek; 
így nem szenved kétséget, hogy a magyar- és lengyelországi 
határszélen fekvó ezen gazdag és kövér jövedelmű vár, rövid 
viadal után megvétetik. »Azon ellenségek, —  szól a névte
len , — az ország kulcsát, Nándorfejérvárat, mintegy önmagok 
adták át a törökök kezébe, s ezeknek onnan ellenünk szabad 
nyereségre jóni tárt kaput nyitottak; én is tehát mindenek 
előtt az δ fészkökben a szepesi várban kezdeném meg a hadi 
játékot, 8 az ország áltatok elvesztett kulcsáért, magamnak 
más kulcsot szereznék." Úgy látszik ugyanis neki: hogy az 
ellenségek, azon vidékeken, nem annyira félnek és tartanak vá
raik megszállásától, mint közelebb és alább az ország közepén; 
sót a felső-magyarországi részeken lévő váraik s erősségeik, 
talán eleséggel, táborszerrel, gyalogsággal és lőporral sincsen
nek olly igen megtömve, mint azok, mellyeket más helyeken 
bírnak. Ott fekszik a vajda kerített városa is, Kézsmárk, két 
magyar mérlföldnyire Szepesiül, s ezt, ha elég had volna, a 
most-említett várral egy időben, egy füst alatt meg lehetne szál- 
lani. Névtelen e várost csupán egyszer látta, —  találkozhatok 
más, a ki fekvését jobban ismeri. Neki úgy tetszett: hogy az, 
sem elég bátorságos helyen nem fekszik, sem valamelly erős 
árokkal és fallal vagy bástyával ellátva nincs. Ha tehát megtá- 
madtatnék, elfoglaltatnék s kizsákmányoltatnék, lenne ám a 
hadvezéreknek, kapitányoknak s közvitézeknek mivel osztoz- 
niok, lenne egy sereg falujok, eleséggel teljes számos jószá
guk s mező-városuk, honnan, ha a hadak Szepes, Árva, Tú- 
rócz és Liptó vármegyéken ereszkednének le, mindenütt az 
ellenség jószágain szállhatnának meg; s azon föld és azon vár
megyék bírnak annyi termékenységgel, annyi eleséggel, hogy 
útközben, 5 0 ezer ember, szükséget, élelemben hiányt nem 
szenvedne. Az ellenségnek ott, több, épen nem szegény mező
városai vannak, mellyek a szabad rablásnak egészen kitévék. 
Következéskép, a hadak, a Vág vizén, szálakon vagyis talpa-
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kon, miket azon vidéken nagy bőségben kapni, alsóbb Ma
gyarországra is vitethetnének mindennemű eleséget; így ma
gokat élelemmel odaalább is elláthatnák. —  Az alatt pedig, 
mig a seregek mindenfelől, Német- és Csehországból, Slézia, 
Morva és Luzsiczából, miként Erdélyből s Horvát- és Tót-or
szágokból egybegyülhetnének, táborba szállhatnának, s a vajda 
és az ő törökéi ellen egész erővel megindulhatnának, a Ferdi- 
nánd láncsás gyalogjai, —  nehogy a várakban, vagy sík me
zőn, vagy bárhol, hasztalan heverjenek, s az időt és fizetést 
sükerlelen, minden szolgálat nélkül fogyaszszák, emészszék, 
—  mindenek előtt a vajda másik várát, Pápát, támadhatnák 
meg, meily sík helyen fekszik, az ellenség főbb erősségének 
tartatik, s roppant nagyságú halas-taváról, jövedelmeiről, tar- 
tozandóságairól híres. Ezen gyalog népet, a szomszéd várme
gyék hadai is kétségkívül segítenék. Mert az álomfejtő ítélete 
szerint, a vajdával, a valódi jó magyarok közöl kevesen lesznek, 
hanem csak az igaz hittől és hűségtől idegenkedő ama scytha 
hunok. Más felől, de ezzel egy időben s húzómban, Perényi 
Péter, kit a törvénytelen új király erdélyi vajdául választott, 
ki azonban, miként reménylhető, sem az özvegy királyné iránti 
igaz hűségétől elpártolni, sem Ferdinándékról megfeledkezni 
nem fog, az erdélyországi urakat s főbb lakosokat maga mellett 
felültetvén, az erdélyi püspökkel, székely hadakkal, s kerített- 
városok és szászok segítségeivel együtt, mentői nagyobb szám
ban vonúljon ki a vajda jószágain, mellyeket útjában nem ke
vés mennyiségben talál. Nem tudja névtelen: ha a vajda lippai 
várának tartozandóságai, Sólymos és Debreczen, azon tájékon 
fekszenek-e? de, mind e mellett, szállja meg Perényi, a 
vajda tokaji várát; ennek környékén, s a Tiszánál, a vajdának 
elég jószágai vannak, honnan e hadakat táplálni, eltartani le
hel. Hlyen Tállya, Regécz és Boldogkő; aztán a budai házá
hoz s udvarához tartozó Kengyel, Apor, Mindszent, Újfalu, 
Nagy-Szántó stb. terjedelmes mező-városok. A vajdának tudni
illik, négy fő, s a többinél jövedelemben, tartozandóságokban
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sokkal gazdagabb vára van; úgymint: Szepes, Tokaj, Pápa, 
—  és Trencsén, a hol lakni szokott Ez, a legerősebb bástyák
kal el van látva, 8 azon oldalról, honnan könnyebben meg- 
szállani és vívni lehetne, t  i. a vér közelében eső begy felől, 
négyes vastag fallal, a kővel kirakott hármas mély árokkal 
körítve 1.

Azon kérdésre: miért nem javasolja ő mindenek előtt a 
budai és esztergomi várak megtámadását s viszszavételét, holott 
ezeket az országban legelsőknek, legfőbbeknek tudja? röviden 
azt felelj: hogy ezen várakat most az ellenség annyira mege
rősítette, hadakkal, eleséggel, lőporral és táborszerrel annyira 
ellátta, sőt megtömte, miszerint »ha valaki a zápfogát golyó
val ki akarja veretni a szájából, csak oda menjen" *. Visz- 
szaszerezni azokat—  ügy mond —  nem olly könnyű, mint 
elveszteni könnyű volt. És kiknek kell ezen elvesztést vétkül 
tulajdonítani? Azoknak: kik e várak ótalmát gyermeki játék
nak nézték; kik azt, hogy nagy ellenségekkel lesz dolgok, 
tudták, és mégis védő hadakat fogadni elmulasztották; 
kikben tehát megvalósult a közmondás: »A miek van, az 
sincs, mert fösvénynek az aranyon semmi hatalma nincs." Pe
dig a vajda, teljességgel nem merte volna magát megkoronáz
tatni, ha az említett budai és esztergomi várat kézre nem 
keríti. Azonban, reménylhetni: megadja a mindenható isten, 
hogy kié a mező és város, azéi lesznek a kérdéses vá
rak is.

Abbeli javaslatának továbbá: hogy a háború az ország 
felsőbb részein kezdessék meg, bárom okát adja. E lő s z ö r :  
mert a vajda a törököket oda, fel nem vezetheti; tehát ezek
től a Ferdinand hadai, a különben is sziklás hegyek és bér
ezek közt, teljes bátorságban lehetnének. M á so d sz o r : mert

1 Istvánffy szerint (IX, 92 I.) csak kettős fallal s egy mély árokkal. 
—  * >Vt si quis dentes molares de ore suo globis excuti cupit, illuc 
vadat*
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azon részek elpusztítva és feldúlva nem lévén, az emlketl 
hadak elég eleséget, zsákmányt s nyereséget találnának; m i 
éket felbuzdítaná, s hősi tettek elkövetésének mindinkább neki 
tüzelné. És, tekintetbe veendő itt az is, bogy Szapolyay György 
annyi sereget, annyi fegyveres erőt, mellyel a Ferdinánd szá
mos hadi népét viszszaverje, vagy a csatázástól és rajta-ülés
től viszszatartsa, a felföldön egybe nem gyűjthet; így, sokkal 
tanácsosb és czélszerűbb lesz: elébb csak az egyik, az ifjabb 
pártos felemelt szarvát letörni, hogysem mindkettővel egy
szerre szerencsét merni. Úgy látszik ugyan is: hogy ezen 
testvérek, két külön sereget fognak vezetni. György tudniillik, 
Cseh- és Morvaországban, és saját jószágain szedi fel hadait, 
hol, miként hallatszott, már a múlt évben is több fegyvere
seket és századosokat szegődtetett; a vajda pedig, azon me- 
gyékbeli nemesekkel és szabadosokkal áll elő, mellyekben, 
öcscsével együtt, mind jószágokat bír, mind a főispáni tisztsé
get viseli. Huszárjai, úgy látszik, nem nagy számmal lesznek; 
de a mi lesz, jó lesz, s ezeket, hihetőleg, a törökkel egyesíti. 
* Mert jól tudják a királyné tanácsosai, hogy Hatvanhoz is ugyan
azon vármegyebelieket kényszerítelte felkelni; kik pedig, har- 
czolni, sem lóháton sem gyalog nem tudnak, s háborúban ha- 
szonvehetlenek. Némelyiknek fél saruja, másiknak fél sar
kantyúja hibázik. Soknak a sinórja madzagból lesz. Felköt 
majd, mindegyike, oldalára s tomporára egyegy rozsdás kar
dot vagy t is z á k o t,  melly rongyos hüvelyéből néhány év éta 
ki nem vonatott. Aztán befedi magát egy nyakba-akasztott ócs
ka paizszsal, mellynek borítékát és teteje bőrét, a moly és az 
egér már rég egészen lerágta. Kezébe veszi üres, sípszerű, 
nádként törékeny s hajlékony láncsáját vagyis dárdáját, meily- 
nek neve ,kopja‘ de ,nem  k a p ja 1; és raegindül száraz 
apró lován, mellynek csak oldalbordái s csontjai látszanak. 
Valamelly nagy szilaj Buczefalusoktól félni nem kell, —  nem 
terem az a föld illyeneket. Az egész sereget látni volt Hat
vannál; s az ellenség most, ugyancsak ezeket ülteti fel maga



« & · · . 341

melleit ismét, hogy hadai számát szaporítsa" l . A h a rm ad ik  
o k , mellyel a névtelen ezen nagyon érdekes, de a hajdan vi
téz megyei hadak állapota tekintetében elszomorító gúny- és 
korrajz után felhoz, abban öszpontosúl: hogy az ifjabb Szapo- 
lyay ellen megkísértendő harczban, az ellenség ereje és vitéz
sége okvetlen ki fog tetszeni; s ha itt Ferdinánd, miként 
reménylhetó, diadalt és gyózedelmet arat, mind az erdélyi 
vajda fellengd kevély gőgje azonnal megtörik, mind a török 
elbizakodása is lelohad, így aztán ez, a vajda mellett olly 
könnyen kardot nem köt, sőt talán tőle egészen is viszszavo
nul, azok pedig, kik az ellenség váraiban vannak, megretten
nek , ezen várakat könnyebben feladják, s a jobbágyok vagy 
szétszaladnak és elbujdosnak, vagy, mivel a legjobb gyalogok 
a Vág mellett teremnek *, Ferdinánd mellett foghatnak 
fegyvert.

i»És ha nekem valaki — mond záradékul a tréfás áloin- 
fejtő — azt merné szememre vetni: Te sokat írsz és beszélsz, 
másoknak hadakat javasolsz, holott magad, háborúban sóba nem 
voltál, élted napjaiban csak egy ütközeten is jelenlenni nem

1 »Bene sciunt domini Consiliarij Reginalis Majestatis quod ad hathwan 
ectam illos Comitatenses W a r m e g y e k e t  coegerat ad insurgendum, qui 
et in equis et in pedibus sunt inpugnaccs, ad bellum inutiles, aliquibus 
media ocrea deest, quibusdam calcar medium, multis ex illis s t r e p  a de 
fune erit facta, ligabit vnusquisque illorum ad latus et t i m p o r a  vnum 
robiginosum ensem vel t y z z a k u m ,  de lacerata vagina a certis annis non 
extractum , tegebuut se clipeis vetustis, collis eorum appensis, quorum te
cturas et superficiei cutes tinee muresque dudum totaliter corroserunt, habe
bunt lanceas illi siue hastas cauatas seu cannales, frangibiles vt arundines, 
flexibilesque, vocabuntur c o p y a  de nem kapy a .  Equos habent illi ma
cilentissimos paruosque, quibus coste dumtaxat et ossa apparebunt; de bu- 
cefallinis magnisque et atrocibus equis ne timeamus, non gignit terra illa 
tales, Horum numerum vidimus in Hatwan, quos scio hostes levaturos, et 
penes eos ad insurgendum coacturos pro augendo numero exercitus eorum.* 
» T r e p e n j *  (olv. trsepeni) a tót nyelvben rojtot, bojtot, sinórt; »Tesák* 
széles, rövid, félgörbe kardot jelent; lásd: Georg Palkovics bömisch- 
deutsch-lateiniscbee Wörterbuch, Pressburg 1821. — * »Quia boni pedites 
consurgunt penes fiuuium Wa ag ”
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mertél; ki látta pedig valaha: ölyveknek és sólymoknak, ma
darászairól , a verebeket szónokolni és papolqi, miután ezek
nek éles körmök nincs melly a madárfogásra szükséges! —  
Az illy elhízott merész hős nevetséges szavait én, fenséges 
fejdelem! íme czáfolatlal s erélyes válaszszal torkolom le: 
bogy igaz, háborúban én soha nem voltam, s mérgemben, a 
mennyire tudniillik én dühöngeni szoktam, soha, senki ellen, 
csak kardot sem vontam, mert az anyám engem, nem erősnek, 
nem harczos bajnoknak, hanem írónak és álomfejlőnek szült. 
—  Cselekedje meg tehát felséged kegyelmesen: hogy, mintán 
udvara, az emberek minden nemével ellátva s felékesítve van, 
ne szűkölködjék egy álommagyarázó nélkül, ki, felségednek 
szolgálni, lelke egész erejéből óhajt Egyébiránt, a fennebbieket 
én , más bölcsebbek ítélete s tanácsa sérelme nélkül, csupán 
saját fejem felfogása szerint írtam, a többit a felségtek taná
csosainak, kik mindezt magasabb szellemmel tudják átpillan
tani, okosságára és megfontolására hagytam" *.

Eddig az álom· Viszszatérve ismét a valókra, egy kö
vetet látunk indúlni, ugyancsak december 1 6-dikán, Ferdi- 
nándtól, Lengyelországba; már nem Zsigmondhoz, hanem ne
jéhez, a lengyel királynéhoz. Megbízatását nem tudjuk, de 
hogy igen fontos lehetett, tanúsítja a levél, mellyel vitt; melly- 
ben Ferdinánd,az említett királynéhoz,ekkép nyilatkozik: »Úgy 
hiszszük: tudva van kedveltséged előtt, hogy a mi kedves 
nagyatyánk, Miksa császár úr, a mi tanácsos és drosendorfi 
főtiszt naskaui Mrassche János kedvelt hívünk iránt, hajdan 
milly bizodalommal viseltetett, s hogy ezért őt, a fenséges Zsig- 
mond lengyel király s litváni nagyherczeg úrhoz, nekünk igen 
kedves bátyánk és sógrunkboz, kedvellségednek pedig hitves
társához, nagy és fontos dolgaiban küldözte volt; kivel, az ű 1

1 «Quis vidit quod passeres condonari et predicare debeant Accipitribus 
et Falkonibus de arte Aucupij, si nngvibus carent acutis, ad aues capiendas 
ncccssarijs. * — * Eredetije, a Mária királyné rendes írnoka kezétől, ács. 
kir. titk. levéltárban.
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felsége parancsolatjából, több tárgyakban végzett. Mi is tehát, 
az ő személyében nem kevesebb bizalmat belyhetvén, né- 
melly Magyarországot illető dolgokat bíztunk reá, kedveltséged- 
nél tárgyalni s eszközölni; mik mintán a mi akaratunk értel
mében történnek, kedveltségedet igen-igen kérjük: legyen 
szíves, nemcsak teljes hitelre méltatni, miket az említett János 
előadand, de azokban ollyannak mutatkozni is , millyeneek, 
iránta viseltető különös bizodahnunknál fogva, hiszszük, s köl
csönös szolgálatunk által megérdemleni ügyekszünk." *.

És most, János király követeire pillantsunk, kiket a szent 
István templomából szoros őrizet alá kísértetni láttunk. Mond
ják : hogy János, meghallván e követein történt gyalázatot, 
rögtön futárt indított levelével Ferdinándhoz, 8 a követeket 
fogságra, bilincsekbe vetni, átalában illetlennek nyilvánítva, 
magáéinak szabadon bocsáttatását követelte; hogy azonban, 
Ferdinánd pártja, mindezen feljajdúlásokkal nem sokat gon
dolva, az említett követeket, míg tetszett, fogva tartotta, végre 
a János levelét válasz nélkül hagyva, Bánífyt, két hónap 
múlva, szabadon menni engedte. Szerémy, ki a történt valót 
rendesen sajátszerúen színezi, tartalmát is fentartotla a levél
nek, mellyet János király, Ferdinándhoz, azon követei által kül
dött. n A mindenható isten és az ő anyja szerelmére kérlek 
és könyörgök neked —  mond —  ne jöjj be ellenem Magyar- 
országra, ne tolakodj be erővel a magyarok angyali koronájá
nak pitvarába, a míglen én, akár méltán, akár méltatlanul, 
magyar király vagyok; és ne fogadd az én ártílóimnak taná
csát, nehogy végre te is ép úgy megkísértessél általok, a 
mikéntén. Rólam bgyanis már, elég példát vehetsz; mert én 
nem soká fogok maradni a magyar királyi méltóságban, s mind
járt reászáll az angyali korona a te fiaidra. Én még azt is fel
fogadom neked: hogy meg nem házasodom; nehogy a tieid el
lenére, gyermekeket nemzzek. Ha pedig te én ellenem jőni mind 1

1 Gévay Crk. z. G. KI. Eredetije a cs. k. titk. levéltárban.
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e mellett meg nem szűnöl, akkor éo , a mindenható isten s az 
ő fia, a mi urunk Jézus Krisztus előtt, óvást teszek: bogy ezu
tán, bármi öldöklés, néprablás, vérontás történjék rajtatok s 
fiaitokon, nem az én hibám, —  az én hibám e mai naptól 
nem lehet" *. —  A történeti alap és igazság ezen előadásban 
az: hogy Ferdinánd, hasonlót hasonlóval torolva, miként Já
nos az ő követeit Székeslejérváron, ügy ez is most az övéit, 

ιχκ. ír. csak király lyá - el választatása után, december 17-dikén méltatta 
kihallgatásra; s a beszéd, mellyel e követek a szent István 
templomában, december 8-dikán, előtte, magyarul kezdtek, s 
neki, az imént említett nap, vagy magok, vagy, miként a fen- 
nebbiek után sejteni lehet, tolmács által, hihetőleg latinul, 
írásban benyújtottak, következő volt:

»Fenséges király és kegyelmes úr! ó  felsége, a ma
gyar király, a mi legkegyelmesb urunk, királyi fenséged
nek, mint szerelmes barátjának s szomszédjának, szeren
csét, űdvet, áldást, s őszinte barátsága mellett, állandó jó 
egészséget, egyszersmind országszaporodást kíván. Fenséges 
király! A mi legkegyelmesb urunk, a magyar király, királyi 
felségednek kegyelmesen jelenteni méltózlatik: hogy, ugyana
zon időben, midőn neki a felséged cseh királylyá .választa
tása tudtára jutott, a mindenható isten őt is azon szerencsé
ben méltóztalott részeltetni: hogy ő , Magyarország főpap és 1

1 »Et Rex Joannes scripsit epistolam ad Ferdinandum. Et bec erat: Sup
plico et obsecro ob amorem dei omnipotentis, et eiusdem genitricem, ue 
intres contra me ad hungariam, et intrusus ne sis subin atriam coronam 
angelicam hungarorum, dum ego sum Rex Hungarie, siue per fas, sive 
per nefas, Et insuper ne suscipias consilia proditoribus meis, ne et tu ten- 
teris ab eis demum sicut et ego, Quia iam super me possis exemplum ha
bere, Quia ego non multum durabo in Regia Maiestate hungarorum, Et 
statim descendet corona angelica ad filios tuos, Equidem ego tibi assumo, 
quod ego non matrimonizabo, ut ego procrearem contra liberos tuos, Quia 
si non desinis contra me venire, extunc protestor deo omnipotenti, et filio 
suo domino nostro Jesu Christo, quod aclenus quidquid eweniel super vos 
et super filios vestros interitus, dcprcdacio populorum, et cfiusio, non est 
culpa mea, et hac dio non erit* stb. Szercmy 42 , 43 1.
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zászlós urai s nemesei egyenlő választó-szavával, és egyértelmű 
akaratával, királyi székbe emeltetett s mint magyar király 
megkoronáztatott —  Fenséges király! A mi legkegyelmesb 
arunk , a magyar király, felségednek ezen elválasztatás és 
felmagasztatásán, azon erős bizodalomnál s reménynél fogva ör
vend: bogy, a mindenható isten, felségteknek, mind kettőjük
nek, ezen el választatást engedni, s felségleket a királyi leg
felsőbb polczra ugyanazon egy időben emelni, azért méltózta- 
tott, miszerint egyesült lélekkel, akarattal, segítséggel és erő
vel, a kereszlyénség iszonyú ellenségének, annál hősebb ellen
állás tétethessék. —  Továbbá, fenséges király! A mi legkegyel- 
roesb urunk, a magyarországi király, mindenét híven s barátsá
gosan ajánlja királyi felségednek; kikérvén a viszou-barátsá- 
got s szomszédságot; mi által, a királyi felséged szintúgy, 
mint a most-említett magyar király kölcsönös országai, tarto
mányai s alattvalói, annál biztosban élhessenek, az ellen
ségtől megőriztethessenek, megtartathassanak. — Em ellett, 
fenséges király! am i legkegyelmesb urunk, a magyar király, 
arról is tudósítja királyi felségedet: hogy, mi királyi felséged
nél jól tudva lesz, az egész keresztyénség, milly nagy, sőt már 
a legvégső veszedelemben forog, mihez a királyi felséged orszá
gai legközelebb s legalkalmasban fekszenek; és, hogy az ellen
ség nem egyebet óhajt s forgat elméjében, mint romlását és ele
nyészőt az egész keresztyénségnek, magának pedig főuralmat 
minden felsőbb hatalmasság felett. Miért is, a mi legkegyelmesb 
urunk, a magyar király, királyi felségedet, mint legőszintébb 
barátját, s a keresztyénség fejdelmét és jóságos urát, kérve 
kéri: méllóztassék azon akaratot és szándékot magáévá tenni, 
hogy a mindnyájunkhoz olly kegyetlen, s felségtek országai 
ellen törekvő ellenség hatalma, felségtek egyesült erejével, 
szétszórassék és viszszaveressék. A mi legkegyelmesb urunk, 
a magyar király, e részben, királyi felséged irányában, oda nyi
latkozik: hogy ő felsége, a mindenható segedelmével, mindab
ban , mi azon országok hasznára, javára s megtartására, tőle
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mint királytól kitelhetik, megfogyatkozni legkevesbbé is, nem ?kar, 
hanem szakadatlan gondja lesz: királyi felségednek segítséget, 
őrködést, szorgalmat, törekvést, hadi népet s kész pénzt szol
gáltatni, s tettlegesen hozzá csatlakozni, —  vágyva vágyván: 
királyi felségeddel,a keresztyénség megótalmazására,köz egyet
értésben lenni; mi végeit, nemcsak alattvalói véromlását ehá- 
vozlatni, de saját életét s szerencséjét is veszedelemnek ki
tenni, felfogadta és elhatározta* *.

A választ, melly e beszédre, nem egyenesen Ferdinánd, 
hanem az ő nevében az alsó-ausztriai kormánytanács által, la
tinul, rendelvény alakban adatott, May János, az ügyes titok- 
nok tette fel; ollyképen: hogy abban minden legkisebb szó, 
mivel a János magyarországi királysága, mellyet követei, be
szédekben, olly nyomatékosan és annyiszor ismételtek, Ferdi
nánd részéröl, vagycsak távúiról is elismertethetnék, gondosan 
kikerülletett. Ferdinánd magas állásához mért szerkezete, 
kővetkező volt: »0 királyi felsége, a ti kérelmeteket s előa
dásokat, mellyet ö felségéhez, elébb szóval, aztán írásban in
téztetek, bőven megértette; s abban, némirészt, olly pontokat 
talált, mellyek ő császári catholica szintúgy, mint ő királyi 
felségének, valamint az ő felsége hitvesének, Magyar- és Cseh- 
országok született király-asszonyának, jogaikra nézve sérelme
sek. De történik ott, némi buzdítás és felszólítás, a mi keresz- 1

1 Gr. Remény József, Deutsche Fundgruben It, 11— 14 I. Világosan em
lékezik e beszéd tartalmiról, vagy inkább a követség czéljáról, Horvát Péter 
udinei kém is ; ki decemb. 10 dikcn induit Becsből. .Mandato — úgymond 
— do ambassatori al principe ferdinando, congratulandosi chelsia sta electo 
re di bohemia, facendoli etiam sapere lui vayuoda esser incoronato re de 
ongaria, item per iutender se de mente del ditto principe, e de ben visinar, 
e la causa per la qua! egli tien do sue terre, videlicet prespurch et chim- 
burch.® Sanudo XLI1I, 2911. és utána Gévay Urk. z. Gesch. Kl. Emlékezik 
Bethlen Farkas is , I, 74 1. »Ferdinandum — írja — Hungarid Regni aemu
lum, creatum esse Regem Bohemiae didicit, quo cognito, causae suae fiduda 
fretus, Legatos ad illum misit, qui vetere Regum more, delatum illi a Bo- 
hcmis Regnum gratularentur, et simul se ab Hungaris creatum Regem nun- 
ciarent; sed illi ab ipso hostilem in modum accepti, et contumeliose dimissi.*
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tyéa hitünk ellensége ellen létesítendő egyetértés és nevezetes 
segedelmezés felél is. Miután tehát, ezen ti eléadástok s kérel
metek, már magában igen nagy és fontos, a szükség kívánja 
<5 felségétől, miszerint az, az imént-emlílett császári felség, a 
birodalmi rendek, s az ő királyi felsége országai és tartomá
nyai elébe vitessék, ott megvílattassék, s iránta oily útak és 
eszközök találtassanak, határozassanak, mellyek mind ő csá
szári felségének s a szent birodalomnak, mind az ő királyi fel
sége tartományainak 8 embereinek, mind végre magának a 
magyar koronának is hasznosak, egyszersmind a török meg- 
gátlására foganatosak és alkalmasak lehessenek. —  ó  királyi 
felsége tehát, nektek most semmi alapos választ nem adhat, 
hanem gondolkozó időt vesz magának a legközelebbi szent 
György napig, —* akkor, ha újabban megkerestetik, végfeleletet 
fog adni ezen ti kérelmeitekre. Azt azonban, nem akarná elhall
gatni, hogy ő felsége, eddig, a keresztyén hit ellenségei elleni 
gátvetésben, tehetsége szerint, mint keresztyén fejedelem vi
selte mindenkor magát, s hogy e részben, semmi szolgalmat és 
fáradságot, semmi költséget és munkát nem kímélt, mi által 
isten segedelméből, Horvátország is, mind e mai napig megtar
tatott a keresztyén hitnek. Melly indúlalában, nem kevesbbé 
megmaradt ő felsége jelennen is, és a végett folyton szorgal
masan munkálódik. Miként a szent birodalom választó-fejedel
mei, herczegei és rendei, most is, az ő felsége eszközléséből és 
törekvése által, ép e czélból gyülekeztek egybe. És nem szű
nik, sem megszűnni nem fog, a hitlenek elleni hadmenetre s 
jó ellentállásra, és a keresztyénség, főként pedig Magyarország 
s ennek lakosai védelmére és megtartására, mindenek felett ő 
császári felségét, mint a keresztyénség fejét, aztán saját örö
kös országait s tartományait is, hasonló szorgalommal kérni, 
buzdítani, reábirni; mikben őfelsége, sem önszemélyéi, sem 
egész vagyonát is, kímélni nem akaija. Örömest elhitetvén ma
gával: hogy a ti uratok magát ollyannak fogja mutatni, s úgy 
viselni, miszerint teltei által, a keresztyén hit ellenségeire, sem-
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mi erősbödés, a kereszlyénségre pedig, és kiváltkép a ma
gyar koronára, semmi sérelem ne hárulhasson. Bécs, decemb. 
17-dikén, 1526" \

Mindezekből, eléggé láthatta János: hogy az ellenfél ko
moly törekvése, nem gyermeki játék; s hogy az általa annyira 
áhított házasságból, Máriával, annál kevésbbé lehet valami, 
mert ebben a magyar zászlós urak megegyezni teljességgel nem 
akartak, oda járulván óhajtásuk: bogy bizonyos cseh főúr leá
nyát vegye el, ki előbb az öcecsánek, Györgynek, volt szánva 
feleségül *. Miszerint tehát ingatag királyi székét lehetőségig 
körülváralja, mindenek előtt, azon elterjedt, 8 a pozsoni gyű
lésen Ferdinánd biztosai által is felhányl vádat: mintha a mo
hácsi ütközet s ez által a haza vesztének ő volna az oka, ma
gáról elhárítani (igyekezett. Erre nézve, egy levelet mulatott elő 
Lajos királytól, mellyben ez neki megparancsolja, hogy Erdély
ből ki ne induljon, hanem annak védelmére viszszamaradjon, 
— meggondolván: hogy, ha eltalálna veszni, Magyarország 
minden támaszától megíosztatnék *. Majd, a töröktől meg
mentést , átalános kegyelmet, elébbeni hivatalban megmara
dást, s különböző roppant jutalmakat 4, hirdetett, ország- 1

1 Öévay Drk. t .  Gesch. KI. Eredetije a cs. k. titk. levéltárban, illy fatfil- 
irással: »Responsum datum Wayuode* aztán: »Decretum Conaüij Curie pa
triarum Inferioris Austrie.* Kiadta gr. Kemény József is , Deutsche Fundgr. 
II, 14—15 1.; de nagyon hibás példányból. — * Quanto alia parantella ebe 
so dicea douersi far tra il vayuoda e la regina ongarica, dice che per niun 
modo li barroni ongari li voleno assentir ne lo prinyipe ge la daria, ma 
se tiem chel prefatto vayuoda habbi atuor per consorte vna fia da vno ba
ron primario de bohemia nominato Bressanich, laqual douea esser datta al 
fratello di esso vayuoda.” Horvát Péter udinei kém tudósítása decemb. 20- 
ról 1526; Sanudonál XLIII, 291 1. — * »Se dice qualiter el vayuoda tran- 
syluano se atroua in Buda (Esztergomban volt) come re di hongaria con 
grandissima reputatione de tutta la baronia ongarica, et doue se diceua ebe 
lui era sta causa della perditta della ongaria horra ehe lha mostrato le le- 
tere a lui scripte per il re passato chel douesse remanir alia custodia della 
transyluania e per niun modo partirse, considerando se lui fusse maucato 
chel mancarebbc ogni aiuto et fauor, della ongaria tutti gli banno deuo- 
tione.” Ugyanaz o. u. — * Bethlen Farkas, I , 74 1.
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szerte 1; a pozsooi királyválasztókat s velők Batthyányi Feren- 
czet kivévén, kitől, a bánsággal együtt, Vas vármegyei főispánt 
tisztét is elvette, s erre mást nevezett 2. Aztán, eddigi hadain 
felül, zsoldjába 6000 ráczot fogadott *; s pártja vezércsillagát, 
gróf Frangepán Kristófot, vele kötött alkuszerződés következ
tében, a vránai perjelséggel, az általa rég bírni óhajtott Zeng 
városával, a bihácsi várral, s több más, miként Frangepán 
állította, hajdan az ő őseit illetőt de most az ellenpárt hívei, 
különösen a nádor birtokában lévő várakkal és uradalmakkal *, 
végre hadi készületre 20 ezer forinttal, megajándékozván, s 
ezen öszveg fejében neki 1000 forintot azonnal lefizetvén, 10 
ezer forintban saját pápai várát és uradalmát írván be , a töb
bit pedig az adóból és harminczadi jövedelmekből utalványozni 
Ígérvén *, őt báni új hivatalának mielőbbi átvételére intette. 
Erdődy Simont, a dús egri püspökségen felül, még azzal ke- 
nyerezte le , hogy neki hatalmat adott: miszerint a néhai nagy
bátyja erdődi Bakócz Tamás bíbornok és esztergomi érsek pél
dájára, maga helyébe, a zágrábi püspöki székbe, valamellyik 1

1 A fato for cride et publicbar chil perdona a tutti, e uol tatti habbino 
lboro oficij ehe príma haueuano.* Contarini Károly velenczei követ tudósí
tása dccemb. 29-ról 1526, Sanudonál XL1II, 366 1. És Sperfogel Wagner
nél Anal. Seep. II, 149 1. — 2 »Officium eciam meum Comitatus Castrifer- 
rei alteri contulit.* Batthyányi Ferenci levele Ferdinándhoz, decemb. 21-ről 
1526, Gévaynál Drk. z. Gesch. Ki. —  * »Esso vayuoda ha soldato da cer- 
cha 6090 seruiani oltra le sue gente.* Borvát Péter tnd. id. h. — * »La 
maesta dil re la foto bano di schiauonia e crouatia, e capitaneo general, e 
li a dato il priorato, e Segna cum sue aünencie. . .  e la maesta dil re li ba 
dato parerhy castelli sui propríj, e poi di questi rebelli di Ia corona.* Egy 
zágrábi levél január. 8-ról 1527, Sauudonál XLII1, 421 I. Contanni Károly 
és Batthyányi Ferenci idézett levelei. Istvánffy IX, 85. Egy venzonei levél 
szerint 14 várat adott János király Frangepán Kristófnak; Sanudo XLIII, 
449 I. —  * »Li hauea gia enumerato 20,000 ducati al dicto conte cristo- 
foro accio el se potesse metier in ordine.* Magyar Miklós tud. Gévaynál 
id. h. Dicunt, vt audio, nonnulli me iám accepisse ea dica et tricesima 
viginti millia florenornm, et vitra octo non accepi stb. Dedit mihi Rex ante 
Natiuitatem Domini Mille florenos, et Castrum Pápa pro X millibus.* Fran
gepán Kristóf levele JozeAcs Ferencihez jul. 31-ról 1527. a cs. k. trtk. levél
tárban.
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öcscsét ültethesse \  Ezek után, az udvaránál lévő főurakat a 
közeledő karácsom ünnepre, ügy, hogy ünnep után hivataluk 
helyére azonnal viszszatéijenek, haza eresztette *; a tótor
szági harminczadokat, magyarországi kincstartója Tornallyay Ja
kab által, elfoglaltatni rendelte *, a maga országaiból külföldre, 
akár a német, akár a többi vonalokon, bármit is kivinni, ke
mény büntetés alatt megtiltotta *; és, miszerint némi badi 
erélyt s bátorságot is mutasson, néhány ágyút kivonatott s Po- 
zson felé, talán csak inkább ijeszlésül, 6 huszárt indított *.

Ezeknek következtében, Frangepán Kristóf, a tótországi 
rendeknek december 18-dikárahirdetett gyűlésre, Tótországba 
elútazott 6; Tornallyay Jakab, az említett harminczadok elfog
lalását, Horváth Mihály ottani harminczadosra bízta 7; a Pozson 
felé száguldott huszárok pedig, az országúton 40 sóval-megter- 
helt szekérre bukkanván, azokat elfoglalták, a vonó marhákat 
elrablotlák, s ezzel hősi kalandjokat be végezték. Sietve kül
dötte Mária királyné a laibachi püspököt Ferdinándhoz Bécsbe, 
mindezen intézkedések ellen segedelmet kérni \  Ferdináad 
azonban, ki ekkor ép a morvaországi követség elfogadásával 

dm. is. foglalkozott 9, részint mert ellenfelét igen jól ismerte, s felőle

1 Erdődy Simon eredeti levele Szondy Pálhoz, m art 17-ről 1527. — 
* »Dicto vayuoda. . . .  a licentiato quelli signori e baroni vadcno a  tar le 
feste di nadal a  oaxa loro, e poi tornino allhoro oficy.® Contarini Károly 
id. lev. — * Horváth Mihály levele Batthyányi Ferencihez, dec. 16-ról 1524, 
cs. k. titk. levéltár. — * »E venuto vno commandamento dii nostro re, che ne 
li allemani ni per via nessuna non si poesi trazer fuora di questi paesi per 
via nisuna robe di sorte alcuna, sotto pene grandissime.® Azon idézett zágrábi 
levél, u. o. — 5 »E certo chel vayuoda electo re di hongaria inteso ehe 
questo Serenissjmo Archiducha re di polonia (Bohemia) electo in Posonia 
da alcuni erra sta electo etiam re di hongaria, monstro far segno de ale- 
grezza con far trazer artillarie, e mando 6 cauali lizieri a corer fin a po
sonia.* Contarini id. lev. u. o. — 6 Batthyányi Fer. id. lev. — 1 Horváth 
Mih. id. lev. — 8 »E trouono 40 cara di sal in strada, e li tolseno, ta 

c e n d o  préda de animali;, per ilche la rezina sorella di questo Serenissimo e 
•in posonia dubitando assai hauia mandato per aiuto vno orator a questo 
Serenissimo, qual e lo episcopo di lubiana.* Contarini id. lev. u .o . — 9 Coo- 
tarini Károly levele Bécsből decemb. 18-ról 1526, Sanudonál XLU1, 328 1.
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azt, hogy most, tél közepén, valamelly nagyobb hadi válla
latba nem fog, tudta, részint mert a novemberi hamburgi ta
nácslat 4-dik pontjára is gondosan figyelve, állását elébb Cseh
országban 8 az ehhez tartózd birtokokban megerősíteni, egy
szersmind a bátyjától reményit pénzbeli segedelem megérkez
tél bevárni akarta, a magyar földön minden fegyveres ószsze- 
csapást szorgalmasan került; hanem, hogy Frangepán Kristóf 
ellen, kitől egyedül tartott, ausztriai örökös tartományait Tót
ország felől biztosítsa, a határszélekre, névszerint Görczbe, 
Gradiskára és Meránba, őrseregül 100Θ gyalog csehet rendelt *, 
miszerint pedig testvérét Máriát, s párthíveit, Pozsonban vala
melly véletlen veszedelem ne élje, a még mindig akaratosko- 
dó öreg Bornemiszával alkudozni parancsolt az iránt: hogy őt, 
elválasztatása után már, magyar királynak ismerje el, s neki a 
pozsoni várat elvégre adja fel *; egyébiránt, nehogy a ham
burgi vidékre telepített hadakat tavaszig hasztalan tartsa, ezek
nek nagy részét elbocsátotta, s Csehországba elindulását új 
évi január 8-dikára határozta *.

A körülmények összefüggésének alapos megértésére, még 
egy rövid levelet kell felmutatnunk. A levél öszszehajtása, kés- d « .  t g .  

kény irha-szelettel, miként közönségesen nevezik szironynyal 
van átfűzve, s közepén, hol a szirony két vége ószszeér, 
gyűrűpecséttel megerősítve. A spanyol-viasz e korban, miként 
tudjuk, még ismeretlen volt *; a pecsét anyaga tehát,lágy viasz, 1

1 »Questo Serenissimo manda 1000 tanti bo mi da esser messi a custo
dia di Gorizia, Gradischa et Maram.” Contarini lev. dec. 29-ről u. ο. 306 1· 
— 2 Räuber Kristóf levele Fcrdinándhoz január 1-ról 1527; cs. k. titk. levél
tár. — 2 »Le zente di questa Maesta ebe erano andate in Posonia e sta 
licentiate, lui dice per defecto di danari quelli esser partite, acriue a di 8 
questo Serenissimo dooea partir di qni per bohemia” ; Contarini lev. dec. 
18-ról. »Affirmando etiam ii prefato principe hauer cassato 5000 lanzchenech 
per non hauer recapito ne uno soldo vanno dispersi.” Horvát Péter tudósit 
»Si dice questo Serenissimo a di 8 Zener partéra per bohemia, ma lui nol 
crede.” Contarini lev. dec. 29-ről; Sanudo XLI1I, 291, 328 és 300 lev. — 
* »Spiesz Archivische Nebenarbeiten Π, 3 1., és Schwartner lntr. in Art. 
Diplom. 1790, 120, 127 L
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—  nem fejér, mini az és hajdanban, neu  sárga, mint Zsigmond 
király idejében, nem zöld, mint közönségesen, hanem, mint 
egykor a büszke görög császároké, veres, a divathoz képest 
papirossal fedve. A czímer, mellyel e gyönyörűen metszett pe
csét előtüntet, egy keresztbe-osztott, álló vitéz-vért; felső job 
és alsó bal osztályában: felemell-farkú, ágaskodó egyszarvú
val, felső bal és alsó job osztályában pedig egy hármas, kö
zépben magasabb halomból növő, s elül: fogyó holdtól veze
tett, hátul: öt-ágú csillagtól kísért farkassal. A vért felett: nö
vekedő szárnyas angyal emelkedik, kezeivel a vért két szeg
letét fogva. Letöredezett köriratából, meily a pecsét szélén 
két vonal között állt, már csak e betűk olvashatók: WAY: 
TRANS: ÉT: CO: SICV: kiegészítve WAYWODE TRANSIL- 
VANIE ET COMITIS SICULORUM; magyarul: ERDÉLYI 
VAJDA ÉS SZÉKELYEK ISPÁNJA. A levél hátán a czím 
következő: »Vitézlő Czobor János kedvelt hívünknek." Nem 
szükség mondanunk, hogy ez, János királytól jő ; ki, ekkor még, 
magyar királyi pecsété nem lévén, elébbeni erdélyi vajdai gyű
rű-pecsétét használta. De tartalmát lássuk. Felül ez áll: »A 
király úr saját meghagyása." Az illy levelet a király nem szokta 
aláírni. Szavai így következnek:

» Já n o s , i s t e n  k e g y e lm éb ő l M a g y ar, D a lm á t-  és 
H o rv á t-  etb o rsz á g o k  k irá ly a .

Vitézlő kedvelt hívünk! Nagyságos szentgyörgyi és bazini 
Farkas gróf hívünk, nektek, a mi nevünkben, némikel fog mon
dani. Miért is hűségteket felszólítjuk: hogy azokat, miket ne
vünkben mond, mind elhinni, mind szorgalmasan teljesíteni, 
tartozzatok. Máskép ne tegyetek. Esztergomban, szent Tamás 
apoetol ünnepe előtti szerdán, az úr ezer ötszáz huszonhatodik 
esztendejében" \

Szentgyörgyi Farkas gróf tehát, kit, miként láttuk, ré
szint Verbőczyvel való barátsága, részint Pozsonhoz közel eső 1

1 Eredetije a cs. k. titk. levéltárban.
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várai s birtokai tekintetéből, mind az alsó-ausztriai kormány- 
tanács, a September végén bozzáküldött Mindorf Kristóf által, 
mind az October 2 4-dikén kinevezett választmány, különösen 
megnyerni ügyekezett s ajánlott Ferdinándnak, a pozsoni ki- 
rályválaszló gyűlésről nem csupán történetesen maradt el, ha
nem ezalatt a János pártjához szegődött, s igenhibetőleg Esz
tergomban is megfordult; hol, ép e napokban, János, fennebbi 
intézkedései folytán, a felső-magyarországi szabad királyi vá
rosok öröm-üdvezleteit, hódolatait s illetőleg ajándékait fogadta. 
Ezen városok, névszerint Kassa, Lőcse, Bártfa, Kis-Szeben 
és Eperjes, mind szomszédságos közel-helyzetök, mind kivált
sági egyenlőségük miatt, sajátszerű társúlati viszonyban s köz
egyetértésben éltek egymással; Kassát, mint leggazdagabbat, 
legnépesebbet, tekintvén fejőknek, vezéröknek. Együtt küld
ték ők a mohácsi vész után, a Várday Pál, miskolczi kis-ország- 
gyülés 8 az erdélyi vajda zaklatásaira Kassára védhadaikat; eze
ket együtt oszlatták el; a tokaji gyűlésen reájok kivetett adót 
együtt tagadták meg; azt, hogy az özvegy királyné s a nádor 
által Komáromba kihirdetett országgyűlésen megjelenjenek, 
szinte együtt határozták. Ezen hatyirozat következtében majd, 
Bártfa mégis indította követeit Komáromba. Azonban, e köve
teknek, útközben jutott értésökre, bogy az erdélyi vajda, Szé- 
kesfejérváron, királylyá, már november 1 0-dikén el választatott 
s  más nap megkoronáztatott. Viszszatérlek tehát, nem tudva 
mitévők legyenek. Mig a bártfaÍak a két párt érdekei közt ekké- 
pen haboznak, tudtokra ju t: hogy a kassaiak titkon az új ki
rálynak tiszteletdíjt küldtek Esztergomba, s neki, lelkészükkel 
együtt, hűséget esküdtek. A vezér·város példáját, követniük kel
lett a többieknek is. Lőcse, Kis-Szeben és Eperjes, küldötteket 
indítottak, —  nem hódolni, csupán örvendezni, de nem üres 
kézzel Ez utóbbi város részéről, a bíró Menyhért és Pinder 1

1 Eck Bálint levele Thurzó Elekhez, april. 18-ról 1527, a  cs. k. titk. le
véltárban; ée Sperfogel, Wagnernél Anal. Seep. II, 149 i.
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András esküdt-polgár jelentek meg; kedvező következmény
nyel, mert a dolgok jelen helyzetében nekik, mostan már sűke- 
került: azon kiváltságlevelet, mellyel e megégett várost Lajos 
király 12 évre minden díj és rendes mint rendkívüli adó fize
tésétől felmentette, a király által) a Tokajban October 1 6 -dik 
és Budán november 23-dikán kell két adóhajtó-parancs elle
nére megerősíttetni, s Tornallyay Jakab mostani, ügy minden 
jövendő kincstartónak és királyi városi díjszedőnek is keményen 
meghagyatni és parancsoltaim: miszerint az emb'tett várost, a 
kitűzött évek lefolyla alatt, ezen megerősített és jóváhagyott sza
badságban s mentességben sértetlenül megtartani köteleztesse- 
nek \  Bárlfa részéről, szinte a bíró, ama nevezetes Eck Bá
lint volt a követ. Örvendezett ő is a királynak; de miilyen benső 
örömmel, tanúsítja az: hogy ő, egy épen ekkor Esztergomban 
megfordult nemes, bártfai Bárány Bernáttól, az ellenfél leg
hűbb emberének, Thurzó Elek főtárnokmesternek, levelet kül
dött, s ezt arra kérte: mutasson nekik révpartot, hová e ve
szélyek tengeréből menekülniük lehessen 2.

Steyer határszélén, a hegyes és dombos Vas megyében, 
Szombathelytől délnyngotnak, Körmendtől nyugotéjszaknak, 
magános, meredek, sziklás kerekhegyen, áll egy régi vár; haj
dan erős bástyákkal, sánczokkal, ingoványokkal körítve, ma 
herczegi nyári mulató kastélylyal, ángol-kerltel, virányos ré
tekkel ékesítve. Roppant pinezéi, s sziklába vágott 4 5 ölnyi 
mélységű kútja felett, szentegyház emelkedik; felsőbb csarnoká
ban a birtokos nemzetség 19 eldődét mutató jeles képekkel, 
tornyában haranggal, órával, s apró szobáiból a regényes vi
dékre gyönyörű kilátással. Nevezetességi közt, több régi híres 
férfiak érczbŐl öntött mellképe, számos apróbb festmény, 
fegyvertárában néhány vasing, paizs, kopja, fegyverzet, s egy 
igen régi zászló szemlélhető. A kerek hegy keletdéli oldalán 
egy kisded mező-város terűi, 1492 német és zsidó lakosság- 1

1 Wagner Diplom. Comit. Sáros. 242—254 1. — * Eck Bálint id. lev.
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gal, szent Ferencz szerzetebeli zárdával, a nemzetség sírboltját 
rejtő szentegyházzal, egy zsinagógával, gyógyszertárral, s két 
jó vendégfogadóval. Hamuzsír- és híres szekérkenőcs-főző gyá
rát zsidók kezelik; kik ezen felül gyapjúval, bőrökkel, gubacs- 
csal, eleven kereskedést űznek. Neve, e már ma csak inkább 
düledékeiben látható várnak s e mező-városnak, mellyhez 59 
helység, 30 ezer lakos, és ugyanannyi holdat borító tölgy, 
bikk, fenyő, nyár és gyertyánfás erdő tartozik, Német-Újvár, 
egykor a hazának s fejedelmeinek blly félelmes Németujváry 
grófok, később az Ujlakyak, 1524 óta, a II-dik Lajos ki
rály adományából, Jajczánál a török ellen kitüntetett vitézsé
gért, a Batthyányi nemzetség birtoka \  Ezen várba vonta ma
gát viszsza az első adományos Batthyányi Ferencz bán; sas- 
pillanaUal tekintgetve: mind a pozsoni király választókra, mind 
a János király lépteire. Itt kereste őt fel a Horváth Mihály tót
országi harminczados zöld viasz-pecsétes levele; raellyben Zág
rábból, szent Lucza szűz és vértanú ünnepe utáni legköze
lebbi vasárnap, azaz december 1 6-dikán, arról tudósítja: hogy 
a királyi felség, a tótországi harminczadokat, minden űókhivata- 
laikkal együtt, a maga kincstartója, Tornollyay Jakab kezére bíz
ván , ő nagysága pedig ezeknek elfoglalására oda őt rendelvén, 
ő megjelent s a varasdin és nedőczein kívül valamennyit elfog
lalta; miután azonban ezntóbbiakat a Batthyányi szolgái, en
nek tudta s megegyezése nélkül átadni nem akarják, kéri: írjon 
és hagyja meg nekik, az említett barminczadokról minden dacz 
és zsémbelődés nélkül vegyék lekezöket, —  reménylvén, hogy 
Batthyányi ezt, a király tekintetéért s a tudósító jövendő szol
gálataiért, megcselekszi *. Itt érte őt azon hír is: hogy Já
nos király Frangepán Kristóffal bizonyos szerződésre lépett. 1

1 Fényes: Magyarország mostani á l la p o t ju , i , 371—373 1·; és ismeretek 
tára Vili, 269—270 1. — * Eredetije a ce. k. titk. levéltárban; kiadta onnan 
közelebb Chmel: Habsburgischea Archiv 11, 26 L hol a »familiares einsdem 
vestre m a i e s t a t i s ” hibásan áU: » m a g n i f i c e n c i e *  helyett
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Mill} enre? senki sem tudta világosan megmondani. Csak sió
beszédből hallotta: bogy a horvátországi bánságon felül, Zeng- 
gcl, Bihácscsal s Magyarország dunántúli kapitányságával felru
házta. És e hír őt, meg az: hogy helyébe, Vasba, főispánul is 
más neveztetett, annál érzékenyebben találta, mert m ajd, de
cember 19-dikén Pozsonból az özvegy királyné is tudtára 
adta, miszerint elannyira késedelmes megérkeztét be nem 
várhatván, fenséges bátyja, a múlt vasárnap, mindazoknak kik 
a gyűlésen jelen voltak, egyértelmű szavazatával, Magyaror
szág királyává elválasztatott és kijelentetett; a dolgot ugyanis 
tovább halasztani nem lehetett l . Felriadt kedélylyel indította 
ő  levelét, mind a Frangepán Kristóf beiktatására december 
1 8 -dikára egybehítt tótországi urak és nemesek közönségé
hez: hogy, miután neki a báni hivatal sokban van, Frange- 
pánt bánjokul semmikép el ne fogadják, különben rövid időn 
úgy fog gondoskodni, mikép mindazok, kik ezen kérésnek elle
nére tesznek, megbánják cselekedtöket, —  mind magához 
Frangepán Kristófhoz: miszerint az érintett bánságtól azonnal 
szűnjék meg s abba bele ne avatkozzék, mert ha mind e mel
lett is beleavatkozik, bizonyosnak tartsa: hogy bárhol találkoz
zanak, jó szemmel egyik a másikra nem fog tekinteni, — 
mind végre a zengi kapitány Krusics Péterhez is: miszerint 
Zenget gróf Kristófnak át ne adja, hanem azt a Ferdinánd 
számára tartsa, ettől kegyelmet várván jutalomul. Midőn pedig 
az özvegy királyné fennebbi levelén felül még az is fülébe ju
tott, minek az ő gyanús magaviseleté mellett elmaradnia lehe
tetlen volt, hogy tudniillik a Ferdinánd bizodalma iránta meg
csökkent, a köpcséni szerződés meg nem tartását, s a novem- 1

1 Közli ezen levelet töredékben, gróf Cziráky Antal: Disquis. H ist de 
modo Consequendi summum imperium in Hungária 135 1. a Kovachich 
»Auctar. ad Vestig. Comitiorum* czimű kéziratából Eredetije, gróf Cziráky 
szerint, a herczeg Batthyányi körmendi levéltárában van; mi azonban, min
den utánjárásunk mellett sem lehettük szerencsések ott feltalálhatni; sót a 
Kovachich idézett munkája utáni tudakozódásunk is sükeretlen maradt.
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bér 24-dikén Ferdinándhoz intézett kérelme nem teljesítését 
vetve okul, december 21-dikén mentegetődző levelet küldött d«c. 21 

Ferdinándhoz. Hűven előtünteli e levél a Batthyányi jellemét. 
Előadja: miként kérte volt ő Ferdinándot, hogy Bihácsra gya
logokat küldjön, s azt ágyúval, lőporral, ellássa; miként ígérte 
meg Ferdinánd, hogy az elsőbbet Püchler, vagy a mint Bat
thyányi e német nevet ejti, Pulber által teljesítteli; de hogy 
Pnlber azon gyalogokat mind e napig hová tette? — ő nem 
tudja. Később, a steyeri főkapitánynyal Dietrichstein Zsigmond- 
dal egyezett: miszerint a kívánt gyalogokat ez küldje, Va- 
rasdra vagy Zágrábba. Ennek folytában őt, közelebb, ismét 
Pulber tudósította, affelől: hogy azon gyalogok készen lesz
nek; azonban, hogy ez a Pulber hol lakik? ő nem tudja, —· 
a gyalogok merre vannak? szinte nem tudja, s az ágyúkról 
és lőporról legkissebbet sem hall. Ha tehát az einb'tett biliács* 
várnak az ellenségtől valami baja történik, vagy azt azon ellen
ség avagy gróf Frangepán Kristóf elfoglalja, ez Ferdinándnak, 
kára lesz, Batthyányinak: mind kára, mind a legnagyobb gya
lázatja. Pedig, bárki bírja is e várat, arra a horvát urak, vagy 
akarnak vagy nem, hallgatni fognak. Ezért, kérte Ferdinándot: 
méllóztassék úgy gondoskodni e várról, hogy se maga kárt ne 
valljon, se Batthyányira gyalázat ne háruljon; tudósítván őt 
egyszersmind, miszerint a tótországi rendekhez küldött embere 
még viszsza nem jött, azt a következő napra várja, s mikép 
foglalta el Frangepán a báni hivatalt, és neki mit válaszolt, 
megüzeni;—  Krusicsról, engedelmeskedik-e? nem tudja, csak 
annyit tud: hogy gróf Kristófot gyűlöli. »Egyébiránt ke
gyelmes uram! —  mond őszinteskedve —  hallom hogy fel
séged bennem kételkedik, noha magától felségedtől e részben 
még semmit nem értettem; pedig, ba felségednek én bennem 
valameNy kétsége vala, azt nekem megjelentette volna, mert hogy 
az igazságot felséged is szereti, tudom, és bogy ezt tudtomra 
adja, igen óhajtom. Tudja meg fenséged: hogy nekem, gyermek
korom óta, két földi uramnál több soha sem volt; egyik: a néhai
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királyi felségnek, az én kegyelmes uramnak édes-atyja, s vele, 
mig élt, ő felsége, -— másik, most, felségetek. Hálát adok én 
istenemnek, s egész Magyarországgal bebizonyíthatom, hogy 
uraimat mind jámborul, tisztességesen, igazán szolgáltam; és 
hiszem istenben, hogy felségteknek is jámborul, tisztességesen, 
igazán fogok szolgálni, — miként felséged nem sokára meg
látja, csak fel ségedtől  nekem valamelly fogyatko
zásom ne legyen. Ha én fenségednek szolgálni vonakod
tam volna avagy vonakodnám, nem akartam volna avagy nem 
akarnék, mindezt még akkor, midőn szabad voltam, és nem 
mostan tenném, s nemcsak hogy a bánságtól meg nem fosz
tanak engemet, de sokkal nagyobb és zsírosabb hivatallal lát
nak vala el; miként én ezt felségednek személyesen mind elő
adtam volt. Mindezek előttem állnak még mostan is, ha tenni 
akarnám; de, mint említém, ha akkor, midőn szabad vol
tam, nem tettem, most tenni annál inkább nem akarom, mert 
becsületemet többre nézem minden vagyonomnál, mellyel bí
rok. Én felségednek örömest akarok szolgálni, csak — mint 
mondám — felségedtől  valamelly fogyatkozásom 
ne l egyen ,  s felséged engem magától erővel el ne kerges
sen. Ha azonban fenségednek én bennem csakugyan kétsége 
van, tudom hogy azt fenséged önmagától nem gondolta, ha
nem mástól hallotta; fenségednek én, mint legkegyelmesb 
uramnak esedezem: nevezze meg nekem felséged, ki az, 
ki fenségednek illyeneket beszél, —  s ha ő becsületes ember, 
nem titkon, de szemembe fogja nekem fenséged előtt azon 
szavakat mondani. És ha ő ott azokat nekem szemembe mond
ja , és én magamat fenséged előtt ki nem tisztítom, akkor en
gem fenséged tartson ollyannak, miilyennek az illy ember tar- 
tátik; de ha én magamat kitisztítom, akkor őt tartsa ollyan
nak , a miilyennek én tartattam volna. Másképen írnék én az 
illyenről, de illy fejedelemnek levélben ollyakat írni nem sza
bad; bocsásson meg mégis, és engedjen meg nekem fenséged, 
semmi mást nem akarok most ellene írni, egyedül azt: hogy
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oily gyalázat étje ő t, melly az ember becsületének leginkább, 
árthat e világon. Ha ő ez által önmagára ismer, talán felfe
dezi magát; ezért, hogy e levelet felséged neki megmutassa, 
Igen-igen könyörgök felségednek. Mert én nem vagyok az, ki
nek talán ő engemet mondott; az én eldődeim mindig jámbo
rul , tisztességesen szolgáltak fejedelmeiknek, és ugyanezt fo
gom cselekedni én is .—  Emlékezhetik továbbá fenséged, ve
lem Köpcsénben három hónapra minemű szerződést kötött 
Azon naptól fogva nekem, 3000 forintnál többet, még nem ad
tak; honnan én nagy kárt szenvedtem. Talán felséged tekin
tetbe vette azon szavakat, mellyeket imént érintettem, s ró
lam ezért feledkezett meg. Mindig hallottam közpéldabeszéd
ben: hogy az ú r, a mellyik szolgáját megtartani nem akarja, 
annak bérét és fizetését fogja le; épenúgy, a mint most én 
velem történik. Nekem a fizetési határnapjaim már mind el
múltak , kivévén hogy még a karácson van hátra. Vagy tal£n 
felséged én bennem azért kételkedett: mert némelly urak, kik 
elébb szolgálatába ajánlkoztak, felségteket elhagyván, János 
vajdához szegődtek? Hiszen én másért senkiért, —  egyedül 
csak magamért felelhetek; kiki önmagáról számoljon közö
lök. Én mind e mellett, hiszem istent: hogy bennem felséged 
egyebet nem talál, mint mit egy igaz férfiúban találni szokás. 
Újólag könyörgök tehát fenségednek: adjon nekem erről tudó
sítást, s mi az oka e dolognak? engem világosítson fel. —  
Végre, felségednek én akkor is mondtam, midőn fenségeddel 
Köpcsénben voltam, hogy az én szolgáim, nem csupán három 
hónapra, de egy évre, sőt tovább is szolgálnak. Felséged ak
kor nekem, ha a válaszra jól emlékezem, azt felelte: hogy 
eltelvén a bárom hónap, velem máskép fog egyezni. Most 
azonban, ballom: hogy felséged, magát megkoronáztatni, Cseh
országba akar elútazni. Felségedet a teremtő oda boldogul és 
szerencsésen vezérelje s hozza ismét viszsza, —  de nekem 
még a múlt fizetésemről sem tétetett egészen elég, a jövőről 
pedig semmit sem értek, ha tudniillik leszen-e avagy sem? Ne-
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kém, miként fenségednek többször írtam · sok szolgáim van
nak. Ezek a fizetést, tólem, várják; az én erszényem az ő 
fizetéseket nem bírja meg, nálok nélkül pedig fenségednek 
nem szolgálhatok. Honnan váljam tehát a pénzt? felséged en
gem tudósítson, s mihez kelljen magamat tartanom? felséged 
nekem jelentse meg." Javaslatul vetette levele végére, hogy 
Ferdinand, ha jónak látja, addig is, mig Csehországban m alat, 
nyújtson neki annyi segítséget, mellyel Frangepán Kristófot Tót
országból kiűzhesse; mert ha ez ott magát megfészkeli, nehe
zebb lesz vele bánni, ó pedig mind kárát mind gyalázatát egya
ránt fájlalja. A harminczadokat, monda, mellyek az előtt kezé
ben voltak, a varasdin és saját jószágán eső radafalvin kí
vül, János már mind elfoglaltatta; Vas vármegye nemeseinek 
közönsége a jövő vasárnap, december 23-dikán, gyűlést tart, 
az új főispánt kihirdetni; két bihácsi gyalog szolga már rég idő
től nála ül, pénzt várva, a többiek pedig, kik azon várban 
voltak, a nemfizetés miatt azóta már tán mind eloszlottak, s 
nem lévén bent, sem Ferdinándnak sem neki gyalogja, a vár 
mintegy pusztán maradt, — honnan mi fog következni ? Ferdi
nand magától meggondolhatja. És volna még a Ferdinánd kincs
tartója ellen is panasza, némelly szavak miatt, mellyeket, mint 
hallja, ő ellene mondott; de erről most nem ír, —  majd, mi
dőn személyesen lesz Ferdinándda!, a kincstartó jelenlétében 
fogja elbeszélni; addig, sem istentől, sem Ferdinándtól nem 
óhajt egyebet, csak, hogy a mint ő szolgál, ez őt oily hűven 
fizesse \

Láttuk fennebb, hogy az álomfejtő azt súgta volt Ferdi
nándnak : miszerint pénze János királynak nincs. A Ferdinánd 1

1 Gévay Urk. z .  Gesch. K I. Eredetije a es. L  titk. levéltárban. Kiadta 
onnan közelebb Chmel, Habsb. Archiv II, 2β—29, némelly csekélyebb hi
bákkal, ezek közt azzal, hogy »Kepchen* mindenütt »Repchen* nek nyom
tattatott. Chmel e levélről ezt mondja: »Ganz e i g e n h ä n d i g e s  original,* 
Gévay ellenben ezt: »Aus dem d u r c h a u s ,  s e l b s t  d i e  U n t e r s c h r i f t  
n i c h t  a u s g e n o m m e n ,  v o n  S e c r e t ä r s b a n d  g e s c h r i e b e n e n  
Originale, ohne Adresse und Siegel.* Az eredeti, Gévay állítását igazolja.
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elválasztana után öszszerogyásboz siető trón támogatására 
elszórt öszvegek ugyanis, azon kincset, mellyet 6  Or- 
báncz Andrástól a kiapadón kicsikart, csakhamar kimerítet
ték; s bogy az álomfejtó sugallata való és nem csupa álom 
volt, onnan is megtetszett, mert Frangepán Kristófnak, a 
szükséges hadi készületekre, 1 0 0 0  forintnál többet lefizetni nem 
tudott, s pápai várát és uradalmát kényteleníttetett neki átal- 
adni. E körülmény azonban, kétségtelen bizonyossággá emelkedik 
az által, hogy ő Esztergomban, ugyancsak december 21-dikén, 
már magyar királyi függő titkos pecsété alatt kiadott levelénél 
fogva, maga elismeri, miszerint őt, e békételen időben, né- 
melly ügyei és szükségei elannyira szorítják, hogy ezeknek 
elintézése s fedezése végett, Trencsén vármegyében fekvő sa
ját örökségi várát Sztrecsent, Zsolna mező-városával, s e vár
hoz és városhoz törvényesen s hajdan óta tartozó minden bir
tokával együtt, már valósággal felvett 10 ezer igaz, jó mér
tékű, tiszta arany magyar forintért, és 100 kispénzzel számí
tott 3 ezer forint magyar érczmeért, vitézlő Szvetloveczky Bu
rjánnak kelle elzálogítnia, ollyképen: hogy mig ez é l, ő 
azon várat tőle viszsza ne válthassa, sőt Szvetloveczky még 
akkor se tartozzék kibocsátani, ha János neki az egész 13 ezer 
forintnyi öszveget lefizetné; holta után azonban, örökösei, ma
radékai és testvérei, a most-emiített öszvegnek kész arany
pénzben felvétele mellett, Jánosnak, vagy a kinek ő azon vár 
földi örökségét talán adományozná, minden perpatvar nélkül, 
tüstént és azonnal viszszaadják, addig pedig János, a vár bé
kés birtokában, mind Szvetloveczkyt, mind örököseit s mara
dékait, minden törvényes megtámadók, ügyészek és követelők 
ellen, saját fáradságán és költségén védje, ótalmazza és meg
tartsa \  Ha ezen körülményen felül még azt is meggondoljuk, 1

1 »Quod Noe pro quibusdam rebus et necessitatibus nostris hoc impacato 
tempore Nos summe vrgentibus euilandis et expediendis. Castrum nostrum 
hereditarium, Sthrechen appellatum, in Comitatu Thrinchiniensi habitum: 
Simul cum oppido Solna nominato stb. Generoso Bwriano Swethloweiky
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hogy a külföldi események minden részleteire ébren vigyázó, 
s a két pártra szakadt magyar nemzet küzdelmeiről, mind szer* 
leküldött kémei, mind Bécsben ülő követe Contariűi Károly 
által hűven értesített Velenczében, a tízek eszélyes tanácsa azt 
határozta: hogy a János király követének, Jozeíics Ferenci 
zengi püspöknek, szép szavakban adassék tudtára: miszerint 
különben is Rómába a pápához szándékozván, csak menjen 
isten hírével elébb ő szentségéhez, s majd ha viszszatér, az
alatt nagyobb világosságba hozatván a dolgok, kimerítőbb vá
laszt fog kaphatni, —  és ezen határozatot a dogé, december 

i»« 22. 22-dikén, szombaton, szokott szertartással, azon udvarias 
nyilvánítás mellett adván tudtára Jozeűcsnek: hogy, ha kedve 
van, a közeledő szent István fő-vértanú ünnepét töltse vele 
együtt, ez, az üres meghívással meg nem elégedve, másnap, 

o«c 23 vasárnap, december 23-dikán, reggel, már előreküldött kísé
retéhez Chiozába, onnan azzal együtt lóháton, Rómába elnyar
galt 1, —  nem fogunk csodálkozni, ha a dolgok illy állásában 
Ferdinánd a Batthyányi fennebbi erélyes felszólamlását válasz 
nélkül hagyta, s a Mária példáját követte, ki mind magának mind 
a közügyeknek némi pihenő időt engedve, december 2i-dikén 
kelt levelében, több évek óla szolgálatában lévő lóidomáiját

S62

pro decem millibus florcnis auri puri hungaricalis veri et justi ponderis ac 
tribus millibus similiter florenis monete hungaricalis, Centum denarios pro 
quolibet lloreno computando et connumerando: que quidem summa simul 
computata, Tredecim millia Qorenornm facit, Ab eodem per nos efTectiue 
iam Ieuatis et receptis titulo pignoris duximus obligandam et inscribendam 
stb. Datum Strigonij in festo sancti Thome Apostoli Anno domini 1526. Re
gnorum vero nostrorum Anno primo.® Azonkori másolata a cs. k. titk. levél
tárban. — 1 t In questa matina (dee. 23) lo episcopo di segna orator dii re 
nuouo di hongaria hauendo autó la risposta dal serenissimo in colegio laltro 
zorno iusta la deliberation fata nel conseio di X con la zonta videlicet darii 
bona verba et perche el ua a roma dal pontifice che e bon vadi prima da 
soa santita et douendo ritornar qui se li pótra risponder piu fondatamente 
perche si hauera mazor lume di le presente occorentie et cossi senza altra 
saputa volendo il serenissimo invidarlo al pasto questo san slefano di soa 
serenita Si e partito per chioza doue ha lo sue caualchadure et vol esser 
presto a roma.® Sanudo XLI1I, 283 I. Gévaynál Urk. z. Gesch. Kl.
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Batiit, oily kéréssel ajánlotta, hasonló mineműségben félfogadás 
végett neki, hogy valósággal érezhesse, miszerint a Mária 
ajánlása, mellette nem volt sükertelen \

A megváltó születésnapja, karácson ünnepe, jött; örömtele 
a keresztyénségre, örömtelen a magyar hazára, a magyar tudo
mányos férfiakra, miként hajdan nevezték »deákos emberekére, 
ezek közt Karancsy Györgyre. »Midőn ama vészteljes időben 
itthagyott holmim elhozatala végett Bécsbe utaznám, —  így ír 
ő, december 25-dikén, meg nem nevezett barátjához, Bécsből, d«. 25. 
— Esztergomban a mi Zorárdunktól kaptam leveledet; melly 
nekem, noha, miként mindig, sok tekintetben igen kedves volt, 
nem csekély bánatot szerzett, hogy hanyagság gyanújával terhelsz. 
Azonban, jóra magyaráztam ezt is ; főként miután hihától ment 
vagyok, miután itt Bécsben több jó emberem van, kik mellettem 
tanúságot tesznek, hogy hozzád gyakor levelet intéztem, sőt 
senkit el nem mulasztottam, ha kit arra felé menni tudtam, hogy 
tőle, neked, levelem ne küldjem. A levélvivők vétke s hűtlen
sége tehát, kik az Írást át nem szolgáltatják. —  Mit újak pedig 
e nyomorúságos időben? elmémbe valóban nem ötlik; hanemha 
azt tudni akarod, mit kétségkívül akarsz, hogy Kajáry Antal, 
kinek levelét az enyémmel együtt veszed, egyedül maradt, ki e 
siralmas napokban, neked, nemcsak igen szives barátod, de 
jóakaród. Mert rólad, mind jól gondolkozik, mind jól beszél, s 
egész ügyekezettel azon van, hogy rajtad, bármikép, segítsen, 
neked használhasson. És én az ő emberségében, becsületessé
gében, elannyira bízom, hogy rövid időn meg is cselekszi, mit 
rég elméjében forgat, —  csak Pannonia, ez a mi valóban nyo
morult hazánk, e törökmaradvány, egészen tőnkre ne jusson! 1

1 »18 Johannes Baptista domitor Equorum. . .  qui iám plurimos Annos in
Seruicijs nostris fideliter est versatus........quem nunc a nobis ad seruicia
Majestatis Vestre discedere cupientem commendamus Maiestati Vestre, flo 
gamusque . . .  velit . . .  tam graciosam se erga eum prestare: vt nostram 
eommendacionem aliquid commodi sibi attulisse senciat stb. Datum Po- 
sonij XXI. Decemb. Anno Domini 1526.® Ered. a cs. k. titk. levéltárban.
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Többet írnék itt neked ennek boldogtalan állapotáról, ba bizo
nyosan nem tudnám, hogy te mindent bővebben hallottál, mint 
én megírhatnám. Mert a viszszavonás oda vezette a fejedelmeket, 
hogy, hacsak valamelly isten ránk nem tekint, veszedelemnek 
hanyatlott hazánkat egészen elvesztjük. Az élet-halál örvénye 
felett lántorgunk! és valóban félek, nehogy a török által már 
eléggé öszszemarczonglott megrontsolt baza, a megkoronázott 
vajda, s a némellyek által szinte elválasztott ausztriai herczeg 
Ferdinánd közölt, öszszeomoljon \  Mindezt azonban, nem azért 
írom, hogy téged a kelségbeesés sírjába rántsalak; mert isten, 
ennek is, rövid nap, — vajha szerencsés!—  végét skimenetét 
adja. így, ha közöttök a béke valamikép, valami mennyei su
gallatból létrejöhet, neked, mint tudós, mint jó embernek, helyed 
lesz Pannóniában. Ne csüggedj el tehát, kérlek, annyira telked
ben, bogy, miként nekem mondták, egykor még békével se 
énekelhess a tölgy árnyékában; sőt tartsd illetlennek: e miatt 
valamelly zárdába rejtőzni, s ott, nem tudom miféle életet élni, 
miután te az emberek közt is becsülettel és ragyogó névvel 
élhetsz." Néhány szóval aBonnba szándékozott Szaloniról, aztán 
Szalay Pálról, bizonyos, előtte ismeretlen Gáspár és Pistor— tán 
Sütő — nevűekről emlékezik, s levelét ekként rekeszti: »Végre, 

d«c 24. hogy az én állapotomról is tudj valamit, én ide tegnap érkeztem, 
s ma indúlok, csekély holmimmal; mert azon kívül, mit bal sze
rencsémmel ide hoztam volt, semmim sincs. Vagyonom nagyobb 
részét a hazában hagytam, s félek, nehogy ott, egyetlen fiú
testvéremmel, többi rokonaimmal s barátaimmal együtt, min
denemet elvesztettem légyen. Legalább, mai napig sem jöhettem 
nyomába: maradt-e csak egy is közölök életben, avagy mind 
egy lábig leöleltek; minthogy én akkor, félelmemben, nem 1

1 »Eo enim perduxit discordia principes, vt nisi aliquis deus respexerit 
patriam nostram pene perditam, totam amittamus. Versamur enim inter sa
crum et saxum, vereor cciam certe ne iam per thuream, satis superque 
vexata, atque quassata per wayuodam in regem coronatum, etFerdinandum 
ducem Austriae rursum per nonnullos electum corruat.*
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tadom kikkel, más helyeken, részintTomoron lappangtam, a 
hová most is menendő vagyok, s talán a jövő héten Tomory 
Lőrinczczel, a nyájáért hű pásztorként elhunyt Tomory Pál test
vérével, Erdélybe költözendő; hogy ott, miután sorsom a Tomory 
Pál halálával megváltozott, valamelly életnemet válaszszak, s mi 
a szerencse a földi világban ? megkísértsem. Neked én ezeket 
azért írtam, hogy te, ki lelkem fele vagy, tudjad: az életet az or
szág melly részében szándékom léelni." 1

A Karancsy jelen leveléből azt vélbetnők: hogy Ferdinánd 
s ellentársa, talán békés egyességről kezdtek gondolkozni; azon
ban, hogy a jogai érvényességében bízó s ahhoz erősen ra
gaszkodó Ferdinánd, erről most már hallani sem akart, nemcsak 
az álomfejtő szavaiból, de Ferdinándnak a lengyel királyhoz no
vember 2  5-dikén írt leveléből, s azóta követett minden lépteiből 
tudjuk· Ő magát, többé, a János irányában, koránt sem egyező 
félnek, hanem elválasztatása napja óta, Magyarország törvén}es 
királyának, tehát kegyelmet oszló vagy büntetést szabható hatá
lomnak tekintette. A kegyelem ígéret-szava szárnyalt előtte 
mindazokhoz, kiket bármi érdek vagy számítás az ellenpárt 
zászlójához szegődtetett; de egyszersmind fegyverét is készít
tette, mellyel a megátalkodottakat, makacsokat, érdemükhöz 
képest megfenyítse. E két szempont látkörébez mérve kell kí
sérnünk őt ezután, tetteiben.

Karácson előtt volt —  mellyik nap, meg nem mondhat
juk , —  hogy egy kém, kit a velenczei tanács Magyarországra 
küldött, innen haza felé utaztában, Bécsben elfogatott. E kém 
ugyanaz, kinek tárczájában annyi hazánkat érdeklő becses ada
tokat találtunk, Magyar Miklós volt. Szigorú vallatás alá vétetett 1

1 »Forsan sequenti ebdomade cum laurencio thomori. fratre germano pauli 
tbomori. qui non secus ac bonus pastor pro ouibus occubuit, migraturus in 
trassiluaniam sim. vbi aliquam vite condicionem suscipiam, ibi quoque ex
periar quid ipsa fortuna in rebus mundanis valeat, cum sors mea cum nece 
pauli Thomori oommutata sit stb. Vienne Austri^ octauo Kalen. Januari Anno 
1626.» Cs. k. titk. levéltár.
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ő: vájjon az említett tanácstól Jánosnak pénzbeli segedelmet nem 
hozott-e? Nemmel felelt. Tagadta átalában, hogy más, mint saját 
ügyeiben jött volna Magyarországra. Állítását irományokkal is 
igazolta, mellyeket atyja halálával magához vett. Kemény fényé

it!. 25. gelések közt, szabadon bocsáttatott1. —  Karácson napján, miként 
várhatók, Batthyányi újította meg pénzbeli zaklatásait Mert a 
karácson, neki, a köpcséni egyezkedés szerint ígért 3000 forintra 

n«c. 26. nézve, fizetési véghatárnapja volt. Más nap, szerdán, István fő- 
vértanú önnépen, Ferdinand tanácsot tartott; mellyben az elébbi 
javaslatok nyomán elhatároztatott: hogy a határszélekre rakott 
csekély hadi népen kívül, sem elegendő serege, sem hadvezére 
nem lévén, mindenekelőtt Csehországban koronáztassa meg ma
gát, 8 aztán az onnan és többi tartományaiból, miként az őt el
választó magyar urak által is nyújtandó segedelemmel, vegye ki a 
János kezéből Magyarországot *. Harmadnap, csötörtökön, de- 

d«c. 27. cember 2 7-dikén, Amadé István, a Mária királyné magyaróvár! 
kapitánya folyamodott: hogy Ferdinánd, azon ismeretes szerző
dési oklevelet, mellyetaz említett királyné tanácsosainak novem
ber 3 0-dikán kiadott, ő reá is terjeszsze ki. Batthyányinak, Fer
dinánd röviden válaszolt: hogy, miután jelentése szerint Pozsonba 
a királynéhoz, s onnan hozzá Bécsbe szándékozik, megérkeztéig 
a dolgot felfüggesztő, s vele hosszasabb feleselésbe bocsátkozni

1 »Dice audiora diclo IVicolo che esseudo iu Viena auanti ie feste de 
nadal el fu retenuto et examinato se la illustrissima signoria de Venetia 
Ibauea mandato con danari al serenissimo re (de) Hungária ct chel r ís p o s e  

de non et chel non era veuuto per altri facti che per li suoi et li monstro 
alcune scripture che Ihauea cum se cbeparlauano de certe piezarie che Ibauea 
lacto a suo padre quäl era morto et chel uoleua veder de conzar li facti 
suoi et che da poi molte minacie i Io lassorno andare.® Magyar Miki. tudó
sit. Sanudonál XL111, 372 1.; Gévayuál Urk. z. Gescb. Kl. — 2 ,A di 26 
del altra fü deliberato in lo coneiglio ehe sua Serenita douesc coronarse 
prima in boemia, poi con le aiuto de dicti baroni toria le regno de ongaria 
al vayuoda, percbe al presente non e ne gente ne capitaneo de dicto prin
cipe, ma solum le guardie a li confini.® Moro János tud. a velenezei tanács
hoz, 1527, jan. 5-ról; Sanudonál XL1II, 378 lev.
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szükségesnek nem találta1. Amadénak azonban, tekintetbe vévén 
hűségét s ragaszkodását, mellyel eddig, mind iránta, mind fen
séges báza iránt viseltetett, fűként pedig: hogy a korona és ki
rályi méltóság elnyerésében, űt tanácsával, munkájával, tehet
ségével és erejével, hűségesen és állhatatosan segíteni ígérte, 
miszerint hozzá való jóakaratáról és szívességéről bizonyossá 
tegye, az oklevélhez ragasztott záradékban, királyi szavára fo
gadta : hogy mindazt, mit azon oklevélben megnevezett főrendek 
és nemeseknek ígért, ő reá és övéire nézve is öszszesen mint 
egyenként épenúgy teljesíti, mintha azok közt ő s az övéi név- 
szerint kijelelve és elősorolva volnának1 2. És az események e 
szövedékébe kell beillesztenünk: bogy Ferdinánd, azon, semmi 
munkát, fáradságot, sőt személyes veszélyeztetést sem kímélő 
buzgalmat, mellyet a magyar királyi székbe emeltetése ügyében, 
testvére Mária eddig kitüntetett, méltó hálával viszonozandó, en
nek nemcsak legszeretetteljesb köszönetét jelentette, de őt 
egyszersmind arra is megkérte: hogy mig csehországi dolgait 
rendbe szedheti s a királyi méltóság tettleges elfoglalására Ma
gyarországba bejöhet, a magyar ügyek élén, mellveket eddig 
olly bölcs tapintattal vezérlett, megmaradni szíveskedjék. Ugyanez 
alkalommal, királyi legfelsőbb tetszését Szalaházy Tamással is 
tudatta. —  A testvéri szeretet és bizodalom ezen újabb tanúságaira 0«. 28. 
a királyné, december 3 8 -dik és 30-dikán ,  szokott gyöngéd d« . so. 

érzelemmel felelt. Viszon-köszönetét nyilvánította; a reá ruhá
zandó újabb megbízatástól azonban, eleinte fogatkozott, majd 
kijelentette: hogy azt bátyja kedvéért elvállalni kész, de úgy, ha

1 x Reddite sunt nobis litere vestre date in festo Natiuit&tis Domini nostri 
super negotio trium millium florenorum Rhenensium vobis soluendorum et 
nonnullis alijs. Cum autem ex eisdem intelligamus vos ad Serenissimam Do
minam Mariam Reginam.......  et deinde ad nos proficisci velle vnde rem
omnem vsque ad aduenlum vestium suspendimus, Minime necessarium esse 
arbitrantes vt prolixioribus nunc agamus* stb. Eredeti fogalmazata, kelet 
nélkül, May kezétől, a cs. k. titk. levéltárban; Gévaynál id. műnk. Kl. —
2 Goldast Constit. Imp. III, 494 1; utána Pray Annál Reg. V, 173 1.
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ez, az ő általa netalán elkövetendő hibákat, egyedül járatlan s 
ügyetlenségének tulajdonítja, egyszersmind személyes bátorsá
gáról s a várak ellátásáról, kellőleg gondoskodik; megemlítvén 
azt is : hogy Szalaházy, a hozzá intézeti nyilatkozattal, meg van 
ugyan elégedve, de őt, annak idejében meg is jutalmazni, mind 
méltó mind szükség \

És a körülmények illyen helyzetében indult Spanyolország
ból, Károly császártól, egy nemes, don Mendoza Antal, Ferdi- 
nándhoz, a már régen várt, ezért, mondhatni, igen örvendetes 
küldemény nyel, 100 ezer aranyról szóló váltóval; mellyet a 
császár, Granadában november 30-dikán kelt levelében ígért. És 
a körülmények illyen helyzetében érkezett meg viszont, Spanyol- 
országba, Károly császárhoz, Ferdinándtól a levél, meliyben ez 
őt October 28-dikáról egyebek közt azon még örvendetesebb 
eseményről tudósítja: hogy Csehország királyává elválasztatott, 
s Magyarországon is hasonló sükert és eredményt várhat A 
császár öröme, miként december 2S-dikán Toledóhan kelt vá
laszával jelenti, //kimondhatlan" volt. Vágyva vágyott ő, mielébb 
hallani azt is, mit azóta kétségkívül megtörténtnek igen helyesen 
hitt, hogy a magyar királyválasztás is szintoliy kedvezőleg ütött 
ki; miszerint aztán így, a teremtőnek, ki mindkettőjökre napon
ként annyi jót és kegyelmet halmoz, teljes hálákat adhasson, 
egyszersmind könyöröghessen: engedje, hogy ők, magokat s 
állodalmaikat, az ő szent szolgálatára, a keresztyén vallás javára, 
helyreállítására, s a catholica hit fentartására szentelhessék. És 
ebbeli erős sejtelmében, tüstént, megköszönő-Ieveleket is Íratott, 
nemcsak a magyar, de külön a horvát és ismét külön a tótor
szági rendekhez, miként egykét papi férfiúhoz is, kik —  
mint hitte —  az említett választást részekről hathatósan elő
segíthették; s ezen leveleket a már útban lévő Mendozának 
sietve utána küldötte, hogy azokat Ferdinánd az idő és kö
rülmények szerint használhassa; nem mulasztván el őt ez alka-

1 Gévay ürk. der Verhält. I, 31—32 1.
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lommal teslvérileg kérői: nagynénjökre, azért, bogy a bozzá- 
küldött pénzt száméra mindjárt ki nem adta, ne nehezteljen, 
mintán e részben felhatalmazása nem volt, s azon öszveg fele 
a Freundsberg G y ö r g y  v e z é r l e t e  alatt Olaszországba küldött 
hadak fizetésére, fele a lombardiai sereg tartására rendeltetett; 
ezen újabb 100,000 aranynyal azonban segítsen magán az 
alatt, mig az általa már elébbi levelében ígért nagyobb sege
delem megérkeznék, mellynek kieszközlése tekintetéből a ren
deket Valladolidba szólította, hogy így a török ellen, lehető leg
nagyobb erőt gyűjtsön. „Mi még e pillanatban eszembe jut — 
mond levele végén —  az, hegy a pápa kamarása, Rezo Pál, 
ki néhány nap a franczia udvarnál is mulatott, hozzám érke
zett Felhatalmazván)! hozott, ő szentségétől, meg a franczia 
királytól s veleoczeiektől, az átalános béke ügyében, hogy ez 
iránt itt, értekezzék s végezzen. Miben van az egész dolog? 
még tökéletesen meg nem tudhattam, . . . .  én neki minden 
esetre oily választ és feleletet adok, mellybői mindenki lát
hassa, hogy fiztam.nem múlik, s készebb vagyok örökségemet 
elhagyni, mintsem a békét, ba lehet, meg nem kötni" £  le
vélzáradékot az európai 'dolgoknak hazánkra viszonyló öszsze- 
fűggése miatt véltük megemütendőnek; minket egyébiránt kö
zelebbről érdekelnek magok az imént-érintett megköszönő-leve- 
lek , mellyeknek egyike a magyarországi öszszes rendekhez 
így hangzott:

»Károly stb. Tisztes, tekintetes nemzetes és nagyságos, 
nagyságos, nemes, tekintetes, őszintén kedvelteink! Az után, 
hogy minap, hozzátok, a ti néhai fenséges Lajos király toknak 
siralmas halála s a mi fenséges öcsénknek ezen országban örö- 
ködése felől iránk, szívünk legteljesb örömével értök: misze
rint ti, azon fenséges öcsénket, királyotokká tettétek s fogadtá
tok. Melly kötelesség-teljesítésiek által, a mi lelkűnket, valóban

3 6 9
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1 Gévay ürk. der Verhält. I, 87—88 I.
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annyira leköteleztétek *, hogy immár gyorsabban rendezzük 
erőnket s hatalmunkat, mellyel az ellenségen bosszút állhas
sunk, azt a ti lakotoktól elűzhessük, és ha isten engedi, az 
általa nektek okozott károkat is helyrepótolhassuk. Ezen jóin- 
dúiattokért tehát, hozzátok legnagyobb köszönettel vagyunk, és 
ezt, nyújtandó alkalommal, ki is tüntetjük *. Azonközben pedig, 
benneteket felszólítunk: miszeriut azon királytokhoz, oily egy
értelmű ragaszkodással legyetek, hogy Ő addig, mjg nektek se
gítséget nyújtanánk, az ellenség törekvéseinek ellentállhasson. 
Ebben, istennek legkedvesb, az egész keresztyén köztársaság
nak szükséges, és általunk a jótétemény minden nemével meg
jutalmazandó dolgot cselekesztek. Miként mindezt, egyéb köz 
és magán tárgyakkal együtt, elölökbe adni, a mi kedvelt nagy
ságos don Mendoza Antal, spatai szent Jakab rendüűkbeli vitéz, 
tanácsos és követ hívünknek, meghagytuk. Kinek hogy ezekben 
teljes hitelt adjatok, benneteket ismételve felszólítunk. Kelt' 

i·«. 3i. Toledo városunkban, karácsonhó utolsó napján, az úr 1526- 
dik esztendejében, római uralkodásunk 8-dik étében.

K ároly sk ·
Ó csásxári catholica felsége parancsára: 

Veidet A lftm z tk .“ *.
A horvát és tótországi rendekhez intézett levelek, ettől 

csak a czímben különböztek; «Nagyságos, nemes, tekintetes, 
őszintén kedvelteink!" megszólítást viselvén homlokiratul. Az 
egyházi férfiakhoz szólók rövidebb tartalma azonban ez volt: 
»Tisztes, ájtatos, őszintén kedveltünk! Midőn a legnagyobb za- 
varodásban valánk s attól félénk: nehogy közöttetek ezen or
szág örökösödése miatt valamelly lázadás támadjon, lelkünk 
nagy örömével értők azon tanácstokat, mellyel mind magatok 1

S 7 0

1 »Accepimus non absque maxima cordis laetitia, vos Serenissimam Fra
trem nostrum in Regem vestrum designasse et adseiuisse, Quo certe officio 
adeo animum nostrum deuinxistis* stb. — *»Pro hac ergo studio vobis gra
tiam habemus maximam: qnum etiam oblata occasione relaturi sumus.» — 
* Gévay Urk. z. Gesch. KI. Eredetije a cs. k. litk levéltárban.
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mind a köztársaság ügyén segíteni kívántatok. Ebbéli köteles
ségteljesítésed és a mi fenséges öcsénk iránti jóindulatodért 
tehát, legnagyobb köszönettel vagyunk, s ezt, adandó alkalom
mal, ki is tüntetjük. Miként ájtatosságod mindezt, egyéb köz és 
magán tárgyakkal együtt, a mi kedvelt nagyságos don Mendoza 
Antal tanácsos és követ hívünktől, bővebben meghallja. Kinek 
hogy ezekben teljes hitelt adjon, ismételve felszólítjuk" \  

Önként látható, hogy Károly császár itt, a levelek keltét, 
szándékosan tétette későbbre, az év utolsó napjára, —  de 
csodálatos hogy történetesen épen azon napra, mellyen Ferdinánd 
is őt arról tudósító: hogy az erdélyi vajda, régi vágya mellett 
megmaradván, magát, mind az ország rendelvényei, határo
zatai s szokásai, mind a saját elődeivel kötött egyességek és 
szerződési levelek ellenére, n é h á n y  k e v é s  e m b e r e  által, 
egy nap, helytelenül királyiyá elválasztana s más nap megkoro
náztatta ugyan, mindazáltal az ő királyiyá-választatása azután, 
jó ,  s ő t s o k k a l  na g y o b b  s z á m ú  urak é s  o r s z á g l a 
k o s o k  által teljesítetett.—  Röviden megemlítette ez alkalom
mal: hogy azon okokat, mellyek őt, az Olaszországba, menetel
től, nemcsak, de attól is, hogy a császár kívánsága szerint 
Trientben vagy Innsbruckban maradjon, viszszatartóztatták, 
már Linczből September 2 2 -dikén küldött levelében bőven ki
fejtvén, itt ismételni nem akarja; a császárnak, benne vetett 
nagy bizodalmát azonban, köszöni; ez neki, csak emelni fogja 
szívét, s újabb jeléül szolgál testvéri szeretetének; egyébiránt, 
az olaszországi dolgok felől, még levele vétele előtt, úgy gon
doskodott, hogy abból a császár át fogja látni, miszerint o, 
szorult állapota s terhes körülményei mellett sem mulat el 
semmit, mit a bátyja szolgálatára, s becsülete, tekintélye, híre, 
neve fentartására szükségesnek vél; bizonyossá tévén újonnan 
is arról: hogy testvéri szeretetében nem változik soha, s az ő 
szolgálatának, mind személyét, mind csekély tehetségeit, min-

1 Gévay u. 0 .
24*
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(lenkor örömest áldozza. Figyelmeztette pedig a császárt: hogy 
a franczia király, nem szűnik újabb meg újabb cselszövényei 
által nekik ártani, gátat és akadályt tenni, s a birodalmi vá
lasztó-fejedelmeknél csodákkal vetekedő ígéreteivel eszközölni: 
hogy ezek, még pedig az ő személyében, új római királyt vá- 
laszszanak; melly fondorkodások semmivé-tételére, űgyekezni 
fog ugyan, részéről is szorgalmasan mindent elkövetni, —  mind- 
azállal, tekintetbe vévén a kárt, veszélyt s gyalázatot, melly a 
franczia király terveinek sükerültéből rájok bárámlhatnék, 
főként a császárnak kell ébren lennie, s őrködnie. Az 5 0,000 
arany felvehetése iránt időközben érkezeit felhataimazványért, 
köszönetét jelentette. Igen jól esik vala —  monda — ha nagy 
szükségeihez képest ezen öszveg is nagyobb volt volna; mind e 
mellett, reményű: a császár, kit atyjául, bátyjául és urául tekint, 
őt feleledetbe nem ejti, sőt Magyarországhoz való igaz jogának 
kivívásában gyámolítja, segíti, s illyetén örökség elvesztését 
isten sem engedi. Azonban, a császár tudni fogja, hogy pénz 
nélkül, semmit, vagy csak igen keveset tehetni, —  ő legalább, 
részéről nem látja, hogy ezen orvosság nélkül, baján bárki se
gíthessen '. — És így végződött az év, a tizenhatodik század hu- 
szonhatodika, melly annyi nyomorúsággal terhelten nehezedett 
a magyarra, s szép, de szerencsétlen hazájára. 1

1 »Comme vostredicte mayeste scet sans argent riens ou bien peu se peult
besongner........  ie ne voy que sans ceste medicine Ion en puist fairé son
prouffit." Gévay Ork. der Verhält I, 29—3 1 1.
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Ivedd, az új év első napja, sok és nevezetes újságokkal köszön
tött be- János király, Esztergomban, miszerint az általa nem 
rég kinevezett új érseket, Várday Pált, mindinkább érdekeihez 
csatolja, egyszersmind némileg a hosszas szállásadásért is meg
jutalmazza , őt királyi egyházpártfogói joggal ruházta fel. Csak 
kilencz évvel elébb, 1518-ban, a bácsi országgyűlésen hozatott 
a törvény: bogy bármelly egyház vagy egyházi javadalom iránt, 
akár Lajos, akár még Ulászló király által, bárkinek adományozott 
minden pártfogói jog, elenyésztessék *; az pedig, hogy az egy
szerű kanonokságot kivéve, minden más egyházi javadalmat 
csupán a királyi felség, ellenben a főpap urak közöl senki se 
adományozhasson, alig nyolcz hónappal ezelőtt, a rákosi szent- 
györgynapi országgyűlésen végeztetett2. Érdekes tehát, az ezen 
törvények ellenére adott pártfogói jogról szóló oklevelet, egész 
tartalmában hallanunk; melly következő volt: »Mi J á n o s ,  
i s t e n  k e g y e l m é b ő l  M a g y a r - ,  D a l m á t - ,  Hor vá t -  
és  T ó t -  o r s z á g o k  k i r á l y a  stb. Emlékezetül adjuk, 
hogy mi, folytonos és szorgalmas figyelemmel kísérvén, 
a Krisztusban főtisztelendő atya Várday Pál esztergomi 
érsek őszintén kedvelt hívünknek, Magyarország főáldozáija- 
nak és született követének, a mi fő titkos kanczellárunknak, 
gondosságát, gondoskodását, éberségét, és az egyházi ügyek
ben hű sáfárkodását, őt tehát, azon soknemű erényekért, meliyek- 
kel diszleni, nem csupán mások tanúságából, de saját magunk 
tapasztalásából is tudjuk, egyszersmind, nekünk, s ezen or
szágunknak, több évek óta, a hely és idő különbözősége szerint, 
szünetlen s fáradatlanul teljesített hű szolgálataiért, királyi 
nagyságunk valamelly ajándokával kívánván jutalmazni; misze
rint lelkipásztori hivatalát, s az úr nyájának az ő hűségére bízott 1

Mn· 1.

1 1818 i tó  t  ez. — * 1686: *1 t. ez.
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gondviselését, annál alkalmasban és üdvesben szemügygyel tart
hassa és teljesíthesse, azon királyi pártfogói jogunkat, mellyel az 
esztergomi és ebhez hajdan óta bármikép tartozó társas egy
házakban, épemígy, mint ezen országunk többi egyházaiban is, 
elődeink, a magyarországi királyokként, bírunk, hogy így az em 
lített egyházak hasznát s javát előmozdíthassuk, királyi hatalmunk 
teljességéből, az említett főtisztelendő Pál érsek úrnak adomá
nyoztuk, sőt adományozzuk ezennel; megegyezvén és engedvén :  
hogy ő, ezután, azon esztergomi és társas egyházak prépostságai, 
őrségei és egyéb méltóságai, miként kanonokságai s javadalmaira, 
mig él, jövendő minden időben, mindannyiszor tudniillik, vala
hányszor azoknak vagy azok vatamellyikének megürülte törté- 
nendik, alkalmas és érdemes egyéneket választhasson, nevez
hessen , s az így választottakat és nevezetteket megerősíthesse. 
Mellv dolog emlékezetére s erősségére, ugyanazon főtisztelendő 
érsek úrnak, jelen levelünket tartottuk adandónak és engeden- 
dőnek. Kelt Esztergomban, az úr körülmeléltetése ünnepén, az ő 
1527-dik esztendejében, említett országi uralkodásunknak pedig 
első évében." 1

jan. z. A második napot, szinte törvénytelenségnek kelle meg
bélyegeznie. Egy asszony élt, Dunán túl, e hazában; kit a sze
rencse szép, mondhatni ragyogó névvel, snem csekély vagyonnal 
kegyelt, de kitől a természet az anyai örömöket megtagadta, s 
kit bal sorsa végre, borzasztó bűn örvényébe sodrott. Atyja, a 
Mátyás király kormánya alatt közlegénységből felső-magyaror
szági kapitányságra, majd erdélyi vajdaság egyszersmind dalmát- 
és horvátországi bánságra felvergődött, s 1490-ben Kassa táján 
elhunyt hős, Magyar Balázs, az adonyi uradalom királyi adomá
ny os birtokosa volt.2 Az atyai végrendelet őt, az egész hátra
maradt vagyon egyetlen örökösévé, s az atyai akarat, egy férfiú 
nejévé tette, kit alacsony születése molnárjává rendelt, kit azon* 1

1 Schmitth Episc. Agr. I I , 277 1.; utána Katona XX, 27—29 1. — 2 Ist- 
vánffy I, 4 L ; Döbrentei Gábor,jKégi magyar nyelvemlékek Π, 1—3 L



ban rendkívül) ereje» mellyel a malomkövet s szekérre is uehéz 
nagy boros bordót felvette, sőt badi vigalmaknál a fegyveres 
embert fogába ragadván azzal könnyen körülszökdelt, elébb a 
Magyar Balázs kegyenczévé, majd Mátyás király udvarnokává, 
vitézsége, 1472-ben, a Vezsenyi László magvaszakadtéval, Vá- 
zsonkö és a hozzá tartozott 12 falu, egy puszta, és néraelly 
részjószág szinte királyi adományos tulajdonosává, fokonkénti 
előléptetése temesi váríspánná, az alföld főkapitányává, Temes, 
Bibar és Bács vármegyék főispánjává, elvégre később ország
bíróvá, vaskos termete, idegzete s vonalzata pedig, kortársai 
előtt egész Herculessé emelt*. Tán mondanunk is felesleges, 
hogy ezen asszony Magyar Benigna, a Magyar Balázs egyetlen 
leánya 2, s ezen férfiú Kinyízsy Pál, ugyanazon Magyar Balázs 
mostoha és fogadott fia volt’. Házasságuk gyümölcsléién ma
radt*; s a vallásos öreg Kinyízsy, ki 1483 körül, Vázsonban, 
remete szent Pál szerzetének, szent Mihály tiszteletére szentelt 
zárdát em elt3, tizenegy évvel később, 1494-ben, november 
2 0 -dikán, a Száva mellett, Szent- Kelemen városában megbalá- 
lozván 6, Benigna, ámbár néhai férje iránt, ki őt, a király jóvá
hagyásával, végrendeletében, minden vagyona örökösévé nevezte7, 
tartozó kötelességét lerótta is az által, hogy annak holttestét 
Vázsonba vitette, s olt, a zárda mellett állott remek- müvű egy
házban, az oltár előtt, eltemettette8, özvegyi gyászát nem soká 
viselte, hanem a következő évben, kamicsáczi Horváth Márk ki
rályi udvarnokkal, új házasságra lépett9. Vázsonkő, másként 
Nagy-Vázson, a Veszprémből Sümegre vivő országúiban, ámbár 
ma, mind a római, mind az ágostai s helvét bitvallásúak egy
házaival, miként zsidó zsinagógával, vendégfogadóval és serház
zal ellátott, s a helységen kívül álló úri lakkal, és kicsi de jólren

1 BonGni Dec. ÍV, L  II, 402 1.; Döbrcntci id. h ; és eredeti oki. — 5 Ist
vánffy 1 , 6 1 . - - *  Döbrcntei id. h 2 1. — * Istvánffy u. o. — 5 Eggcrer 
Fragmen panis corvi 250 I. -  · 6 BonGni Dec. V, Lib. IV, 226 1.; Istvánffy III, 
22 1.; Döbrenlei id. h. 4 1. — 1 Döbrentci id. h. 4—5 1. — 8 Fényos 1, 
437 I. — 9 DöbrcWeí id. h.
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dezett kerttel díszlő mező-város, a Benigna korában, úgy lát
szik, nagyobbszerű volt. Kövecses határa, akkor sem igen ter
mett ugyan egyebet rozsnál, s a Bakony ritkásaiban elszórt kevés 
rétjei akkor sem voltak zsírosabbak, de makkal s vadakkal bő
velkedő hegyes - völgyes rengeteg erdeje és bővizű forrásai m e- 
lett, a város közepén, omiadozatlan állott még, a bástyákkal kö
rülvett várlak, s ennek oldalán azon négyszegű vastag torony, 
mellynek alja, az újabb időkben, uradalmi rabok foghelyévé for- 
díttatott, szobáinak sikárlott fejér márványból készült ajtófelei 
azonban, a hajdani úri élet jelképét viselik. És azon elpusztult 
barátiak, mellynek most, nem meszsze a várostól, nyugotra, a 
temető mellett, csak némelly romjai látszanak, a Kinyízsy Pál 
építtette zárda, szép templomával együtt',  teljes épségében dísz
lett. Bakony-Herend, agyagos köves határán, csak a fa sokaságát 
szaporíthatta az uradalomnak *; de a bájos somlyai hegy alatt 
ritka- kiességű egészséges levegőjével ajánlkozó Nagy-Szőlős, 
nemcsak kemény és állandó, hanem különösen szamatjával min
den más somlyait felülmúló jó bort * szolgáltathatott Benigná- 
nak, asztalára. És pótolta az uradalom szükségeit Kirta vagy 
Kerta, Alsó - Barnag, s a később elpusztult Csepel \  Felső- 
Dörögdnek, Szálában, egy része tartozott Vázsonkőhöz6. És, 
miket a természet, az imént-említett Veszprém vármegyei jószá
goktól megtagadott, bőven kipótolta a kalásztengerrel és ba
romcsordákkal borított tiszai vidéken. Abony, nyolcz mértföld- 
nyire Pesttől, a szolnoki országúiban, róna térségen fekvő, s 
kevés homokot kivéve zsíros fekete- loldű nagy határával; Pa
ladics, mint némellyek ejtik Paládics; a náddal hallal bővelkedő 
Tószeg, és Kökcse vagy Kécske, fekete agyag, bár néhol szikes 
néhol homokos földével; és Bőg, éjszakra Kécskéhez, Pest 
vármegyében, innen—, az itt-ott szinte homokos, de termékeny 
határú Kürt s a szép búzát termő Sas pedig Hevesben, túl a
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' Fényes id. h. 436—488 t. — * Fényes id. h. — · Ugyanő u. o. 4641. 
— * U. ő. u. o. 445 1. — 8 Erdeti oklevél.
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Tiszán, Benignát vallotta földes-asszonyának. Kölesénél révvá
mot is szedett És övé volt a Tisza job partján, ugyancsak 
Hevesben, a mindennemű gabonát s kerti veteményt gazdagon 
nyújtó, különösen vereshagymájáról híres Vezsenynek, övé a 
már elenyészett Bekenyének s tán a Kökcse mellett fekvő Kerek
domb nevében lappangó Kerekegyháznak fele, a hímesegyházi 
pusztával együtt, mellynek nevére ma szinte nem akadni; s 
mellyek, azon korban, mind Külsö-Szolnok vármegyéhez tartozó 
{hiúk vajának 1. Kamicsáczi és klisszi Horváth másként Miszleno- 
vicsMárk, korán sejthette: hogy házassága, Benignával, terméket
len marad; csakhamar ugyanis egybekeltök után, már november 
2 9-dikén, 1495 -ben, a Benigna imént-elöszámlált szép jószágait, 
Ulászló király által, új hitvesén kívül magának, s Máté és András 
nevű osztályos atyjafiainak, és általok János és Péter nevű test
véreinek is, adományoztatta, a szokott beigtatást véghezvitette, s 
irántok a függő-pecsétes megerősítő királyi kiváltságlevelet 1496- 
diki május 10-dikén kieszközlötte *. így ő , a tekintélyes nő és 
terjedelmes birtok segedelmével, hivatala ösvényén is könnyen 
haladhatott. Udvarnokból, rövid időn, budai királyi várnagygyá 
lett; s miután az 15 o5-diki.rákosi gyűlésen, nemcsak megjelent, 
de az idegen nemzetbeli királyok ellen hozott rendelvény alko
tásában is részt vett *, a gyarmati Balassa Ferencz ellen felzú- 
dult horvátok megnyugtatására, azzá, mi a Benigna atyja volt, 
dalmát- horvát- és tótországi bánná emeltetett *. Elbízott roe- 
részszé kelle Horváth Márknak, a szerencse ezen rendkívüli ked
vezésében válnia; körben - vágtató lovát sarkalá^és mind tovább 
sarkalá, egy napon, mígnem a neki - tüzelt ló felbukott, s roha
násával, urának nyakát szegtes. A másodszor is özvegyen maradt 
nő, Miszlenovics Márkot, oda temettette, hol első férjének tetemei, 
réz-sodronyból kötött mesterséges pánczél-ingében, s mellette,

* Fényes Π, 440 , 444; 4*6, 416 1.; Ul, *26, 226 1.; és eredeti okL — 
* Döbrentei id. h. 4—5 i.; és ered. oki. — * Lásd feljebb a 1661.— *Ist- 
Tánfly IV, 32 1. — 5 latvánfly u. o. 38 1; ki ax évet hibásan 1512-re teszi.



vitézül 'forgat·« kardja, pihentének 1; és majd —  mert hiszen* 
mint mondják, bal sorsát az ember, ki nem kerülheti —  miután 
a két férjet egy. sír, és e sírt egy hideg márványkő fedezff, melly- 
aek domború fitragványa *, az együttnyugvók képeit, csaknem 
életnagyságban, Kinyízsy kegyes alapítványának emlékét pedig, 
következő latin versekben mutatta:

»Erexit Vasonia claustra Kinysius heros 
Illius hac urna marmoris ossa cubant" 3 

harmadszori házasságra is elszánta magát. A férfi, kit most, az 
erdélyi vajda és horvát bán leányának, clébb országbíró majd 
szinte bán özvegyének, »nagyságos" Benigna asszonynak vá
lasztása talált, egyszerű nemes, »vitézlő" Kereky Gergely vo lt 
Benigna, mi magyarul j ó s á g o s t ,  k e g y e s t  jelent, mint láttuk, 
ezímre, vagyonra, nem nézett; férjeinél azonban, mind Horváthnál, 
mind különösen ez utóbbinál, főként ez vala a szempont, miért 
vele Hymen oltárához léptek. Kereky, a Miszlenovics nyomdokát 
követve, sietett, a terméketlen asszony terjedelmes jószágait, a 
királytól, saját nevére is megnyerni, s 15 09-diki szentgyörgynap 
előtt, neje, maga, és Horváth János meg Péter között, osztályt 
intézteim \  De ő, az ekként neki jutandott részszel, megelégedve 
még nem volt. A vázsoni uradalom szomszédságában feküdt a 
Kab nevű erdőség, mellyet később Kap-telekének is hittak, ma 
Kap-hegye nevezet alatt ismerünk, s hajdan óta a Szent-Gál, Né
meti és Horhi helységekben lakott királyi vadászok birtoka volt. 
Ezen erdőséget, Kereky, az adománylevélbe, alattomosan belé- 
csúsztatta s annak erejével elfoglalta. A vadászok, Kovács László 
birájok és Istvánffy Máté által, panaszt tellek a.királynál; és ez, a

If* l » f *

1 Fényes 1,438. Kinyízsy pánczél-inge s kardja, azóta, úgy tudjuk, a nem
zeti múzeumba jutottak. — 2 Fényes u. o. — · Döbrentei id. h. 4 L E latin 
versek, ha a »marmoris” szóban csak egy M-et számítunk, az 1496 évszámot 
tüntetik elő. Magyar értelmük, mintegy ez:

Hős Kinyízsyt, ki Vázsonban Hamvaiban, c mély· vedrű
E zárdát rakatta, Márvanykó fogadta. -

* Döbrentei u. o. 5 1.; a napot azonban ki nem teszi.
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tatai várból, Julius 2-dikán 1510-ben, egy kemény rendeletet 
küldött a már nagy vázsoni" előnévvel élő Kereky Gergelyhez; 
hogy azen orozva eltulajdonított erdőt, a panaszló vadászoknak* 
tüstént adja viszsza; máskülönben, Veszprém vármegye fő- és 
alispánjának s szolgabiráinak szigorúan meghagyta, miszerint őt, 
erre, királyi teljes hatalomnál fogva, alkalmatlanságával s kárá
val egybekötött eszközökkel is szorítsak s kényszerítsék \  —  
Benigna, a hazás élet boldogságaiban ekként csalódva, üdvlel- 
déjét az ájtatoskodásban reményiette; 1511-ben, a vázsoni 
zárdát, Agy ágiik és még egy más helységgel gazdagította; hihető
leg ugyanekkor, a bátai szerzeteseknek egy aranykeresztű piros 
miseruhát ajándékozott*, és maga számára, egy vázsoni szerzetes 
állal, m a g y a r  imakönyvet kezdetett. A jámbor szerzetes, ki 
nevének esak első betűjét, az M-et jegyezte fel emlékül, elég 
szorgalommal, bár csekélyebb gonddal írogatott le , 92 tizen
hatod- rétű irhalevélre, 15 közönségesb imádságokat, szent Ber- 1

1 „Wladislaus stb. Fideli nostro Egregio Gregorio Kereky de Nagy- Vásony 
salutem et gratiam! Expositum extitit Maiestati Nostre pro parte et in personis 
fidelium nostrorum Ladislai Kouacz Judicis, et Matthei Istvanffy, in suis ac 
ceterorum venatorum nostrorum in possessionibus nostris Zent-Gal, Nemethy 
et Horbi commorantium nominibus,... qualiter tu syivas Kab vocatas in Co
mitatu Weszprimiensi adjacentes, ac ad possessiones nostras predictas... de 
jure et ab antiquo spectantes... sub eo colore et pretextu, quod nos primum 
fidelibus nostris Magnificis quondam Paulo de Kynys Comiti Themesiensi et 
Generali Capitaneo partium Regni nostri inferiorum, tandem vero Marco Hor- 
ualb de Kamycbacz alias Regnorum nostrorum Daimatie, Croatie et Sclauonie 
Baoo, et postremo tibi, vigore certarum literarum nostrarum Donationalium, 
a nobis utcunque subrepticie et per sinistram expositionem ex
tractarum dedissemus,... pro te occupasses et occupatas teneres__Ideo
fidelitati restre harum serie firmiter precipientes mandamus, quatenus acoeptis 
presentibus huiusmodi syivas Kab vocatas... remittere et resignare... debeas 
et tenearis ... Qui si feceris, bene quidem, aiioquin presentibus strictius com
mittimus Comiti, vel Vice - Comiti et Judicibus Nobilium dicti Comitatus 
Weszprimiensis, ut te ad boc ipsum faciendum etiam cum incommodo 
et damno tuo cogant et compellant; Auctoritate nostra presentibus eis
dem in hac parte plenarie attributa mediante... Datum in Castro nostro 
Thatba, in festo Visitationis beatissime Marie Virginis, Anno Domini Millesimo 
Quingentesimo Decimo.9 Azonkori másolatból. — * Lásd a jelen munkai, 121.



S80 l l f l

nát rímes könyörgésének gyönyörű, noha az érteden átírásban 
több helyütt megrongált magyarságú szabad fordításával, s egye
bek közt azon imádságokkal, mellyeknek fején, veres betűkkel, ama 
nevezetes figyelmeztetés áll: hogy »valaki azokat harmicz napig 
ájétatoson mondandja, szenlségös kénjának, uronk Jézus Krisz
tusnak tisztösségére, és bódog szíz Máriának δ anyjának tisztes
ségére, valamit méltót kérend, kétség-uekül megnyeri; kit 
gyakorta, istenfélők jelös bizonyságval megkésértöttek." Követ
kezik ezek után »bódogságos szent Ágoston doctor" imádsága, 
azon bátor biztosítással: hogy »ha valaki ötét ájétatosságval meg
olvassa, tahát mindönnemű veszödelmektül megoltalmaztatik." 
És a munkát »bódog- asszony zsoltárának, azaz másfél száz Id- 
vözlégy Máriának ajánlási" zárják be; mellyekhez »először egy 
Credo, azutáu ötven Ave Maria, és mindön tiz Ave Maria után 
egy Paler Noster" volt mondandó. A könyv bevégeztetett »mi
kort írnának Krisztus sziletésének utána ezör ötszáz tizenhárom 
esztendőben1.“ Háromszáz és harminczegy év folyt le azóta, 
s ma, a szent Ferencz szerzeteseinek érsekujvári zárdájában, 
kötéséből kiváltán s borítéktalan heverő2 imakönyvnek veres és 
kék festékű felzeteiből, s czikornyás, ittott virágos, ollykor ara
nyos kezdőbetűiből a művész kevés, tört betű- és arabszám- 
alakjaiból az oklevelész több, főként érzékekhez szóló imáinak 
meglepő kifejezéseiből a hitlanár sok, eredeti s a mostanitól 
eléggé eltérő szójárásaiból a nyelvész tömérdek, az eseményekkel 
öszszefüggéséből pedig a lélek- és történetvizsgáló egy neveze
tes tanulságot merít, —  azt: hogy az ájtatosság, hasztalan kül- 
máza az erénynek, ha a lelket bensőleg az erkölcsi jóság zo- 
máncza nem védi. KinyízsyPál, 1483-ban, zárdát állított, s azt 
gazdagon adományozta, —  és ő volt az, ki 1492-ben, a fogoly 
törököket, Temesvárit, zsákba - varva a vízbe hányatta, malom
kerekekre köttette, nyúzatta, süttette, s éh sertések által fel-

* Régi magyar nyelvemlékek II, i —681. — * Döbrentei u. o. Előszó 281.
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falatla1. így özvegye is, Benigna, a kegyes adományozó, fen- 
nebbi elég szigort! szertartási! imádságaival meg nem lelve, 8 
levélre még, saját nevére készült újabb könyörgéseket íratott 
könyvébe; mellyeknek másodika, következő czímmel: »Ez 
imádság vagyon, ödvözejtenk * Krisztus Jézusról, mindön gonosz 
ellenségüknek és hamis tanúknak ellene; és továbbá szörnyő 
hallálal sem hal meg az, ki ájtatosságval megolvassa," a felzak
latott kedély és rettegő lélek legnyilvánabb jeleit mutatja. »Igaz 
bíró, Jézus Krisztus, istennek fia! —  így szól ez —  te vagy 
uram, királyoknak királya, ki országiasz atya istennel koronként, 
és szent léiökvef; te méltó légy uram, én imádságomat hallani, 
és kögyelmesl fogadni. Te mennyországból alászállál, szíz Má
riának méhébe, innét, fogadván bizony testöt, ez világot meg- 
látogatád. Szöraélyöd szerént megváltad uram isten, az te terem- 
tötted szegény bínős Adám- f iát ,  az te ártatlan szent vérödnek 
hullásával. Te szent kénod, én istenöm! kérlek, hogy oltal- 
mazjon engömet, szönetlen, miudön veszedelmektől; hogy méltó 
légyek lakoznom te szent szolgálatodban- Jelön légyön én néköm 
te irgalmad és oltalmad mindönkoron; hogy én elmémet meg 
ne háboríthassa ő csalárdságával én ellenségem, és én teslöm 
se kárhozjék álnokságos tőrnek miatta. Erős jogodval * ki meg
töröd pokolnak kapuit, törjed meg uram én ellenségimet, és ő 
csalárdságokat, kikkel akarják megfoglalni én szívemnek útait és 
ösvényit \  Halgass meg uram! engömet, le hozjád kiállót, és 
nyavalyás esedezőt; és le kögyelmességód keresőinek engedj 
vigasztalást, hogy én elienségim fel ne támadjanak én bosszú
ságomra. Eltörettessenek és el fogyatkozzanak, kik el akarnak 
engömet veszteni, és légyön azoknak rontásokra, győlőségnek 8 
ő tőre. Óh jó Jézus! Óh kegyös Jézus! ne akarj engömet el

1 Engel, Aeltere Geschichte der Walacbey 183 1. — * Üdvözítőnk 
helyett; Somogybán ma is így ejtik: vizenk, e helyett: vizünk. — * lo 
boddal. — * Az eredetiben, nyilván hibásan, sövényit álL— 8 GyűlőU 
ségnek.
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hagynod! Te oltalmazz, te védelmezz, te légy én nékpoi pai- 
zsom; hogy te igazgatván, állhassak ellenék, kik engőmet rá
galmaznak, hogy azokat meggyőzvén, továbbá őrölhessek. 
Ereszszed én ncköm, te felségös székeidből, vigasztaló szent 
leiköd, ki megvilágosóha1 én tanácsomat az ő fényességével; 
és engőmet győlőket *, az ő gyólőségökvel egyelőmben, eftá- 
voztassa és előzze 8. Te szent körősztfádnak ő jegye, megjegyezze 
én értelmemet, ki meggyőző diadalmmal engöm győzővé légyön; 
hogy az ellenség meggyőzletvén, ő erejiben megfogyatkozzék. 
Ne adj erőt uram Jézus, kérlek, én ellenségimuek; de vettesse
nek én hatalmasságom alá, tégöd kérlek, tiszta szívvel, te hozjád 
való kegyös folyamatomért, ki idvözejtéd (az) első embört te szent 
körösztfádon. Irgalmazj! irgalmazj, élő istennek egy fia! irgal- 
mazj én néköm, Benignának, angyaloknak ura! és mindenkoron 
légy én rólam megemlékőző, uram Jézus, bocsánatnak adója! 
Atya isten! hú isten! és szent lélök isten! ki mindönha egy 
isten vagy, és mondatol mennynek és főidnek ura, légyön néköd 
örök dicsőség és örök tisztösség. Amen." * —  Végül, az utolsó 
imádságok előtt, egy intés áll e könyvben. »Mikoron le akarsz 
fekőnnye —  úgy mond— te ágyadba, tahát először olvass egy Paler 
nostert, uronk Jézusnak szent halálának dicséretire, és az szent 
körösztfának tisztességére; asszonyonk Máriának három Idvöz 
légy Máriát; és szent őriző angyalodnak egy Crcdót; térdön 
állván, ágyadnak előtte. Annakutána mondjad az imádságokat." 
—  »Legutólszor, kezed felemelvén, mondjad: Uram, mindön- 
ható úr istenség, te kezeidbe ajánlom az én lelkömef! Amen." 5 
És Benigna, a kegyes, kié szívreható imákat mondogatta, férjét, 
Kereky Pétert, néhány év múlva, bérlett gyilkos által, kegyel-

1 Világosijja vagy világosítsa. — 2 Gyűlölőket — 3 Elűz
ze. — * Régi magy. nyelveml. 11, 70— 72. Nyilván magán hordja ugyan 
ezen imádság a latinból fordítás bélyegét, de azért az erőteljes nyelvet benne 
félreismerni nem lehet. Nagyvázson vidékén, úgy tudjuk, még mais nagyrészt 
ezen szójárás divatozik. — 5 Régi magy. nyelveml. II, 72—73 1.
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lenül megölette. Mint férj gyilkosra, halál és jószágvesztés várt *; 
meg nem jelenvén pedig a királyi törvényszék előtt, ítélet által, 
mint makacs, hűtlennek nyilváníttatott s száműzetett1 2. Az eny
hítő körülményekbe nem pillanthatunk. Nagy-hét jö tt, 1 52 0- 
ban, s Lajos király, virág-vasárnap utáni szerdán, april. 4-dikén, 
Budán, részint némelly híveinek alázatos esedezésére, részint 
királyi kegyelmességének sugallatából, mellyel a vétkezőknek 
bocsánatot s az esetteknek segedelmet nyújtani szokott, Benignán 
megkönyörült, és fejének s jószágának örökös kegyelmet adott3 * 5. 
És Benigna most, lelke megnyugtatására, a bünbánat töredelmei 
közt olvasgathatá üjolag, miket, említett imakönyvében, szent 
Bernáttól, az idvezitőHöz, olly megható kifejezésekkel talált: 

Idvöz légy szent oldalnyílás 
Kiből jőve vér- s vízfolyás*;

Pirhonyodlál mint szép rózsa,
Mennyországnak vagy ajtója.

Pirus oldal néköm nyíljál,
Én szívemtől ne távozzál;

Ha én veled elmehetnék,
Ott magamnak nagy jót lelnék.

Szomjú számval ha illetlek,
Görjedetöet3 ha öllelek,

Akkor vagyok minden jóban 
Én leikömnek nyugalmában.

Körösztfádon kénod látom,
Idvösségöm tűled várom;

983

1 Verbőczy I, 14. — 2 Zsigmond király II rendelv. δ ez. 3 J. Hogy Ma
gyar Benigna a törvényszék előtt meg nem jelent., onnan világos, mert Lajos
király a részére kiadott kegyelemlevélben határozottan mondja: hogy ellene 
száműzetést ítélet (proscriptio) hozatott — * A kegyelemlevelet kiadta 
Döbrent&i, Régi magy. nyelveml. II. 7 1. — * Hogy e két versnek eredetileg 
így kellett állania, és nem mint M. fráter átírta: »Idvöz légy kegyös oldal
nyílás, Kiből jőve szent viz folyás* a rím s a dolog természete mutatja. —
5 Gerjedetcsen azaz felgerjedvc helyett.
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Szent vérödben ha megmosdom, 
Megnyugoszom és vigaszom \  

Mély sebidet, kiket vállát *,
Széni vérödet, kit bullatál,

Én szívemben te megírjad,
Én lelkömet hozzád vonjad. 

Valahányan hozzád jöttek 
Te szent lábaidhoz estek,

Ő bínöket mind otthagyták 
Kórságokból megtávoztak, 

ím én vagyok körösztfádnál, 
ím kesergők szent lábadnál! 

Körösztfádról te meghallgass, 
Könyörülj és engömet láss *. 

Kérlek, néköm az szót mondjad: 
Hogy bínömet mogbocsáttad. 

Keményödött szegény johom \  
Lám nem tudok hálát adnom, 

lm ölellek szent kénodban,
Bínös válván 5 és pirongván,

De ne bánjad ha így teszök, 
Mert ez miá idvözűlök.

Tekénts engöm szent szömödvel, 
Szívént való6 szerelmedvel;

De ha te szívedet látom, 
Bánatomat nem mondhatom. 1

1 Meggyógyulok. — 2 Vallania régi magyar nyelvben annyit tett 
mint bírni, szenvedni, mint a német babén. Ma is mondjuk: kárt, 
szégyent vallani. — 3 Mind c »láss® szót mind a fennebbi »otthagy
ták*-ot palóczosan »laass* és »otthagytaak*-nak kell ejteni, bogy a 
»meghallgass* és »megtávoztak*-kal öszhangzék. — 3 Bensőm, keblem.— 
8 Lévén helyett; őseink a »lévén*-t csak jövendő időről mondották, 
jelenben a már kihalt volni ige részeit használták. — 6 Szív szerint való.
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Megfeketült nap lő színod \
Eltávozott ékességöd,

Virág -díszód változtatta,
Szép orczádat sár 2 befogta.

Elváltozott te szépségöd,
Megfeketült hó lő testűd.

Lám epedtől rettenetöst *,
És megholtál keservetöst.

Nem mondanám semmi kénom,
Sőt volna nagy vigaszságom *,

Ha kenődért ként vallhatnék,
Halálodért meghalhatnék s tb .5

De Benigna meg nem halt, túlélte a mohácsi gyásznapot; 
s a rögtönözött király, János, azért, mert Benignat hálája a kegyel
met adott Lajos özvegyéhez és ennek bátyjához csatolta, az ellene 
több évek előtt hozott, s mind a királyi legfelsőbb kegyelem 
által elenyésztett, mind már rég el is feledt büntető Ítéletet 
felélesztette, —  és miszerint a maga hívének, nagyságos meszteg- 
nyei Bodó Ferencznek, kit minap az ország ezerémségi 
részeibeli vidéki kapitánynyá tett, azon kitűnő szolgálatai ákal 
szerzett s neki igen kedves érdemeit némileg megjutalmazza, 
mellyeket ez, a szokott kifejezésekhez képest, főként Magyaror
szág szent korongja, aztán, miben több való van, János iránt, 1

1 Nap lévő wined, azaz: mint a nap, ollyan lévő színed; miként 
alább is: hó lő testöd, azaz mint a hó, ollyan lévő tested. Gyönyörű 
maradványa ez a regi magyar nyelvnek, s kétségtelen tanúsága annak: hogy 
e rímes imádság sokkal régibb 1513-nál; mert már M. frater, nem merte így 
inni, hanem a lő helyett mindkétszer levőt irt, nem tekintve: hogy ez által 
a versmértéket megrontotta. A lő ügy mondatott hajdan levő helyett, mint 
mondatik ma is a vő, vevő helyett. Így lett a vén, tőn, lön, vún, hűn, v e v e, 
teve, leve, vive, hive helyett, szép rövidítéssel. — * Sárgaság. ·*- 8 Az 
eredetiben ugyan utála tost áll, de ez nyilván leírási hiba — * Gyógyúlá- 
aom. — 5 Régi magy. nyelveml. II, 28—301. — Én itt csak némelly szebb he
lyeit kívántam a becsúszott hibáktól megtisztítva felmutatni, ezen gyönyörű 
nyelvemléknek; melly, mint régi egyházi költeményünk nagybecsű marad
ványa, megérdemlene egy szakértelmes átdolgozást és critical kiadást.

» 25
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már királyi magas polczra emeltetése előtt is, csaknem gyer
mekkora óta, az idő és alkalom különbözősége szerint, állhata
tos hőségével s vérének bő hullásával tanúsított, a királyi saját
nak keresztelt Vázsont, azért, mert »nemzetes" Benigna asz- 
szony, mint mondják, üdvéről, becsületéről s azon hűségéről 
megfeledkezve, mellyel urának s férjének, néhai Kereky Ger
gelynek tartozott, ezt bérbe-fogadott orgyilkos által kegyetlen 
halállal kivégeztette, fennevezett Bodó Ferencznek adomá
nyozta, és őt annak birtokába, ugyancsak Esztergomban január. 
2-dikán kelt parancsánál fogva, a jeruzsálemi szent-jános- 
rendő keresztesek szent István királyról czímzett fejérvári egy
házi szállóhelyebeli gvülekzete állal beigtattatni rendelte1.

Az események azon különös játékának kell tulajdoníta
nunk,  mellyet e néhány hónap alatt, a János szerencséjével 
daczolni, több ízben olly meglepőleg látánk, hogy épazon idő
ben, mellyen ő Magyar Benignán e törvénytelenséget elkö
vette, január l-ső napján, Horvátország rendei, a Benigna 
sógrának, klisszi és kamicsáczi Horváth - Miszlenovics András 
knini püspöknek * vezérlete alatt, Czelinben, királyt választani, 
Ferdinánd részére, egybegyűltek. »Mi András, isten és az 
apostoli szék kegyelméből knini püspök és topliczai apát —  így 
beszélik el ők magok, a királyi biztosoknak kiadott oklevelek
ben, a választás rendét —  Torquato János korbovai, Zrínyi 
Miklós; Kristóf és Farkas testvérek, meg György, a Frange- 
pánok közöl, zengi, veglai, modrusi, és Blagay István, grófok; 
Pernyay Kristóf, szecsáni Tompics Bernát, brikoviczai Kobazics 
János, Jankovics Pál, Krisenics Gáspár, Csipcsics Tamás, 
Szkoblics Mihály, Babonisics Miklós, Otmics Gergely Zágráb 
vármegyei szolgabiró, Otmics Antal, Nobakovics János, Isacsics 
Pál, Gíszics Gáspár, Szimics István, és Horvátország valameny- 1

1 Dobrentei, irt. h. 8 1. — 2 Hogy András knini püspök kamicsáczi Horváth 
Márknak testvére volt s a vázsonkői uradalmat vele együtt-kapta, később fel 
hozandó eredeti oklevélből tudjuk.
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nyi többi nemesei és főbbéi, miként nemeseinek, vármegyéi
nek, városainak, kerületeinek s népeinek közönsége, a dolog 
örök emlékezetére valljuk,elismerjük és tudtuladjuk, ezen leve
lünknél fogva, mindennek: bogy, miután a fenséges és hatalmas 
fejdelem Ferdinánd úr, isten kegyelméből Cseb- és Horvátország 
királya, spanyolországi fejdelemfi, a római szent birodalom vá
lasztó-fejedelme , Ausztria főherczege, Burgund, Brabant, 
Steyer, Korontán, Krajna, Slézia, Würtemberg stb herczege, 
Morva, Burgau stb őrgrófja, Tirol, Cilii, Görcz stb grófja, a 
tót őrség, Porldenone és Salins ura, a római szent birodalom 
fő-helytartója stb, a mi kegyelmes urunk és fejedelmünk, e napok
ban, hozzánk, követeiül a maga tanácsosait, a Krisztusban tisz
telendő atya Obersteiner Pál, isten kegyelméből bécsi prépost, 
művészeti, bölcseleti és mindkét rendbeli jog-tanár urat, Jurisics 
Miklós főkapitány, Kaczianer János és Pücbler János mehoui vár
beli főtiszt, kapitány urakat, nekünk különös barátainkat, kül
dötte,—  és ők, az említett királyi felség nevében, tőle elegendő 
s teljes megbízással ellátva, bennünket, az iránt, megkerestek, 
miszerint ő felségét, a mi törvényes és természetes királyunk s 
urunkul, a fenséges asszonyt és fejedelemnél Anna Magyar-, 
Cseh- és Horvát-országok király-asszonyát, a mi kegyelmes 
fejdelemasezonyunkat pedig, törvényes és természetes királynénk- 
és asszonyunkul ismernék el, s nekik, erre, tartozó bűségi és 
hódolat! eskünket adnók; mi, szigorúan megfontolván s szor
galmasan meggondolván azon jogokat, mellyekkel ugyanazon 
fenséges királyunk, hitvesével, említett fenséges királyné asz- 
szonynyal együtt, a magyar szent birodalomnak örökségi joggal 
megnyerésében« teljesen és eiegendőképen felruházva és ellátva 
van, főként ama többrendbeli megczáfolhatlan szerződések erejé
nél, mellyeket mi alaposan láttunk, olvastunk és ismét megol
vastunk, végre a magyarországi rendelvények és határozatok 
szerint, azon ország karainak és rendéinek közgyűlésén, a köze
lebb múlt karácsonhó 16-dik napján Pozson városában rend- és 
törvényeseu történi s kihirdetett yálasztásnál fogva, de hasonlag

25 *

„ . . . . . ______ C ^.r\r\c
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figyelembe vévén ama sok kegyelmet, segedelmet és kedvezése
ket is, mellyekkel minket, Horvátországot, az iszonyú törökök 
ellen, nehogy ezeknek kegyetlen zsarnoksága miatt az igaz hit
tói és keresztyén köztársaságtól elszakadni kénytelenittessúnk, 
ő királyi felsége, annyi keresztyén fejedelmek között, egyedül 
maga, kegyesen fen tartott, s számtalan egyéb jótéteményeivel 
mind magunkat mind minden ügyeinket, ritka kegyelmesaége 
és adakozósága szerint, folyton pártolt, —  ezek tekintetéből, az 
említett követ urak jogszerű és tisztességes megkeresésére, szint- 
olly ajánlatosán mint tiszteletteljesen hajlottunk, és ma, e b é d  
e l ő t t ,  m i d ő n  még éh  j ó m m a l  v a l á n k 1, mindnyájan, 
egy szóval s felkiáltással, közgyűlésünkben, a fennevezett fen
séges Ferdinánd király urat, igaz, törvényes, kétségtelen és ter
mészetes királyunkká és urunkká s ezen egész nemes Horvátor
szág királyává és urává, nemkülönben a fennemlílett fenséges 
Anna királyné asszonyt, igaz, törvényes, kétségtelen és termé
szetes királynénkká és asszonyunkká s egész Horvátország ki
rálynéjává és asszonyává szerencsésen elválasztottuk, elismer
tük, elfogadtuk, kihirdettük, megtettük, rendeltük, kikiáltottuk, 
s utczákon és útközökön kikiáltattuk; miként ezennel elvá
lasztjuk, elismerjük, elfogadjuk, megteszszük, rendeljük, kiki
áltjuk és tiszteljük, mindkét felségeket, amint említtelett, ki
rályunk és urunk, királynénk és asszonyunkul, mindazon lehető 
legjobb és legörvendetesb úton, módon, joggal, szokással és 
szertartással, mellyel tehettük és tehetjük, tenni kötelesek vol
tunk s vagyunk; a tartozó hűségi és hódolati eskü teljesítésével 
együtt, mellyel hasonlókép nyilván, fen- s érthető szóval, úgy, 
miként az említett tisztelendő bécsi prépost úr élőnkbe mondo
gatta, kezünket s ujjainkat magasra emelve, a legnagyobb öröm
mel elmondtunk, azon alakban, mellyben itt szóról szóra követ
kezik, úgymint: »„Esküszünk és ígérjük: hogy mostantól fogva 
ezután, a fenséges fejdelem Ferdinánd úrnak, a csehek elvá-

1 »Ante sumptum prandium, quutp adbuc jejuni essemus.”
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lasztott királyának, és az Ő hitvesének, fenséges Anna asz- 
szonynak, Magyar- és Cseh-ország született királyasszonyának, 
a mi kegyelmes és kegyes urainknak, mint Horvátország igaz, 
törvényes és természetes örököseinek s királyának és királyné
jának, miként az ő örököseik és helytartóik vagyis kormány
zóiknak is, mindenkor búvek és engedelmesek leszünk; az ő 
javokat, hasznukat, épségben·maradásukat szemünk előtt tart
juk s erőnk szerint előmozdítjuk, káraikat és sérelmeiket pe
dig tehetségünkhöz képest elhárítjuk és eltávoztaljuk, —  egye
beket is mindeneket teszünk, mik urok iránt jó alattvalókhoz 
és hű szolgákhoz illenek, mikkel ezek tartoznak és kötelesek; 
ő felségökön és az ő örököseiken kívül mást senkit, soha sém
im időben, urunkul és királyunkul elfogadni és ismerni nem 
akarunk, sőt ha együtt vagy egyenként észre vennők, hogy egy 
vagy több, akár egyházi akár világi rendű és állapotú egyén, 
az ő feleégök kárára, szóval vagy tettel, máshoz avagy má
sokhoz, ezeknek érdekében, csatlakozni kívánna, mihelyt az 
illyesek tudtunkra jutnak, ő felségöket vagy az ő felségök állal 
nekünk adott (elsőbbséget, azonnal figyelmeztetjük, értesítjük, 
s minden illyen engedetleneknek, tartozó engedelmességre 
szorításában, segítjük; legkisebb csalárdság és ravaszság nél
kül. Isten minket úgy segéljen, és az ő szent evangyéliomai;"" 
elénekeltetvén reá itt, a szabálytartó kisebb szerzetesek sarlós 
boldogasszonyról czímzet monostorabeli szentegyházban 1, a 
mindenható isten dicséretére, tiszteletére s hálájára, az ,Isten 
téged dicsérünk* slb. magasztaló ének, gyakori harangzúgások 
és megkondúlások mellett Mi által, egyebek közt, az történt: 
hogy mi, öszszesen mint egyenként, örököseink, maradékaink 
és utódainkkal együtt, a végtelenségig, igaz, természetes, tör
vényes és kétségtelen alattvalóivá lettünk az említett fenséges 
király urunk, királyné asszonyunk, és az ő ágyékaikból szár

1 »In Ecclesia hic Monasterii S. Mari; Visitationis fratrum minorum de 
Observantia.*
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mázandó örököseiknek, mindvégtelen. Miknek is, az itt el
mondottaknak, rendületlen teljes hitelére s elegendő tanúsá
gára, e jelen levelünket készíttettük és kiadtuk; mellyel örök 
érvényességül, szokott, részint saját, részint közpecséteink- 
kel, megerősítettünk. Kelt Czetin mező-városában, a fennebb- 
érintett monostorban tartott közgyűlésünkben, boldogasszonyhó 
első napján, a mi megváltó urunk Jézus Krisztus születése 
után ezer ötszáz huszonhétben" *.

Ezen vidám, örömteljes, minden kényszerítéstől ment 
választás és elfogadás méltó jutalmául, Ferdinánd követei, a hor- 
vát rendeket, urok nevében, 4 pontban, két főtárgyról biztosí
tók: a honvédelemről, s régi jogaik és szabadságaik sértetlen 
megtartásáról. Az oklevél, mellyel mindezt ígérték, mellyel a 
rendek fennebbi választási rendelvényét ugyanaz nap kicserél
ték, következő volt: »Mi, a fenséges és hatalmas fejdelein 
Ferdinánd úrnak, Cseh- és Horvát- stb. ország királyának, spa
nyolországi fejdelemfinek, a római szent birodalom választó
fejedelmének, Ausztria főherczegének, Burgund, Brabant, 
Steyer, Korontán, Krajna, Slézia, Würtemberg stb. herczegé- 
nek,  Morva és Burgau stb. Őrgrófjának, Tirol, Cilii, Görcz 
stb. grófjának, a tót őrség, Porldenone és Salins urának, a ró
mai szent birodalom fő-helytartójának stb. a mi kegyelmes fej- 
delmünk és urunknak tanácsosai és követei: Obersteiner Pál, 
isten kegyelméből bécsi prépost, művészeti, bölcseleti és mind
két rendbeli jog-tanár stb. Jurisics Miklós főkapitány, Kaczia- 
ner János és Püchler János mehoui főtiszt, kapitányok, elis
merjük és tudtul adjuk mindennek: hogy, miután mi, ugyan
azon fenséges király urunk parancsánál fogva, mellynek tar
talma szóról szóra így hangzik: ,Ferdinánd isten kegyelméből 
Csehország királya* stb. (miként e felhatalmazvány 1526-diki 
december 5-dikén már előadott *), a nemes horvátországi ka- 1 2

1 Azonkori másolata a cs. kir. titk. levéltárban. Kiadta onnan néhány 
csekélyebb nyomtatási hibával Chmel, Habsb. Archiv, II, 35— 38 1. —
2 A 287—289-dik lapokon.
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rok és rendekbeli tisztelendő, tekintetes nagyságos, vitézié, 
nem es, és egyéb öszszes mint egyes urakkal s érdemes férfiak
kal, a mi igen tisztelt és kedvelt barátainkkal, bővebben értekez
tünk s tárgyalkoztunk az iránt: hogy elülemlített fenséges ki
rály urat stb és az ő királyi fensége hitvesét, fenséges Anna 
fejedelemasszonyt, Magyar-, Cseh- és Horvátország királynéját, 
a mi kegyelmes fejdelemasszonyunkat, természetes, törvényes, 
igaz és kétségtelen királyuk s urokul, királynőjük s asszonyu
kul ismerjék el, s nekik, erről, tartozó hűségi és hódolati eskü
jüket adják; ők pedig mindezt szívesen, buzgóan, jókedvvel 
és tisztelettel teljesítették, —  miként az eűelől nekünk áta
dott levelükben világosabban látható, mellynek szerkezete íme 
szavakból áll, úgymint: ,Mi András, isten és az apostoli 
szék kegyelméből knini püspök4 stb (a mint feljebb elősorol
tatott ') ,  miszerint innen reájok méltán némi haszon hárá- 
moljon, a fennérinlett királyunk helyett és nevében nekik meg
ígértük és fogadtuk, miként e levelünk által, ugyancsak a fen- 
nebbi parancs erejével, szabadon Ígérjük s fogadjuk, mik itt 
következnek: E l ő s z ö r ,  hogy fenséges királyunk az ő Horvát
országénak védelmére, ezer lovast, mindegyiket három arany
forint hópénzzel számítva, és kétszáz gyalogot fog tartani, —  
de úgy, hogy ezen gyalogokat s a lovasok közöl szinte kétszá
zat, az ő királyi felsége főkapitánya, vagy bárki más, kire ő 
felsége ezen foglalkozást bízza, szabadon s az iménl-tisztelt 
karok és rendek vagy bárki más legkisebb ellenmondása nélkül, 
fogadja fel, —  a többi nyolezszáz lovas pedig, ugyanazon ka
rok és rendek közt, mindegyikök tisztes és illendő állapota 
szerint fog felosztatni; ha azonban a királyi felség azon lova
sokat az országból kivitetni parancsolná, három aranyforintért 
csak az első hónapban fognak tartozni szolgálni, melly eltel
vén, tüstént ugyanannyi hópénzt kapnak, mennyit a többi ha
sonló lovasok. M á s o d s z o r ,  ő királyi felsége a krajnai her- 1

1 A 386—390 lapokon.
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czegség határszélein, Horvátország felé, illendő számú hadi
népet fog tartani. H a r m a d s z o r ,  ő felsége a várakat és 
erősségeket ezen országban megvizsgáltatja, 8 azokat a szük
ségesekkel elláttatja. N e g y e d s z e r ,  biztosítják azon karokat 
és rendeket, hogy ugyanazon királyi felség, öszszesen mint 
egyenként minden kiváltságaikat, jogaikat, szabadságaikat s 
rendelvényeiket, mellyuket Horvátországnak s az ottani lakók 
és lakosoknak, a hajdani felséges királyok egykor adtak és 
engedlek, az ő régi dicséretes szokásaik s gyakorlataikkal 
együtt, épen és sértetlen megerősíti, meg- és fentartja, őket, 
miként jó és nagy fejedelemhez illik, mig é l, védtelenül el 
nem hagyja, sőt ezen nemes országával egyetemben, minden
kor a legjobb ólalommal pártolja és védelmezi; a jelen, pecsé
telőkkel megerősített levelünk tanáságánál fogva. Keit a tisz
tes horvátországi karoknak és rendeknek Czetin mező-város
ban tartatott közgyűlésében, a mi megváltó arunk Jézus Krisz
tus születése utáni ezer ötszáz huszonhetedik szerencsés új év 
boldogasszony-havának első napján" *.

A lovas hadak számára kívánt bárom aranyforint hópénzt, 
sokallolták a Ferdinánd biztosai, s azt csak a rendek erősebb 
követelésére ígérték meg. Ez által azonban még minden kö
zöltök fenforgó kérdés megszüntetve nem volt. A rendek tud
niillik , az általok fogadandó lovasok számára, az említett hó- 
pénzt, három hónapra, tiz nap alatt, előre lefizeltetni kíván
ták; sőt nem csekély tulbuzgalommal, tulajdonkép a gyűlésen 
meg nem jelent bán Batthyányi Ferencz tekintélyének leron
tására, de egyszersmind a királyi jogok sérelmével, a bizto
sok egyikét, Jurisics Miklóst, mint saját nemzetökbelit, kirá
lyi helytartóvá tették, mellé négy nemest rendeltek, kik az 
országban, vele együtt, a törvényszolgáltatást kezeljék, és 
mindezeknek a királyválasztás örvendetes hírüladása mellett 
leendő kieszközlése, illetőleg megerősítése végeit, Ferdinánd- 1

1 Ce. k. litk. levéltár; és Cbmel Habs','. Archiv II, 33—38 1.
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boz országos küldöttséget intéztek. Jurisics, a fenforgó körül
mények tekintetéből, miszerint a kedélyeket inkább csende
sítse hogysem ingerelje, a reáerőszakolt új tisztet, királyi jóvá
hagyásig, elvállalta, —  mind ezen jóváhagyás, mind pedig a 
bópénz ügyét is azonban, oda vezették a biztosok, hogy azt 
a rendek, országos küldöttség helyett, mellvnek elfogadtatása 
iránt előleges királyi engedetem nem volt, Ferdinándtól felí
rásban kérjék. Ezek, s az országnak főként János király és 
gróf Frangepán Kristóf elleni biztosítása, voltak a tárgyak, mik 
a rendeket szerdán, január. 2-dikán, az érintett felírás elké
szítése mellett, foglalkoztathatták, s csütörtökön, január. 3- j«». 3.
dikán, a már elkészült felírás, az ország pecsété alatt, mely- 
lyet balról két zöld, jobról a Frangepánok két veres pecsé
téi kísértek, következő alakban és tartalomban küldetett el 
Ferdinándhoz:

F e n s é g e s  é s  h a t a l m a s  k i r á l y  stb.
L e g k e g y e l m e s b  u r u n k !

Alázatos és tartozó magunkajánlása s hódolatunk után 
stb. Illendő tisztelettel s megalázkodással jelentjük: hogy mi, a 
királyi felséged tanácsosaival s követeivel, nekünk tisztelt ura
ink s barátainkkal, e boldog új év múlt napján, minden közöt
tünk fenforgó tárgyakat szerencsésen, és, mint reményijük, a 
felséged óhajtása szerint, felségednek díszére s dicsőségére el
végeztünk, és a tartozó hűségi s hódolati eskü teljesítése 
mellett, királyi felségedet természetes, igaz, törvényes és két- 
ségtelen királyunk s urunkul, nemkülönben a fenséges Anna 
királyné asszonyt, felséged hitvesét, a mi kegyelmes asszo
nyunkat, hasonlókép királynénk és asszonyunkul elfogadtuk ’s 
elismertük; miként felséged minderről, az említett tanácsos és 
követ uraknak átadott levelünkből, különösen annak azon má
sából, mellyel ők jelenleg felségedhez postán küldenek, vilá
gosabban értesülni fog. Miért is felségednek alázatosan könyör- 
günk és esedezünk: méltóztassék minket s e nemes országát, 
úgy, mint jó s nagy fejdelemhez illik, minden szükségeinkben,
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igaz, törvényes, természetes és kétségtelen alattvalóiként, 
mindenkoron kegyelmesen pártfogolni, 8 nekünk, főként az idők 
és viszonyok jelen szélvészében, a vajda, gróf Frangepán Kris
tóf és más velek-tartók fenyegetései ellen, valamelly alkalmas 
segedelmet nyújtani; nem mintba mi az említett Kristóf gróf
tól bármit is félnénk, miután-neki, ba a vajda erejével s va
gyonával nem dolgoznék, igen könnyen ellentállhatnánk s el
lenünk sükerrel cselszövénykednie hatalma nem volna, —  de 
azért, mert őt, főként a fenséges ausztriai ház iránt, mellytől 
olly sok jótétményeket vett, nyilvánosan mutatott hálátlansá
gáért, üldözzük. Felséged tehát gondoskodni fog, miszerint 
bennünket most, legalább valamelly jó számú lovas és gyalog
sággal s hadszerekkel védelmezzen, egyszersmind számunkra, 
tíz nap alatt lefizetendő három hónapi díjt, mielőbb küldjön; 
máskülönben, ezen pénz nélkül, magunk s az ország védel
mére, valami jót alig tehetünk. Intézkedjék felséged az iránt 
is , hogy ezen országban a várakat és egyéb helyeket alkalmas 
őrhadakkal s más szükségesekkel ellássa, főként pedig, hogy a 
felségednek még meg nem hódolt várakat s erősségeket men- 
tőlelébb viszszaszerezze. —  A jog-igazgatásra nézve, fensé
ged tanácsosát és főkapitányát, nagyságos és vitézlő férfiú Ju- 
risics Miklós urat kértük meg, kit e részben ildomos és egé
szen alkalmasnak ismerünk, hogy azt magára vállalja, s ezen 
országbeli más négy nemessel, kiket hozzáadtunk, e honban, 
mint felséged helytartója, mindeneknek igazságot szolgáltasson. 
Ezért, felségednek alázatosan esedezünk: hogy az említett Mik
lós ural, ezen igazgatás elvállalására, mellyel jelenleg a felsé
ged jóváhagyásáig csak nagynehezen fogadott e l, szorítsa s őt 
abban erősítse meg; mert ennél kedvesebb dolgot felséged ne
künk alig tehetne, kormánya kezdetén. —  Elhatározánk ugyan, 
felséges király! hogy ez alkalommal királyi felségedhez ünne
pélyes követeinket intézzük, kik fennemlíteti hódolatunkat 
és elismerésünket, felséged előtt, mindnyájunk nevében tanú
sítsák, hanemha a felséged tanácsosai s követei által attól,
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miszerint azokat most, elküldjük, viszszatartóztattunk volna; 
mondván, hogy ük elóbb levelükben fogják kikérdezni felséged 
parancsát. Így tehát, a felséged teendője lesz, bennünket tudó
sítani az iránt: vájjon az illyképen kinevezett követeinket, most, 
avagy mikor indítsuk meg felségedhez? Elvégre, alázatosan kö- 
nyörgünk: ne neheztelje, és ne vegye bosszúsan tőlünk, hogy 
ezen új nyolczszáz lovas félfogadása tárgyában, a mindegyik 
lovas számára kívánt három aranyforint mellett, oily állhatato
san maradtunk; bennünket, e kérelmünknél így maradnunk, 
kivált az idők és körülmények jelen viszonyai közt, a szükség 
kényszerűéit, s felséged nekünk e részben a legkegyelmesebb 
dolgot cselekszi, örök szolgaságunk s alávettetésünk által meg- 
érdemlendőt, —  ki egyébiránt, nesztori évekig, szerencsésen és 
boldogul éljen, uralkodjék, kormányozzon. Kelt Czetin mező
városában, boldogasszonyhó 3-dik napján, az úr 1527-dik esz
tendejében.

Fenczímzett fenségednek
hű káplánjai, szolgái és alattvalói 

Horvátország karai- rendet- és 
vármegyéinek közönsége \

így végződött a horválok királyválasztó gyűlése, melly- 
nek eredményei, Ferdinánd által annak idejében az alkotmány 
korlátái közé utasítva, nem csekély haszonnal kamatoztak a 
kormányra lépett ausztriai háznak. Főakadálya azonban, e haszon 
mielőbbi gyümölcsözésének, nem annyira az egyik királyi biztos 
Pücbler, és Kobazics János közt, a gyűlésen, a hadak tartása kér
désében kifejlett egyenetlenség 2, mint inkább a bán, Batthyányi 
Ferencz volt. Az ő különös magaviseleté, már nem csak abban 
határozódott: hogy sem a pozsoni sem a czetini országgyűlé
seken meg nem jelent, hanem egy lépéssel tovább menve, a 
Ferdinánd által saját kérelmére Bihácsra küldött, és, miként lát- 1

1 Eredetije a cs. k. titk. levéltárban. Kiadta onnan Cbmel, Habsb. Archiv. 
Ii, 39—40 L — 2 Ferdinánd és Harrach Lénárt levelei Kobazicshoz, 1527 
mart 13-dik és 14-dikéról, a cs. k. titk. levéltárban.
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tok, decemb. 21 -dikén kelt levelében némi szemrehányással is 
sürgetett 64 főnyi gyalogok befogadását, ottani várnagyának 
megtiltotta- Panaszolva jelentette fel e tárgyat Jurisics Miklós, a 
múlt év utónapjaiban, s Ferdinánd, január, l-sőjén, még Po- 
zsonban maradt biztosai: Räuber Kristóf, Dörnberg Rézmán 
és Pemflinger Istvánnak megparancsolta, miszerint az érintett 
bánt rögtön emlékeztessék s bírják reá, hogy a Biliács védel
mére s őrizetére odaküldött azon gyalogokat, tüstént, minden 
további halogatás nélkül, eresztesse be; illyképen, mind eze
ket az ellenség véletlen megrohanásától, mind a kincstárt a 
hasztalan költségektől, mentse meg \  — Ezen parancs, nem 
kis mértékben szaporította a mondott biztosok gondjait, kik a 
hajthatlan öreg Bornemiszával, Szalay Jánossal, és néhány más, 
várbeli szolgákkal, a pozsoni vár feladása iránt, több napok óta, 
eredménytelen küzdöttek. Előrajzolták ők, kapott utasításukhoz 
képest, a várbelieknek: hogy Magyarország, Ferdinándot, nem
csak öröködési de immár választási jognál fogva is illetvén, 
azon várat, neki, mint törvényes királynak, adják birtokába *; 
az ellenkirály kecsegtetései által élesztett várbeliektől azonban, 
egyéb választ nem kaphattak, mint azt: hogy Szalay János, a 
Bornemisza és többiek nevében, ígéretet tett, miszerint, ha 
nekik megengedtetik: a Duna partján heverő azon ágyút, melly 1

1 »Dieweil die Anzahl! knecht, auf des Waan in Crabatn selbst begern 
vnd ersuechcn in vermelte Stat Wichitsch zuschigkhen verwilligt, vnd die
selben daselbst hinkommen, aber durch des Waan Verwalter bisheer nicht 
eingelassen worden seinn; Demnach emphelhen wir Ew, das Ir selbst ge
dachten waan vonstundan erinndert vnd mit Imo souil banndlct, damit Er 
beuclh vnd ordnung gebe, das die knecht zuerrettung vnd beseczung an- 
gezaigter Slat Wichitsch furderlich vnd on weitter Weigerung eingelassen
vnd vor vnuersebem vberfall versehen__ werde* stb. Eredeti fogalmaxata
a cs. k. titk. levéltárban. — 2 »Jam pluribus elapsis diebus tractatum est 
cum Domino Johanne Bornamissa prefecto huius arcis posoniensis, etiam 
cum Domino Salay Janusch: et alijs ipsius Bornemisse seruitoribus qui in 
castro sunt vt intuitu iuris Maiestatis Vestr? quod ad Regnum Hungária 
habet lam hereditario quam electionis iure, darent Castrum ipsum ad ma
nus Maiestatis Vestrc* stb.



miau a november ai-dikei lázadás történt, a várba szabadon 
felvihetniök; ha továbbá, azok ellen, kik ezen lázadásnak szer
zőokai voltának, igazság szolgálatik; és ha jelen igéretök ti
tokban marad; ezen feltételek alatt, János királynak ellenmon
danak, neki a várat kezébe nem adják, meg nem hódoltatják, 
és sem Ferdinánd, sem Mária királyné, sem a Pozsonban lévő 
magyar urak, vagy maga a város, és a velek tartók ellen, leg
kisebbet is, el nem követnek. A biztosok, ezen nyilatkozattal 
meg nem elégedve, december utolsó napján, kívánták: hogy 
Bornemisza, Ferdinándot, órának, királyának, minden esetre 
ismeige el, és ezt személyesen, nem pedig más közbe-jöUe 
által ígérje meg; a lázadás okozói ellen kívánt törvényszolgál
tatást több tekintetekből megtagadták; azt azonban, hogy az 
ágyút felvihessék, ha magokat egyébiránt az ő kérelmökhöz 
alkalmazzák, nem ellenzették, s mindezek iránt adandó vég
felelet végett, nekik, határidőül, a beköszönendő új év 1-ső 
napját tűzték ki. A várbeliek, a kedvező válasz felől, jó reményt 
nyújtottak ugyan, s a biztosok őket, arra, többnemű Ígéretekkel 
is reávenni, el nem mulasztották; az óhajtott s&ker mégis, fe
lette kétséges lévén, egy véletlen alkalom megbasználása vé
tetett tárgyalás alá. £gy szolga volt tudniillik, fenn a várban, 
ki Ferdinándnak egy igen hű emberével ismeretségi viszony
ban állott. E két egyén között, a legtitkosabban, némi alku
értekezés szövődött; s a szolga, a hű embernek, azt ígérte: 
hogy, ha neki,s őt a terv kivitelében segítendő társainak, 3000 
aranyforintot fizetnek, egyszersmind a várban lévő minden va
gyont, kivévén, mi Bornemiszának s az ő szolgáinak tulajdona, 
és mi a vár védszeréhez tartozik, nekik engednek, —  ezen felté
telek alatt, Ferdinándnak, a Bornemisza akarata ellenére is, 
kezére juttatja a várat; mire épen, jó alkalma akadt. Kívánta 
azonban, hogy ő, azokfelől, mik viszont neki igértetni fog
nak , a Ferdinánd és Mária levelei által biztosíttassék; az em- 
b'tett 3000 aranyforint, egy harmadik személynek, át ollyképen 
adassék, hogy mihelyt Ferdinánd a várat átveszi, ő is a pénzt
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azonnal kezéhez kaphassa; mindez továbbá, a legnagyobb titok* 
ban tartassák, nehogy valamikép Bornemiszának tudtára jus
son; végre, ha e részben vele végezni akarnak, hamar te
gyék, nehogy az alkalmat elszalaszszák \  A hű ember, Mária 
királynéval, ez Räuber Kristóf laibachi herczeg-püspökkel köz- 
lötte a dolgot; és ez utóbbiak, együtt-tartott tanácskozásuk 
folytában, tartozó kötelességőknél fogva, haladék nélkül felje
lentették ugyan, január. 1 -jén Ferdináudnak: miszerint legfel
sőbb akaratát velők sietve tudassa; de egyszersmind nemes 
keblök sugallta abbeli aggodalmukat el nem titkolhatták: vájjon 
Bornemisza s az övéi nem méltán fognak-e panaszkodhatni, 
hogy a vár, illyképen, nem épen igazságosan, sőt becsület elle
nére, csikartalott ki kezökből, még pedig akkor, midőn ők, a 
fennebbi kivánatokra, már hajlandóknak mutatkoztak? továbbá, 
ha a dolog elkezdetnék, s valamelly véletlen szerencsétlenség 
által, még véghezvitetése előtt, felfedeztetnék, Bornemisza, két
ségkívül, azonnal feladná Jánosnak a várat; és tekintetbe veendő 
itt az is, hogy innen, a háború, könnyen kiüthetne, Ferdinánd 
és a magyarok közölt; ezenfelül, a királynénak s az említett 
püspöknek,illy veszélyteljes dolgokba, mcllyek az ő körükhöz 
nem tartozuak, avatkozniok igen bajos, mind a mellett, hogy a 
kérdésben forgó szolga azt állítja, miszerint ő a várat legkisebb 
vérontás nélkül átadhatja; elvégre, ama bű ember is, ki pedig

1 »Casu quo: dabuntur sibi et alijg suis socijs qui eum iuuabunt: tria 
millia ducatorum. Et quod dimittantur eis bona que nunc in Castro sunt, 
exceptis bonis pertinentia (igy) Domino Bornamisse et seruitoribus suis: Et 
bis que ad munitionem Castri pertinent, Quod uult dare castrum ad manus 
Maiestatis Vcstre, etiam nollente Domino Bornamissa. Dicitque se ad 
boc habere bonam commoditatem faciendi. Cupit itaque quod Maiestas Ve
stra et Serenissima Domina Regina assecurent eum literis: de his que promit
tuntur sibi. Etiam quod illa, tria milia ducatorum ponantur ad aliquam ter
tiam personam: ea conditione: quod quamprimum Μ. V. habuerit castrum 
in manibus suis: ut possit buiusmodi pecunias ad manus suas recipere. Et 
quod hec omnia secretissime agantur, quia non uult ut ab eo sciatur. Cupit 
etiam ut si aliquid sit cum e» super his tractandum, quod cito fiat: ne 
perdatur commoditas quam nunc habet.1’
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nem csekély tekintélyű', attól tart: nehogy az alku az ó be
csületét koczkáztassa *. Mindezeknél fogva, a jelentést saját 
kezével író laibachi püspök, arra kérte Ferdinándot: hogy e 
tárgyat, bölcs ildomához képest, néhány, de csak kevés ta
nácsosaival együtt, fontolja meg, és őt, legfelsőbb akaratáról, tu
dósítsa, levelét pedig, vagy küldje viszsza, vagy égesse meg; 
—  ő  minden esetre ügyekezni fog, hogy a kívánt 3 0 0 0  arany
forint, ha lehet, két ezerre szállíttassék. —  »Könyörögtem 
volt én felségednek —  így rekeszti levelét a püspök —  hogy 
nekem, élelmemre, a kincstartó ür által, valamelly pénzöszve- 
get rendelni, méltóztatnék; mi azonban, mindeddig nem történt. 
Méltóztassék tehát fenséged rólam e részben kegyelmesen gon
doskodni, mert valóban nagy szükség közt vagyok" *. De sok
kal érdekesbek ama sorok, mellyeket ő, Ferdinándboz egy külön 
levélkében, ugyanez nap, következőleg írt: »Fenséges király! 
Azon személy, ki azzal a várbelivel alkudozik, kit a másik leve
lemben említek, T h u r z ó  úr. Neki, és a fenséges királynénak 
is, az tetszik: hogy azon esetben, ha felséged akarja, misze
rint a vár iránt az alku úgy, mint írtam, megtörténjék, felsé
ged küldjön egy megbatalmazványt, a Thurzó úr személyére; 
hogy V i t é z  P é t e r r e l ,  a vár átadása felől, felséged nevében 
végezhessen" *.

Ferdinándot, ezen nevezetes tudósítás, nemcsak a csehor
szági úthoz való készületei, de egyszersmind egyéb igen fon- 1

1 Hec omnia itaque, Serenissime Domine Regine, mibi, et adhuc vni, qui 
inter uos tractat, et nulli alteri notum est, Visumque fuit ipsi Screniss. 
Domine regine et mibi ut bcc omnino significaremus Maiestali Vestro, ut 
nos de voluntate sua quam citissime reddat cerciores. Noluimus tamen Ma- 
icstatem Vestram latere: quod perpendimus in hoc casu has infranotatas in
commoditates: Primo ne forte Bornamissa et sui possent de hoc lamentari, 
allegando quod minus i uste immo contra honorem castrum ex manibus suis 
tali modo sublatum esset, presertim cum se obtulerit modo ut supia scri
ptum e s t . . . .  Etiam illa tertia et intermedia persona que inter uos tractat, 
et que non parue auctoritatis est, dubitat ne honori suo talis tractatio pre- 
iudicaret.® — 2 Eredetije a ce. k. titk. levéltárban. — * Eredetije ugyanott.
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(os intézkedések közt lepte meg. Értesítése jött tudniillik, 
hogy mind Magyarországon, mind Erdélyben, több olly előkelők, 
nemesek és királyi városok, kik s mellyek a pozsoni országyülés- 
ben részt nem vettek, sőt a János király pártfeleinek tartattak, őt 
törvényes királyul elfogadni készek és hajlandók. Csehországba, 
már január. 8-dikára határozott indulását tehát, mind ezért, 
mind a magyar országos küldöttség majdan megérkezte miatt, 
még néhány napig elhalasztván 1, —  postákat eresztett rögtön 
szerte az országban, 10 »nagyságos/' ugyanannyi » vitézlő " 
nemeshez, és 12 királyi városhoz, az iránt: hogy ebbeli haj
landóságukat, írott nyilatkozványukkal tanúsítsák; sőt, a mint híre 
volt, gróf Frangepán Kristófhoz is két nemest küldött, reá
bírni őt, hogy a viszályok kiegyenlítése végeit, udvarához jőjön, 
—  elhatározva lévén egyébiránt már ekkor, hogy ha ezen felszó
lításnak sem enged, az ausztriai örökös tartományokban lévő 
jószágai elkobozlassanak *. A nagyságosokhoz küldött levelek, 
mellyektől a vitézlőkéi csak abban különböztek, hogy ezekbeu 
Ferdinánd, hozzájok, régi szokás szerint, egyes második sze
mélyben beszél, következőképen hangzott:

F e r d i n á n d ,  i s t e n  k e g y e l m é b ő l  C s e h o r s z á g  
k i r á l y a ,  s p a n y o l o r s z á g i  f e j d e l e m f i ,  a u s z 
t r i a i  f ő h e r c z e g ,  m o r v á i  ő r g r ó f  stb.
Nagyságos, őszintén kedveltünk! Tudtunkra jutott, hogy 

mielőtt a mi követeink s biztosaink nevünkben veletek érte
keztek volna, t i ,  magatokat, irántunk, miként óhajtók, jól s 
dicséretesen viseltétek; mit is tőletek, kedves és kegyelmes 
indulattal veszünk. Előttetek tehát, titkolni nem akarjuk, miké
pen mi, a közelebb-mult karácsonhó 17-dik napján *, a po- 1
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1 »Per le mié ultime diai a Vestra Signoria como le Serenissimo prin
cipe hauia suspeso lo viazo de boemia per causa de la* noua electione 
facta a di 14 dil preterite in posonia per baroni di ese insieme con la so- 
rella regina de ongaria.® Moro János tud. a velenczei tanácshoz, 1527 jan. 
6-ról; Sanudonál XLlli, 378 lev. — 2 Ugyanaz u. o. — * Ez May hibája, 
melly több más oklevelekben is elójó, decemb. Ιβ-dika helyett.
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zsoni gyűlésen, melly a fenséges Mária magyar- és cseb- stb. 
országi özvegy királyné asszony, a mi kedves húgunk, és az 
ország nádorispánja által hirdettetelt, s ott ugyanazon ország 
főpapjai, főrendéi és előkelőbb nemesei által tartatott, isten 
kegyelmének s könyörűletességének hozzájárultával, Magyaror
szág királyává elválasztattunk. És, meg vagyunk győződve: hogy 
ezen, maga rende szerint s törvényesen történt választás állván, 
egyszersmind azon jogainkat is, meilyek minket és fenséges 
hitvesünket azon országra nézve illetnek, meggondolván, ben
nünket természetes és törvényes királyotok s uratokul kétség
kívül elfogadtok és ismertek; —  mi, a ti irántunk való 
hajlandóságokkal s figyelmetekkel is legjobban megegyez, és 
ez által mi nektek nemcsak kegyelmes uratok és királyotok 
leszünk, de ezen hozzánk viseltető hűségteket s jóakaratokat, 
teljes kegyelmünk és kedvezésünkkel fogjuk viszont elismerni. 
Ámbár pedig legkevesebbé sem kétljük: hogy ezen választás; 
nektek, ohajott és kedves, —  miszerint mégis, ebbeli érzelmetek 
felől nyilvánosabb tanúságunk legyen, benneteket megkülön
böztetett szívességgel felszólítunk: hogy az említett választást 
hagyjátok jóvá, és minket, annak jóváhagyása s megerősítése 
felől, ezen postánk által, mielőbb tudósítsatok * ,—  mit is nek
tek szinte kegyelmesen megjutalmaztatunk. Kelt Bécsben, bol
dogasszonyhó első napján, 1527-ben stb." *.

Szóról szóra illyen tartalmúak voltak azon levelek is, 
meilyek a királyi városokhoz intéztettek; kivévén, hogy ezek, 1

1 »Et quamuig minimé dubitemus baue electionem nonnisi acceptam et 
optatam vobis esse, sed ut animus vester clariori nobis innotescat argumento, 
vos nihilominus singulari studio requirimus vt electionem illam approbetis, 
noeque de approbatione et ratificatione eiusdem per bunc Tabellionem nostrum 
quamprimum certiflcetis.* — 2 Eredeti fogalmazatai, May János kezétől, a cs. 
k. titk. levéltárban. A nagyságosokén ezen jegyzék áll: »Priuatis personis in 
simili. In Hungária et alijs locis;* alább: »10 Nobiles Magnifici, 10 Egregij, 
12 Ciuitates.* — A vitézlókén ez: »Ad Nobiles;* alul: »Fiant in simili alie 
nőnem;* — a kir. városokén ez: »Ad Cinitates Transiluanienses et alias;* 
alul: »Fiant in simili alie XL*
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az elsőbb pont elhagyására], egyenesen így: »Nem akarjuk 
eltitkolni előttetek, miképen mi" stb. kezdődtek. És ha kérdez
zük: e kedvező értesítés kitől érkezhetett? a sejtelem a ná
dorra vezet Ugyancsak január l-jén ugyanis, Ferdinánd őt, rö
viden, arról tudósítja: hogy Räuber Kristófnak és biztostársai
nak meghagyta, miszerint hozzáírt levelére, némiket szóval 
tudassanak vele; ő tehát azoknak, miket ezek előterjesztenek, 
teljes hitelt adni szíveskedjék \  —  De a sok érdekes újságnak, 
mellyeket elősorolánk, vége még mindezzel nem volt Egy 
kémet kell kihallgatnunk, ki a magyar birodalom meszsze-tar- 
tományából, az anyaországhoz már csak némi gyönge kapcso- 
lékkal függő Moldvából jött; s kinek előadása, e tartomány, és 
a vele szomszéd Oláhország, vagy mint őseink nevezték »H a
vase l v"  és » Ha v a s a l f ö l d "  mindeddig homályos történe
teire, nem csekély világot gyújt »István, a moldvai vajda —  
mond a kém, német tudósításában —  a tatár császárt, ez
előtt mintegy 6 évvel, elfogta, népét leölte *. Az elfogott tatár 
császár tehát, vele örök békét s szövetséget kölöttt, és zálogul 
saját fiát is átadta, kit István vajda, a szövetség biztosítékául, 
mai napig fogva tart magánál. Ezért, ha ő akarja, valahány
szor s a milly erővel akarja, a tatár mindig segedelmére jő; 
mert Moldva, Tatárországgal, egyszersmind a lengyel király bir
tokával is, határos, —  ki, István vajdával, jó békében s egyet
értésben él 8, mind a mellett, hogy ennek nagyatyja *, szá
mos évek előtt, a lengyel királynak több mint százezer embe
rét leölte; ugyanaz, ki Mátyást, a magyar királyt, a székelye
ket s törököket is, mind megverte, meggyőzte, maga soha meg 1

1 Eredeti fogalmazata, May kezétől, a cs. k. titk. levéltárban. — 2 Engel 
szerint a tatár kán 1518-ban rontott be 60000 emberrel Moldvába, s tete
mesen megveretett, sőt maga is megsebesíttetett; de elfogatásiról s a többi 
körülményekről, mellyek e kérni tudósításban foglaltatnak, az eddigi törté
netírók hallgatnak. Lásd: Ältere Gesch. der Moldau 165 1. — * Ugyancsak 
az 1518-ban megújított szövetség szerint. Alt. Gesch. der Moldau 164—165 L 
— * A »nagy* István.
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nem gy(űzetett. Határos továbbá Moldva: Oláhországgal, Er
délyijei s a Székelységgel is. Midőn az elébbi oláh vajda meg- 
halálozott, két leánya maradván, egyiket István moldvai vaj
dának ígérte, s másikat is az δ gondjára, gondviselésére bízta. 
Azonban, János erdélyi vajda, az özvegyet, mindkét leányával 
együtt, szép szavakkal, magához csalta, és áltatok, az új oláh 
vajdával békét s szövetséget kötött; az egyik leányt tudniillik, 
ezen mostani vajdához Radulhoz feleségül adta, a moldvai vaj
dának minden tudta s akarata nélkül. Ezen az utóbbi felbosz- 
szankodott s mindkettőjük ellen fegyverrel akart indulni. Miért 
is ezek a leányt neki megküldeni kénytelenek voltak, s a me- 
nyekző megtartatott, ó  azonban, mind e mellett, az oláh 
vajdát haladék nélkül megtámadta s elkergette. Ez a törökök
höz szaladt, kik őt, a folyó évben, ismét viszszahelyheztették; mi
nek következtében, nekik, a minapi gyászos hadmenetre, Magyar- 
ország ellen, számos népet küldött Ezért, István vajda, Radult, 
s e m m i r e k e l l ő  h i t v á n y  á r u l ó n a k  nevezte, mint ki a 
magyar királynak ígéretet s fogadást tett, és mégis ellene a 
törököt annyi néppel segítette ‘. Haza térvén tehát Magyaror
szágról a török, Radul ezt neki bepanaszolta, a moldvai vajda 
ellen segedelmet kért, s tőle mintegy 20,000 embert kapott. 
Ezen sereggel, csendesen és alattomban, amannak tartomá
nyába berontott s azt felégette; mire a moldvai vajda, hirtelen, 
hadfelkelést kiáltatott, s Radulnak utána-nyomult. Mielőtt még 
beérte volna, Radul, hadaival, viszszavonultában, a Szeret nevű 
nagy folyóhoz ért, hol sok szilaj ménesek tanyáznak. Éjjel 1

1 Darauff hath Im der Steffen weida in der Molda dem Eadol wallacbi- 
schenn weida ain schalck vnnd verratterisebenn posz wicht geecholtenn, er 
hab dem Kimig von vnngeran zwgesagt vnnd gelobtt, vnnd bab darüber 
szn vil volck mit dem durckenn wider denn Kunig in vngern geschickt.“ 
Bogy Mohácsnál oláh seregek is hadakoztak volna a magyarok ellen, ennek 
sincsen eddig semmi nyoma a történetírókban; de a körülmények szerint 
igen hihető. Engel ennyit mond: »Radul berschte über die Walachey, als 
das fürchterliche Jahr 1526 anbrach; er stand sich ingebeim auch  mit den 
Ungern g u t” Ältere Gesch. der Walachey 205 1.
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mintegy 500 vad ló elkezdvén nyargalni, Radul azt gondolta 
hogy István vajda jó ; miért is egész hadi népe a víz meredek 
partjának rohant, és sok ezer embere odaveszett \  Ez, most, 
szent-mártonnapkor, 1526-ban történt A moldvai vajda azon
ban, csakugyan sarkában volt, tartományába beütött, s meges
küdt: hogy onnan, még egyszer, kiűzi." De hogy ennek követ
keztében tovább mit tett, s azóta mi történt? a kém megmon
dani nem tudta; csak annyit jegyzett meg: hogy ha István 
vajda akaija, a vele szomszéd oláhokat, székelyeket és erdé
lyieket, mind ügy megszorítja, miszerint közölök mozzanni sem 
mer egyik is; tóle mindnyájan félnek; sót, még a töröknek is 
nagyrészt elzárhatja s meggátolhatja az útat *.

Történetlapjaink bizonyítják: hogy Radul, ez alkalommal, 
Istvánt, ki pusztítva, rabolva, egész Tergovistig hatott, kére
lemmel s könyörgéssel, békességre bírta *; az egész fennebbi 
tudósítás azonban, a körülményekre kellőleg éber Ferdinánd- 
nak, elég biztos alapot nyújthatott arra: hogy a hírt, melly 
elterjedt volt, mintha Jánost, nemcsak az oláh de a moldvai 
vajda is segíteni kívánná, valótlannak higye, ezért, az álom- 
fejtőnek meszszelátó javaslata szerint, az alkalmat, saját kor
mány-érdekében roeghasználja. Egy Mischdünger Lőríncz nevű 
nemest szemelt ki tehát rögtön, kit, czélszerű megbízásokkal, 
Moldvába a vajdához küldjön; és ót, január. 1-jén, következő 
pótló-utasítással látta el: 1

1 »E das er zw im ist komén da ist der Radol in der flucht mit seinem 
volck an einn grosz wasser genant Seret komenn Da seindt vil vnzämbt gross 
gestiedt alszo in der nacht pisz inn 500 wilde rossz lauffenn wordenn hath 
Radol vermaint sei der Moldner weida vnnd ist al sein volck ann dasz Was
ser hoch stettenn gefallenn vnnd vil taussentt erdrunckenn.® — * „Wenn 
gemelter Steffen moldner weida wil szo mag er die wallachenn Zäckel Si- 
benhurger die stossen als ann sein lanndt behelt er al dahaim dasz eich 
keiner darff rürenn muessenn Inn all fürchtenn Auch mag er dem dürckenn 
grosz abprecbenn zw sperrenn berrausz zw kommen.® Eredetije a cs. kir. 
titk. levéltárban. — * Engel, Ältere Gesch. der Moldau 106 1.



U f f . 405

Utasítás,
a zo k  irán ti miket a mi kedvelt hívünk, nemes Mi- 
schillinger L őrin cz, mint követünk 8 biztosunk, a z  
általunk őszintén kedvelt tekintetes nemzetes és 
nagyságos N . moldvai vajdánál, nevünkben tenni és 

végezni fog.
Mindenekelőtt, megbízó-levelünk előmutalása és saját 

szavainkkal történendő illedelmes üdvezlet után, azokon felül, 
mik, teendőiül, a részére már elébb kiadott utasításunkban ki
tűzettek, elő fogja az említett vajdának terjeszteni: mikép mi, 
a közelebb-mult karácsonhó 17-dik napján, isten kegyelmének 
hozzájárultával, azon gyűlésen, melly a fenséges Mária magyar- 
és cseh- stb. országi özvegy királyné asszony, a mi kedves há
gunk, s tekintetes és nagyságos Báthory István őszintén ked
veltünk, Magyarország nádorispánja és kunok bírája által, kit 
az illy gyűlések kihirdetése, miként tudva van, hajdan óta illet, 
az említett ország gyakorlata, szertartása és szokása szerint 
hirdettelett, de azután b i z onyos  és a l apos  okokból *, Po- 
zson városába áttétetett, az országnak, ott, e l e g e n d ő  szám
ma l  e gybe gy  ül t 2 főpap és főrend urai s nemesei állal, Ma
gyarország királyává elfogadtattunk, választattunk és ismertet
tünk. Mit is, az említett vajdával, főként azért kívántunk tudatni: 
mert legkevesbbé sem kétljük, miszerint ő ezt, irántunk való 
hőségéhez s hajlandóságához képest, szilárd örömmel veendi. 
Fennevezett követünk s biztosunk tehát, nevünkben, buzdító- 
lag fel fogja a vajdát szólítani: miszerint, az igazság és méltá
nyosság iránti vonzalmánál szintúgy, mint imént-érinlett elvá- 
lasztatásunk s azon jogaink és kereseteink erejénél fogva, mely- 
lyek bennünket és fenséges kedves hitvesünket a mondott or
szágra nézve illetnek, azon ország védelméhez s megtartásához 1

1 »Ex certis et rationabilibus causis.* — * »Ibidem justo numero con
gregato«.*
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és ellenségei s ellenkedöinek elűzéséhez, egész erejével és s e 
gedelmével járuljon, s a mi pártunkat és jogainkat fogja, te r -  
jeszsze, ótalmazza- Melly kívánságunknak kieszközlésében, 
ugyanazon Lőrincz, a vájdánál, mindent kövessen e l, és öt, n e 
vünkben , arra, igen-igen buzdítsa; megmutatván neki, hogy 
ezen dolog, nemcsak a mi s az ó ügyeire, de egész Magyar- 
országra , sőt magára a keresztyénségre nézve is hasznos lesz, 
és mi, neki, irántunk való állhatatosságát és szép te tté t, ked
vezésünk és kegyelmünk méltó díszjelével kívánjuk viszont ju 
talmazni.

Miért is , hogy közöttünk és azon vajda között szorosb 
lánczolat főzessék, Lőrincz biztosunk, miként neki a másik uta
sításban meghagyatott, azon lesz a vajdánál: miszerint hoz
zánk, bizonyos n y i l v á n  va ló  t e k i n t e t e k  m i a t t  *, teljes 
hatalommal ellátott követeket s megbízottakat rendeljen; kiket, 
ha kirendel és nevez, Lőrincz ügyekezni fog, viszszajöttébeu, 
magához csatolni s így hozzánk vezetni, hogy aztán, velek, azok
ról , mik mind nekünk mind a vajdának hasznosak s tisztessé
gesek lehetnek, tárgyalkozzunk és értekezzünk. Mikép az em 
lített Lőrincz, elme-serénysége szerint, eljárni tudni fog; mind
ebben világos akaratunkat teljesítendő. Kelt Bécsben, boldog
asszonyhó i-ső napján, 1527-ben stb *.

Már letisztázva, sőt mind Ferdinánd mind a kanczellár 
Harracb Lénárt által is aláírva volt e pótló-utasítás, midőn 
észbe-jutott: hogy a vajda körül néhány főember is lehet, ki
ket a számításból kifeledni nem volna tanácsos. Ezért, a kiadás 
kelte január S-dikára tétetvén, utána még, ezen felvilágosító 
függelék adatott: »Ha pedig az imént-említett Lőrincz észre
venné, miszerint a főbb urak közöl, egy vagy keltő, a vajda előtt 1

1 »Propter certos evidentes respectus.* —  * »Eredeti fogalmazata May ke
zétől, és első letisztázata, a cs. k. titk. levéltárban, illy czímzettel: »In
structio de hijs que Nobilis fidelis nobis dilectus Lawrentius Mischdünger 
Nuntius et Commissarius noster apud 111. syncere nobis dilectum N. Way- 
uodam Moldauie nostro nomine agere et tractare debet.*
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nagy tekintetben állana, s az ügyek kormányzására befolyással 
volna, ügyekezni fog, az milyenekkel értekezni s tárgyalkozni, 
bogy a vajdát a mi részünkre vonják, és arra bírják: mikép 
kivánatainkra reáálljon s irántok óhajtásunk szerinti határozatot 
adjon. Mi hogy annál sükeresben eszközöltethessék, ígérjen 
az illy uraknak egy vagy kétezer rénes forintot, mellyet az
tán nekik, az ügy kedvező bevégeztével, kifizettetni fogunk; 
e részben is, hasonlókép, akaratunkat teljesítendő" \

Míg Ferdinánd a magyar korona több idő óta elhanyagolt 
jogainak ildomos viszszaszerzésében ekként munkálkodék, nem 
mulasztó el egyszersmind azt is teljesíteni, mit tőle a hála 
s testvéri szeretet újabban igényelt Ugyanez nap tudniillik, 
saját kezével válaszolt Máriának, múlt évi december 2 7 -dikén 
és 30-dikán kelt leveleire. Mi a királyné által ezekben nyilvá
nított viszon-köszönetet illeti —  monda —  úgy tetszik neki: 
hogy az ő irányában a királynénak nincs mit köszönnie, —  
mert a mit vele tett, azt lennie magát kötelesnek érezte, sőt 
még többet, ha lehetett volna; bizonyossá tévén a királynét, 
miszerint benne, hű és jó bátyát talál, míg testéből lelke ki nem 
szakad *. A magyar ügyek további vezérletére nézve kijelentett 
mentegetődzését illetőleg, miután e tisztet a királyné elvállalni 
s így az ő kérelmét teljesíteni szíves volt, nem tartja szüksé
gesnek egyebet felelnie, mint, vele, alázatos újabb köszöneté 
mellett, tudatnia: mikép gondolni sem bírja, hogy szükségeiben 
iránta bizonyított ennyi jótéteményeit a királynénak megszol
gálnia képes legyen, mert látja, hogy erre, az ő egész lelki és 
testi ereje, csekélység 8; egyébiránt, legyen meggyőződve, hogy 
mig ez tart, elhagyatva tőle soha sem lesz, miként viszont ő 
is meg van győződve, bogy sem a királyné, sem a többi taná
csosok , legkisebbet is el nem fognak feledni vagy hagyni, mi 1

1 Ered. fogaim. May keiétől, a cs. k. titk. levéltárban. — 2 »Tant que 
la!me me bata au corps1 — * »Car il me semble que tout ma puisanco 
ensemble mon corps est trop peu pour le pouoir deseruir.*
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az ő ügyeire kellő és szükséges. A veszprémi püspök m egelé
gedését —  folytató —  örömmel értette, s gondja lesz, hogy 
a királyné figyelmeztetése szerint, megjutalmazlassék. A várak 
ellátása, folytonos tárgyalás alatt van, s mihelyt bevégeztetik, 
mi, miként reményli, rövid időn megtörténik, felőle a király
nét tudósítja. Többnyire, személyes bátorságára nézve higye 
el, hogy erre neki nem csekélyebb gondja van, mint saját m a
gáéra, s hogy e részben olly gondoskodást fog tenni, m elly- 
nek ótalmában a királyné félelem nélkül lehessen s maradhas
son; mert meg tudja ő azt jól gondolni: milly fontos érdekek 
csatlakoznak ennek személyéhez —  ha azt nem veszi is, hogy 
mint hő és engedelmes testvér, húgának javát s becsületét elő
mozdítani, kárát s gyalázatát pedig eltávoztatni, köteles *.

És csak ezek után vette tárgyalás alá Ferdinánd, a po- 
zsoni várnak fennebb-előadott ügyét. Más fejdelem s más had
vezér, illy körülmények közt, tón kapva kapott volna az alkal
mon; Ő, vele-született becsületességénél fogva, mielőtt Räuber 
Kristófnak elhatározólag felelne, a Bornemisza teljes bizodal
mát bíró, s mellette a várban lévő, meghitt Nádasdy Tamással 
kívánt értekezni. Ezért, hozzáírt levelében, neki meghagyta, 
hogy azonnal Bécsbe induljon. Mig Nádasdy e királyi parancsot 
venné, s magát ahhoz alkalmazná, Szentgyörgyi Farkas gróf 
levele jött közbe; mellyet sógráboz, czobor-szentmihályi Czo- 

jin. i .  bor Jánoshoz, Bazinból, január. 4-dikén írt, s Kreichau János 
nevű szolgája által küldött, de a melly, hogy hogynem? Fer
dinánd kezébe jutott. Tartalmát, a már történtek folytán, gon
dolhatjuk; de azt nem gondolnók, hogy az ország e főembere, 
sőt egyetlen örökös grófi nemzetségének tagja, levelezését, sóg- 
rával, már ekkor németül folytatja: ,.Dem wolgebornen Herrn 
Herrn Hannsen Zuber von Zoberscha Mihäl, meinem liebeu 
Herrn vnnd Swager" áll czímül a levélen, — s belül, Czobor 
Jánost, arról tudósítja, hogy az említett Kreichaut, hozzá, a vé-

* Gévay Urk. der Verhält. 1, 31—32 1.
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get küldi, miszerint ez, a János király december 19-dikén kelt 
levelét, kezéhez adja; és, mivel δ királyi felsége, a kegyelmes 
úr, Farkas grófnak megparancsolta, hogy ezen felül, Czoborral, 
némi dolgokban, még szóval is értekezzék, barátságosan kéri 
ót, hogy, ha ez iránt vele egy értelemben van, az egyútlbe- 
szélgetés napját és helyét mielébb tudatni, addig is pedig, 
azon szolga előadásainak, teljes hitelt adni, szíveskedjék *.

Szombaton estve, január 5-dikén, adta meg Pemflinger 
István, Nádasdynak, Ferdinánd levelét. »Tüstént engedelmeske
dem vala —  monda ó , Ferdinándhoz másnap írt válaszában —  
felséged parancsainak, ha történetből, mielőtt felséged levelét 
veszem, arczomon, és pedig szememhez közel, sebet nem 
kapok *; mi, félek, nehogy felségedhez menetelemet hosszabb 
ideig gátolja, mint akarnám, —  mert, e hideg légnek, magamat, 
illy veszedelmes sebbel, főként miután a szememről van kér
dés, kitenni nem merem. Felségednek én, mint legkegyel- 
mesb uramnak, esedezem: méltóztassék, ezen mind jogszerű 
mind igaz mentségemet, kegyelmesen elfogadni. Ha azalatt is, 
valamelly ügyben, az én szolgálatomra lenne szükség, felséged 
írhat, vagy üzenhet, mindenekről, azon egyetlen dolgot kivéve, 
mellyel, felségeden kívül, —  miként a magyar példabeszédben 
mondani szokás —  m ég az i n g e m  s em a k a r o m hogy  
t u d j a ,  s nem is akarhatom, véglehelletemig *. Én pedig,min
denben, mi a felséged hasznát, javát, becsületét s méltóságát 
illeti, —  de mindenkor saját bitem s becsületem sérelme nél
kül — úgy fogom magamat viselni, felségednek, végperczenete- 
mig, úgy fogok szolgálni, hogy panasza reám soha se lehessen, 
sőt inkább oka legyen hozzám kegyelemmel viseltetni. —  1

1 Eredetije a cs. k. titk. levéltárban. — * »Paruissem mandatis V. Ma
jestatis subito, Nisi casu quodam, antequam literae V. Maiestatis allate fuis
sent, vulnus in faci;, idque circa oculum accepissem.* — * »Si vero inte
rim aliqua in re seruitute mea opus fuerit, V. Maiestas potent vel scribere 
vel nuociare de rebus omnibus, Excepto illo negocio, quod ne camisiam 
meam (vt prouerbio vngarico dici solet) praeter Maiestatem Vestram scire 
volo, neque velle potero vsque vsque ad finem.*

Jan. 9.

Jan. β
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Nagyságos Bornemisza úr —  jegyzé meg —  naponként jobban 
van; ajánlja szolgálatát felségednek, és fenséges hitvesének; 
az ellenfél súrgeti; mind levelei, mind követei által; —  de 
rendületlen áll. Felséged ne kételkedjék legkisebbet is; meg 
fogja látni, miszerint én, semmit el nem mulasztandok, —  
valamint azt, hogy eddig semmit el nem mulasztottam, nem
csak látta, de tapasztalta is. Bornemisza úr, minden esetre 
akarja, hogy a szolgái méltatlan haláláért, törvény, vagy elég
tétel szolgáltassék. Erről öt, lebeszélni nem lehet; és, becsülete 
sérelme nélkül, máskép nem is tehet. Én, felségeddel, kezdet 
óta, mindig nyíltan és őszintén bántam, —  könyörgök felsé
gednek: bánjék felséged is szinte-úgy én velem; és a miket 
felségednek egyedül magának mondtam, vagy ezután mondan
dók, írandók, avagy üzenendek, felséged, miként eddig áll
hatatosan tette, —  mit én azon alkudozásokból, mellyek i t t ,  
e napokban, ezek és Bornemisza úr közölt történtek, könnyen 
érthettem, mert felséged úgy viseli magát, mintha Bornemi
szával semmi egyetértése nem volna *, —  jövendőre is a leg
nagyobb titokban tartsa" *.

Räuber Kristóf, ki a Ferdiuánd és Nádasdy között folyt 
ezen titkos levelezésről semmit sem tudott, nyugtalanul várta, 
királyának elhatározó válaszát. »Ezelőtt hat nappal, saját ke
zemmel, két levelet írtam felségednek —  panaszlá ő , Nádas- 
dyéval egy napon kelt újabb levelével — a pozsoni vár ügyé
ben; reménylvén, hogy mielébb feleletet kapok; mi azonban, 
mindeddig nem történt. Kétlem: vájjon e nagy késedelem, fel
ségednek, nem csekély kárt nem fog-e okozni? Biztalgattam 
ugyanis, egész tegnapig, mind a két felet; s most, látom, ezek 
más gondolatra akarnának térni. Felséged tehát, méltóztassék, 
engem, akaratáról, minden további haladék nélkül, tudósítani. 
Az ügyek lassú menetelét, a fenséges királyné, és a magyar urak, 1

1 »Ita enim se gerit Maieetas Vestra quasi nullam intelligentiam haberet 
cum Boroemyza.* — 2 Eredetije a cs. k. tills, levéltárban.
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milly nehezen veszik?! alig mondhatom. Felségedet tehát kérem: 
dolgairól, az eddiginél jobban gondoskodni, méllóztassék" \  —  
Brodarics, a kanczellár, hogy Ferdinándnak az ellenfél állásá
ról és hangulatáról alapos fogalma legyen, e tudósítást, a prze- 
misli püspök által, múlt évi december 5-dikéről, Esztergomból 
hozzá írt érdekes levélnek eredetiben átküldésével kísérte *.

Ugyanaz nap, Kobazics János, a közte és Pächter között, 
a horvátországi gyűlésen ezelőtt néhány nappal támadt egye
netlenséget, Ferdinándnak panaszosan feljelentette, s a hadak 
mikénti tartása ügyében Harracbnak is írt *; a pozsoni városi 
tanács pedig, farsangi kedveskedésül, az eléggé szorult álla
potban lévő királynét, vízkereszt utáni hétfőn, január. 7-dikén, 
hét-hét kros 10 fogolymadárra], néhány pisztránggal, galó- 
czával, kövi pontytyal és két zsemlyeczipóval, más nap Räu
ber Kristófot szinte néhány olly nemű halakkal s szintannyi 
zsemlyeczipóval tisztelte meg *.

A fennebb-elősoroltaknál azonban, sokkal nagyobb gondot 
adtak Ferdinándnak, Tótország rendei; kik, úgy látszik, a múlt 
évi dec. 18-ikára hirdetett gyűlésükön, Frangepán Kristófot, vagy 
a Batthyányi Ferencz ellenműködései miatt, vagy azért: mert még 
az őt kinevező Jánost sem fogadták el országostul királyukul, bán
ná elismerni nem akarván, vizkereszt napján, vasárnap, a János 
királyi parancsára, Dombró mezővárosában újólag egybegyűltek. 
Frangepán, a Ferdinánd újabb meghívását, miként előre látni 
volt, megvetve % mint János királynak főkapitánya, s Dalmát-, 1

1 »Quam moleste Serenissima Domina Regina et Domini Hungari ferunt 
tarditatem negotiorum, vix exprimere possum. Quare rogo Maiestatem 
Vestram ut veUit rebus suis melius quam hactenus factum est providere* 
stb. Eredetije a ce. k. titk. levéltárban. — 2 Cs. k. titk. levélt — * Ferdi
nánd és Harrach levelei Kobazicshoz, 1627 mart 13. és 14-dikéról, a cs. k. 
titk. levéltárban. — * »Item Montag nach Trium regum geschenckt der Kö
nigin X raubhendl, ains per VII kr. Mer etlich Körben, Koppn vnd gründl 
per II t. II ß d. zwen semelweck per V ß X thuet IUI t. XX d. Item Erich- 
tag damoch geschenkt dem Bischof von Laybach stb. Pozson város számvi
teli könyve 1627. — 5 Moro János tud. 1627 jan. 6-ról; Sanud. XL1I1, 
378 lev.

Jan. 7. 

jan. 8.

Jan. β.



412 i m
Horvát- és Tót-országok, úgy Somogy és Pozsega vármegyék 
védője 8 ótalmázója, nyitotta meg a gyűlést A király részéről, 
nagyságos alsó-lendvai Bán By János és vitézlő gibárti Keserű 
Mihály jelentek meg követekül s biztosokul; kik, a magyar ki
rályválasztó országgyűlésen Székesfejérváron is felolvasott és 
megerősített 1505-diki rákosi határozatot szinte felolvastatni s 
köznyelven érlelmeztetni kívánván, e végett) azon határozatnak 
néhai gróf Szentgyörgyi Péter országbíró által hiteles alakban 
kiadott példányát, Frangepánnak, és az egybegyült urak és ne
mesek közönségének, átnyújtották; annak értelmében, mind Já
nost királyukul, mind az általa kinevezett gróf Frangepán.Kris
tófot bánjokul, elismertetni kívánták, —  aztán, az ország védel
mére, adót sürgettek. E tárgyak feletti vitatkozások, három nap, 

ua. e. január 8-dikáig tartottak. A rendek, a királyi kivánatokra, haj
lottak ugyan, de a fenforgó nehéz körülményekben, hol egy 
felől a töröktől, más felől a horvátoktól, harmadik felől Fer- 
dinándtól kelle rettegniök, Frangepánt esküvel kötelezték a rra : 
hogy a békének és egyességnek János és Ferdinánd közötti 
létrehozásán, egész ereje és tehetsége szerint fog munkálódni. 
Ezen eskü után, az adót is megajánlották1; köz értelemmel ité- 
lőmestert választottak, s végzéseik felől a királyt tudósították *; 
Erdődy Simon zágrábi püspök azonban, a felolvasott rákosi ha
tározatot, magának, jogai ovatékául, hiteles alakba átírva, kia
datni kérte, —  mit Frangepán, ugyancsak január S-dikán, 
ladomérczi Bradács Imre albán és körösi főispán pecsété alatt 
teljesítvén *, a gyűlés eloszlott, s Frangepán Kristóf, még az 1

1 »Aim den verganngen Lanntag denn er (Frangepán) zw Dobraw ge
halten , hat er vnnder anndora der Lanndschafft daselbs eohwerenn mues- 
sen, vnnd zwgesagt, das Er zwischen E. Khu. Majestät vnnd des wayuoda 
frid vnnd Ainigkheit zumachenn, Nach seinen hochstenn vermugen, darin
nen zw benumenn, Darauf hat Im dy beruert Lanndschafft ein Stewer zw 
geben bewilligt.* furisies Miklós eredeti tudósítása Ferdinándhoz, 1527 ja
nuár. 22-ről, a cs. k. title, leváltárban. — * Frangepán Kristóf levele 1527 
május 29-ről, a cs. k. titk. levéltárban. — * Az, hogy a rákosi 1505-diki 
határozat egy példánya a néhai gróf Szentgyörgyi Péter utódainál volt s akt
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nap, Zágrábba tért, itt a megye rendéivel külön is tanácsko
zandó *.

Több mint valószínű, hogy a horvátok által elválasztott 
királyi felség iránt magát e l á bpo r i g  mega l ázó"  gróf Zrínyi 
Miklós, január. 7-dikén,Gvozdanzki nevű várából, kél szolgáját, 
a czetini gyűlésen jelen volt nemes Csipcsics Tamást, és Sza- 
dolth Ádámot, a tótországi rendek ezen mozgalmai tárgyában 
küldötte Ferdinándhoz *; egyébiránt, hogy a közvélemény Tót
országban a János-párt felől miként nyilatkozott, elég tanúságul 
szolgálhat az, mit Sátor Gáspár, Zágrábból, az országgyűlés 
zárnapján, Dalasics Ferenczhez Velenczébe írt. »Gróf Kristóf 
—  mond — itt van. Ezen tótországi uracsok, a múlt vasárnap, 
országgyűlést tartottak, és Kristófot, a királyi felség, Tót- és 
Horvátország bánjává, főkapitánynyá stb. nevezvén, ezen or
szággyűlésen megerősítették. A király őt, mostan, ollyan nagy- 
gyá tette, miilyen, rajta kívül, nemzetségéből, nem volt soha 
senki; s ha ez a keresztyénség javára van, isten tartsa, ha 
pedig ellenkezőleg, isten verje meg. Jelenleg, úgy látszik, jól 
viseli magát. A király 5000 lovasra adott pénzt neki; Goriczát 
elfoglalta; vidékén 2000 lovas mutatkozott, kiket napról napra 
fizet. Nem tudom a dolgok mikép lesznek, de, mennyire látom, 
a mi királyunk és Ferdinánd herczeg közt, egy szép háború 
van készülőben. Egy rész ezzel tart, más rész amazzal. A hor- 
vál urak, mint János korbovai gróf, többekkel, a herczeg-

ezek adták volna át János királynak, mint Pray Annál. Reg. V, 132 1. ál
lítja, semmi bizonyítványon nem alapszik; de arra nem is volt szükség, 
mert az említett határozat számos példányokban osztatott ki az országban, 
s miként már a 162-dik lapon megjegyzők, a cs. k. titk. levéltárban mai 
napig is több eredeti példányban van meg. — 1 Jurisics Miklós tud. 1627 
jan. 22-ról, a cs. k. titk. levéltárban. — * Eredeti megbízó-levele ugyanott; 
«Cuius (Maiestatis Vestre) pulveribus pedum me commendo. Datum in Arce 
mea Gwozdanzky Die 7 Mensis January Anno Domini 1627 stb.* Nevezetes 
bogy gróf Zrínyi Miklós, Ferdinándot még ekkor sem czímezi Magyaror
szág királyának, noha majd minden egyéb czímeit a ezek közt horvát
országi királyságát is elószámlálja.

lm. 7.



414 * * * » .

nek mind meghódoltak 8 hűséget esküdtek; ki, nekik, bizonyos 
számú lovasságra fizetést ad; mennyire? még nem tudni; csak 
az bizonyos: hogy gróf Kristófon és ennek atyján kívül, mind
nyájan a herczeggel tartanak, s e napokban számos lovasság
gal megindultak Becs felé, miszerint azon herczeget a cseh
országi, sléziai és más tartományokbeli koronázásra kísérjék, 
így, majd, miután dolgait minden alattvalóival rendbe hozta, azt 
hiszem, mindjárt kikeletkor, elég részünk lesz a háborúban. 
Egy oldalról  a német ,  másról  a török — tehát bol
dog lesz, a ki magát valamelly békés helyre elvonhatja. Azt is 
hiszem, hogy a mi királyunk, ha a németeknek ellent nem 
állhat, a tö rököket  hívja ki; legalább a köznép így be
szélget. Isten segélje a keresztyénséget, —  de annyi bizonyos, 
hogy háború nélkül nem maradunk!4 \

1 »EI conte cristophoro e qui, e oosi hanno autó diéta queed signoréd 
de schiauonia Dominica pasata; la maeeta dil re la fato bano di schiauo- 
nia et crouatia stb. e in questi diete e stato confirmato, e la ma
esta dil re....in modo la fato tanto grande, che mai nisuno de sói e 
stato tale, ebe essendo meglio per la eristianita dió le perserui di ben in 
meglio, beesendő contrario dio lo sfundi stb. Non so come le cose 
paserano, ma per quanto vedo si aparichia vna bella guerra infra el nostro 
re e ii principe ferdiuaudo; vna parte tien col principe, laltra col re, li 
signori di coruada, come conte Giouane de Corbauia, e tutü li altrí signori 
di coruatia, sono sotoposd al principe, a questi di jnrato a lui la 
fidelta, e principe de loro soldo per vno numero di cavali, qual ancora 
non se ha inteso, ma questo e uero ehe se bano sotto messo al principe 
tutti, excepto Conte Cristophoro e suo padre .... a questi di sono partiti 
con mold caualli a la volta di Viena, a menar el principe a la incorona- 
tione dil reame di Bohemia stb. Credo ebe a questa prima vera habiamo 
bauer guera asai- Dan canto da todeschi da laltro canti dali turchi, in 
modo beato colui che se pótra retirare a locho pacifico. Credo 
ancora: sil nostro re non potera ostare alli todeschi, fara venire li tur
chi, ehe el uulgo parla cosi; Dió ajuti la eristianita......ma que
sto e certo che senza guera non saremo® stb. Sanudonál XLII1, 421 lev. 
Világos ezekből, hogy Frangepán csak ezen országgyűlésen erősittetett meg 
a rendek által, báni hivatalában, s ezért nem irta magát még az Erdődy 
Simon részére kiadoU oklevélben sem bánnak. — Frangepán január. 
8-dikán a Moro János tudósítása szerint is Zágrábban volt. Sanudo u. o. 
378 lev.
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Ausztriában, ezalatt, a rendeietek szétmentek, hogy a Fer- 

dinándot Csehországba kísérendő s csupa ifjúságból állandó 
2 0 0 0  főnyi könnyű-lovas had, egészen fekete köntösben s 
francziáean láncsával ellátva, január. 10-dikére kiálljon l. —  És, **»· io. 
e tisztelgő sereg egybevonúlása napján, nem mulasztotta el 
Ferdinánd, Brodarics Istvánt tudósítani affelől: hogy a prze- 
misli püspöknek minap vele közlött levelét, nagy vágygyal ol
vasta s néhány kevés tanácsosaival is közlötte; mellynek átkül
désével tanúsított hűsége s hajlandóságáért, midőn végtelen kö
szönetét jelenti s a levelet neki ezennel viszszaküldi, nem 
hallgathatja el, milly megnyugtatására szolgál: hogy Brodarics, 
az ő dolgaira, annyi gonddal van, —  semmit nem kételkedvén, 
miszerint azt, b á r h o l  l e g y e n  i s ,  iránta folytatni fogja *.
—  Ha Ferdinánd, Brodaricsnak ezen vonzalmában, valóban nem 
kételkedett-e, s ha e szavak, a May tollába, csak történetesen, 
vagy tán némi jóslatot rejtőleg, csúsztak-e? nem olly sokára 
meglátjuk; — addig, egy más tárgyra, monyorókeréki Erdődy 
Péterre, fordítsuk figyelmünket

Erdélyben, egy „ E r d ő d "  nevet viselő nem, vagy had, 
vagy nemzetség, már az Árpád házbeli királyok idejében vi
rágzott; 1 3 ) 6-ban Boünán, Küküllő vármegyében, Miklós  
mester, kecskési várnagy, az E r d ő d  fia, élt; s hetven évvel 
később, 1389-ben, ezen „Erdőd-nembeli" Miklóst, fia Ta- ' 
m á s ,  a „Bakócz"-nak nevezett mester, és éltől származott

1 »Cogi sono Ii mandati per lauetria ebe per li X dil presente debano 
auiarse, sorano come per anti ecriasi da 2000 caualli armati alia legiera 
con lanza a la francege, et tutti Ii habiti negri, et questi sono tutti goueni, 
per honorar dicto priucipe.* Moro János tudósit. 1527 jan. 5 ről; Sanudó- 
nál XLI11, 378 lev. — * »Reddite sunt nobis litere Deuotionis Vcstre date 
in festo Epiphaniarum domini, vnacum alijs Episcopi Premisliensis, quae 
legimus, auide quidem, illasque cum paucis Consiliarijs nostris communica- 
uimus. Agimus itaque eidem gratias immensae de tam prompta sua in nos
fide et affectione...... aperto nobis igitur constat res nostras precipu? illi
esse cur$, plane nihil addubitantes quod illam proinde etiam vbicumque 
locorum constituta sit in nos continuabit slb. Datum Vienne die 10 Januar. 
1527. Regnorum11 stb. Ered. fogaim, a cs. k. titk. levéltárban.
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unokái: P é t e r  és B á l i n t  válták fel, kikkel P á l ,  a J á n o s  
6a, egy-időbeli volt \  Mi történt, még később, e nemzetséggel? 
nem tudjuk, —  száz év múlva, egy e r d ő d i  Ba k ó c z  T a 
m á s t ,  a győri püspöki székben, s a szinte erdélyi számazásü 
Mátyás király udvaránál alkanczellári méltóságban, látunk. Isme- 
retesb e férfid a bon történeteiben, hogysem róla sokat mon
danunk kellene; megjegyzenünk, csak annyit szükséges: hogy 
ő , használva állását, mellyre a szerencse vitte, nemességét, 
mellyből nemzetsége kiesett volt, előbbeni czímerével együtt, 
maga és testvérei s unoka-ócscsei részére, Mátyás király által, 
Bécsben, 1489-diki vizkereszt ünnepén, megerősíttette. Test
véreiül, a czímeres nemesi levélben: Miklós  és B á l i n t ,  uno- 
ka-öcscseiül pedig: P é t e r  és Pá l  az említett Miklósnak, meg 
Tóbiás és J á n o s  néhai Jánosnak fiai, számiáltatnak, mindnyá
jan » e r d ő d i  Ba kóc z "  elő- s illetőleg vezeték-nevezettel 
jelelve 2; kikben a régi E r d ő d  nemzetség ősi neveire nem 
ismernünk, nem lehet. A czímer: egy vért, fél-kerékből növő 
szarvassal; melly, bár ősinek mondatik, a tan szabályai szerint 
a romjaiból emelkedő nemzetségei tünteti élőnkbe. Tamás püs
pök, majd bíbornok és esztergomi érsek, igen jól tudta, hogy 
vagyon nélkül a nemesség vajmi lenge czím; ezért, megtakar
gatott jövedelmeit, fekvő jószág szerzésére, s ez által, egy tehetős 
erős nemzetség alapítására fordította, melly a magán jólét mellett, 
hazáját is hathatósan képes legyen segíteni. Nemessége megerő- 
síttetése után, ritka év múlt el, hogy birtokát, egy vagy más ura
dalommal, nem szaporította volna; 1493-ban Monoszlót, 1495-  
ben a szép Nagy-Somlyót, 1496-ban Monyorókeréket, királyi 
adománynyal *, —  ugyanezen évben, Veres-Egyházon, Szadán, 
Zsidón stb a Rozgonyi Klára özvegy Egerváry Lászlóné, 1497-  
bcn a Rozgonyi Borbála gróf Frangepán Mihályné, s 1499-ben a 1

1 »Magister Thomas .... filius Magistri Nicolai de genere Erdőd.* 
Eredetijei a gróf Erdódy nemzetség levéltárában. — * Eredetije ugyanott. 
— * Gr. Erdódy levéltár.
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Rozg*nyi Dorottya , cldbb özvegy Pálóczy ímréné, majd rátőti 
Gyulafly Istvánné részjószágait, örök áron szerzetté és miu
tán Ulászló királytól az iránt: bogy keresményeiről végrende
letet tehessen, engedelmel nyert *, roppant vagyonát, rokon
sága közölt, h i t b i z o m á n y u i ,  még életében, következőképen 
osztotta fel: Vas vármegyében Monyorókerék, Körmend és Ve
restorony vagy mint ma nevezik Vörösvár; Veszprémben Som
lyó; Kőrösben Monoszló, Szarvaskő ésDiánvára; végre Varasdban 
Császárvára nevű várakat és várlakokat, minden tartozandósá- 
gaikkal együtt, fennebb-emlílett unoka-öcscsének, vitézlő erdődi 
Bakócz Pé t e r ne k ;  — Csabrág várát pedig Hontban, és Bény 
mezővárost Barsban, szinte tartozandóságaikkal, a már mon
dott Bálint fiainak, vitézid erdődi Bakócz I s t v á n  és F a r 
ka s nak  hagyta, —  ollyképén: bogy az itt megnevezett jószá
gokat ezen atyafiak, miként ivadékaik s maradékaik is, örö
kösen bírják ugyan, de se egyik a másikai azok iránt azért, 
mert neki talán kevesebb jutott, perbe ne foghassa, se a maga 
részét, akár örökösen akár zálogkép, soha egyik is, a nemzet
ségen kívül el ne idegeníthSsse; hanem, ha valamellyik meg
szorul s a szükség kényszeríti, a másik atyafinak tartozzék azt, 
még pedig érvénytelenség és megsemmítés terhe alatt, eladni 
avagy' zálogba vetni. Bakócz J á n o s t ,  ki szinte unoka-öcscse 
volt, végrendeletéből azért hagyta ki, mert ezt, bölcsőjétől 
fogva, részint maga mellett, részint külföldön, nagy költséggel, 1

1 A nagyváradi káptalan által elfoglalt jószágokat illető oklevelek hiteles 
jegyzéke; saját gyűjtemény. — 2 »Consensus condam domini W ladislai....
ut Reverendissimus in Christo pater dominus Thomas___ de universis
(bonis) et juribus possessionsriis ubivis habitis, aliisque rebus suis mobi
libus et immobilibus quocumque nomine vocitatis, a Deo'sibi collatis, sive 
in vita sive in mortis articulo, quodeumque testamentum sub quacumque 
forma verborum, sive per literas et scripta, sive viva duntaxat voce, et 
quibuscumque personis, tam ecclesiasticis et sccularibus quam etiam eccle
siis dei facere voluerit, libere testari, et pro arbitrio ac toto vel in parte 
disponere possit et valeat* Ferdinánd 1634. novemb. 25-kén kelt levelé
ből, eredetiből.

27
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papnak nevelte, s nemcsak esztergomi és tileli préposttá de  
zágrábi püspökké is tétette. Egyébiránt, többi jószágairól úgy 
rendelkezett, hogy azok azon testvéreinek és unokáinak jussa
nak, kiknek nevei az illető szerzemény-levelekbe beiktatvák \  
Péter, a végrendelkező által különösen kegyelt, nem sokára 
elhagyta a nemnemesi régi ι/Bakócz" nevet, s a tekintélye
sebb »monyorókeréki Erdődy" vezeték-néven, terjedelmes jó
szágai segedelmével, kitűnő állást kezde kivívni, mind ilthonn, 
mind Tótországban; sőt, hogy a magyar dolgokra már akkor 
nagy befolyású Ferdinánd ausztriai főherczeg kegyét is meg
nyerje, egyszersmind magát az ország tős gyökeres előkelő 
nemzetségeihez vérségi kötelékkel csatolja , 1 5 2 6-ban, farsang 
kezdetén, Ferdinándnak, Polidór oropi püspök által, azon aján
latot tette: miszerint özvegyi állapotát újabban a házas élettel 
kívánván felcserélni, e részben egészen az ő tetszéséhez alkal
mazza magát; s hogy e czélját elérhesse, Ferdinánd, a hit
vese, Anna főherczegasszony mellett, komornakép szolgáló 1

1 »Primo totalia Castra et Castella Monyorokerek, Kennend et Weres- 
tboron in Castriferrei, Somlyo in Wesprimiensi, prelerea Castra Monozlo, 
Zarwaekew et Dyanwara in Crisiensi, Item Chasarwara in Warasdiensi Co
mitatibus existenlia, cum universis oppidis stb. Egregio P e t r o  B a k o c z  
de Erdcwd, nepoti suo ex fratre carnali; Ceterum totale Castrum Chabrak 
in Comitatu Hontensi adjacens, una cum oppido Been appellato, in Comi
tatu Barsiensi h a b ito .... E greg ijsS tep h an o  e t W o l f f g a n g o  filiis Egregii 
condam V a l e n t i n i  similiter B a k o c z  de predicts Erdewd . . . .  dedisset, 
donasset, reliquissctque.... ita quod unaqueque partium predictarum et here
dum ipsarum, premissa divisione et jurium poesessionariorum sequestratione 
in perpetuum contenta esse debeat, atque teneatur, nec aliqua parcium alte
ram ratione previa in Causam convenire, litiumque processibus impetendi 
habeat aliquando potestatis facultatem; quodque partes prenolate, earumque 
heredes, prescripts Castra, Castella stb. jure perpetuo aut pignoris titulo a 
se alienare nullo unquam tempore valeant, sed si aliqua parcium predicta
rum, necessitate forsitan ingruente, ex huiusmodi juribus possessionariis 
ant impignorare, aut perpetuitatis jure et titulo cuipiam inscribere vel ob
ligare cogeretur, extunc nemini alteri quam fratribus suis prenominatis, 
ipsorumque heredibus inscribendi aut obligandi et posteritatibus habeant 
auctoritatem* stb. Ugyanonnan. Említi Budai Ézsaiás is , Polgári Lexicon I, 
83—84 1. Nem ismerünk ennél régibb hitbizományt hazánkban.
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Dersffy Kata közt és ő közötte, házasságot eszközölni méllóz- 
tassék Ferdinándnak és Annának az, hogy e gazdag ma
gyar nemeshez egy az ő udvarukban nevelkedett hölgy csatol- 
lassék, a jövendőkre nézve czéiszerStlennek épen nem látszott, 
—  azonban a kivitel kissé több gondot okozott; mert Katalin, 
bár néhai Dersffy Miklósnak kilencz közt hetedik árva gyer
meke 2, —  anyja, a termékeny Batthyányi Perpetua, a ha
talmas bánnal, Batthyányi Ferenczczel testvér lévén —  en
nek unoka-húga volt; keze tehát, egy olly könnyen, minden
nek készen nem állott. A király, Lajos, illetőleg tevékeny 
hitvese Mária, keresteték meg Ferdinánd által, elébb levél, 
aztán az említett püspök közbejáruitával, mozdítanák elő ré
szekről a dolgot. És Lajos, miként böjt elején február. 22- 
dikén keit válaszában jelenté, valamint mindenben, úgy eb
ben is örömmel kedveskedik vala sógorának, ha az alatt, mig 
a püspök vele tanakodott, Erdődy, elébbi szándékát meg 
nem változtatta volna *. »Hogy fenséged illy kegyes és ked- 1

1 »Nequeo condignas eidem gratiarum persolvere actioues,___ cum no
vissimis his peractis diebus Rev. 1). Polydorus Episcopus Oropiensis otc. 
per me Vestre Serenitati specialiter delegatus, vt matrimonium contrahen
dum , inter neptem Magnifici Domini Francisci dc Balhianj Croalie bani, et 
m e, coram eadem Vestra Serenitate, ac su? Inclit? Conthoralis Doming me? 
pertractaret, ab ipsa remissus, tam fauorabiles nutus suos, nccnon et an- 
tedicte domin? me? Serenissima ad me deportaveijt; habita etiam ab am
bobus commissione, vt coram Inclyti ct Serenissimi nostri regis ac regine 
Majestatibus per ipsum incumberetur, quatenus tale connubium omnino 
optati effectus exitum adipisci posset.* Erdődy Péter eredeti levele Ferdi- 
nándhoz; „Datum in Castro Mouyorokerek feria quinta post dominicam Ju
dica (mart. 23) MDXXV1, fidelis servus: Petrus Erdewdj de Eberaw m.pr.® 
a ce. kir. litk. levéltárban. — * Budai, Polg. Lex. I, 536 1. hol Dersffy 
J á n o s  hibásan áll M i k l ó s  helyett; mert több eredeti levelekből tudjuk, 
hogy Batthyányi Perpctuának Dersffy Miklós volt a férje. — * »Scripserat 
nobis Serenitas Vestra proximis diebus, ac etiam per Reverendum Polydo
rum Episcopum Oropiensem, Nuncium suum, nuntiaverat, ex parte cuius
dam malrimonij, inter fidelem nostrum Egregium Petrum Erdewdi de Mo- 
nyorokerek, et honestam puellam Catherinam Dersfy, Camerariam Serenis
sime sororis nostrae, Consortis Serenitatis Vestrae Charissim? conficiendi: 
Qua in re nos libenter partes nostras interposuissemus, nisi interim, dum
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vező akaratának s várakozásának nem lehete engedelmes
kednem — menté magát Erdődy, már farsang után, martius 
2 3 -dikán, Ferdinánd előtt —  a fájdalom rendkívüli gyötrelmeit 
el nem kerülhetném, ha szándékom tisztaságát a dolog jelei 
nem mutatnák, s ugyanezek arra, hogy fenséged előtt mentsé
get és bocsánatot nyerjek, érdemessé nem tennének. Mert, 
hogy egyéb okokat mellőzzek, mellycket, levélre nem bízhat
ván, szóval szándékozom fenségednek nem sokára előadni, 
—  hirtelen, s a legrövidebbre szorított időperczben, olly és 
annyi vetélytársak rohantak meg, lelkemzaklató sót zavaró ké
relmeik, rimánkodásaik és mintegy szorongalásaikkal, hogy 
látván, miszerint innen, magyarországi nagyjaink között s én 
közöttem, számtalan különböző versengések s gyűlölségek fog
nak támadni, e veszélyek elhárítására, mi lépést tegyek? ele
get haboztam; mígnem, mindnyájok reménye és tűnődő kérel
mezései felett, valami ollvat, mit meg is tettem, nem válasz
tottam. A fenséged kedvezésétől azonban el mégsem tántorod- 
tam, sőt iránta viseltető engedelmességemnek annál inkább 
megfelelni hittem; mit fenséged, miként egyebekből, úgy ab
ból is láthat, hogy egy a fenséged nemzetéből való hölgyet 
csatoltam magamhoz; —  semmit nem tekintve: miszerint Ma
gyarországon sokkal gazdagabbakat, és szinte nemeseket, kap
hattam volna. Ezt pedig azért tettem, hogy magamat az e 
részben minden hibától ment és ártatlan tisztelendő Polidór 
püspök űr által fenségednek kijelentett azon elébbeni elhalár- 
zatomhoz alkalmazzam, miszerint a fenséged tetszéséhez ké
pest veszek feleséget. Mit hogy teljesítettem, fenséged, nem 
kétlem, elég tisztán látja; miután, mint mondám, egy nőt,

ÍNuncius Serenitatis Vestrc apud uos egit, Petrus Erdewdy in aliud votum 
atque propositum, vt nobis dicitur, sese dimouisset; Quod si non contigis
set, fuissemus in ea ipsa re, vt in omnibus solemus, quamlibentissime 
Vestre Serenitati gratificaturi.1’ Lajos király ered. levele Ferdinánd tóher- 
czeghez, 1526 febr. 22-ről, a cs. kir. titk. levéltárban.
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magamhoz, a fenséged ausztriai tartományából csatoltam" \  
E német nő neve »Puchaim Borbála" volt. Dersffy Kata , mint 
mondják, utóljára is, valamelly spanyolhoz ment férjhez *. 
És bár nem hihetjük, hogy azon nem épen lovagias tett, meiv- 
lyet Erdődy Péter e honleány irányában elkövetett, Ferdi- 
nánd tetszéséi nagy mértékben megnyerhette volna, a mohá
csi nap után bekövetkezett nehéz körülmények kívánták, hogy 
ő a fennebbi levélben tolmácsolt kedveskedő ragaszkodást, sa
ját érdekében meghasználja. Erdődy ugyanis, ezen második 
házassága után nem sokára, a n vitézlő" nemesek sorából a 
»nagyságos" zászlósok rendébe emeltetett; Mohácsnál tulajdon 
zászlóaljat vezetett; s megmentvén őt szerencséje a haláltól, 
neve az életben-maradt néhány nagyok kötött még kitünőbbé, 
Ferdinand előtt pedig annál figyelemre méltóbbá lett, mert azt 
nemcsak Nádasdy Tamás a Linczben September elején benyuj- 1

1 »Non euitarem quin immodica doloris anxietate afliccrcr: cum tam 
propitiabili ac benigno Serenitatis Vestrc nutui et expcctationi obtemperare 
minime mihi hac in parte permissum extiterit, nisi ipsius rei uestigium 
■Μς mentis sinceritatem obstenderet; meque coram V. S. excusatione ac ue 
nia dignum redderet. Nam omissis alijs causis literis non confidendis, quas 
breui oretenus S. V. exarare intendo: Repentino quodam nngustoque tempo
ris momento, tante tamque frequentes diuersorum competentium preces, 
obtestationes, ac quasi coartationes, animum meum eolicitanles, imo per
turbantes, super me irruerunt, v t, perspicienti cx hoc tam innumerabiles 
ct uarias emulaliones ac odia inter primates nostros Hungária ct me oriun
das, quo pedem, citra talia pericula tigere debuissem? midii ambiguum 
satis uideretur: nisi preter ipsorum omnium spes ac solicitas petitiones ali
quod tale medium, prout feci, delegissem: nec tamen a fauore V. S. deui- 
ans: quinimo me ei magis obsecuturum discernens: Quod eadem V. $. in 
hoc sicuti in alijs percipere potest; eum unam ex sua natione mihi copu- 
lauerim; non inspiciens quod ex Hungária longe locupletiores, et eque no
biles habere potuerim: Quod feci, ut me resolutioni prim? conformarem, 
quam medio ipsius Rev. 1). Episcopi Polydori, hoc in casu omni culpa ca
rentis, et innoxij S. V. siguißcaui: ubi me unam secundum beneplacitum 
eiusdem ducere uelle decreueram: quod non dubito ipsam satis clare intel- 
ligere, cum ut etiam preasscrui, unam ex S. Vest re prouintia Australi as
sumpserim.9 Erdődy Péter idézett levele. — 2 Budai Polg. Lex. I, 536 
és 598 L
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tott czírojegyzékbe sorolta, de az alsó-ausztriai kormánytanács 
is azok között mulatta fel, kik Ferdinándaak, a magyar ko
rona elnyerésére, segedelmöket, törekvésüket s egész szorgal
mukat ajánlják, —  mi több, a tettleges működésre fegyvert s 
hadi szereket is kérnek. Végtelen köszönetét jelentette Ferdi- 
nánd, Erdődynek, September 28-dikán Linczból hozzá írt le
velében, a buzgó ragaszkodásért; felszólította őt, hogy az or
szág előkelőit, főként a dunamellékieket, kik előtt neve s  te
kintélye nem csekély hatású, mind szóval, mind az ott lakó 
néhány főispánokhoz, zászlósokhoz és nemesekhez szóló m eg
bízó-levelek által bírja reá, miszerint vele, a czél elérésére, az 
igazság és méltányosság parancsához képest, egyesüljenek, —  
mit neki, ha eddigi hűségében s vonzalmában, miként nem 
kétli, állhatatosan megmarad, eszközölnie igen könnyű lesz; 
végre tudósította, hogy kérelmével egyenlőleg, miszerint a kő
szegi várat annál bizlossabban megótalmazhassa, ausztriai ka
marájának meghagyta, hogy részére hat mázsa ágyú-lőport 
szolgáltasson \  A Bécsben, October 2 5-dikén tartott tanács 
véleményének érteimében is, egy volt ő azon határszéli főbir
tokosok közt, kik a márton-napra kitűzni javasolt országgyű
lésre meghívandók s tanácsuk és nézeteik közlése végett fel- 
szólítandók valának. Azóta, változván a dolgok, úgy látszik, 
semleges szerepet játszott; a király választó gyűléseken meg 
nem jelent; s bensőleg Ferdinándhoz szítva, János ellen, ki- 1

412

1 »Vosquc nobis omnem operam, studium et diligentiam vestram obtule
ritis , sicut ex propositis vestro nomine exhibitis intelleximus; eapropter vo
bis gratias agimus ingentes, et nihilominus vos magnopere hortamur, ut 
nostro nomine, loco et v ice , apud regni praefati primores, et Danubii po
tissimum accolas, qui non parvam nominis et authoritatis vestrae rationem 
habent, instare atque agere velitis, quo nobis, pro voto nostro adimplendo, 
omni ope et auxilio adsint. Mittentes etiam ob id vobis litteras Credentio- 
nales, ad Comites, Barones et Nobiles aliquos, inibi habitantes, ut res eo 
facilius et maiori cum repotatione confici queat. Quod vobis admodum fa
cile erit, si pristinam vestram in uos fidem et affectionem, sicuti indubie 
facietis, in nos continuaveritis* stb. A pesti kir. tud. egyetem könyvtára 
kézirataiból, Toldy Ferencz barátom szives közléséből.
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nek pártján már, vérrokona, Erdődy Simon zágrábi püspök is 
állott, és kinek hatalmát tótországi jószágaira nézve méltán 
retteghette, nyilván fellépni Óvakodott; — ezért, a dombrói 
gpfilés napjaiban, részint ingadozatlan hűségét jelenteni, ré
szint az iránt: hogy jelen helyzetében mitévő legyen? tanácsot 
s  utasítást kérni, Ferdinándhoz küldött. »Nagyságos, őszintén 
kedveltünk! —  így szólt a válasz, mellyet Ferdinánd, hozzá 
intézett —  Káplánotok által, megbízóleveletek mellett előadott 
ajánlástokat értettük; és bár, irántunk viseltető húségtek és 
állbatatoeságtok felől legkevesebbé sem kételkedünk, benneteket 
buzdítólag felszólítunk, hogy abban ezután is erősen maradja
tok meg, —  nemcsak, de sőt a mi Magyarországunk főpap
jai, főrendéi és nemesei által, miként előttetek bizonyosan 
tudva lesz, fenséges hitvesünkkel együtt történt elválasztásun
kat, leveletekkel hagyjátok jóvá, helyeseljétek, s bennünket 
ennekutána, miként illik, természetes és örökös királyotok s 
uratokul ismerjetek el. Ha pedig az erdélyi vajda, vagy gróf 
Frangepán Kristóf, tőlünk, szándékotok ellenére, némelly fo
gások által eltéríteni ügyekeznék, ezen emberek illyetén szer
telen törvéseinek, színlelt betegségtek, vagy más fontos és 
törvényes akadály ürügyével fogtok, azon úton, mellyet 
majdan elmétek találékonysága sugall, ellenállani avagy kitérni, 
mindaddig, miglen Csehországunkból viszszajövén, miként 
egyebek úgy ezek felől is gondoskodhatunk. Azalatt tehát, 
mindkeltőjöket, csalóka szép szavakkal tartva, áltatgassátok, 
de hőségtek, igazlelkűségtek s erényetek épenmaradtával; 
mellyeket, miként eddig rendületlen megtartottatok, ezután is 
feddhetetlenül folytattok, nekünk e részben kedves, és kegyel
münkkel megjutalmazandó dolgot cselekvendők. Kelt Bécsben, 
boldogasszonyhó 1 o-dik napján 1 5 27-ben" \  1

1 »Vos studiosius hortamur ut . . . .  electionem . . . .  factam in nos et Se
renissimam Conthoralem nostram, per vestras omnino ratiflcetis et appro
betis, nosque in posterum vt par est pro Rege et Domino Vestro naturali
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n Pozsoa vármegye vitézlő és nemes fő- és alispánjai s 
szolgabiráinak, ami kedvelt híveinknek" — szóltak nyomban 

jin. ii. másnap, a Ferdinánd minap szétküldött iratai által felriasztott 
ellenkirály tettleges elfogatással fenyegető s nemzeti gyűlól&é- 
get terjesztő levelei, minden vármegyék t i s z t i - ka r a i hoz ,  
következő belső tartalommal:

»A k i r á l y  úr s a j á t  m e g h a g y á s a . *

János,  isten kegyelméből  Magyar-, Dalmát-,  
Horvát- stb. országok királya.

\itézlő és nemes kedvelt híveink! Igen nagy nemtetszés
sel vettük, hogy a tekintetes nemzetes és nagyságos fejdelem, 
Ferdinánd, ausztriai főherczeg, Csehország elválasztott királya, 
ezen ország belső állapotának felzavarására, s a mi híveink, 
tudniillik az ország főpap és zászlós urai s nemesei kedélyének 
és indulatának elcsábítására s tőlünk elidegenítésére, azon orszá
gunk mindegyik vármegyéjéhez, titkon s alattomosan, leveleit in
tézte. Ti pedig legjobban tudjátok: hogy a német  a magyar
ral mikép fér meg s mikép egyezik; tudjátok azt is: hogy 
ezen ország a külföldi fejedelmek s idegen nemzetek kormánya 
és igazgatása által milly veszélyek közé sülyedt. Nehogy tehát 
még nagyobb károk s veszedelmek következzenek, hűségteknek,
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et hereditario recognoscatis, Et si Wayuoda Transsylvaniensis, aut Comce 
Christophorus de Frangepanibus, per obliquum conaretur vos de vestro pro
posito a nobis audiere, Vos per simulationem valetudinis aduerse, aut al
terius grauis et legitimi impedimenti, viam quam tunc pro ingenij vestri 
industria reperietis, tam enormibus hominum studijs opponetis et excusabi
tis, donec ex Regno nostro Bohemie redeuntes tam ijs quam alijs providere 
queamus. Interea igitur utrique illorum bona verba pro fallacibus dando sic 
eos inescabitis, salua tamen in omnibus fide et integritate animi et virtu
tis vestre, quam sicut erga nos hactenus inconcusse seruastis, semper pos
tea quoque continuabitis inculpabilem* stb. Ered. fogaim. May kezétől, a 
ce. kir. titk. levéltárban. Egy szó sincs e levélben arról, mit ennek az Dng. 
Magazin IV, kötetében 377-dik lapon közlőit kivonatából Fessler (VI, 3501.) 
következtet, hogy t. i. Ferdinánd arra kérte volna Erdődyt, miszerint ma
gyarországi királylyá történt elválasztatását, T ó t o r s z á g  r e n d e i  á l t a l  
oklevelileg ismertesse el; mi ugyan, a körülmények illyen helyzetében, kü
lönös egy kérelem is volt volna.
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azoB hit és hívség, mellyel hozzáuk és ezen országunk szent 
koronájához kötelezve vagytok és tartoztok, egyszersmind hi
vatalaitok elvesztése alatt, ezennel a legszigoníbban meghagy
juk, miszerint ezen megyében mindenfelé t i t k o s a n  t ud a 
k o z ó d j a t o k  é s  v i z s g á l ó d j a t o k :  vájjon ollyatén levelek, 
nyilván vagy alattomosan, a megye nemeseihez avagy uraihoz 
nem hozatnak-e? — és, ha az illy levelek hozói s átadóinak 
nyomába jöhettek, azokat t ü s t é n t  e l c s í p e t n i ,  e l f oga t n i ,  
e a  l e v e l e k k e l  e g y ü t t  m i e l é b b  h o z z á n k  k ü l d e n i ,  
—  ha pedig azon urak vagy nemesek közöl valakiről azt, hogy 
az illvetén levelet látta, megkapta, vagy elolvasta, és nektek 
be nem jelentette, megtudnátok, az ollyat vagy ollyanokat 
névszerint ö s z s z e í r n i  tartozzatok; miszerint e nyavalyán 
idejében segíthessünk. Mit is nektek, teljes királyi kegyelmünk
kel elismertetni s kegyesen viszszafízettetni fogunk. Máskép 
tehát ne tegyelek. Kelt Esztergomban, remete szent Pál ünnepe 
utáni nap, az úr 15 27-dik esztendejében

E viszszariasztó rendszabály, melly a királyi városokra is 
kiterjesztetelt, főként az ország csekélyebb-erejű lakosaira vala 
számítva; mert a nagyokat, újabb kegyelmek s kedveskedések 
hintésével lehete csak, az ingadozó párt érdekei mellett meg- 1

1 »Accepimus admodum displicenter, Illustrem Principem Ferdinaodum ... 
literas suas ad disturbandum internum huius Regni statum, et seducendum 
a nobis, alienandumque animos ac mentes fidelium nostrorum . . . .  ad sin
gulos eiusdem Regni nostri Comitatus clam et occulte destinasse. Constat 
autem vobis optime, qualiter Germani seu Alemani, cum Hungaris conve
niant et concordent, Constat hoc quoque, in quanta pericula Regnum hoc 
ipsum Regimine et Imperio externorum Principum, et externarum nationum, 
precipitatum est. Ne igitur maiora incommoda periculaque sequantur, Fide
litati Vestre harum serie___sub amissione officiorum vestrorum firmissime
committimus, vt in illo Comitatu vbifpie secreto sciscitari et perscrutari ha- 
beatis, Si eiuscemodi litere palam vel occulte, ad Nobiles aut Dominos 
eiusdem Comitatus deferantur. Et si latores ac exhibitores earundera lilc- 
rarum intelligere poteritis, mox comprehendere captiuareque, et simul cum 
literis illis ad nos quamprimum mittere debeatis* stb. Azonkori másolata a 
cs. kir. titk. levéltárban.



tartani. Várday Pál, miután ez év első napján már a királyi fő- 
pártfogói jogot megnyerte, kívánta: hogy elvégre a római szent 
széknek is bemutattassék, s ez által az esztergomi érseki szék
ben megerősíttessék. János tehát a körülmények parancsához 
képest, engedve e kívánatnak, »a Krisztusban szentséges atya 
VÍI-dik Kelemen úrhoz, a római s egyetemes szent egyház fő
pápájához, mint legkegyelmesebb urához" *, illy lar- 

. íz. talmú bemutató-levelet intézett:
»Boldogságos Atya! Szentséged boldog lábainak csókolása 

után. Midőn minap, ama nevezetes és gyász csapás múltával, 
mellyel ezen Magyarország, az egész keresztyénség legiszo
nyúbb ellenségétől, a törökök császárjától kapott, azon ország 
kormánygyeplőjének vezetésére, isten kedvező kegyelméből 
felvétettem, lelkem üdvességére tarlózandónak láttam: minde
nek előtt azok felől gondoskodnom, mik a hitre és isteni tisz
teletre nézve legszükségesebbek. Minthogy tehát az esztergomi 
egyház, melly ezen országomban fő 2, lelki-pásztorától, néhai 
tisztelendő László érsektől, ki az ellenséggel vívott harczban 
hunytéi, megfosztalott, szorgalmasan kezdtem gondolkodni: 
kit válaszszak ezen egyház igazgatására legalkalmasabbat és 
leghelyesebbet. És, tisztelendő Várday Pál úr, ezen mind fedd- 
betlen életéről s tiszta erkölcséről ismeretes, mind ritka el- 
metelietségeiről s ügyviteli tapasztaltságáról jeles férfiú 3 jutott 
eszembe, kiről, emlékezem, hogy szentségednek már minapi 
levelemben is említést teltem. Tudván pedig, hogy ő , mind 
korábban, mind az én elődömnek, a dicső emlékezetű néhai 
fenséges Lajos magyar- stb országi király úrnak, és az ország
nak is, nagy hasznára volt, a többiek közt Iegalkahnalosbnak 
látszott, kinek az említett esztergomi egyház gondviselését 1

1 »Serenissimo in Cristo Patri et Domino Domino Clementi septimo, 8. 
Sancto Romane ac Vniversalis Ecclesie summo Pontifici, Domino Meo Cle- 
mentissimo.* — * »Que in hoc Regno meo metropolitans est.» — * »Viri 
cum integritato vite, tum morum honestate probatissimi, tum eciam singu
lari ingenij dexteritate, rcrumque gerendarum expcriencia insignis.»
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meghagyjam \  Ezért őt, kitűnő erénye s érdemei miatt, az 
esztergomi egyház fejévé választoltam és neveztem; s szentsé
gednek, ismét meg ismét, alázatosan esedezem: méltóztassék, 
irántam és ezen országom iránt viseltető jóakaratánál fogva, e 
választásomat jóváhagyni; Pál urat, kit szentségednek jelen le
velemmel bemutatok, azon esztergomi egyházzal ellátni; és őt 
abban, egyházilag behelyezve, megerősíteni. Szentséged nekem 
ezzel a legkedresb dolgot cselekvendi; mellyel, örök szolgá
latommal, mindenben, a m it pa rancso l n i  mél tóztat ik,  
bőségesen megérdemleni ügyekszem *. A felséges jó isten, 
szentségedet, az apostoli szent szék s az egész keresztyéneég 
javára és szerencséje előmozdítására, sokáig és boldogul tartsa 
meg; kinek kegyelmébe magamat, és ezen nyomorul t  or
szágomat, alázatosan ajánlom ®. Az esztergomi várból, remete 
szent Pál ünnepe utáni szombaton, az úr MDXXVd-dik esz
tendejében.

Szentségednek
ájtatos fia:

János
Magyarország királya sk·" \  

A történet akarta, hogy ezen szerfelett megalázkodó levél, 
ne a Kelemen, hanem a Ferdinánd kezébe jusson, s Várday, 
óhajtott megerősíltetését, a pápától, mind hasztalan várja. És 1

4 2 7

1 »Cui curande memorate ecclesie Strigoniensis negocium i ni u n g e 
rem.® — * »Proinde Sanctitati Veatre eciam atque edam humillime sup
plico, ut pro sua in me propensa, et hoc Regnum meum beniuolentia, 
hanc meam eleccionem approbare, eidemque domino Paulo, quem hijs meis 
literis Sanctitati Vestre presento, de ipsa eoclesia Strigoniensi prouidere, 
Eumque in eadem canonice instituere et confirmare dignetur, In quo factura 
est mihi Sanctitas Vestra rem gratissimam, quam perpetuis ofQdjs meis, 
in omnibus, que ipsa mihi maudare dignata fuerit, ab eadem cumulatis
sime promereri studebo.1 — 3 »In gráciám cuius, meque et hoc miserri
mum Regnum meum, humillime commendo.* — 4 Iróbártyára irt eredetije 
a cs. k. titk. levéltárban. Veres viaszba nyomott pecsétének köriratából még
ennyi olvasható: OANNIS: D ..1 : GR......... R EG .................RIE: DALMA·
CIE: CROAC1E:
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a történet akarta, hogy épenazon időtájban, midén e levél 
Róma felé indult, itt, Jozefics Ferencz, nemcsak a magyar 
királyt, de Magyarországot is alávesse a pápának s római szent 
széknek. wHa a ti színetek elétt, boldogeágos atya, és ti sarkai 
az egész világnak! — monda é , azon pápa s bíbornokok gyü
lekezetében —  beszédem a választékos és szabatos szónoklat 
mértékét nem igen üti meg, mindenekelőtt szíves bocsánatért 
esdem. Követ vagyok, s szentséged lábaihoz a fenséges János 
fejedelem úrtól, isten kegyelméből Magyarország királyától, az 
én legkegyelmesebb uramtól, jövök; nem azért, hogy szentséged 
füleit valamelly édesen folyó nyelvvel s ritka műveltségű beszé
demmel megbájoljam, hanem hogy szavaim nyílt s egyszerű 
szerkezetével, először is ő felségének, az én legkegyelmesebb 
uramnak, szentséged és a római szent egyház iránti fiúi enge
delmességét tolmácsoljam. Magyarország fenséges k i r á 
lya t ehát ,  az én legkegyelmesb uram, követve a szent és 
többi magyar királyok nyomdokait, kik a szentséges római pá
pához és ezen szent székhez, mindenkor sérthetlen kész en
gedelmességet bizonyítottak, s ze n t s ége dne k ,  és ezen  
szent  széknek ,  fiúi  kész engede lmességé t  s a l á -  
ve t t e t é sé l  j e l en t i ,  ígéri ;  egyszersmind magát  és 
or szágá t ,  s ze n t s ég e dn ek  alázatosan ajánl ja" \  1

1 »Si in vestro conspectu pater beatissime, vosque totius chardines o r
bis, — si inquam minus eleganter compositoque oratoris muuere functus 
fuero, veniam primo dabit, enixius oro. Legatione fungor; a Serenissimo 
principe et Domino domino Johanne dei gratia Hungarie Rege, domino meo 
cleiuenlissimo, ad vestro Sanctitatis pedes accessi, non vt dulci lingua ex- 
cultissimoque sermone tue Sanctitati loqui progrediar, quo benignas eius 
aures demulcear (így), sed ut plano simplicique verborum contextu, Maies - 
tatis Regie domini mei clementissimi, vestro Sanctitati ac Sancte Romane 
Ecclesie primum obedieuliam filialem offeram. Serenissimus itaque Rex Hun
garie , dominus meus elementissimus, sauctorum aliorumquc Hungarie Re
gum vestigia imitatus, qui semper S. Romano Pontifici, et huic Sancte 
Sedi inuiolabilem paratamque prostitere obedientiam, Vestro Sanctitati ac 
huic sancte sedi, promptam ac filialem offert promittitque obedientiam ct 
subjectionem, se ac Regnum suum Vestro Sanctitati humiliter recommendat.*
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Ez után, lehető legrövidebben, az egész keresztyénségnek és 
főként Magyarországnak, nyomorult, szerencsétlen sorsát, si- 
ralmas esetét s végromláshoz közeledtét vázolta. Előadta, mi
kép mipdazon szép szónoklatok, buzdító beszédek, kérelmek, 
s a veszély ábrázolásával kísért könyörgések, naellvek az olasz 
földdel is határos iqagyar honnak a török körmei közöl meg
mentése iránt, mind a szent palotában, mind a különböző 
királyok és fejedelmek termeiben elmondattak, sükertelen 
hangzoltanak el, s a fenyegető zivatar előterjesztését, csak 
szánakozás, vagy hallgatás követte mindaddig, mígnem a véd
fal lerontatván, a kártékony szomszédokat immár a német 
s franczia hirtok, de főként a büszke Italia is érezni kezdi. 
Egy egész századnál tovább nőtt és áradt a török ereje a ma
gyarok felelt; melly ellen ezek, — miként egész világ tudja 
—  felszámíthatlan költséggel, hihetetlen munkával s vérök 
bő omlásával küzdöttek, de végre az ellenség hatalmának új 
foglalásai alatt kifáradva, s isten állal is ostoroztatva, önerejük
kel tovább ellenállani nem bírlak. Ezért, a néhai szentemléke
zetű Lajos király, mind ő szentségét, mind a római császárt s 
az ausztriai főherczeget, miként a többi keresztyén fejedelme
ket és urakat is, intette: hogy, ha a keresztyénség ügye szívó
kon van, a belháborgással hagyjanak fel, s fegyverüket a törö
kök ellen egyesítsék; — azonban, többször ismételt kegyleles 
könyörgéseire is, mit nyert? ö  szentsége és a szent szék sege
delmén kívül, semmit. így történt, hogy a ravasz ellenség, 
múlt nyáron, az országot, minden remény felett, szárazon és 
vízen, a legnagyobb erővel megtámadván, Pélerváradját, Nán- 
dorfejérvár után nemcsak azon országnak de az egész keresz
tyénségnek is legerősb védfalál s kapuját, több más szomszéd, 
várakkal együtt, megvette; s Dunán Dráván innen és túl, min
den városokat, falukat, egyházakat, monostorokat, s jószágo
kat, tűzzel és vassal kegyeik mii elpusztított. »Oh! ba beszé
dem —  folytató — hosszú lehetne; ha szentséged kegyes 
füleit nem untatnám; hogy azon szörnyűségeket, mellyekel a
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törökök a keresztyéneken elkövettek, előterjeszthetném. Elsá
pad a lélek, azoknak hallásán \  A diadal után ugyanis, hol 
ama szerencsétlen ütközetben, fájdalom! a király az ország 
főbbéivel együtt elesett 2, a szent oltárok felforgaltattak, a 
monostorok elbamvasztattak, az idvezítő és boldogságos száz 
képei földön hurczoltattak, leköpdöstettek, sárral dobáltaltak, 
s Krisztust lealázó gúnynyal és csúfsággal illettettek. Mellőzöm 
a legkegyellenebb öldökléseket; nem említem a minden rendű 
nemű és életidejű lakosok baromi rabságát; elhallgatom a szü
zek megszeplősíttetését, úri asszonyságok megfertőzletését s 
az ifjaknak szemérmetlen meggyaláztatását. Ki az, kinek egy 
illy haza illyetén gyász tönkretétele ne fájjon?! Ki az, kinek sze
méből, egy jeles fejedelem és számos főemberek kegyetlen ha
lála, annyi város feldulása, a szentségek elrablása, püspökök 
és papok leölése, egyházak elpusztítása, s isten nevének az or
szág olly nagy részében csaknem teljes semmivététele, könnyet 
ne facsarjon?!" *. Ne gondolja pedig — mond — ő szentsége, s 
ne gondolják az említett világ sarkai, mintha a török, mindezen 
vétkes merények elkövetésével, talán már megelégedett volna; 
koránt sem, sőt elbizakodva, erejét és hadait újólag öszszeszedi, 
és szárazon mint vízen, lehető legnagyobb sereget gyűjt; mi
szerint jövő tavaszszal Magyarországot, aztán a többi fejedel
mek birtokait is, miként maga merészli hány látni, könnyű 1

1 „0  si sermo in longum protrahi posset, et pias Vestro Sanctitatis aures 
fastidio non allicerem, vt turcharum impietatem, quam in Christianitatem 
exercuerunt, exprimere possem. 0  quam nephanda, et que sine piaculo 
nonmodo fleri sed nec dici quidem possunt; — animus Christiani hominis ex
pavescat!” — * xIn quo . . .  conflictu... R ex vnacum primatibus Regni 
c e c id e r e .” — 8 „Omitto crudelissimas cedes, brutales taceo captivitates 
omnium ordinum etatum et sexuum, prcterco virginum deflorationem, sileo 
matronarum stuprum, juuenum impudicam abusionem. Quis itaque non de
feat, quis non lacrimetur tante patrie tam lugubre excidium, i n c l i t i  
p r i n c i p i s  et multorum procerum c r u d e l i s s i m a m  n e c e m ,  tot Ciui- 
tatum ac oppidorum euersionem, spolia sacrorum, cedem Episcoporum et 
Sacerdotum, desolationem templorum, ac diuini nominis totalem pene in 
tot iam Regni partibus exterminationem.”
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szerrel elfoglalja; —  és vajmi kellene csalódnia, ha bátran nem 
állítaná: hogy Panooniának elfoglalásával, honnan az ú t, szá
razon mint tengeren, minden más keresztyén országokhoz, ki
vált pedig az ezzel annyi helyütt érintkező német s olasz hon
hoz , annyira nyitva áll, bírni fogja az ádriai tengertől az éjszaki 
tengerig nyúló egész földtérséget. Fontolja meg ő szentsé
ge: mikép e legiszonyatosabb ellenség, e legocsmányabb nem
zet 1 , a keresztyének restsége, hanyagsága és gondatlansága 
miatt tett szert illy nagy hatalomra; és gondolja meg: hogy 
a magyar nemzetet, ezen élet és halál tusájában, a hálátlanság 
rút bélyege nélkül, sem ő , sem a többi fejdelmek el nem 
hagyhatják; mert ez a nemzet az, melly a szenlegyházért, an
nyi évek során, saját költségein táborozott, —  melly pusztítást, 
veszélyt, kárt, halált és fogságot, mindnyájokért maga egye
dül tűrt és erős kebellel viselt, —  s melly most, ha hirtelen 
meg nem segíttelik, végső envésztéhez s ie t2. »Segítsd tehát —  
végzé —  szentséges atya, a szerencse bal fordúlatában, ez ős 
bajnokokat; segítsd elűzniök, saját küszöbeitektől, ellenségei
ket, — az ügy közős, veletek mint velünk, mintán egy fejde
lem, egy fő, a Krisztus, és ennek helyettese, a te zászlóid 
alatt vitéziünk. Ugyanazon hit, ugyanazon vallás feleit megse
gíteni, s az ellenséget egyesült erővel megtámadni, különben 
is könnyebb s kevesebb veszélylyel járó, minisem a rajtunk 
vett diadal által majdan hatalmast, külön megalázni. És de, 
szent atya! azon ellenségnek határtalan vágyát nem ismered-e? 
Azt, hogy Magyarországgal talán megelégszik, gondolod-e? ő , 
lelke egész erejével Róma elfoglalása után lesküdik; a ti jószá
gaitokra ásílozik; a ti véretekre szomjúhozik; s az isten nevé
nek tiszteletét, gyökerestül kiirtani vágyik. Meglásd tehát, hogy 1

1 »Gens tam deterrima ae spure...sima.® — * »Hec est enim sola, que 
suo stipendio tot annos Ecclesie Sancte militauit, hec vastitates et discri- 
mina, dampna, mortes et captiuitates, sola pro omnibus excepit, Quam 
nisi citissime adiuuauerit, actum est de nobis.*
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meg ne bánd, miként már sokan megbánták, miszerint szom
szédaiknak, segedelmet, idejében nem nyújtottak"

Buzdító beszéde nagyobb nyomatékéül, a levelet is átnyúj
totta, mellyet küldője, a pápához intézett; mellybcn, nemcsak 
a törököktől kapott csapás eleven színekkel festve volt, de 
egyszersmind azon nevezetes vallomás is foglaltatott, hogy az 
emhlelt ellenség, istennek különös vezérlete mellett, J á n o s n a k  
és a veletartóknak szorgalmas t ö r e k v é s e  ál tal  b i r a t o t t  
r eá :  diadala főpontján az országot önként elhagynia 2 . S z e m e  
előtt lebeghetett mármár a szónoknak s küldőjének, mindazon 
roppant segedelem, mellyet a keresztyén egyház feje, néhai Lajos 
királynak, hasonló sürgetésére, múlt évi május 3-dikán kelt 
levelében nyújtott és engedett 3; mellyet azonban, az eszélyes 
pápai követ Burgio János-Antal, Szálkán vagy helyesben Szal- 
kay László esztergomi érsek egyetértésével, a támadható or
szágos zavart sejtve, csak némi czélszerűbh intézkedésekre 
szorított \  Láthatta: miként küld a pápa, nemcsak kész pénzt, 
de szentszéki követet is; ki határtalan hatalmánál fogva, az 
egyháznak arany és ezüst edényeit, drágaságait, sőt ha szük
ség , fekvő jószágait is elszedje s szabadon eladja, a főpapokat 
és egyháziakat pedig, egy évi jövedelmeiknek tized vagy harmad 
részben, avagy egészen is átengedésére szorítja *; miként küld, 1

1 »Ipse est qui ad Romam occupandam toto conamine aspirat, bona 
vestra habere et occupare desiderat, sanguinem vestrum sitit, et diuini 
nominis cultum radicitus eradicare cupit. Age itaque, ne te peniteat, sicut 
multos penituit vicinis opem petentibus in tempore non tulisse. Dixi * Joie- 
fies Ferenc* eredeti fogalmazata, a cs. k. titk. levéltári,an. — 2 VII Ke
lemen pápa válasza 1527 jan. 13-ról, ugyanott. — * Ugyanannak levele 
Burgio Jánoshoz, ugyanott — * Pray Epist. Proc. I, 241—242. — 9 »Vitra 
pecunias illas, quas vnacura Venerabilibus fratribus noslris non sine magna 
difficultate collegimus, ct ad te per Banchum misimus, alias insuper a pro
ceribus, nobilibus ct prelatis istius Regni inquirendas tibi ct Venerabili 
fratri nostro Ladislao Arcbicpiscojx, Strigoniensi per quasdam nostras com
misimus; ac per alias, vasa aurea et argentea, et alia jocalia preciosn Ec
clesiarum et Monasteriorum libere vendendi et alienandi seu conflandi, et 
monetam incudi faciendi; et per aliquas, si opus foret, bona immobilia
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kereszttel, a menny kulcsaival és saját czímerével díszlő zászlót; 
ezt, valamellyik főegyházban, a megyés püspök által mint szen
telteti fel, s a kinevezendő egyházi főkapitánynak, azon áldás 
mellett: hogy »annak lobogása alatt a törökök ellen olly sze
rencsés legyen, mint hajdan az égben ragyogó tüzes keresztet 
látott Konstantin császár volt" miként adatja át; azoknak pe
dig, kik e zászló alá szegődve, az éltető és udvezítő s az 
ellenséget viszszarémesztendő veres keresztet mellökre vagy 
fegyverökre ragasztják, tfizik, s vágatják, így azért, ki drága- 
látos vérét üdvességünkérl öntötte, szinte vérüket ontani ké
szek, minden rend és osztály különbsége nélkül, gyónás által, 
élet s halál esetére nyerendő örök bünbocsánatol, az egyházi 
szószékekről miképen hirdette! \  Azonban, az idők, hol az

Ecclesiarum et Monasteriorum huiusmodi, libere vendendi; Nec non vnam 
vel duas decimas, et omnes fructus Ecclesiasticos, seu illorum tertiam vel 
aliam partem vnius integri anni, in toto dicto Regno excrescentes impo
nendi, et ab omnibus Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus et alijs personis 
Ecclesiasticis petendi, exigendi et colligendi.* — 1 *Per reliquas vero Cru
ciatam . . .  predicari faciendi, et ad id auxilium, et auxilium et subsidium 
adhibentibus confessores eligendi, qui semel in vita et in mortis articulo 
plenariam eis Indulgentiam concedere possit —  facultatem et potentiam 
concessim us.... Et ne rationem Deo in districto Judicio reddere teneamur, 
quod omnia que per nos prestari potuerunt ,| non prestilimus, ac speran
tes quod ipse Ludouicus Rex eo promptias . . .  eiusdem tyranni Turea
rum copijs se opponet, ac si opus fuerit manum conseret, si vnum Capi- 
taneum Sancte Romane Ecclesie constituerimus, . . . i n  personam Venerabilis 
fratris nostri Pauli Arcbiepiscopi Colocensis nostre mentis oculos dire^pnus 
. . . .  E t . . .  tibi Apostolica auctoritate mandamus ut si tibi visum fuerit 
expedire, cantata missa solemni Spiritus Sancti iu aliqua Metropolitana seu 
Cathedrali Ecclesia, ac vexillo, in quo Crucie signum ac Claues Ecclesie, 
ac nostra Insignia sint depicta, per Catbedralem Antistitem benedicto . . . .  
eundem Paulum Archiepiscopum, nostrum et eiusdem Sancte Romane Eccle
sie Capilanaum Generalem in Regno isto contra spurcissimam Turcarunv 
gentem auctoritate nostra crees . . .  vexillumque benedictum nostro nomine 
illi consignes, vl illo contra Tureas ea felicitate vtatur, qua olim Constan
tinus Imperator vsus fuisse dicitur, qui Crucis signum igneo fulgore ruti
lans in celo v id it... Ipsumquc Paulum Archiepiscopum nostro nomine hor
taberis . . .  ut ipsius crucis signum militibus sub eo pugnaturis ante pectus 
rubeo colore gestandum tradat, ut eius conspectu infideles ipsi Turee de
terreantur, Gdeles autem illo ad dimicandum promptiores alacrioresque red-
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illyetén rendelkezéseknek helyök, s a Jozeücs-fie szónoklatok
nak a szent atya keblére sükerdús hatásuk lett volna, immár 
lejártanak. Károly császár győzedelmes hadai, Rómában, a Vati- 
cant s szent Péter templomát, csak néhány hónappal ezelőtt 
dúlták fel, sőt a pápát is megkergették; és, ámbár e botrá
nyos tettet, a császár nagy illetődéssel vette, s magát az 
iránt, hogy ez az ő tudta s akarata nélkül történt, a pápa előtt, 
nemcsak körete, de saját kezével írt levele által is igazolta 1, 
—  nála, Ferdieándnak, a Jozeflcs toborzását nyomban követő 
óvása, nyomatéktalan nem maradhata. »Kedves fiunk a Krisz- 

jan. i3. ban, — szólt a válasz, mellyel Jozeficstől Jánoshoz intézett —  
üdvet s apostoli áldást! Miket fenséged, azon országot ért 
események, s a keresztyén hit iszonyú ellenségétől kapott csa
pások felől hozzánk írt, azokat mi, már elébb, nemcsak hal
lottuk, de keblünk legnagyobb fájdalmára, tudtuk. Azért azon
ban, hogy az ellenség, ama tömérdek veszélyeken v e l e d  
e g y ü t t  segíteni ügyekező férfiaknak is erénye, s a  te  s z o r 
g a l m a d ,  v e z é r l e t e d ,  és  g o n d o s k o d á s o d  á l t a l ,  de 
sokkal inkább a mindenható isten akaratára és intésére meg
rettenve, az országból önként kitakarodott 2, és a már csak
nem bevégzett háborút s nyert diadalmat, valamelly hirtelen

dantur, sperantes quod Ihcsus Christus, qui pretiosissimum sanguinem suum 
pro salute nostra in Ara Crucis effundere voluit, non permittet eos ab 
ipsius Crucis hostibus superari... Quem quidem Capitaneum ut maior Chri
sti fidelium numerus sequatur, omnibus eum sequi volentibus, etiamsi 
presbyteri seculares, et quorumuis Ordinum, etiam mendicantium regulares 
. . .  fuerint, . . .  Ipsi Paulo Archiepiscopo ___salutare signum vivifice Cru
cis huiusmodi, etiam vestibus imponendi, vel armis imprimendi uel affi
gendi licentiam concedimus, ac . . . .  omnibus, qui contra eosdem Tureas 
erunt pugnaturi, tociens quotiens id fecerint, plenissimam omnium pecca
torum suorum remissionem et veniam elargimur.* VII. Kelemen id. lev. 
ßurgioboz. — 1 Gévay Drk. der Verb. I, 25—26 I. Istvánffy IX, 84 1. — 
2 »Quod uero virtute quidem etiam virorum, qui tecum subvenire illis tan
tis malis sunt conati, tuaque industria, et ductu, et cura, sed multo ma
gis Dei omnipotentis nutu et numine territus hostis ex isto Regno sponte 
excesserit.*
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félelemtől hajtatva, odahagyta, az említett mindenható isten
nek annyival buzgóbb hálákat adunk, s az ország megmenek- 
vésén örvendünk, mert azon országot, s annak királyait, min
denkor különös gonddal s szorgalommal pártfogoltuk1; és, va
lamint az elhunyt királylyal tettünk, ki iránt, veszedelmeiben, 
sem segedelem, a mennyire tudniillik hatalmunkban állott, sem 
szeretet, sem tanács tekintetében meg nem fogyatkoztunk, meg
fogyatkozni ezután sem fogunk, s Magyarország épenmaradá- 
sát, miként a magunkét, védelmezzük. Te felőled pedig, ked
ves fiunk! mindenkor olly véleményben voltunk: miszerint té
ged a legnagyobb tisztességekre méltónak ítélünk. Erényed 
ugyanis, arra bír bennünket: hogy neked, minden méltóságot 
örömest kívánjunk, melly az ország békességét s épenmaradtát 
illeti. Hogy azonban jelennen mindeneket kész hajlandósággal 
nem ígérünk, a Krisztusban kedves fiunk, Ferdinánd, Csehország 
méltóságos királya nevében előttünk s az apostoli szék előtt 
közbetett óvás az oka; ki azt állítja: hogy az említett országhoz 
való jog, mind az el választatás, mind más alapoknál fogva, 
őt illeti *. És e részben, végtelen sajnáljuk, hogy mindenkor 
támad valamelly ok, a kereszlyénségnek felzavarására. —  E 
mellett mégis, a mi csak tőlünk kitelik, azon ország békés 
állapotának helyreállítására, az igazság erejéig, semmit el 
nem mulasztanának. Mert miket te , nekünk, az irániunk s e 
szent szék iránt, viseltető tisztelet és kötelesség tekintetében 
ajánlasz, azokat mi olly kedvesen veszszük, a mint ildomos, 
egyenes, istenhez kegyeletteljes és vallásos lélektől származ-

1 »Nos Regnum et eius Reges singulari cura et diligentia semper prote
ximus.* — 2 »De te uero fili carissime eam opinionem semper habuimus, 
yt te maximis honoribus diguum arbitraremur, virtus enim tua facit, vt 
omnem tibi semper gratulaturi simus dignitatem, quae ad pacem, et ad in
columitatem istius Regni pertineat. Nam quominus tibi ipsi propense omnia 
polliceamur, facit protestatio, coram nobis et sede apostolica carissimi in 
Christo filij nostri Ferdinandi Bohemiae Regis Illustris nomine proposita: ad 
se Regni istius ius ex electione, ct aiijs rationibus affirmantis pertinere.*

28 *
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laknak tadjuk \  Melly indulatod, miként minden egyéb tulaj
donaid és erényeid felől, ámbár már elébb, mind sokak tanú- 
bizonysága s üzenete, mind a hír szerint is, tudomásunk volt, 
az általad hozzánk követül küldött s előttünk hangzatos ajak
kal szónokló 2 tisztes atyánkfiái, Ferencz zengi püspököt, 
mégis igen örömest hallgattuk,* mint a kinek hitére s tanúsá
gára mi nagyon sokat adunk, —  miután az ő igaz voltát s ügy
viteli szorgalmát, melly, reményijük, fenségednek és fenséged 
dolgainak is hasznára lesz, régóta ismerjük. E részben tehát 
hozzá, fenséged annál több jóakarattal lesz, mert ő, fenséged
nek igen-igen hű, nekünk pedig felette kedves és megbízóit 
emberünk. Ki, midőn előttünk, a te hozzánk való indulatodat, 
s nagy dolgok kivitelére alkalmas elmédet, erényedet s ildo- 
mosságodat emlegette, szemünkből lálhatá': milly kedvesen 
hallgattuk mi mindezeket *, s irántad, bármeliy tisztességes 
ügyben, milly készséggel és jóakarattal vagyunk. Miért is neked, 
egész munkánkat, segedelmünket és hatalmunkat, mindazok
ban, mik a kegyetlen ellenség törekvésének viszszaverésére, 
és azon ország megmaradására s békességére tartoznak, viszont 
ajánljuk, s irántad mindenkor olly megkülönböztetett jóakarat
tal leszünk, hogy azt fenséged, minden dolgai s ügyeiben ész
revegye. Miként mindezt, a zengi püspöktől bővebben megérti; 
kinek, hitelt adjon. Kelt Romában, szent Péternél, halász- 
gyűrű-pecsét alatt, január. ΧΠΙ-dik napján, MDXXVH-ben, 
pápaságunk negyedik évében" *. 1

1 »Nam quae tu nobis offers in obseruantia et officio erga nos, et banc 
sanctam sedem ita accipimus grata, vt intelligamus ea proficisci ab animo 
prudente, et recto, pleno pietatis erga Deum et religionis.» — 2 , Pleno 
ore praedicantem.» — * »Qui cum animum tuum erga noe, et aptum ad 
res summae ingenium, virtutem, vigilantiam, prudentiamque commemoraret, 
potuit praesens aspicere, quali ea omnia nobis auditu grata fuerint» — 
* »Datum Romae apud sanctum Petrum sub anullo piscatoris. Die Xlll Ja
nuary MDXXVII, Pontiflcatus nostri anno quarto.» Iró-hártya eredetije ács. 
k. titk. levéltárban; következő czímmel: »Carissimo in Christo filio nostro 
Joanni Vngariae Regi Illustri.»
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Batthyányi követe, Kamarjay Tamás, még soványabb fe
leletet kapott Hosszú beszédére, melly szinte a Lajos király 
siralmas halálát rajzolgatva ment át a küldetés czéljára, január. 
14-dikén, levélben, magának a bánnak, Sadoleto János bíbor- *□. h. 
nők, a pápa titoknoka válaszolt Óhajtaná —  monda —  ő 
szentsége, hogy a kívánta segedelmet neki mielébb küldhetné; 
azonban, mind a szent atya, mind az apostoli szent szék, olly 
állapotban van, minden felöl annyi háborgatások és szóró uga
tásoktól környeztetik, miszerint magának is más segedelmére 
van inkább szüksége, hogysem ezt, részéröl, ö nyújtson, bár
kinek. Ha mégis, e nyugtalanságokból egykor, isten segedel
mével kiszabadulhat; meggyengült erejét csak részben is visz- 
szaszerezheti; egyszersmind a magyar dolgokat is biztos és 
nyugalmas állapotban tudja, —  a mit tehet, megvonni nem 
fogja *.

Mig az olasz földön ezek így folytának, s Jozefics és Ka
marjay, küldőikhez viszszaindultanak, Pozsonban, a Ferdinánd- 
hoz rendelt országos küldöttség, kikészúlöben volt. Tagjainak 
a nádorné, Zsófia maszovi herczegasszony, pénteken, január, 
l l-dikén, úgy látszik, nagy vendégségei adott; mellybez a város J«“· u -  
néhány pisztráng, csuka, menyhal, potyka, egy harcsa, és két 
zsemlye-czipó ajándékkal járult 2. Örvendetesb kedveskedéssel 
szerette volna Ferdinándot a laibachi püspök és Thurzó Elek, 
a vár ügyében, meglepni. Miután tudniillik, Nádasdy Tamás 
Bécsben mindekkorig sem volt, így Ferdinándtól a kívánt el- , 
határzat meg nem érkezhetett, Vitéz Péterrel, a díj iránt, újabb 
alku intéztetett; s a 3000 aranyforint leszállítása fejében, neki, 
egy vár és —  hihetőleg s zép  —  leány igértetetett. A titok 
azonban az éber Nádasdy figyelmét el nem kerülhette. »Mik itt 
történtek —  irá ő felriadva, január. 12-dikén, saját kezével, j«n. 12. 1

1 Istvánffy IX, 84 1. — * »Item Freittag nach erhardi geschenekt der 
gross g raffln, etlich Forhen, Hechtn, Rudden, kärpffen, ain se hűiden per 
IUI L Ilii fi . zwen semel Weckh per V fi. XX d. Timet alles V t. 1 fi.

XX (L* Poison városa 1527-diki számviteli könyve.



43S 1Ι·9.

Ferdinándhoz —  és mik naponként történnek, főleg miután 
azok a felséged biztosainak, különösen pedig a főtisztelendő 
laibachi püspök úrnak sürgetéseire történnek, engem gyanúra 
kényszerítenek: hogy felséged az én hűségemben s állhatatos
ságomban kételkedni kezd. Mi ha úgy van, bocsássa meg isten 
azoknak, kik felségedet arra reávették; én őket, béketűrésem 
s állhatatosságom által bosszúlom meg. Azt az egyet azonban 
higyje el felséged: hogy azok, kiket ezek pénzzel, várral, és 
végre leánynyal kísértenek s kerítgetnek, én nálam nélkül sem
mit nem lesznek; sőt, ha akarnának sem tehetnek. Ismerem 
én a magam juhait; és ők is engemet. Elvégre majd, meglátja 
felséged: hogy én felségednek ingyen és tettel, mások pedig 
bérért s csak szavakkal szolgáltának" \

Minden oda mutat: hogy az imént-említett országos kül
döttség, ugyanaz nap, mellyen e levél kelt, szombaton érke- 

jub. is. zeit fel Bécsbe, s vasárnap, január. 13-dikán nyújtotta át fé
nyes szertartásé nyilvános kihallgatlaláson, valószínűleg miként 
a csehek, szinte a szent István templomában, Ferdinándnak, 
az elválasztási oklevelet * ;  arra azonban bizonyos tanúságunk 
van: hogy a horvátországi gyűlésre küldött királyi biztosoktól 1

1 »Que hic acta sunt, queque in dies aguntur, presertim cum ea fiant 
sollicitantibus Oratoribus Maiestatis Vestrae, et imprimis Reuerendissimo 
Domino Laybacensi, cogunt me suspicarj, quod Maiestas Vestra ceperit du
bitare de mea fide et constantia. Si ita est, parcat Deus illis, qui Majesta
tem Vestram ad hoc induxerunt; Ego tales vlciscar pacientia, constantiaque 
mea. Hoc vnum Maiestas Vestra sibi persuadeat: Eos, quos isti pecunijs, 
Arce, puella denique lentant et ambiunt, sine me nihil facturos, neque 
posse facere, etsi vellent. Ego cognosco oues meas, et illae me. Ad extre
mum cognoscet Maiestas Vestra: me sibi gratis et factis, aliquos vero pre
cio et verbis seruiuisse.» Eredetije a cs. kir. titk. levéltárban. — * »Das 
angezeigte Dccret der Erwehlung, ist auch hoeberuantem meinen gnädig
sten Herrn, von dem Gros-Graffen vnd Ständen, darnach förderlichen mit 
ihren andern von allen Ständen darzu verordneten Gevaltträger vnd Bott- 
schafften zu Wien im nächstverschienen Januario presentirt; welch Decret 
oder Declaration Ihre Rönigl. MajesL darauf publice und solenniter angeno- 
men. Solches ich gesehen, mit vnd darbey zu Wien gestanden* mond 
Widdman, Goldast. 11, 43—44.
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ugyanakkor jött meg az üzenet: miszerint Ferdinándot királyu
kul a horvát rendek is elfogadták, s neki hűséget esküdtek *. 
És e naptól fogva kezdte Ferdinánd, hivatalos leveleiben, az 
említett országok vele-tartó lakosait »hívei"-nek szólítani, s 
czímeiben, és uralkodási évszámításában, ezen országokat is 
használni *. —  Meddig mulatott a küldöttség Bécsben? nem 
tudni; úgy látszik: csak két, legfeljebb három nap. Annyi bizo
nyos: hogy ezen idő alatt, vele, Ferdinánd, az ország ideig
lenes kormányának Pozsonban az özvegy királyné Mária 
mint »k i rá ly i  h e l y t a r t ó "  vezérlete mellett az eddigi ma
gyar királyi udvari tanácsnál, tehát a nádor, bán, kanczellár, 
veszprémi püspök, tárnok- és asztalnok-mestereknél, s illető 
tanácsosok és litoknokoknál maradása; a hódolati eskünek 
Pozson és Sopron városoktól haladék nélküli kivétele; a mold
vai vajdának újabb felszólíttatása; és a pozsoni vár ügye; mi
ként egyéb fontos tárgyak iránt is értekezett, lehetőleg végzett, 
s Csehországban leendő mulatósát k é t  hónapra határozván, 
az említett küldöttséget, szükségei fedezése végeit, számadoló- 
lag, egy jó öszveg pénzzel s azon biztosítással ellátva, hogy 
nem sokára ismét hasonló mennyiséget fog számára rendel
tetni s , viszszabocsátotta. 1

1 «Noua que scribam non habeo, nisi Serenissimum Regem nostrum 
proxima bac ebdomada ad Bohemiam iturum pro coronatione. Sunt etiam 
hic Legati Hungarie, qui Decretum electionis sue apportarunt. Allatum est 
itidem nuntium a Comraissarijs Serenissimi Regis uostri in Croatiam missis, 
de assumptione Maiestalis su? in Regem et bomagij prestalionc facta per 
Croalas.® Ilarrach Lénárt levele a triesti püspökhöz, kelet nélkül; ered. fo
gaim. May kezétől, a cs. kir. iilk. levéltárban. — 2 1527-diki január, l a 
dikéig, sem a »Rex H u n g á r i á é ®  czímet, sem a « f i d e l i s  noster* meg
szólítást, sem végre a « R e g n o r u m n o s t r o r u m  H u n g á r i á é  stb. anno* 
záradékot nem találtuk Ferdinánd leveleiben; és ezen körülmény s a Ná- 
dasdy levelei Ferdináudhoz, eléggé tanúsítják: hogy a választási oklevél 
átadásának január. 13-dika és 15-dike között kellett történnie, leghibetőb- 
ben pedig 13-dikán azért, mert az illy ünnepélyes cselekvények ezen idő
ben mindig ünnepeken szoktak történni. — 3 Gévay Urk. der Verhält. 1, 
41, 51. L
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Csak egy napot késett Ferdinánd, hogy Pozsonban a vár
ban maradt Nádasdy Tamást is megnyugtassa, és már hétfőn, 

j»n. 14. január. 14-dikén, újabb levele közelgett; mellyben Nádasdy, 
miként magát most rendesen aláírni szokta: Ferdinándnak 
" l egk i s e b b  s z o l g á j a "  röviden és szárazon jelenti: misze
rint, ő felségének e napokban két levelet küldvén, de választ 
egyikére sem nyerhetvén, ez úttal nincsen mit írnia; Ferdinánd, 
a küldöttségtől különben is mindent bőven megérthetett, sőt a 
veszprémi püspök által a Bornemisza nyilatkozata felől is érte
sülhetett. Ne gondolja pedig, hogy Bornemiszától, talán másféle 

. választ kaphatni; ezen, úgyis, bizton megnyughatik, és írjon a 
an. is. királynénak: azzal ő is elégedjék meg \  »Tisztes és vitézlő 

kedveltünk! —  szóla más nap hozzá, a király levele, —  folyó 
hó 12-dikén kell leveledet vettük. Felelnünk erre, nem szük
ség; de, miket felelnénk, tolira bízni nem is bálorságos. Va
lamint tehát ezelőtt néhány nappal kívántuk, hogy mielébb 
hozzánk jöjj, úgy jelenleg is kegyelmesen kérünk: cselekedő azt 
mihelyt lehetséges; miszerint így, veled mindenekről szóval ér
tekezzünk, s lettleg győződjél meg affelől, hogy a dolog nem 
úgy van mint írod, s benned, avagy hűségedben, nemcsak 
hogy nem kételkedünk, de hozzád még mindig azon bizalom
mal vagyunk, mellyel irániad mindenkor kegyelmesen vol
tunk" 2. 1 2

1 „His diebus binos iám dedi literas ad Maiestatcm Vestram, ad quas 
nondum bábui responsum a Vestra Maiestate. Nunc nihil habeo quod scri
bam Maiestati Vostrae, cum Eadem ab Oratoribus abunde omnia intelligere 
potuit. Quale autem responsum D. Bomemyza Maiestati Regiuali dederit, 
Vestra Maiestas a Reuerendissimo Domino Episcopo Vesprimicnsi cognoscere 
potuit, neque existimet Maiestas Vestra aliud responsum ab eo haberi posse, 
sed Maiestas Vestra poterit quiescere secure, et dignetur scribere Maiestati 
Reginali, vt contentelur de responso Domini tiornemyzae stb. S e r u i t  o r  
m i n i m u s :  Thomas Nádasdy.1 Eredetije a cs. kir. titk. levéltárban. —
2 „Venerabilis egregie dilecte! Accepimus litcras tuas de XII huius, quibus 
vt respondeamus non est opere pretium, nec etiam tutum ea calamo com
mittere. Quinpotius sicut paucis ante diebus desiderabamus vt te quampri
mum ad nos conferres, ita in presentiarum quoque gratiose petimus vt
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És azon fontos tárgyak őszvegében, mellyekről Ferdi- 
nánd ez alkalommal az országos küldöttséggel végzett, minde
nekelőtt az ellenfél hatalmába jutott koronának viszszaszerzése, 
tehát P e r é n y i  P é t e r ,  merül fel. Áz δ eddigi magaviseleté, 
elevenen szemünk előtt lebeg; emlékszünk arra is, mit róla 
Ferdinándnak az álomfejlő mondott. —  És most, ezekkel ösz- 
hangzólag, mint némellyek hiszik Thurzó' ,  vagy, mi valószínűbb, 
saját nagybátyja, a nádor *, által, az adaték tudtára a királynak: 
hogy őt, csak a múlt évi november 30-dikán kiadott oklevél zá
radéka, s a rosszakarók által ebből magyarázott szigorú bün
tetés félelme, tartja ezen párttól viszsza. Miszerint tehát ebbeli 
alaptalan aggodalma megszüntessék, s ő.a dolog valódi állásá
ról hitelesen érlesíttessék, hozzá, Ferdinándtól, következő 
királyi leirat intéztetett: »Nagyságos őszintén kedveltünk 1 Ám
bátor az, hogy ti az erdélyi vajdának minap a mi királyi vá
rosunkban Székesfejérváron történt érvénytelen elválasztatásán 
s megkoronáztatásán jelen voltatok, tudtunkra jutott is; mind
azonáltal nekünk afelől: hogy a becsület, hűség, igazság és mél
tányosság iránt különös szeretettel s vonzalommal viseltettek, 
hitelt-érdemlő tanúság által vagytok ajánlva. Főként ebben 
bízva tehát, benneteket, mint kik az imént-említetlek szabá
lyának ellenére, csak egy hajszálnyit sem lesztek engedendők, 
azon erényekre buzdítani, méltóknak tartottunk 3. És, miután

quantotius illud facere possis, facias, quo facto tecum super singulis ore 
communicabimus, et re ipsa comperics rem se non ita babere sicut scribis, 
quod de te scilicet aut Ode tua dubitemus, sed potius nostram adhuc esse 
in te eam fiduciam, quam semper erga te clementer gessimus. Datum Vien
ne die 15. Januarij 1527.* Ered. fogaim. May kezétől, ugyanott. — 1 Palma 
Notitia rerum Hung. 3-dik kiadás, II, 262 1. — * Szerémy 421. — 3 «Lioet 
ad nos perlatum sit vos iuualidae Wayuodae Transsyluaniensis Elcctionj et 
Coronationi nuper in Ciuitate uoslra Albe Regalis factae interfuisse, nihilomi
nus tamen Rdedigno nobis estis commendati testimonio de vestra in hone
statem, fidem, justitiam et equitatem obscruantia, et studio singulari. De 
quibus potissimum confisi, tanquam de eo , qui preler earum normam ni
hil penitus sit admissurus, opere pretium esse duximus vos quoque in vir
tute earundem adhortari.*
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nem kétljük: hogy azon egyezkedések, szerződések és alkule
velek felől, mellyek a mi szép-atyánk, egykori felséges Fridiik 
római császár, és néhai fenséges Mátyás magyarországi király, 
később pedig ugyanazon Fridiik, meg ennek fia Miksa, a mi 
tisztelt nagyatyánk, és Ulászló király közt köttettek 8 létre 
jöttek, különben is elegendő tudomásotok van; ezenfelül, hasonló 
érvényű az is: hogy a fenséges asszony, a mi kedves hitve
sünk, az említett Ulászló királynak természetes és törvényes 
leánya, néhai fenséges Lajos magyarországi királynak pedig 
testvér-nénje; végre ide járul: hogy mi, azon jogaink s kere
seteink erejénél fogva, mellyek bennünket és imént-érintett 
fenséges hitvesünket, mint igaz és természetes örökösöket, 
Magyarországra nézve a mondattak szerint illetnek, azon or
szágnak elegendő számmal egybegyült előkelőbb nagyjai, ne
mesei, és rendei által1, a pozsoni országgyűlésen, melly minap 
az ország szertartásai és szokásai szerint törvényesen hirdelte- 
tett és tartatott, Magyarország törvényes királyává és örökösévé 
elfogadtattunk és választattunk, —  teljes bizodalommal lehe
lünk: hogy, ha mindezeket kellőleg megfontoljátok, a mint 
egyeneslelkűségetek s józan ítéletetektől, kétségkívül várjuk, azo
kat, mik isteni és emberi jog szerint reánk szállottak, kész 
kebellel lesztek nekünk lulajdonítandók s megadandók. Noha 
pedig már ezen érvényes tárnokok is elegendő sükerrel bírhatnak, 
nem csekély hatással lehet rátok az is: hogy, ha az említett 
vajda, jelen megátalkodott tervében megmarad, ez, nem annyira 
csupán az országnak, mint inkább az egész keresztyénségnek, 
romlást és veszedelmet hozó lesz. Ugyanis, nincs a ki nem 
tudná: hogy neki annyi ereje s önállósága sincs, mellyel ezen 
országunkat, a török s más ellenségek becsapkodásai ellen 
védelmezni s a további elpusztítlatástól megmenteni képes le
gyen , nemhogy még annak elvesztett várait és helyeit is visz-

1 »Per potiores Regni prefali proceres, nobiles et ordines i us to  numero 
congregato^*
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szaszerezhetné. Higgadtan vegyétek tehát gondolára: miszerint 
a magyar koronát, ha az egyszer a török kezébe kerül, hajdani 
díszére és méltóságára többé viszszaállítani ném oily könnyű 
lesz, hacsak vele, valamelly csúfos és tisztesség nélküli béke
kötés vagy egyesség tűrhetlen feltételei, együtt el nem fogad
tatnak; —  hogy pedig ez, a magyar nemzetnek s a keresz
tyén névnek örök gyalázatára és becstelenségére fog szolgálni, 
a vak is láthatja. Ellenben, világos: hogy, ha mi azon ország
nak békés és nyugalmas kormányában maradhatnánk, annak 
lakosain, s mindnyájok nyugalmán és békességén, sőt az egész 
keresztyén köztársaságon is, milly alkalmasan lenne segítve l ; 
miután mi, bármi nehéz munkát, szorgalmat, fáradságot és 
költséget nem kímélve, ama nem megvetendő segedelmen fe
lül, mellyel részünkre, e végett, ő császári eatholica felsége, a 
mi kedves bátyánk, a római szent birodalom többi választó- 
fejedelmei-, herczegei- és rendéivel együtt, küldene, Csehor- 
gzágunkkal, s morvái, sléziai, luzsiczai, és többi felső- mint 
alsó-ausztriai örökös birtokaink és tartományainkbeli alattva
lóinkkal egyetemben, miként eddig is lankadatlan tettük, tel
jes törekvéssel azon lennénk: miszerint ezen országunkat a 
töröktől, s a magyar szabadság más sértegetőitől megótalmaz- 
hassuk, és egyebeket is tehessünk, mik mind a magyar 
ügyekre, mind a mi azon országgal határos birtokainkra, mind 
végre az egész keresztyénségre nézve is, üdvesek és kellemete- 
sek lehelnek. Mindezeket ti, ildomos és józan-itéletű ember 
lőttetekre, méltólag meg fogjátok fontolni, s ha e részben az 
igazság és méltányosságra tekintettel lesztek, kétségkívül a mi

1 »Non minori ergo cara cogitabitis: hanc Hungarie Coronam semel in 
Thuree manus delatam haud facile ad sui decorem et statum pristinum re
duci posse, nisi turpis et inhoneste pacis aut treuge conditiones intolerabi
les accipi velint; quod sic in ?ternum nationis Hungarice Christianique no
minis dedecus et ignominiam cedere, vel ceco appareat. Contra vero per
spicuum est. quam bene Regni huius incolis stb consultum foret, si nos in 
illius administrationc quieta ct parities maneremus.9
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véleményünkhöz fogtok járulni '.Miért is, benneteket buzdítólag 
felszólítunk: hogy az itten elősoroltakat figyelembe vévén, maga
tokat annak, mi jó és igazságos, teljesítésére határozzátok el. 
Ne rettentsen pedig viszsza benneteket, mit némelly a mi 
ügyeinknek ártani kívánók, az említett vajda követéinek szigo
rúbb megbüntetése felől, hirjesztenek; mert mi, kegyelmessé- 
günkre emlékezőleg, mindannak, ki megtér, elkövetett hibáit 
megbocsátani, és őt szárnyaink s ótalmunk árnyékába venni 
óhajtjuk inkább, hogysem vétségéért lakoltatni. Pártunkat tehát, 
ennekutána nyugodtabb lélekkel követni és terjeszteni ügye- 
kezzetek; mit hogy bizonyosan meg is tesztek, annál inkább 
hiszszük: mivel benneteket, csak a legtisztességesebb és leg
igazságosabb teendők cselekvésére hívogatunk. Kebletek ez 
iránti hajlandósága felől egyszersmind, bennünket, leveletek állal, 
mielébb tudósítsatok; miben, nekünk igen kedves, magatok
nak pedig örök hasznú s általunk teljes kegyelmünkkel elisme
rendő dolgot cselekesztek. Kell Becsben, boldogasszonyhó 15- 
dik napján, 1527-ben" *.

Talán mondanunk is felesleges: hogy Pozson városának, 
eddigi szívessége és hű ragaszkodásáért, a körülmények jelen 
helyzetében, hol a várbeliek elanuyira ingadoztak, ez alkalom
mal, megdicséretlenül maradnia, nem lehetett. Hozzá tehát, Fer-

* „Que omnia vos, tanquam prudens el recti judicij homo, digne per- 
pendetis, lit ubi justiciaiu et equitatum ia hac partu couteinplati fueritis, 
Sentcncie nostre dubio procul accedetis.® — 2 »Nec vos absterreat id, quod 
nonnulli rebus nostris incommodare cupientes fingunt de seueriori sequa
cium wayuode prefati punitione, Nos etenim clementi^ nostr; memores, 
cuilibet resipiscenti parti veniam erroris admissi concedere eosque in vru
bram alarum ac protectionis nostre suscipere potius quam culpe penam irro
gare cupimus. Idcirco animo tranquilliore deinceps partes nostras teuere et 
promouerc studeatis, quod vos omnino facturum esse confidimus, quum 
nonnisi ad summe honesta et justa vos inuitauerimus. Nosque de vestri su
per his animi voluntate per vestras quamprimum certificetis. In quo nobis 
rem valde gratam vobisque perpetuo commodaturam facietis, omni erga vos 
gratia nostra rcgcognoscendam. Datum Vienne dic 15 Januarij 1527.® Ere
deti fogalmazata, May által kiigazgatva, a cs. k. tilk levéltárban.
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dinánd, ugyancsak ezen nap, illy tartalmú, legfelsőbb tet
szést jelentő, illetőleg további állhatatosságra buzdító királyi 
leiratot küldött: »Tiszteletes, okos érdemes, kedvelt h í ve i nk!
Nálatok működő követeink s biztosaink tudósításából értjük: 
miképen ti, magatokat, mind irántunk, mind a fenséges Mária 
magyar- és csehországi özvegy királyné asszony, a mi kedves 
húgunk iránt, mindeddig jól és dicséretesen viselitek. Mit is 
tőletek, mint bű és jó alattvalóktól, kegyes és kegyelmes in- 
dúlattal veszünk; benneteket, továbbá is, egész ügyekezettel 
buzdítván s felszólítván, miszerint ezen hű és állhatatos von
zalmatokban maradjatok meg, s  magatokat irántunk ezután 
is úgy viseljétek, miként bennetek kegyelmesen bízunk; ne
künk e részben kedves, magatok és maradékaitoknak pedig 
hasznos, előmenetes, és általunk teljes kegyelmünkkel elis
merendő dolgot cselek vendők" stb \

Villámsebességgel vágott közbe a b í r : hogy Frangepán >«»· «· 
Kristóf, számos sereggel, a steyer határszélek felé siet; és vele 
Batthyányi Ferencz is egyetért. A dolog mibenlétének kipuha- 
tolása végett, az alsó-ausztriai kormányszék útján, rögtön ren
delés tétetett: hogy, főként a Dráva átjáró helyeihez, a kincs
tár költségén, alkalmatos kémek küldessenek *. Miszerint pedig 
Sopron és Pozson városok, a közeledő ellenség által el ne 
tintorittaseanak, a mondott' hódolati és hűségi eskü tüsténti 
kivételére, királyi biztosokul, amahoz idősb gróf Salm Mik
lós, Fürst Ernő kismartom parancsnok, és Reichenbach Vilmos, 
tanácsosok, —  ehhez a helytartó: Mária királyné, neveztettek. A 
megbízó, s illetőleg engedelmességre intő levelekben, mellyek 
közöl a Sopron városi tanácshoz szóló, az nap, január. 16- 
dikán kiadatott, megemlíttetik: hogy Ferdinánd, miként elöltök 
tudva lesz, azon jogain felül, mellyek őt és hitvesét, Magyar- 
országra nézve illetik, a pozsoni r e n d e s  országgyűlésen, 
valamint egész Magyarországnak, úgy nekik is, természetes és 1

1 Ered. fogaim, ugyanott. — 2 Eredeti tudósítások ugyanott
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törvényes királyukká és urokká fogadtatván s választatván, a fen- 
nebb-említett biztosok bozzájok a végett küldetnek: hogy az imént
érintett esküt, tölök, az ó nevében s kezébe, vegyék ki *. Más 

ián. it. nap végre, január. 17-dikén, a moldvai vajdához rövidebb úton 
indítandó új követ megbízó-levele készíttetett el; mellyben a 
vajdának tudtára adatik: hogy, noha csak néhány nappal ezelőtt 
Mischdünger Lőrincz küldetett légyen is, miszerint vele, né- 
melly Magyarországot érdeklő dolgok felöl, értekezzék és vé
gezzen; miután azonban az út hozzá, nemcsak igen hosszú, 
de bizonytalan is, így félhető: hogy Mischdünger, valamelly 
akadály által gátoltatván, épségben és egészségben meg 
nem érkezhetik *, ezen újabb követ oily megbízással indúl k i, 
hogy egyenesb útat választván *, ha Mischillingert netalán már 
a vajdánál lelné, követségét, ezzel, együtt, vagy egyem- 
legesen, egyébiránt pedig, ennek távullétében, külön is telje
síthesse \

Mi történt a pozsoni vár ügyében? itt még el nem árul
hatjuk; csak annyit mondhatunk: hogy Nádasdy, Bécsben,a Fer- 
dinánd ismételt meghívására sem jelent meg, hanem újabb le
velében, az udvari fökanczellárt, Harrach Lénártot szólította fel: 
miszerint a dévéni vár malmát elvégre adassa viszsza. Már 
régen, —  válaszolá Harrach, ugyancsak január. 17-dikén —  1

1 »Cum sicut vos minime latere credimus, nos vitra jura nostra que 
nobis et Serenissime conthorali nostre versus regnum Hungarie competunt, 
in dicta ordinaria Posonij celebrata, in vestrum ac totius Regni Hungarie 
Regem et dominum naturalem et legittimum assumpti et electi simus, Id
circo nobilem honorabilem et fidelem nobis dilectos Nicolaum Comitem de 
Salm seniorem, Eraestum de Fürst prefectum nostrum in Eysenstat, et 
Wilhelmum de Reichenbach Consiliarios nostros expedivimus, eisque in 
mandatis dedimus: Juramentum fidelitatis et homagij nomine nostro et in 
manus nostras a vobis accipiendi et assumendi* stb. Eredeti fogaim, u. o. 
Megvan az eredeti kiadmány sz. kir. Sopron városa levéltárában is. — 
* »Nihilominus cum autem via ad vos sit satis longa et minus etiam se
cura, et propterea vereamur impedimentum aliquod forte euenire posse 
quominus Laurentius antedictus ad vos saluus et incolumis peruenire pos
sit* stb. — * »Vt recta ad vos proficisceretur.® — * Eredeti fogalmazata, 
May áltál kiigazítva, a cs. kir. titk. levéltárban.
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még mielőtt e levelét vette volna, meghagyta hamburgi főtiszt
jének: a kérdéses malmot engedje át; és ez, miként az emlí
tett főtiszt, e napokban nála lévén, előadta, immár meg is tör
tént, hanem az a körülmény forog fel, hogy az illető molnár 
nagyon fél, nehogy Bornemisza vagy a dévéni parancsnok 
által, mcgbüntetlessék. Ezért, kérte Nádasdyt: eszközölje ki 
Bornemiszánál, s azon parancsnoknál, hogy a molnárnak, a 
különben érdemiéit büntetést, az ő tekintetéért, engedjék el, —  
mit viszon-szívességgel fog ügyekezni neki megszolgálni \

És még három nap volt hátra, mellynek elforgása után, 
Ferdinándnak Csehországba kelle indülnia. Levél jött ez alatt Jan. 1». 
Jorisics Miklóstól, a Frangepán Kristóf terveit s működéseit hírül 
hozó * *; és levél, levél után, Máriától, telve abbeli kimondhatlan 
vágygyal: mennyire szeretne ez vele, útnak-indülása előtt ta
lálkozni, sőt személyesen is elbúcsúzni. A teendők halmaza azon
ban, nem engedte, hogy e testvéri óhajtás, melly a Ferdinánd 
keblében szintolly viszhangban élt, teljesedést nyerjen *. A 
Bécsben megfordult országos küldöttség, úgy látszik, igen eleven 
színekkel rajzolta Ferdinánd előtt: miliy sükerdús hatása lenne 
az ország öszszes lakosaira, ha, mik a biztosok állal a pozsoni 
országgyűlésen elmondattak, mik a múlt évi november 30- 
dikán kiadott biztosító-levélben igértetlek, és mik most Peré- 
nyi Péterhez írattak, röviden, s a körülményekhez alkalmazva, 
királyi nyiltlevélben, nyomtatásban, országszerte kibirdetlet- 
nének, —  így azok, miket az ellenpárt, a magyar nyelvnek,

1 »Reddite sunt mihi litere vestre quibus mihi scribitis de relaxatione 
molendini in Täben per prefecture meum facienda. Et certe credatis mihi, 
quod ego ante quam vestre mihi redderentur jampridem prefecto meo com
misi vt illud cederet, hijs etiam proximis diebus apud me fuit retulitque 
id jam esse factum Sed molitorem multum vereri ne a domino Bornamissa 
aut prefecto in Deben puniatur* stb. Ered. fogaim. Maytól, ugyanott. —
* »Als ich eur Khu. Mt am XVIII tag Januarij.... post abgefertigt, daryn- 
nen all hanudl (vond) Leuf graf Cristof vonn Frangcpann be(treffenndt) 
vnnterthenigklichenn anngeczaigt* stb. a cs. kir. titk. levéltárban. — * Gévay 
Crk. der Verb. I, 32 1.
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nemzetiségnek s alkotmányos szabadságnak Ferdinánd és a 
németek által czélbavett megsemmítése felél hiijesztének, 
sajtó utján megczáfoltatnának. E nyiltlevél eszélyes fogalma
zása; Sopronnak lovas hadakkal is ellátása; Batthyányi kibé- 
kítése; s Mária, mint királyi helytartó, és a hozzá rendelendő 
tanács számára szükséges utasítás elkészítése, voltak a tárgyak, 
mellyek Ferdinándot, és kormányát, e napok alatt foglalkoztat
ták. A nyiltlevél, nem miként eddig átalában hitték n é m e t  l, 
hanem eredetileg l a t i n  nyelven, következő tartalomban hagyta 
el a sajtót:

F e r d i n á n d , . i s t e n  k e g y e l m é b ő l  Magyar- ,  C se h -, 
D a l m á t - , Ho r v á t -  stb o r s z á g o k  k i r á l y a ,  spanyolországi 
fejdelemfi, Ausztria fŐherczege, Burgund, Sléziar  Brabant, 
Steyer, Korontán, Krajna, Würtemberg stb herczege, Schwaben 
fejedelme, morvái őrgróf, Habsburg, Tirol, Pfirt, Kyburg és Görcz 
grófja, elsassi landgróf, római went birodalombeli ensenluli 
és burgaui őrgróf, a tót őrség, Portdenone és Salins ura stb. 
Magyarországunkon, s annak alávetett részeiben, bárhol lévő és 
létező főpap és zászlós uraknak, vitézlő nemes, érdemes, gon
dos , és bármi rendű s állapotú embereknek, a mi híveinknek, 
öszszesen mint egyenként, üdvet, jóakaratot, királyi kegyel
münket, és minden jó t!—  Nem akarjuk, hogy közéletek bárki 
is ne tudja: miképen mi, ama nyomorúságos vész után, melly 
néhai fenséges Lajos király urat, a mi kedves öcsénket és só
gorunkat, Mohács mezővárosánál, seregével együtt érte, sem
min szorgalmasabban nem gondolkodtunk, mint: hogy ezen 
országnak s a magyar nemzetnek, melly, annyi éveken á t , az 
egész keresztyénségnek védfalul s bástyául szolgált, ő császári 
catholica felségével, a mi kedves bátyánkkal, miként többi 
atyánkfiaival, s a római szent birodalom fejedelmeivel, hasznára 
lehetnénk, s az ország véghelyei viszsza-szerzése és adása mel
lett, békét és nyugalmat eszközölhetnénk. Azonban, midőn mi,

1 Fessi« r VI, 360 1. Dőbrentei, Nyelvemlékek II, 393 1.



a·»*. 4 4 9

ezen czél és üdves szándék kivitelére, egész elmebeli tehet
ségűiket Teszítják, hírül bozatik: hogy Szapolyay János szepesi 
gróf és erdélyi vajda, némelly vele-egyértelműeket magához 
csatolván, mindent megkísért s elkövet, miszerint az ország 
és valamennyi rendek törvényei, régi szokása és szabadságai 
ellenére, pártoskodás által, királylyá választassák. Mi hogy 
neki annál elébb sükerűljön, a Komárom mezővárosba, szent 
Katalin szúz ünnepére, törvényesen és az ország szokása sze
rint kihirdetett országgyűlést megelőzni kívánván, a fenséges 
Mária magyar- és csehországi özvegy királyné asszonynak, a 
nú kedves búgunknak, és tekintés és nagyságos Báthory István 
nádorispánnak megvetletésére, Székesfejérvárra, a közelebb- 
muK szent Imre berezeg napjára, az országos szokás és törvé 
nyék daczára, egy más öszszejövetelt rendelt; és nem hajtva, 
sem az említett fenséges királyné, sem a mi, sem a nádoris
pán úr s az ország többi urai és főrendéi ellenvéleményére és 
lebeszélésére, a koronát, melly neki húségére s őrizetére volt 
bízva, de a mellyre ő , miként mondják, iljú kora óta, 
minden mesterségekkel törekedett s vágyott, pártfelei sege
delme s kedvezése által, eltulajdonította. És midőn a fensé
ges királyné, a mi kedves hágónk, a király nagy gonddal és 
kegyelettel kerestetett és megtalált testét, addig, mig ő felsége 
annak egy olly fejdelemhez méltó temetkezést adhatna, s 
azon gyásztiszteletet, mellyel, mint kegyes nő, igen szeretett 
férjének tartozott, személyes jelenlétében teljesíthetné, Szé- 
keefejérváron tartatni parancsolta volna, —  az említett vajda, 
ő felségének mind tekintélyét mind intéseit megvetve, azon ki
rályt, kit, hazátok, feleségeitek, gyermekeitek s a  keresztyén 
hitért hősien harczoltában, a ti s atyálokfiai, véreitek, és az egész 
ország legnyilvánosb veszedelmére, éltében elhagyott, holla 
után, a más. sérelmével, eltemettctte. Látvánk tehát: hogy 
mindezek, és még sok egyebek, a mondott szepesi gróf által, 
a ti jogotok és közszabadságotok ellen, illyképen elkövettetnek, 
úgy tetszett nekünk, hogy nemcsak kegyesen, de kötelessé-

29
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günk szerint is cselekszünk: ba resent azon jogunk kivívá
sára, melly bennünket, mint a néhai fenséges Ulászló király 
Tejét, a magyar koronára nézve, a fenséges fejedelmek, bol
dog-emlékezetű Fridrik ős-, és Miksa nagy-atyáink s római csá
szárok , meg Mátyás, és ipunk, a már említett Ulászló, magyar 
királyok között köttetett szerződéseknél fogva is illet; részint a 
királyné ő felségén, a nádorispán és többi urakon, sőt az egész 
országon elkövetett jogtalanságok megbosszóiására, fegyvert fo
gunk, s szabadságotok sértegetőjét, a szepesi grófot, üldözőbe 
veszszük. De Magyarországot s a magyar nemzetet, —  melly- 
nek javát s épen maradását, valóban, miként a többi országaink 
s alattvalóinkét, nem kevesbbé óhajtjuk —  kíméltük; mig le
het, mindenha kíméljük; és személyünknek, ezen ország főpap 
és zászlós urai s főrendéi által, a törvényesen kihirdetett, s 
alapos okok miatt Komáromból Pozsonba áttett gyűlésen történt 
igazságos és önkéntes elválaszlafását bevárni inkább akartok; 
bogy így mindenki láthassa: miszerint mi, nem fölelem vagy 
hadi rémesztgetések erejével kívántunk tőletek engedelmessé
get és hűséget kicsikarni, hanem mint jó , kegyes és keresz
tyén királyhoz illik, az uralkodást az alattvalók megegyezésével, 
jó akaratával és szeretető vei kezdtük. Ezért is benneteket ösz- 
szesen mint egyenként felszólítunk s intűnk: ne bigyétek, 
mintha mi, vagy a német nemzet, s a mi országaink és tarto
mányaink, a csehek, dalmaták, morvák, sléziták és más alattva
lóink, irántatok ellenséges indúlattal volnának. Ellenségül mi 
senkit sem tekintendőnk, kivévén: kik magokat nekünk ellenség
kép ellenszegezendik. Ne hagyjátok magatokat az ellenpárt hir- 
jesztgetései által elcsábíttatni; mert mi, miként isten segedel
méből tettleg meg fogjátok tapasztalni, Magyarország szabad
ságáért és védelmeért, az említett császári catholica felséggel 
s többi fejedelmekkel és atyánkfiaival együtt, nemhogy semmi 
költségünket de saját vérünket sem kíméljük, és egész erőnk
kel azon leszünk, hogy Nándorfejérvár s a többi véghelyeitek, az 
ellenség kezéből elvégre viszszaszereztessenek, és szabadság
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tok s csendességtől belbáborga tóitól i« nyugalomban maradhas
satok. És ne gondoljátok: hogy mi, vagy húgunk, a fenséges 
királyáé, avagy az Ő tanácsosai, bármi viszálkodások vagy há
borúságokra okot adtunk volna; mert mi mindent megkisérténk: 
bogy ezen ország maradványait, valamelly még nagyobb veszé
lyeztetés ne érje. És ezután is : a keresztyén köztársaság irányában 
érdemteijes m a g y a r  n e m z e t e t  és n y e l v e t  egész erőnkkel 
védelmezzük; az ország főpapjait, zászlósait, főrendéit, ne
mességét, szabad városait és minden rendéit, azon szabadságaik, 
kiváltságaik, mentességeik és rendelvényeikben, mellyekkel a 
boldogult királyok idejétől fogva mai napig éltek, megtartjuk; 
a magyar tanácsba idegeneket nem alkalmazunk; az egyházi 
javadalmakat, s a hivatalokat és örökségeket külföldieknek nem 
osztjuk. És nincsen is, akár személyieket akár vagyoutokat 
miért féltenetek. Készítsetek mindenütt, lehető legnagyobb 
mennyiségben, mindennemű eleségpt. Mi, kapitányainknak és 
seregeinknek, ha kiket s mellyeket ezen országba és annak ha
társzéleire, a török s bármelly más békelörők ellen küldünk, 
szigorúan meg fogjuk parancsolni: hogy közőletek senkin is 
erőszakoskodást vagy kártételt el ne kövessenek, hanem min
dent, Kiélő árou vegyenek, s a jogtalanságtól épen megszűn
jenek. Hozzáteszszük: hogy azok iránt, kik eddig, akár féle
lem, akár ígéretek, akár bármelly egyéb okok miatt ellenünk 
szegültek, csak idejében megtérjenek, nem csupán kegyelme
sek de adakozók is leszünk. Kelt Bécs városunkban, boldog
asszonyhó tizenkilenczedik napján, az űr ezer ötszáz huszon- 
hetedik esztendejében; uralkodásunk első évében.

FerrtinAnd sk.
(P. II.)

Ldtfa: Harrack 
kaneze/tár sk.

A fenséges király úr saját parancsára: 
May János sk. 1

* Nyomtatott eredetije, Ferdinánd saját aláírásával s pecsétével, a lier- 
ezeg Batthyányi körmendi levéltárában; kiadta onnan, Kovachich után, 
Honát István, Verböczy emlékezete II, 253—257 I. Λ n é m e t  példáuy,

29 *
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És a napon, mellyen e levél kelt, Stomfii mellett Po- 
zsonboz közel, egy csapat huszár mutatkozott; melly hogy el
lenséges had volt, már csak onnan is sejthető: mert kikém- 
lésére, a pozsoni városi tanács által, két egyén küldetett *; s 
ezen tanácsnak, majdnem egészen hasonló tartalmú levélben, 
mint a melly ezelőtt négy nappal a sopronihoz ment, Ferói- 
nánd részéről megparancsoltatott: miszerint a hőségi és hódo
lati esküt, Mária királynénak teljesítse; neki egyebekben is 
kétségtelen hitelt adjon, s magát mindenben jó és hű alattva

l ó .  2 0 . lóként viselje3. —  Más nap, vasárnap, január 20-dikán, saját 
neve napján, Pemflinger Sebestyén, az említett királyné lo
vászmestere, indúll Bécsbe, egy megbízó-levéllel, Ferdinándnak 
Mária nevében némiket szóval előadni *. Sietett a konyhames
ter Majláth István is, Ferdinánddal még elutazása előtt szól
hatni, s tőle maga részére valamelly királyi kegyelmet eszkö
zölni. Hő szolgálatokat tett volt ő a konyhaügyben, mind néhai 
Lajos királynak, mind Máriának; ezért ez , Ferdinándboz inté
zett ajánló-levelében, méltónak ítélte őt a keresett kegyelemre \

mellyel Schotgen és Kreysig Hiet. Germaniae medii aevi, II, 1 I., s utánok 
kovachich Suppi, ad Vest Com. Ill, 97 —102 L kiadott, bár azookori, de 
minden hitelesség nélküli magán fordításnak látszik, s azon tetemes hibák és 
különbözések, mellyekkcl telve van, ezen állítás mellett igen erősen bar- 
czolnak. — 1 »Item Sambstag vor Sebastian! hat man zwen portén gen 
Stampften geschickt die Hussaren zu besichtigen, lm geben f t  III ß  d.» 
l’ozson városa számviteli könyve 1527. — * »Cum___vitra jura et actio
nes nostras . . . .  per ordinariam quoque electionem, qu$ nuper in diéta Po- 
soniensi in nos et consortem nostram antedictam juxta Regni consuetudines 
facta est, in vestrum . . .  Regem . . .  electi fuerimus, Idcirco Serenissime Do
mine Marie Regine . . . .  tamquam Supreme in Regno illo L o c u m t e n e n t i  
nostre potestatem omnimodam dedimus, v t »  vobis fidelitatis et homagij Ju
ramentum nomine nostro et in manus nostras accipiat* stb. Ered. fogaim. 
May kezétől, a cs. kir. litk. levéltárban. — * »Misimus ad Maiestatem 
Vestram hunc fidelem nostrum Egregium Sebastianum Pemfflinger Agazo- 
num nostrorum Magistrum, Cui nonnulla Maiestati Vestre dicenda commi
simus* stb. Mária eredeti levele Ferdinándhoz jan. 20. 1527. ugyanott. — 
* »Fidelis noster Egregius Stephanus Majláth coquine Maiestatis Regie do
mini et mariti nostri charissimi olim Magister ibit ad Maiestatem Vestram, 
Quem Maiestati Vestre commendamus, Rogamusque eandem: velit ipsum
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Es e két udvari tisztviselő társulatában, egy rég nem említett 
személyt, nagyságos Imrefiy Mihályt kell felmutatnunk. Rövid 
jellem- és történelrajzát, Mária saját szavaival (igyekezünk adni. 
Eleinte Ulászlóhoz, azután Lajoshoz, olly hú volt ő, gyermek
korú óta, hogy semmit elmulasztani nem látszanék, mi egy jó 
szolgához illett. A mohácsi vész alkalmával, hol maga a király, 
a bit ellensége ellen férűasan barczoltában, » s z e r e n c s é s e n "  
elhunyt, Imrefiy az ellenség fogságába esett; és bár Törökor
szágból elbocsáttatott is, hitére fel kelle fogadnia: hogy néhány 
eap múlva ismét viszszatér, fejváltságát magával viendő. Segé
lyért könyörgött tehát, s ennek megnyerése végett Mária állal 
Ferdinándhoz utasíttatott; miszerint így, az iszonyú rabságból 
megszabadulván, neki is hű szolgálatokat tehessen \

Fontos és sürgetés tárgyak környezik —  válaszold Fer
dinand, még az nap, Máriának —  mellyeket elindúlása előtt cl 
kell rendeznie, hogy távulléte alatt, a dolgok rendes folyása 
meg ne akadjon; ez az oka, miért abbeli óhajtását, hogy vele 
személyesen beszélhessen, nem teljesítheti. Bocsánatot kér; 
nem jószántából cselekszi. Batthyányi és minden egyebek iránt 
is, a laibachi püspöktől fogja megtudni akaratát, elhatárzatát. 
Higve el: örömest tett volna jobb gondoskodást felölök, ha 
ennek az e r s z é n y n y e l  n e m k e l l e n e . a r á n y b a n  l en 
nie  *. Szinte az említett püspöktől fogja megérteni s uála

gracia sua prosequi, Meretur enim gráciám Maiestalis Vestre, iNain ea 
Maiestatibus nostris exhibuit somper seruicia tídelia, vt gracia eiusdem M. 
V. sit dignus.* Mária eredeti levele ugyanahhoz, ugyanazon napról, ugyan
ott — 1 »Is fidelis noster Magnificus Michael ImrefTy: ab ineuntc etatc sua 
fidelia exhibuit seruicia, primum Serenissimo Principi domino Wladislao 
Regi, deinde cbarissimo domino et marito nostro Ludouico Regi stb. Is 
clade preterita: in qua ipse Serenissimus . . .  maritus noster: contra hostes 
fidei viriliter pugnans: f e l i c i t e r  occubuit: deuenerat in captiuitatem hostium, 
Qui emissus licet ex Thureia, tamen sub fide: vt infra paucos dies redeat: 
redempeionem capitis secum portaturus, Commendamus igitur eum, —  et 
rogamus eandem: velit in redempeionem ipsius aliquo eum iuuarc subsidio.” 
Mária ered. lev. ugyanahhoz, azon napról, u. o. — 2 «Mais madame il 
fant que la prouision se acorde auequcs la burse.’
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latoi az utasítást vagy meghatalmazványt is, mellyel mint k i r á l y i  
he l y t a r t ó ,  a magyar tanácsosokkal együtt felruházva lesz. E n
nek egy czikke van, melly neki hatalmat enged: a koronára 
szállandó javadalmakat és jószágokat, a király távullétében, 
adományoznia. Tudja: hogy Mária ezen hatalommal olly mér
séklettel fog élni, millyet bennevetett bizodalmától reménvl- 
het. Mind e mellett el nem mulasztható, hogy ne figyelmez
tesse; mert attól fél: bogy e hatalma köztudomásra jutván, 
annyira elárasztják majd, a kérelmezésekkel s alkalmatlanko
dásokkal, miszerint, ha minden ember kívánságát teljesíteni 
akarja, Ferdtnándnak, viszszajértekor, már nem sok baja lesz 
a javadalmak és jószágok osztogatásával ' .  És el nem hallgat
hatja még azt is: hogy bár az δ Pozsonba küldött biztosairól, 
mivel a Bécsben volt magyar urak úgy akarták, a mondott 
mcghatalmazványban említés nincsen is, Mária, azon ügyekben, 
mellyekben hasznosnak találandja, kétségkívül élni fog azoknak 
tanácsával. És ezzel tőle búcsúját veszi; kérvén a teremtőt: 
tartsa és őrizze meg őt, távullétében, s engedje neki a kegyel
met: mentőlelébb láthatnia *.

no. 21. Hétfő, január. 2 1 -dike voll a nap, mellyen Ferdinand, 
Csehországba menetelét, 1800 lovas kíséretében, megkezdte. 
Mi nem követjük őt ig  napi útjában; csak röviden említjük: 
hogy kiindulása napján Korncuburgba, másnap január. 2 2 - 
dikén Stockerauba, 23-dikán Hollabrunnba, 2 4-dikén Gun- 
tersdorfba, 2 5-dikén Znaimba, három napi ollmulatása után 
Budviczon keresztül 28-dikán Pirniczbe, 29-dikén Ighuba, 
30-dikán Német-Brodba, 31-dikén Csaszlauba, február, l-sőjén 
Kultenbergbe, onnan negyedik nap Cseh-Brodba, végre feb
ruár. 5-dikén Prágába érkezett *. Harrach Lénárt kanczellár, 
May János, Ferenbergcr János és Adler András titoknokok 1

1 „Sy vous veullisies les complaire, a mon retour ne aroie point de 
grant paine a contribuere lesdita benefices et biene." — * Gévay Urk. der 
Verhält I , 31—32 I. — * Gévay Itinerar Kaiser Ferdinande L
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méntele »ele; a magyarok közöl: Maczedóniay László tanácsos, 
és Lengyel János, a Mária királyné udvarmestere, —  melly utób
biaknak, fizetésül, havonként 100 arany rendeltetett. Bécsben, 
már korábbi szokás szerint, a wartemburgi báró Polheim Czi- 
ríák felsó-ausztriai főkapitány, mint helytartó elnöksége alatt, 
egy választmány maradt, melly » a l s ó - a u s z t r i a i  ko r má ny"  
vagy » k o r m á n y t a n á c s "  sót, »udva r i  t anács"- ]  nevet 
is viselt; a helytartón kívül: ehrentreitzi Treilzsauervvein alsó- 
ausztriai kauczeJlárból, grünhügeli Hoffman János kincstartóból, 
Petscliaclier Fehczián, Lamberg Menyhért, Kolonics Sei fried stb. 
tanácsosokból, és néhány kamarai-tanácsosból állott; mind 
egyházi, mind political, mind hadi, mind kamarai ügyekben, 
közvetlen, a fontosabbakban mégis eleve a Ferdinand paran
csát bevárva, ennek nevében intézkedett s hatalma, a német 
örökös tartományiakon túl, a magyar dolgokra is kiterjedt. 
Ezen kormánytanácsot, mellynél, már ekkor, kizárólag a né
met volt a hivatalos nyelv, a Mária királyné vezérlete alatt lévő 
m a g y a r  tanácscsal, a tovább is Pozsonban hagyatott Räuber 
Kristóf laibacbi püspök, és ennek sógora, a hozzá Dörnberg 
Rézmánnál segédül rendelt, magyar születésű % s a magyar, 
német és latin nyelvben egyaránt jártas Pemtlinger István kap
csolta öszsze. És, hogy a később történteket alaposan érthessük, 
tudnunk kell: miszerint az ezen kormánytanács hatóságától 
függő mindegyik német örökös tartományban: egy főkapitány 3, 
egy igazgató *, egy helyettes *, és több tiszttartók 6 voltak; 
kiknek hivatalos tárgyalásán át, az illető dolgok, kiszabott lépcsőn
ként! feljebbjelentés útján mentek. —  Ez, miként természetes, 1

1 Kiért nem kell tévedésbe jóm : ha l-'erdináudnak uémelly levelei, 
ugyanazon napról, Becsben és Prágában, vagy más olly helyeken kelnek, ahol 
mulatott. A becsiek mind a kormány tanácstól, s csak a többiek jónek ma
gától Ferdinándtól. — 8 ,Zu sollicitem habt Ir, gedachter Königlicher Ma
jestät Radt v n s e r n  s e b w a g e r  Stephan von Bemphlioger, als ainen g e 
hör neu  Hungern Abgeschlagen“ ; ltaubcr Kristóf levető az alsó-ausztriai 
kormány tanácshoz, május 7-ról 1 5 Í7 ., cs. k. titk. levéltár. — * Landes- 
Hauptmann. — * Landes-Verweser. — 8 Viczthum. — 8 Pfleger.
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többnyire csak hosszú idő múlva vezethette az előfordúló ügyet 
végelhatározásához; főként ott, hol azt a fejedelem legfelsőbb 
ítélete alá kelle terjeszteni. így történt: hogy gróf Frangepán 
Kristóf akkor, midőn közeledtének híre Bécsbe jutott, mintegy 
nyolczszáz fürge huszárral1, már Zágrábból Varasdon, s innen, 
miután a megye rendéinek hirtelen gyűlést tartott *, a Dráván 
és Murán átkelve, Vas vármegyének Steyerországgal érintkező 
szélén, Felső-Lendván, az özvegy Szécsy Tamásné jószágán 
tanyázott. Itt a budai prépostnak Péternek egy szolgája jö tt 
hozzá, s panaszosan adta eleibe: mikép ura, néraelly drágasá
gait, a szomszéd Steyerben fekvő Radkersburg, vagy magya
rosan Regede, városbeli bizonyos polgárnak adván át gondvi
selés végett, ettől azt most, barátságos felszólítására, viszsza 
nem kaphatja; azért, mert egy más ottani polgár, valamelly 
magyarországi lakos ellen, adóssági követelést támaszt »Igaz
ságtalannak látszik nekünk —  irá Frangepán, az említett vá- 

jbii. te. roshoz azon szolgától január. 1 6 -dikán küldött levelében, —  
hogy a tulajdonos, jószágától, ártatlanul, illykép megfosztas- 
sék. Hozzátok intézett különös kivánatunk tehát: hogy ennek 
az embernek eleget tenni, s rajta, a mennyiben joga és igaz
sága van, segíteni, szíveskedjetek; ne legyen kénytelen, em
lített polgártársatok ellen, további panaszokra fakadni. Magatok 
is pedig, olly szomszédságosan viseljétek magatokat, hogy 
köztetek s ezen ország között, valamelly háborúság szükség- 
képen ne támadjon. Mert, ámbár reánk, mint egész Magyar- 
ország főkapitányára s bánra, az illyesek felügyelése nem tar
tozik is, azoknak, kik szükségekben hozzánk folyamodnak, az 1

1 Ferner Kristóf fürslenfeldi tiszttartó és azon város levelei Schrott Vil
moshoz, január. 21-ről 1527. a ce. kir. titkos levéltárban. —  * »Nochmals 
fueg ich eur Kh.M. zuuememeo, das mein khundlschaffter, so . . .  zu Agram 
hab, ankhumen, mit Anczaigung wie graf Cristoff von Frangepan mit sei
ner personn in khurcz verschinen tagen daselbs vemikht ist auf Verässdin, 
zw ainem tag, denn villaicht E. Khu. Mt. pass waisz als ich eur Kh. Mt. 
annzaigen kann.* Jurísics Miklós lev. Ferdinándhoz, január. 22-ról 1527-, 
a cs. kir. titk. levéltárban,
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igazság s méltányosság erejéig segítséget és segéderőt adni, 
hajlandók vagyuuk, —  kélségenkívül reménjlvén, hogy ezt, 
ebben az alakban, ti is cselekszitek Egyébiránt halljak —  
régié —  némi aggodalomban vagytok, hogy hozzátok illyen 
közel jöttünk; s ezért ágyúitokat is elővonattátok. Erre, bizony, 
szükségetek nem volt; s azoknak, kik benneteket e részben 
netalán érlesitettek, semmi hitelt ne adjatok; mert mi min
denképen azt óhajtjuk: hogy ő felsége, a magyar, és Ferdi- 
nánd cseh király, egymással, országostul, atyafiságban és ba
rátságban éljenek; —  mit tőletek, a jó szomszédságnál fogva, 
eltitkolni nem akartunk" *.

Regede városát azonbau, Frangepáunak e levele nemcsak 
hogy meg nem nyugtatta, de nagy s hosszú czíme, mellyel 
magát abban ekként aláírta: r/Frangepán Kristóf Vegla, Zeng 
és Modrus stb grófja, egész Magyarország főkapitánya, egész 
Tót- Dalmát- és Horvát- országok bánja, s az említeti Tótor- 
szág, úgy Pozsega, Somogy és az egész ispán-grófság ótal- 
mazója" *, még inkább elrémeszlette. —  »A nagyságod abbeli 
parancsa —  jelenté január 1 9-dikén, Graswein Farkas steyeri 
helyettesnek, 9 városi tanács —  hogy az ő  királyi felsége költ
ségére kémeket állítsuuk, ma érkezett hozzánk. Ennek mi 
mindenkép szívesen engedelmeskedünk; és jelentjük nagysá
godnak : hogy már három nappal ez előtt kiküldöttük kémein- λ». 1;. 1

1 »Auch vtu Aisz Obrisstergeuerallhauptman des gannczcn Kunig Reichs 
Vogern, vnd Waan etc. solchem nachzusehen nicht gepürenn w ill, sonnder 
deojheuigen die von wegen Irer Notturfft nach an vns belanngen, Hilff vnd 
Reistanndt zuthain genaigt sein was sy Recht vnd Fueg haben; solches wir 
vnns dan auch kainen Zweifl in solcher gestallt bey euch zuthan verse- 
cbenn wellen.* — 2 Azonkori másolat a cs. k. titk. levéltárban; * Datum 
Limbach am 16 tag Januarij Anno Im XXVIl-teu.* — * »CristolT Frangepän 
Greff zw Vogels Zenng vnnd Modrusch etc Obrisster Generali Hauptmann 
in dem gannczcn Kunig Reich zw Vnngem vnnd waan in dem ganczen 
Vt indischen Lannde, Dalmacien, Croacien, beschurmer beruerts Windischen 
Lands, Poecheg, Schomagt, vnnd der gannczen Spangraflschafft*; hogy itt 
a » S p a n g r a f f e c h a f f t ” nevezet alatt a s o p r o n i  g r ó f s á g  vagy ispán- 
ség értetik, látni fogjuk.
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két Varasd és Stridó télé az átjáró helyekhez, de még egy sem 
érkezett viszsza. Mihelyt megjőnek, tüstént tudósítást teszünk. 
Nagyságod nekünk azt is parancsolja: hogy jó vigyázattal le
gyünk. Ebben eddig semmi szorgalmat nem kíméltünk; főként 
a gróf Kristóf idejötle óta; ébren őrködvén mind kívül, mind 
bent a kőfalakon és tornyokon. Nagyságos uram! gróf Kristóf 
beirt vala hozzánk, a mint nagyságod az idecsatolt másolatból 
megérteni fogja. Erre, ha az, kit a dolog illet, haza jő, talán 
válaszolnunk kell; miért is nagyságodat igen kérjük: tanácsol
jon, mi czímet adjunk neki, aláirt czímeire. Nagyságos uram! 

j*u. is. mi tegnap egy mészáros polgártársunkat Mura-Szombatba kül
döttünk; ki egyenesen belovagolt a gróf Kristóf szállására, olt 
a gazdával ökörvásárlásba ereszkedett, körültekintett, s a Szé- 
csyné majorosával a majorba is elment. Ez beszéli: hogy min
denütt tele dugva van lóval és emberrel; hogy kérdezősködése 
után annyit érthetett: miszerint alkonyaikor ismét 300 lovas 
jött, három vagy négy nap alatt pedig 5000 gyalog, 1000 
pánezélos lovas és néhány ezer huszár fog érkezni, de a gróf 
mit akar? senki, még saját hadi népe sem tudja; és midőn 
így körülnézegetett, egy megszólította: hogy német lévén, mit 
akar közöttök? ő a grófnak feljelenti, s ez őt elfogása, 
mert bizonyosan kém, —  a gazda tehát tanácsolta neki, hogy 

jan. 19. takarodjék haza" \  Épen bevégeztettek e sorok, midőn egy

1 „Genädiger Herr, wir haben gestern ainen vnser Bürger, ain fleisehac- 
kher, gen Olsnicz (ma: Oisnicz, magyarul: Mura-Szombat, Vasban) ge- 
schickht, der ist in grafT CrislofTen Herberg eingeritten, bat mit demselben 
Wicrdt vmb oxn kaufft, Sinh also vmbgesehen vnd mit der Zelschin Maier 
in mairhoff ganngen, vnd gesagt: es sey nyndert ain klains, es sey roll 
mit Bossen vnd mit Volekh, vnd hab souils erfragt: das Sy gesagt haben, 
das vor der nacht aber dreuhundert pfärdt khomen sein, vnnd inner drey 
oder vier tagen sollen fünf tausendt Fuesvolckh körnen 1000 pfärdt mit 
Hamasch vnd etlicli tausendt mer husiira, aber niemandt kan nit wissen, 
vnd das volekh auch nit was der GrafT tbuen will. Vnd wie er Sich also 
vmbgesehen, hat in ainer angeredt: er sej ain teutscher, was crvnter inen 
thue. Er wöll in dem graffen anczaigrn. der werde in annemen lassen, Er 
sej ain khundtschaffter. Also hat im sein wierdt geratten: er soll sich 
haimb heben.*
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kém, délután kél órakor, a Dráva és Mura átjáró helyeitől hí
rül hozá: hogy Stridónál e napokban 700,  Szenienyénél 5 00 
s csapatonként hol l ohol  20 pánczélos lovasság kelt át. Ezt 
is hozzáragasztá tehát a város, jelentéséhez; azon megjegyzés
sel: hogy ugyanazon helyekre más kémet ismét elindított, mi
szerint így a tudósítások folyvást érkezzenek '.

Vasárnap délután 3 órát ütött, midőn a város ezen je· '«· *o. 
lentése Gréczbe, a Graswein Farkas kezéhez jutott. Ó felsége 
ebből —  irá ő tüstént Ferdinándhoz —  érteni fogja, hogy gróf 
Kristóf a steyeri határszélekhez, különösen Regede városához, 
milly közel szállott táborba, s hadait naponként erősbíti. Miu
tán pedig ezen screg-egybevonulásból nem mást, mint a tar
tomány megrohanását lehet várni, Ferdinand annyival inkább 
küldjön segedelmet s a netalán szükséges ellenvédelem iránt 
utasítási, mert azon levélből, mellyel a gróf az említett város
hoz írt, mind szándéka, mind az is látható: hogy, ha a város 
az ő kívánságát nem teljesíti, azt megtámadás nélkül hagyni 
nem fogja; sőt ha e levél azzal, mellyel ugyanazon városhoz, 
már elébb, Batthyányi Ferencz intézett, kellőleg egybevette
tik, nem egyebet lehet sejteni, mint azt: hogy e két egyén, 
hadait egyesíteni (igyekszik, miszerint így, ürügyül használván 
a mondott város elleni panaszaikat, Stevcrországba becsap
hassanak. Mi a czímet illeti —  monda — e részben odautasí- 
tolta a várost: hogy Frangepánnak, grófságairól és uradalmai
ról vett mindazon czímeit, mellyek neki ezelőtt adattak, mos
tan is adja meg; de a többit, miilyen: a magyarországi főka
pitányság, tótországi bánság sth hagyja el *.

Tán épazon perezbeu, midőn a Graswein e levele Ferdi
nándhoz indult, a Regedétől éjszakra, Grécztől keletre, az egye
sült Feistritz és Lapincs folyó mellett, Steyer legkülső szélén 1

1 Azonkori másolata a cs. kir. titk. levéltárban. — * Eredetije a cs. kir. 
titk. levéltárban. «Datum Oräez am zwaineziaisten tag Januarij Anno etc. 
im XXVH-ten.*
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fekvő Fürstenfeld város határán, Német-újvár felől, egyenesen 
a városon-aluli úgynevezett Rennbrücke hídnak tartva, 1 9 hu
szár nyargalt; a hídnál megállapodott; ott néhány óráig mu
latott; s estve felé, ismét azon úton, mellyen jött, a magyar 
főidre viszszavonúlva, éjszakára, a Fürslenfeldtől mintegy ne
gyedrész mértföldre, a Lapincs vizén innen eső Radafalva 

i n .  21 . helységbe szállott; más nap pedig, még viradta előtt felkere
kedett, tegnapi útját folytatta, s Frangepán tábora felé, Mura- 
Szombatnak elvágtatott. Bosszankodva értette a csak később fel
pillantó fürstenfeldi tiszttartó Perner Kristóf, hogy a magyar 
huszárok a sleyer határokon, büntetlen, imígy ide s tova-nyarga- 
lódznak. Ezért, lódobogásukat követve, egy mértföldnyire elá
nok nyomult; azonban, olly útra jutván, hol továbbmenni bá- 
toreágosnak nem tartotta, a nélkül hogy ellenséget látott volna, 
viszszatért, sa  bővebb hivatalos vizsgálódással megelégedett *. 
Néhány radafalvi lakostól tudakozódott, sőt oda, hol éjjel szállva 
voltak., különösen is elküldött: vájjon az említett huszárok mit 
beszéltek, s tervük és szándékuk iránt nem nyilvánítottak-e 
valamit? Az eredmény az lett: hogy azon huszárok magokat 
a János király embereinek vallották, mint mondák: harminczadot 
jöttek szedni, más vagy harmad napra még néhány száz legényt 
várnak, s feljebb, Farkasdi- fal vára, Fürslenfeldtől szinte egy 
mértföldre, szándékoznak szállani; hová már embereiket is elkül- 1

1 »Lass ich euch wissen das Allss gestern neunzehen phärdt hussärn 
durch vnnsera hart geriten, vnler der stal auf die nagst frukenn die man 
nennet die Rennprukhenn, vnd da gehalltenn etlich stundt lanng, nachmalss 
gegen dem Abent abczogenn, vnd sich gelegert in ein darfT mit namen 
Ruederstarff, das vngeuerlich ain viert! meill weg von der stat eenhalb 
der LafTnicz auf dem vngriscben leit, vnd da vber nacht beliben, vnd zu 
morgens vor tags sich wider erhebt vnd Iru erstn w eg, den sy her geczo- 
genn, wider angenumen, vnd des nagsln auf Ölsuicz zue; vnd wie ich 
solche erinndert bin, das sy da auf dem hart vmbgestrafft haben, bin ich 
ales heut frue auffgewesen, vnd Iren Huefslag nacbzogen, Nahend auf ain 
maiel weg deshalbenn mich zuerkunden wer sy doch warn, hab sy aber 
nie mügén Ansichtig werden, vnd des an ain weg kumen, das ich mir 
auch nit trawt hab verier in nach zuziehen* stb.
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dötték, kik, részökre, a szükséges istállókat megrendeljék. 
Idejárulván még az: hogy az érintett irányban, a lovas és gya
log hadak, egyenként is minduntalan szállongoltak, —  e körül
mény Fürstenfeld városát annál nagyobb félelembe ejté, mert 
a kebelében lévő csekély őrcsapat a legnagyobb szegénységben 
tengődött, fegyverrel ellátva félig sem volt, s a város falai és 
kapui, mellyeket a polgárok saját költségökön helyreállíttatni 
nem bírtak, többszöri segedelemeürgetés után is romladozott 
állapotban maradtak. —  »Nagy aggodalomban vagyunk —  
írá a városi tanács, a fennebbiek elősorolása után, január. I l 
dikén, ugyancsak Graswein Farkashoz —  hogy az ellenség, 
miután hozzánk illy közel szándékozik tábort ütni, főként ha 
gyönge erőnket s fegyvertelen csekély népünket megtudja, egy 
éjjel felkerekedik, városunkat két, három, sőt négy helyütt is 
megrohanja, s mi, hadacskánkkal, egy helyen is alig bírván 
védelmezni, megveszi, és falaink közt bennünket mi nd  meg- 
f o j l o g a t ;  pedig, ha e várost az ellenség, mitől a mindenható 
isten mentsen, hatalmába keríti, miután azt a purgslalli vár
ból igen könnyen és hirtelen meg lehet mind erősíteni mind 
ótalmazni, félő: nehogy innen az egész tartománynak nagy 
kára és veszedelme történjék, s belőle azon ellenséget kiűzni 
majdan nem könnyű szerrel lehessen" \  Miket a tiszttartó, 
Schrott Vilmos igazgatóhoz és Grasweinhoz együtt küldött hi
vatalos tudósításában, azon megjegyzéssel kísért: hogy, miu
tán ők Frangepánról, miilyen ember? igen jól tudják, s az e 
részbeni intézkedés őket illeti, a város védelme iránt kellő 
gondoskodással legyenek; mert különben, ha valamelly vélet- 1

1 »Nun trag wir fürsarg , dieweil Sy so nachcnndt da ligen weilenn, 
vnnd zumall, so Sy vunser macht vnnd der khlaineun vn be werden man
schafft erindert würden, Das Sy 9ich nitt aines nachtes aufmachettn vnnd 
die stat an ain dreien oder vier orten mit ainem Sturbm anlieiTen, wen 
w ir Vnns mit vnnserm Heuflein khaum an ainen őrt wéren möchten, vnnd 
also den ortfleckhenn einnemen, vnnd vnns all darin erwürgten” stb. 
Fürstenfeld város levele Graswein Farkashoz, jan. 21, 1527; azonkori má
solata a cs. kir. titk. levéltárban.
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len tnegrohanás és elfoglalás történik, ő , ki a dolgot idejeko
rán feljelentette, feleletre nem fog vonathatni. Egyébiránt ma
gát minden esetre kívánta az iránt értesítletni: vájjon gróf 
Kristófot barátnak vagy ellenségnek tekintse e? \

Mint futó láng terjedtek a zavarok Ferdinánd eltávoztával, 
a határszéleken, fel egész Pozsonig. Azon rendelkezések közt, 
mellyekel ő elindulása perezén tett, egy volt az is: hogy Mil
tenberg Ulrik hadi-fizelóhívataii írnokot Pozsonba küldötte; a 
végett: miszerint ez az oltani német örcsapatot szemle alá ve
gye s annak félhónapi zsoldját fizesse ki. Miltenberg január, 

ju. 22. 2 l-dikén Pozsonba megérkezvén, más nap szemlét tartott s 
fizetni akart. Azonban, alig vonta magát viszsza egy kis időre 
Leuser Zsigmond és Miksa századosokkal Dörnberg Rézmán 
és Pemílinger Istvánhoz, midőn a legénység választottal nála 
termettek; azon kijelentéssel: hogy ők tudni akarják, vájjon 
egy egész- vagy csak fél-hónapi fizetést kapnak-e 'i s ezutóbbi 
esetben a pénzt fel nem veszik. A századosok a választottak
nak azt felelték: hogy ők ugyan nem tudják mi és mennyi 
fog nekik adatni, de reményük: teljesen és szépen kielőgíttet- 
nek; ezért, kérik: mondják meg küldőiknek, legyenek nyugod
tan. A legények ezen nyilatkozattal nemcsak hogy meg nem 
elégedtek, sőt fegyvert ragadva, nagy zaj és lárma közt a vá
ros terére öszszefutoltak, s ott körbe állván, 8 forint egész-hó
napi zsoldjoknak kifizettetését követelték. A körükben megje
lent Leuser Miksa mindent elkövetett hogy szétoszoljanak, s 
az ő, mint előljárójok, sőt az ezredesnek is szcmelátlára, illy 
botrányos zendülést és zajt ne üssenek, hanem tekintetbe vé- 
vén, hogy a királyi felség őket kileleltctte, szolgálatában meg
tartotta és jövendőre is megtartani kívánja, csendesen legyenek. 
Ez keveset használt. Választoltaikat Miltenberghez ismét viszsza- 
küldték, azon újabb nyilvánítással: hogy ha nekik megigérletik, 1

1 ferner Kristóf levele Selirolt Vilmoshoz és Oraswein Farkashoz ugyan
azon napról 11/  o.
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miszerint nyolez nap alatt a másik félhónapi fizetéseket is meg* 
kapják, ezen feltétel mellett a most-ajáololt mennyiséget felve
szik· Miheuberg, látva a zavart, a feltételben megegyezett; 
sót azt is hozzá tette: hogy ő maga fogja azt elhozni, a mon
dott időben. Azonban a hadi nép felzajlott kedélye megnyug
tatva még ezzel sem volt. Miltenbergnek személyesen meg kel
lett körében jelenni, s ott kijelentenie: hogy január. 21-diké- 
től számítandó nyoiczad napra, a kívánt pénzzel okvetetlen 
megjő, és ha a felség ezen gyalogságot szolgálatában továbbra 
is megtartani akaija, számára a következő új hónap elején l 
forintnyi részfizetést előre leteszen *. Ezen zendülés főoka —  
mondák Dörnberg és Pentflmger az ausztriai kormánytanácshoz 
Millenbergtől rögtön küldött levelökben —  a Pozsonban kiü
tött nagy drágaság, s azon körülmény hogy a hadi népnek köl
csön senki és semmit adni nem akar, és néhány negédes le
génynek «tévézése lévén, az imént-érintelt alkura lépni annál 
szükségesb volt, mert az egész őrcsapat elszéledésétől, vagy a 
királyné személyét érhető veszélytől lehetett tartani; ezért, kér
ték a kormánytanácsot, hogy Millenbergel,a kikötött napra, azon 
pénzmennyiséggel minden bizonynyal viszszaküldje.

Mindezek nem csekély gondot adhatának a kormányta
nácsnak , ha épekkor Jurisics Miklóstól, Csemembelből, Krnj- 1

1 »Als göstem Vlrich von Milton béi g veldzolschreiber mit einem biliben 
Maradt soldt auff die hiegen faeskhnecht nlher ankliomen, gemucstert vnnd 
darauff an heut dj bcczalluug thuen wöllo, sein di khnecht mitt Irer weer 
auff dem placz zusamen geloiTen vnd den halben Manadt soldt an völlig 
beczallung, die sirh In die drey gulden Rh. geloffen khains wegs annemen 
wollen, vond vns nach langer handlung Im boschleinung der Sachen zu dem 
gelaidt, das man Im hat zuesagen indessen Jn von gestern vber acht tag 
Ir völlig beczalluug, das sich auch ein halber Manadt soldt lauffen wierdt 
gbyssen zu beczallen vnnd souer Ir derselben khnecht die Ku. ML zue Vn- 
gern vnd Behaim etc. weitter beduerffen wierdt, soll man In zw Aingang 
des Manadts verrer 3-ten gulden üli. auff die handt geben.* Dornberg és 
Pemflinger levele 1627 január. 22-ról az alsó-ausztriai kormáoytanácsboz, 
a ez. kir. titk. levéltárban. Bővebben Leuser Zsigroond és Miksa, január. 
30-dikán kelt levelökben, u. o.
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Bából, egy levél nincs Feréinándhoz indulóban, mellyben 
Horvátországba viszszalérte perczén arról tudósítja: hogy Fran- 
gepán Kristóf, szent Pál fordulása napján, nem tudni mi vé
gett, Kóróson is gyűlést kívánván tartani, ide váratik; hová már 
ó is elküldötte a maga emberét1. És az, hogy Frangepán Vasból, 
a határszélektől eltávozik, eléggé megnyugtató volt; ha a Juri- 
sics többi tudósításait örvendeztetőknek mondani nem lehetett 
is. Ezek abból állottak: hogy a Püchler által Bibácsra küldött 
gyalogok még sem bocsáttattak be; min ugyan, ezek magok 
sem nagyon úgyekeztek, hanem tüstént viszsza akartak vonulni, 
ha gróf Karlovics János, kit Jurisics Horvátországban maga he
lyett hagyott, őket kérelemmel fel nem tartóztatja, egyszer
smind befogadtatásuk iránt a bibácsi polgárokat s az albán o t
tani helyettesét, fel nem szólítja. E felszólításnak azonban ek- 
korig nemcsak hogy semmi sükere nem volt, sőt Karlovics neki 
azt írja: siessen mielébb Horvátországba; mert, ha Frange
pán ellenök valamit kezdeni akar, azt hiszi: az mostan fog 
történni. »És nekem — mond Jurisics —  mindeddig sem pén
zem sem p ró fo n to m  nem érkezett; felséged megítélheti: 
milly érzékeny kára lehet ebből felségednek *. A török iránt is 
egymás után két kémem jö tt Felségednek én a múlt postával 
minden mozgalmat feljelentettem; mi személyemet illeti, abban 
hiba nem lesz. Krusics felől is írtam már elébb felségednek; 
véleményem most is az: kövessen el e részben mindent felsé
ged , —  mert úgy hallom, neki Magyarországon nem megve
tendő serege áll, mellyet nem örömest hagy el. Ripacs tekin- 1

1 «Ad saact Pauls pekherung tag wiert er ainen tag zum k r e u t z  in  
W in d i . s e h e n  L a n n d e n  habenn (tehát Kőröst Jurisics is Tótországba he
lyezi), ital) ich desshalbenn dachin geschikht, Aber (was) vonn Irae d a 
selbst gehanudelt wirdet, ist mir vnwissendt.® — 4 «Desshalbenn schreibt 
mir gedachter graf Karll (Karlovics) ich soll mich hinein verfliegen, dann 
er tregt ftirsorg, souerr graff Cristof etwas gegen Innen anfachenn wirf 
wellen, so wirts yeczo beschechcnn. Nun hab ich pissher weder gellt noch 
profanndt khunen hie erwartenn, Mag E. Kh. M. ermessenn was merkli
cher Nachtail E. Kh. Mait. darauss ersteen mag.®
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telében, Gallecz, kinek az hatalmában van, azt írja: küldjenek 
pénzt s mintegy 4000 forintra menő adósságát űzessék ki, 
máskülönben a várat annak adja fel, a ki jobban megfizeti 1.
I'n erre a többiekkel együtt azt válaszoltam: hogy nekünk fel
séged által meg van parancsolva, vele egyezkednünk; a dolog 
tehát eddig, egyedül rajta múlt, minthogy Tótországban lakik, 
írtam volt az iránt is felségednek: hogy az albánt rendelje ide; 
miszerint Bihácsot, vagy lássa el jobban, vagy adja a felséged 
kezébe. Azonban, ki az oka, hogy a fennérintett gyalogok a 
pénzt mindeddig hasztalan költötték? én nem tudom; felséged 
tadja, hogy azon helyek, mellyek felségedet illetik, nem ne
kem , hanem egyedül a bánnak állottak hatalma alatt. Végre, 
kegyelmes király! felségednek én , mint legkegyelmesb uram
nak, esedezem: méltóztassék, a gróf Kristóftól és törököktől 
naponként fenyegető veszedelem tekintetéből, a fizetés iránt ren
delést tenni. A prófont felől, az említett postával, szinte írtam 
felségednek, lm most jő hozzám az élésmester helyettese, és 
jelenti: hogy neki senki engedelmeskedni nem akar, s egy 
szem gabonát sem képes előkeriteni. Szükség tehát: hogy fel
séged komoly parancsot vagy közhirdetményt bocsásson k i, mi
szerint az élésmester s helyettese iránt, több engedelmességgel 
legyenek" 1 2.

A levél, mellyel Graswein Farkas, a regedet eseményekről, 
Gréczből, Ferdinándboz, január. 20-dikáról intézett,Bécsben, a 
kormánylanács által, negyed nap, azon hó 23-dikán, szerdán, «">. 23. 
vétetett tárgyalás alá. Grasweinnak viszszairatni határoztatott: 
hogy tudósítását, a helytartó s udvari tanács megértvén, neki 
parancsolja: írja meg a regedeieknek, hogy Frangepánnak, hoz-

1 „Repetsch halben schreibt der Uallccz der cs z u . . . .  hat, mau soll Im 
gelt schikhenn vnnd seine schuldenn beczalien, so sich in dy Ullm. gülden 
lauft, wo nit so wil erdennselben ilekh gebenn der 1ms woll bezallen wiert.® —
2 Jurisics Miklós levele Ferdinándboz. »Inn dieser stundt verflieg ich mich 
uiderumben geen Crabathen stb. Actum Cscbornemell, am 22-ten lag Ja
nuary Anno Im XXVIl-ten; cs. k. litk- levélt.

30
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zájok írt levelére, illendő választ adjanak; a zár alá vett vagyon 
iránt k e l l ő l e g  intézkedjenek; egyébiránt a grófnak, ügyes 
kémek állal, minden léptél és szándokát őrszemekkel tartsák; 
s ha ezek folytában, Grasweinnak valamelly olly tudósítása j ő , 
mit az udvari tanácsnak tudnia szükséges, azt haladék nélkül 
feljelenteni, el ne mulaszsza; a kémek szertehelyezésében pedig, 
semmi szorgalmát ne kímélje. Mindezek, legfelsőbb tudomás 

j«n. 24. végett, másolatban Ferdinándnak is megküldetvén, s időközben 
a pozsoni zavargás is tudomásra jutván, a királyi leirat csak 

jan. 25. harmad nap, pénteken, január 2 5-dikén indíttatott el a steyeri 
helyetteshez \  —  A pozsoni dolog, a már fennebb eléggé ki
fejtett körülmények miatt, nagyobb figyelmet gerjesztett. Ezért, 

jan. 26. szombaton,  az ottani századosoknak komolyan megparancsof- 
tatott: miszerint a királyi felség, az ó hatóságuk alá adott azon 
két zászlóalj gyalogságnak, a fizető-mesterrel elkövetett iménti 
merész és erőszakos tettét, annyival méltóbb nehezteléssel ért
vén, mert tőlök, mint legfelsőbbleg kinevezett elöljáróktól meg
várta volna, hogy ezen rendetlenséget, kötelességöknél fogva, 
meggátolják; egyébiránt pedig, jövendőre, hasonló vakmerősé
geket, sem nem tűrhetvén, sem meg nem engedhetvén, —  
ezt, az említett gyalogsággal, annál hatályosabban tudassák: mert 
» felsége, ha, mit ugyan nem reményi, az illyetén merények 
ismételtemének, kényteleníttetnék magokat a századosokat bün
tetéssel sújtani. Ennek elhárítására tehát: azon kétszáz legényt, 
kik a zavar indítói voltak, s a város terére legelébb öszszefu- 
tottak, a közelebbi szemle alkalmával, hányják ki; közölök, a 
szolgálatban, egyet se tartsanak meg, s addig is, neveiket gondo
san jegyzékbe vévén, példás megbüntetés végett, az alsó-ausz
triai helytartónak s udvari tanácsnak jelentsék fel; a többinek 
pedig adják értésére: mikép a királyi felség, őket mások mel- 
lőztével fogadván zsoldjába és szolgálatába, reményli, hogy tar
tozó kötelességöket teljesíteni fogják s minden illyetén daczolá- 1

1 Eredeti fogalmazata ugyanott.
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soktól tartózkodnak \  Azonban, hogy e remény nem nagyon 
erős lábon állt, mutatja az: mert a kormány tanács szüksé
gesnek látta egyszersmind Ferdinándot megkérni, miszerint a 
királyné személyes bátorsága felól gondoskodjék, s e végett az 
említett német órbadat csehekkel vagy morvákkal cserélje fel 2.

Λ fürslenfeldiek állapota, ellenkezőleg, mind a mellett 
hogy ők a magyar huszároktól s Frangepántól leginkább megijed
tek és átalános megfőjtogallatáslól féltek, könnyebben véteték. 
Levelök, a Pernerével együtt, e hó 23-dikán, délutáni l órakor, 
érkezvén Gréczbe, Graswein Farkas, Ferdinándhoz azonnal in
dított jelentésében, főként a reáhárulandó felelcttehertől ügye- 
kezett menekedni. Az —  úgy mond —  hogy ő az illyes dolgok
ról , a királyi felség különös parancsa nélkül gondoskodjék, vagy 
hogy névszerint Fürstenfeld védelme iránt rendelkezzék, hatal
mában nincs s hívatalköréhez nem tartozik; a tárgyat mindaz- 
által, tartozó kötelessége szerint, feljelenti * *. A kormánytanács 
azonban őt, leginkább ezen ponton ragadta meg. Január. 26- 
dikán tartott tanácsüléséből, s az itt hozott határozathoz ké
pest, miként szokás volt, harmad nap kelt királyi leiratban, Jan. 28. 

mind Schrott Vilmos igazgatónak, mind neki is megparancsolta: 
hogy, bár a királyi felség, az erdélyi vajda irányában, nyí l t

467

1 »Ferdinand elb. Getreuen lieben! Wir sein bericht, wie vcrschinen 
tagen die zway vcndl kneclit, darüber Ir von vnns zu haubtleutt bestellt
vnd rerordenntt seyett, in bezallung Ir so ld ........ mit vnserm Zallmaister
vnd getreuen beben Vlricben Milttennpcrg mucttwillige vnd geweltige hannd- 
lung geuebt, darob wir nit sonnder vnbillich beswerung tragen, Hetten 
vnns aach versehea, Ir sollet solchs, als vnnscr bestellt haubtleutt, vnd 
each zuthan geburtt, verbuett vnd vnnderstannden haben, wellen auch 
solch frauennlich Hanndlung weitter nit gedulden noch gestatten. Vnd em- 
pbelhen Ew darauf mit Ernnst, das Ir solichs den knechten dermassen fur- 
balltet, darmit Sy sich solicher Handlung hinfuro weiter nit vnndersteen 
noch geprauchen, auch Ir dhans wegs gestatten; dann wo solichs verrer

• beeehehen wurde, dag wir vns doch nit versehen wellen, wurden wir 
geVreacht gegen Eueh darumb straf furzenemen stb Geben zu Wien am 
XXVI'tag Januarij Anno etc. XXVII.» Eredeti fogalmazata a cs. kir. tilk. 
levéltárban. — 2 Ereti, jegyzékek ugyanott. — * Eredetije ugyanott.

30*
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h á b o r ú t ó l ,  mostan még, nem tart *, a fürstenfeldi tiszttar
tónak s városi tanácsnak, legfelsőbb névben írják meg, misze
rint a várost és várat őrökkel, a kapukat védőkkel lássák el, 
a korlátokat erősítsék meg, jó kémeket tartsanak, s őseik pél
dájaként mindent kövessenek el, mit hú és engedelmes alatt
valóktól e részben várhatni; bizonyosak lehetvén: hogy, ha a 
dolog háborúra kerül, ő felsége őket a segedelem tekintetében 
elhagyni nem fogja; egyébiránt, ha az említett igazgatónak és 
helyettesnek még több illynemű levelei jőnének, azokra az itt 
elősorollak értelmében válaszoljanak, egyszersmind legfelsőbb 
helyre jelentést legyenek, s mind a fürslenfeldieket, mind a 
többieket is, kik netalán hasonló körülmények közé jutnának, 
odaulasílsák: hogy megtámadtatásuk esetében, a helytartót és 
udvari tanácsot, kellő segedelemnyujtás végett, éjjel és nappal 
tudósítsák 2.

Az itt érintett megtámadtatás, bent a honban, közelebb 
állott mint gondolni lehetett. Gróf Szentgyörgyi Ferenczhez, a 
Farkas testvér-bátyjához, János királytól kemény parancs érke
zett: hogy, ha pártjára nem áll, s hódolatát 1 2  nap alatt nem 
jelenti, fegyverrel hajtatja engedelmességre. A gróf, a pozsoni 
királyi biztosokhoz folyamodott, s Ferdinánd Ígéreteire emlékez- 
tetőleg, tőlök ólaimat és segedelmet kért. És e kérelem a bizto
soknak nem csekély aggodalmat okozott. Szemök előtt lebegett 
ugyanis: hogy, ha a grófnak vagy semmi, vagy nem elég segede
lem nyujtatik, s így ő, védetlen hagyatva, János által megrohan- 
tatik, a többiek is, kik eddig Ferdinándhoz állottak, s pártját 
követték, elcsüggedve, viszszariadnak, — honnan Ferdinándnak 
tetemes kára lesz; ha ellenben, a kívánt segedelem megadatik, 
ez könnyen a háború időelőtti kitörését hozhatja következmé
nyül. E kétes helyzetben tehát, —  mi főként az ildomos laibachi 1

4 6 8

1 »Dieweil wir vus aber noch diser Zeit keines offennlichen kriegs, 
von den Weida versehen.” — * Eredeti IbgalmaMta a es. kir. titk. levél
tárban.
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püspökön ritkán szokott megtörténni —  nem tudva mitévők 
legyenek, január. 29-dikén az alsó-ausztriai kormánynak kérték jm 29. 
ki tanácsát s véleményét: hogy a grófnak, megkeresésére, 
mit feleljenek, s rajta átalában mikép segítsenek? Kérelmük
kel, még egy más jelentések is volt kapcsolatban; meliya Ma- 
czedóniay László és Lengyel János tanácsosi fizetésének ulal- 
váoyoztatását s megjavítását, a pozsoni vár újabb körülményeit, 
és a hadi élelem szűkét tárgyazla. —  Ez utóbbi pontok iránt, a 
kormánytanács, megnyugtatóig válaszolhatott rögtön; miszerint 
az említett tanácsosok egy hónapi díja, az alsó-ausztriai kamara 
jelentéséhez képest, az nap már kifizettetett; a javítás iránt 
a felséghez felírás tétetik; az élelem dolgában pedig nézete 
szerint legjobb volna: ha néhány egyén Pozsonból Bécsbe fel
küldetnék, kik azt itt, a kormánytanács kellő elősegélése mel
lett, megrendelnék 2. A Szentgyörgyi Ferencznek nyújtandó 
véderőt illetőleg azonban, január. 30.-dikán tartott tanácskozása jan. 30. 

következtében sem volt képes egyébben megállapodni: mint, 
hogy a felségnek jelentessék fel, mikép a kormánylanácsnak 
arról, hogy a folyamodó grófnak minemű királyi ígéret tétetett, 
semmi tudomása sem lévén, ő felsége fogja megítélhetni :e segede- 
lemnyujtás, a kormány részéről, miilyen mértékben teljesítessék3. 1

1 Graff Frantz von posiugn hatt vns zu erkennen geben, wie Ine der 
weida zu seiner gehorsam eruordert hab. Also, wo er Ime in zwolff tagen 
uitt gehorsam leistett, so wolle er Ine mitt gewalt zu sollicher gehorsam 
bringen, vnd überziehen lassen stb. Vnnd dieweil wir bedenckhen, das 
wir gedachten grawen von hirr nitt vili oder kain hilft thuen mügén, solt 
er dan hilfflass beleiben vnnd überzogen werden, Machten alsdan die an
dern die sich an K.Mt. geschlagen vnd Irer Mt. parlhey sein, klainmuetüg 
almeilig vnnd Ku. Mt. dardurch gross verklaint werden. Solt dan gedachtem 
grauen ainich hilft beschehenn, wer zu besorgen, das sich die Sachen dar- 
durch zu krieg schickhenn vnnd einreissen möchtenn“ stb. Eredetije ugyan
ott. — 2 »Am Ersten, des Macedonia vnd Lengiel Janusch rat besoldung 
halben, haben vnns der Ku. Mt. Ratte der IN'iedcrosterreichischen Kaitkam- 
mer bericht, wie Sy von Ku. Mt. beüelch haben, Ir Jedem Γ. dúcaién, 
ainen Monat Rat sold zugeben, solich gelt Sy Inen an heut nusgericht.” 
Ered. fogaim, u. ο. — 3 »Das schreiben Ku. Mt. zuschickhen, vnd Seiner 
Mait. anzuzaigen, das die Regierung nit bewust, welchermassen sich sein
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Fei>r. 1. 

Kehr. ?.

Kedvező idöpontbau ragadott tehát tollat ugyanakkor a 
két Leuser testvér; a minap hozzájok érkezett kemény királyi 
parancsra hívatkozólag. Mentségükül, a pozsoni zavargás törté
netrendét részletesen elősorolván, ebből —  mondák —  a 
kormánytanács láthatja: mikép az említett eseménynek ők sem
mi részben sem okai. Nem szeretik hogy a dolog így történt, 
s tehetségükhöz képest mindent elkövetnek: miszerint az illy 
makacs engedetlenségek jövendőre ellávoztassanak. Ezért, ké
rik a kormánytanácsot: őket, kegyelméből ne vesse ki, ne gya
núsítsa, ne okolja; hanem az egészet azon néhány gonosz, 
nyakas lármázóknak tulajdonítsa, kik immár nyomozat alatt 
vannak, s áltatok, nemcsak a többi hadak közöl bizonyosan 
kihányatni, de a legszigorúabban meg is büntettetni fognak ' .  
A körülmények parancsolták, hogy a századosok ezen ment
sége, ez alkalommal, egyszerűen tudomásul vétetvén, az iro
mányok közé tétessék, s más nap, a hó utolsóján, Jurisics 
l'ennebbi leveléből a bihácsi várat érdeklő pont, a pozsoni biz
tosokkal, kivonatban, az e részben már január, l-sőjén adott 
legfelsőbb rendelet megújítása mellett, közöltessék 2.

És itt, miként Ferdinand, l l  napi utazása után, Kutten- 
bergben kélnapi időt vett magának pihenésül, —  az esemé
nyek folyamatában is némi csend, némi nyugalom áll elő; tán 
hogy, a mint látni fogjuk, a megújult erő annál tevékenyeb
ben kezdhesse meg, félbenszakadt munkálatát. Addig, a haza

Kn. Mt. gegen den Grafen bewilligt, vnd Sein Ku. Mt. wissen hat: mit was 
hilft die Regierung dem Grafen erscheinen mag; 30 Januarij 1527.® Ere
deti fogaim, a cs. kir. titk. levéltárban. — 1 «Ist vns nit lieb das cs ge
schehen ist, wir welle auch mit heebsten vleiss alle muetwillige haodlung, 
zamcnlauffen, vnd ander vngepurlich Sachen abstcllen vnd niderdrucken, 
alss vil vnss irner muglich. Euer gnaden vnd gunsten wellen vns baideu 
deshalb nit in vngnaden aufnemcu, noch im verdacht, auch vns die schuld
nit geben....... sonder etlichen muelwilligen freuelichen schroyern, die w ir
mit der Zeit auf das höchst straffen vnd ausmustern wellen stb. Datum 
Presburg den XXX-sten Januarij Anno XXVII. E. g. vnd g. vnlerlbänig: 
Sigmund vnd Maximilian die Lcysser Geprieder.® Eredetije- ugyanott. — 
2 Ered. fogaim, u. o.
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eme sokoldalú hányatásai közé, a külföldről, gátolhatlan árként 
nyomuló hit-átalakúlás küzdelmeit, a lélek- és gondolat-sza
badság felszárnyaló szellemének működéseit, kísértsük meg, 
történetünk szövedékrendébe illeszteni.

Egy századdal azután, hogy Húsz János csehországi lelkész, 
és »Prágai" vagy igazi néven Faulfisch Jeromos, az ángol oxfordi 
bittanitó WydiffeJános valláselveinek tántoríthatlan hirdetéséért, 
Konstancz kapuja előtt, az ottani zsinat határozatából, elevenen 
megégettettek, s hamvaik a Rajna habjainak eresztettek 1, — a 
keresztyén anyaszentegyházban elharapódzott többféle szabályta
lanságok közt főként az, mi e két vértanút is hangosabb felszó
lalásra bírta s égő máglyára vezette: a bünbocsánat mértéktelen 
osztogatása, mind Szászországban, mind a helveták honában, 
Schweizban, élénkebb feljajduíásokat idézett elő. Amott, Lu
ther Mártou, szent Ágoston szerzotebeli remete, századának 
egyik legnagyobb embere,' eislenbeni szegény származású, de, 
mit felőle ellenségei is megvallanak, átható eleven elméű, nép
szerű ékes és választékos előadásé, rendkívüli munkás, a tudo
mányok bányászata mellett az éhséget ollykor egész nap is 
feledő, egyébiránt vaskos termetű, vérmes epés természetű, 
tüzes kemény tekintetű, rettentbetlen s fellengő kedélyű, e 
mellett, ha kelle, szerény s alázatos férfiú 2, 15Οβ-lól a wit
tenbergi űj tanodában a bölcselet rendes tanítója, 1513 óta hit- 
tanár 3, s azon elveknek, mellyeket az úgy nevezett »oskolai

1 Bonfini Dec. Ill, Lib. II, 376—278 1. Bővebben olvashatni felölök Fess- 
leniéi IV, 2 8 5 -  354 I ; rövidebben, de nyomosán, Hase Károly Kirchenge- 
ecbichte (3-dik kiadás) 386—388 1. — 2 Így jellemzi ót Maimbourg Lajos 
jesuita »Historia de Lutberanismo* czimú munkájában, hozzáadván: »In 
fundo tamen pectoris magnus superbiae et praesumptionis fomes residebat, 
quo ad contemnendum omnia quae sententiae non congruebant, impelleba
tur. Spiritu hoc insolentiae bclluinae actus, indigne tractauit omnes, qui 
haeresi ejus se opponebant, nullo Regum, Imperatorum, Pontificis, aut 
quicquid magis sacrum et inviolabile toto orbe esset, respectu” ; lásd: Viti 
Ludovici a Seckendorf Commentarius Historicus et Apologsticus de Luthera- 
nismo, I ,  17— 18 1. — 8 Seckendorf ugyanő« 19— 21 1.

1517.
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bölcselők" az emberi szabad akarat, jóságos cselekedetek és 
hagyományok felől vallottak, erős roeglámadója ' , 3 4  éves ko
rában , 151 7-ben, a Németországban nagymennyiségű bűnbo
csátó-levelekkel megjelent domokos-szerzetbeliek, különösen 
azokat Wittenberg melletti Jüterbog nevű mezővárosban pénzért 
áruló Tetzel János ellen a szószékbe állván, —  a nélkül hogy 
ekkor még legkisebb hitszakadásról gondolkodnék, —  egyedül 
a javítás szellemétől áthatva, az egyház ama gyógyszerét káro
sabb mintsem hasznosnak, s egyedül ollv renyhe keresztyének
hez illőnek hirdette: kik bűneiktől egyszerre megmenekülni, 
így azon nélkülőzhetlen feltételeket, mellvek az igazi bünbánat- 
tal az élet minden napjain át öszszeforrvák, tudniillik az imád
ságokat, töredelmességet és alamizsnálkodást, vállaikról lerázni 
szeretnék; buzgóan intette egyszersmind, hallgatóit: miszerint 
felebaráti segélyeiket, mindenek előtt a helybeli szegények gyá- 
molítására, ezek nemlétében az ottani templom feldíszítésére, 
és csak ha már a most-érinlettek elegendően ellátvák, nyújtsák 
oda, hová a bocsánathirdetők kívánják: a Rómában épülő szent 
Péter főegyházára 2. Nézetei bővebb igazolása végett, »az igaz
ság felvilágítása iránti szeretet s buzgalom tekintetéből" azon 
évi October utolsó napján, mindszent előtti szombaton, 9 5 
pontra osztott nyilatkozatot szegeztetett ki a wittenbergi tem
plom ajtajára; azon felszólítással: »hogy a kik vele személyesen 
szóval nem vitázhatnak, távullétökben írásban lépjenek fel" 3.

Ezen nyilatkozatban, alapállításul tévén: hogy az emberi 
nem megváltója, midőn azt monda: »bánjátok meg bűneiteket", 
a bűnbánatot, híveinek egész életére kiváná kiterjeszteni, —  
tagadta, hogy a »bűnbánat" szót, csupán a szentségbeli, tehát a

* Haner György „Historia Ecclesiarum Transyivanicnrum, 141— 142 1.—  
* Maimbourg és Seckendorf id. h. I, 23—241. — * „Amore et studio elu
cidandae veritatis, haec subscripta disputabuntur Wittenbergae, Praesidente 
R. P. Martino Luther, Artium et S. Theologiae Magistro, eiusdemque ibidem 
lectore ordinario. Quare petit ut qui non possunt verbis praesentes nobis 
cum disceptare, agaut id literis absentes. In nomine domini nostri Jesu 
Christi. Amen.”
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külső - szertartási bűnbánatról, azaz a gyónásról és elégtételről, 
kellene érteni; de nem is csupán a bensőről, sőt ezt magában 
semminek mondotta, ha egyszersmind külsőleg a lest különféle 
sanyarjarval kapcsolatban nincs. Tagadta, hogy istenen kívül 
más, az ember bűneit megbocsáthassa, vagy a büntetéseket, 
kivévén mellyeket az egyház feje, saját akarata vagy az egyházi 
törvények értelmében önmaga szabott, elengedhesse. Ezen egy
házi törvénybeli büntetések pedig, —  monda —  csupán az 
élőkre vannak szabva; azokból tehát a haldoklókra bármit is róni, 
vagy azokat a tisztító tűzre-halasztani, annál kevesbbé lehet, 
mert a haldoklók a halál által minden világi- büntetéseket lefi
zetnek. Örök kárhozatot jósolt mindazoknak, kik a bűnbocsátó- 
levelek által biztosítva hiszik magokat, leikök üdvessége felől; 
keresztyéntelen tan hirdetésével vádolta pedig azokat, kik azt 
állítják: hogy a ielkeiket- vagy bocsánatot-megváltóknak a töre- 
delem nem szükséges. »Ellenkezőleg —  mond —  minden iga
zán megtörődött keresztyénnek, őt illető teljes bűn- és vétektől· 
felmentetése van, bocsánatlevél nélkül is; és, minden igazi ke
resztyénnek, életében szintúgy mint halálában, istentől adatott, 
részesülése van, a Krisztus és egyház minden lelki javaiban. 
Azonban, a pápa felmentése és részesítése, mind e mellett, 
teljességgel nem megvetendő, miután az: kinyilatkoztatása az 
isteni felmentésnek. De, ezen bocsánat hathatósságát, a töre- 
delem igaziságával, együtt magyarázgatni a nép előtt, még a 
legélesb elméű hittanászoknak is igen-igen nehéz; mert a töre- 
delem igazisága keresi és kedveli a büntetéseket, —  a bocsánat 
hathatóssága pedig elenyészi) s gyűlöltekké teszi azokat. Óva
tosan kell tehát az apostoli bünbocsánatokal hirdetni, nehogy 
a nép azon fonák értelemre vezettessék: mintha azok a szere
tet többi jóságos cselekedeteinél előkelőbbek volnának. Tanítani 
kell a keresztyéneket: hogy a pápának nincs eszében, a bocsá
natok megváltását a könyörűletesség telteihez, bármi részben is 
hasonlítani. Tanítani kell a keresztyéneket: hogy ki a szegény
nek adakozik, vagy a szűkölködőnek kölcsönöz, jobban tesz



474 IS»1

mint ha a maga bűneinek bocsánatát megváltaná; mert a sze
retet tettei által, növekedik a Szeretet, s az ember jobbá lesz , 
—  a bocsánat által pedig nem lesz jobbá, hanem-csak szaba
dabbá a büntetéstől. Tanítani kell a keresztyéneket: hogy az , 
ki látja a szegényt s mégis elmellőzi, és pénzét bocsánatra 
adja, nem bünbocsánatot a pápától, de nehéztelést istentől, 
vásárol magának. Tanítani kell a keresztyéneket: hogy, hacsak 
fölösleggel nem bővelkednek, a szükségeseket önházok számára 
kötelesek tartam, nem pedig bocsánatokra költeni. Tanítani 
kell a keresztyéneket: hogy a bocsánatok megváltása, szabad, 
nem: parancsolt dolog. Tanítani kell a keresztyéneket: hogy a 
pápa, a mint azokra inkább van szüksége, úgy inkább is óhajtja 
a bocsánat-oszlásnál maga részéről az ájtatos imádságokat, 
mintsem a kész pénzt· Tanítani kell a keresztyéneket: hogy a 
pápa bocsánatai hasznosak, ha azokban nem bizakodnak, —  
de a legártalmaebak, ha azok által az isteni félelmet elvesztik. 
Tanítani kell a keresztyéneket: hogy a pápa, ha a bocsánathir
detők zsarolásait tudná, inkább szeretné miszerint szent Péter 
temploma hamuba boruljon, hogysem az ő juharnak bőrén, hú
sán és csontjain épüljön fel. És tanítani kell a keresztyéneket : 
hogy a pápa —  miként tartozik —  ha kell, még szent Péter 
főtemplomát is árúba bocsátaná, és saját erszényéből adna 
azoknak, kiknek nagyobb részétől, némelly bocsánathirdetők, 
pénzt sajtóinak ki" stb. \

Alig lehet kétség: hogy, ha az erkölcsi javítás elveire ala
pított ezen állítások, a kellő mérséklet és kíméletesség iménti 
korlátái közt maradnak, nyugodt tudományos vitán kívül egye
bet elő nem idéznek; de Luther, tételeivel hatni akart, s a ba
bonás kor sűrű homályán áttörő eszméinek szerelmében, állí- *

* Disputatio D. Martini Luther Theologi, pro declaratione virtutis indul
gentiarum; 1517évi eredeti nyomtatott péklánya, Jnncsó Imre udv. titoknok 
úr nagybecsű gyűjteményében. Kiadta Löscher Bálint is, német fordítás
sal «Vollständige Reformations Acta und Documenta” czímú munkája 1, 
«8-457 1,
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tásai közt hagyott, avagy feledt, némi ollyan tüskéket is, mely- 
lyeknek azokat, kikre irányozva voltak, élénkebb viszszator* 
lásra nem riasztaniok, nem lehete. Meszsze vezetne czélnnktól, 
ha mindazon mellett- és ellen-védelmi tusák, harczok és iga
zolások nagy tömkelegébe bocsátkoznánk, mellyeket a Luther 
e szükséges de merész fellépte, lánczszemzetes következmé
nyül elővarázsolt; —  röviden kell említenünk: hogy Tetzel, 
elértve miszerint a nyilak főkép ő ellene iramodvák, egykori 
tanítóját, Wimpina Konrád odera-frankfurti oktatót híván segé
dül, elébb to e  ‘ , majd 5 0  pontú ellennyilatkozattal válaszolt. 
»Ezekből —  monda már a czímen —  első pillanatra világo
san ki fog tetszeni: ki az? ki eretnek, hitszakadó, megátalko
dott, makacs, tévelygő, pártos, rágalmazó, vakmerő s méltat
lankodónak tartandó" *. És ezen, nemcsak éles, de fenyegető 
modorra fakadva: »Tanítani kell a keresztyéneket —  kezdé —  
hogy, miután a pápa hatalma az egyházban, legfőbb s egyedül 
istentől rendeltetett, azt, sem csupa ember, sem az egész világ 
is, meg nem szoríthatja s ki nem terjesztheti, hanem csak maga 
az isten. Tanítani kell a keresztyéneket: hogy a pápának, 
kia?k ők közvetlen hatósága alatt állnak, a vallást és egyházi 
széket illetőkben, ha ezek az isteni s természeti jogokkal egye
zők, egyátalában engedelmeskedni tartoznak. Tanítani kell a 
keresztyéneket: hogy a pápa, törvényhatósági hatalmára nézve, 
az egész közönséges egyháznál feljebb van, s bogy az ő rende
letéinek alázatosan engedelmeskedni kell. Tanítani kell a ke
resztyéneket: hogy a pápa azokban, mik a hitre tartoznak, 
egyedül határoz; a szent írás értelmét, ő, és senki más, saját 1

1 Illy exim alatt: „Quo veritas pateat, erroresque supprimantur, reddi- 
taque ratione, contra catholicam Udem objecta soluantur, frater Johannes 
Tetzel, Ordinis Praedicatorum, sacrae Theologiae Baccalaureus ac haereticae 
pravitatis Inquisitor, subscriptas positiones sustinebit, in florentissime studio 
Franckfordensi cis Oderam” stb ; Löschcrnél id. műnk. I, 504—514 I. —  
* »In quibus quisquis pro haeretico, schismatico, pertinaci, contumaci, er
roneo, seditioso, maleeouanti, temerario, et iniurioso censendus sjl, primo 
intuitu plane videbitur.*

1518.
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felfogása szerint, hatalmilag magyarázza; s másoknak■ minden 
szavát és munkáját, jóváhagyja vagy elveti. Tanítani kell a ke
resztyéneket: hogy a pápa ítélete, azokban, mik a hitre tartoz
nak s az ember üdvességére szükségesek, nem hibázhat. Taní
tani kell a keresztyéneket: hogy kik a pápa tisztességét s te
kintélyét kisebbítik, átok alá s felségsértési vétekbe esnek. 
Tanítani kell a keresztyéneket: kogy kik a pápát nevetségnek 
és rágalomnak teszik ki, eretnekség bűnével bélyegeztetnek s 
a mennybe-juthatás reményétől megfosztalnak. Tanítani kell a 
keresztyéneket: hogy kik a pápát megbecslelenítik, ideigvaló 
szégyenvallással, ollykor legretlenelesb halállal s botrányos 
meggyaláztalással is bűntetteinek. Tanítani kell a keresztyéne
ket: hogy mindazok, kik a hívek közöl valakit, vagy vala- 
melly előkelő személyt, kisebbítenek, méltalankodóknak mon
dandók. Tanítani kell a keresztyéneket: hogy a tanárok olly 
állításai, mellyek a népet hitszakadásra vezetik, például: hogy 
a rossz főpapnak vagy fejedelemnek engedelmeskedni, avagy a 
pápának s az ő parancs-leveleinek hinni, nem kell 5 valóságosan 
lázítók. Tanítani kell a keresztyéneket: hogy mindazok, kik 
hamis véleményeket koholnak s azokat makacsul védik, tulaj- 
donképenvaló eretnekekül tarlandók. Tanítani kell a keresz
tyéneket: hogy mindazok, kik a mások tévelygéseit védelme
zik, miután ez által, nemcsak magok tévelyegnek, de egyebek 
eltévelyedésének is botránykövéül szolgálnak, s azt előmoz
dítják, nem csupán eretnek- de főeretnekekül tekintendők. 
Tanítani kell a keresztyéneket: hogy azok, kik szóval, lettel, 
vagy írással tanúsítják, miszerint eretneki állításaikat viszszavonni 
teljességgel s még azon esetre sem akarják, ha azok, kiket 
illet, az egyházból - kirekesztés) ítéleteket zápor- vagy jégeső
ként hullatnák, megátalkodott eretnekekül nézendők, és min
denki által keriilendők. Tanítani kell a keresztyéneket: hogy 
azok, kik, bár hatalmok van, az eretnekségnek ellen nem 
állanak, ez által tehát azt s a tévelygéseket pártolják, megá- 
talkodottan tévelyegnek. És tanítani kell a keresztyéneket: hogy
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azok, kik az eretnekek tévelygését védik, s hatalmok által esz
közük : miszerint azon eretnekek, vallatás végeit, a bíró kezére 
ne kerüljenek, —  az egyházból kizáratnak, s ha egy év alatt 
eleget nem tesznek, azonnal becsületleneknek tartaudók; kik 
egyszersmind, a törvény érteimében, mások rettentésére, több
nemű iszonyú büntetésekkel fognak lakolni. Mindazok tehát, 
kik nem átallanak: az isten s evangyéliom által kijelelt és ren
delt, apostoloktól hirdetett, közönséges egyháztól jóváhagyott 
és megtartott, mégis az ellenfél által hivalkodva és vallástala
nul, közbeszédben, annyi czikkekben megtámadt bünbánat 
részei telöl, főként, —  aztán a gyónás, meg elégtétel, valamint 
a teljes bűnbocsánat s római pápának ez iránti hatalma felől is, 
ívek és könyveket írni; vagy felemelt fővel nyilvánosan szóno
kolni és vitázni, az illy irkátok és szónoklókhoz szegődni, ezek
nek iratait pártolni, a közönség közölt hintegetni s világszerte 
téveszteni; avagy végre zugokban, suttogva, szemtelenül és 
megvetőleg beszélni,—  vigyázzanak: nehogy az itt-elősorolt té
telek értelme alá essenek, s ez által, mind magokat, mind má
sokat is , a kárhozat és világi megcsúfoitatás súlyos veszélyébe 
döntsék. M e r t ,  a b a r o m ,  m e l lv  a t e t ő r e  h á g ,  meg-  
k ö v e z l e t i k "  slb. \

Ezek, s illyneműek voltak a főbb elvek, mellyek a hitjaví
tás mellett és ellen, előharczosokul, mindjárt kezdetben eléggé 
mérges nyilakkal, csatázni síkra szállanak. A viadal, —  melly 
eleinte csak Luther ésTetzel, vagyis az Ágoston és Domokos 
szerzetei, illetőleg a wittenbergi és frankfurti főtanodák küzd- 
játékául nézetett, s abban határozódott: hogy, miként Tetzel 
a Luther fennebbi állításait, úgy ennek tanítványai amazéit 
nyilvánosan megégették *, —  annál komolyabb színt ölte majd 
magára, mert a Schweiz némelly megyéiben, ugyenez időben, 
Samson Bernárdin milánói szürke barát, ki a bocsánatokkal 
űzött kalmárkodásban Tetzelt még jóval felülhaladva, két bat- 1

1 »Bestia enim quae montem tetigerit, lapidabitur.” Löscher id. inunk. I, 
517—5221. — ·  Maimbourg Seckendorfnál 1, 24 1.; és Löscher II, 9 —101.
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káért bárkinek is felmentő-levelet adott, mind a lakosok, m ind 
a berni, bécsi és baseli tanodákban tudományosan kiképzett, s  
a búcsújárások ellen már 1 516-ban szónokló einsiedeli lelkész 
Zwingli Ulrik, mind a konslanczi püspök nehéztelését magára 
lázítolta 1; az e korban még minden gát nélkül szabadon m ű
ködő sajtó útján untalan ú j , meg új röpiralokat szóró Luther 
tanai pedig, olly hirtelen gyökereket vertek, Európa szerte, hogy 
1518 végével már, Tetzel Lipcséből kimozdulni nem m ert, —  
éleiét, sem Német-, sem Cseh-, sem Magyar- és Lengyel-ország
ban nem hívén, az említett tanokhoz szító hatalmasok miatt, bá
torságban 2. Illy körülmények közt, miután egyrészt Lutherrel 
maga a római szent palota mestere, vagyis a pápa fő-könyvbi- 
rálója, a tudományosságáról ismeretes, prierioi származású Ma - 
zolino Szilvester Jépett ki vitázni, s a közönség a diadalbabért 
amannak ítélte3, —  másrészt Luther merészsége annyira m ent: 
hogy a wittenbergi templomajtóra kiszegezell állításait, terje
delmes felviiágítások kíséretében, egyenesen a pápához kül
dötte4, Rómában egyházi törvényszék ült öszsze; meiiy, ugyan
csak a Mazolino, vagy miként átalában nevezték Prierioi Szil
veszter vádlevele következtében, az ó és Genucci Jeromos 
ascoli püspök bíráskodása alatt, Luthert ünnepélyesen eretnekké 
kiáltotta, s az ellene felveendő perbeli megjelenés végett, elébb 
Rómába, majd Augsburgba idézte * *. Fülébe jővén tudniillik X- 
dik Arszlán pápának, —  miként ő 15 18-diki auguszt. 28-dikán 
kelt levelében, gaetai Vio, közönségesen Kajetán Tamás bíbor-

1 Löscher II, 569—574 I. Seckendorf I, 5 9 - 6 0  I. Hase 421—422 I. —
* »Nu sott mich solcher arbeyl und reyss nicht verdriessenn Ewr Erwird 
zw willfahren, wenn ich mich anc meyns Lebens Nachteyl durfit aus Leyp- 
zick begehen. Wann Mnrtinus Lutlier, Augustiner, hat die Mechtigen nicht 
allein schier in allen Tcutschen Landen, sondern auch in den konygreiehen 
zw Behem, U n g a rn  und Polen also wider mich erregt und bewegt, das 
ich nyrgent sicher bin” írja Telzel 1518 decemb. 31-dikén Uilticzhez; Lö- 
schemcl II, 567 I. Seckendorf I, 61 I. — 8 Löschernél t l, 11—41 I Sec- 
kendorfnál I, 38—41 I. — * Löscher II, 172—307 1. —  5 Ugyanő II, 
372 I.
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nokhoz szól, kit az előrenyomuló török ellen gyűjtendő sege
delem , tagy inkább a Csehországban elbatalmazoll husziták, ős 
tulajdonképen a Luther tanai elnyomása végett küldött Német
országba ' ,  —  hogy a hamis nézetekre vetemedett Luther, 
némeiiy eretnekségeket, s azoktól, miket a római szent egyház 
ta rt, különbözőket állítani, és ezen állításai felől, önfejűleg, 
nyakasan, minden engedelmesség! féket lerázva, s a római 
egyháznak, mint a hit mesterének, megtudakozása nélkül, 
Németország különböző részein, többféle állításokat és gúny
iratokat elszórni merészlett, —  ő szentsége, ezen remete vak
merőségét atyailag meg akarván jobbítani, Jeromos ascoli püs
pöknek, az apostoli törvényszék főügyhallgalójának meghagyta 
volt: miszerint az említett Mártont arra, hogy előtte szemé
lyesen megjelenjen, magát az itt-éríntellek iránt kikérdeztesse 
s a hit felőli vélekedését bevallja, bizonyos büntetések terhe 
alatt intse, —  és a mondott Jeromos ügyhallgató ezen intvényt 
már el is rendelte; Luther mégis, a pápa kegyességével visz- 
szaélve, még vakmerőbbé tétetve, gonoszt gonoszszal tetézve, 
s első eretnekségében megmaradva, némelíy újabb nyilatkoza
tokat s gúnyiratokat is bocsátott közre, mellyekben némi egyéb 
eretnekségek s tévelygések is foglaltatnak, —  mik az ő szent
sége lelkét nem kevéssé megzavarták. Az illyenekben tehát 
gátra kelni, pásztori hívatalbeii kötelességének tartván, s ennek 
folytában arról is gondoskodni akarván: hogy e dögmirígy an
nyira, miszerint az egvügyűek lelkét megmételyezze, el ne 
hatalmazzák —  azon Tamás bibornoknak megparancsolta: hogy 
mihelyt e levelét veszi, legkisebb haladék nélkül, a fennérintett 
ügyhallgató állal már eretneknek nyilvánított Luthert, előtte 
leendő személyes megjelenésre, a római császár és többi egy
házi mint világi fejedelmek karhatalmának hozzájárulláva!, szo
rítsa és kényszerítse, s így hatalmába kerítvén, további rcn- 
deletek vételéig, hű őrizet alatt tartsa. Ha Luther, a pápa, az 1

1 Ugyanott 308—310 1.
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apostoli szék, vagy Tamás bíbornok előtt, fennebb-elősorolt 
merényeiért, önként bocsánatkérésre fakadna, s szívébe száll- 
ván, a bánatnak jeleit mutatná, fel volt hatalmazva a bíbornok: 
hogy ezen esetben Luthert, az anyaszenlegyháznak, melly a 
megtérő előtt kebelét soha el nem zárja, egységébe kegyesen 
viszszafogadja; ha ellenben megátalkodottságában megmaradva 
s a világi karhatalmai megvetve, magát meg nem adná, a bíbor
nok hatásága oda is ki volt terjesztve: hogy őt, minden pártfelei 
s követőivel együtt, Németország minden részeiben, közhir- 
detménynyel, eretnek, az egyházból kirekesztett, kárhoztatott 
és elátkozottnak, s mint illyet, minden hú keresztyén által ke- 
rűlendőnek nyilvánítsa; —  sőt, hogy e nyavalya annál hama- 
rábban kiirtassék, minden egyházi s világi személyt, —  a kol
duló szerzeteseket is ideértve ■— úgy a herczegeket, őrgrófo
kat, bárókat, s bármelly más hatalmasságokat, —  de Miksa 
római császárt kivéve —  egyházból-kirekesztési, és egyéb, név- 
szerint kitett büntetések terhe alatt intse s szólítsa fel: hogy, 
ha Krisztus híveinek tartatni kívánnak, Luther Mártont, párt
felei és követőivel együtt, fogják el, és neki kézhez-szolgál
tassák \

Luther, bár c kemény rendelet csak később jutott érté
sére, mégis, óvatosan, a császár védlevelével ellátva, Augs- 
burgban a pápa követe előtt October 1 2-dikén megjelenni, s 
állításainak netalán ellenokokkal kiforgatását meghallani, nem 
késett2; őt azonban, az egyszer igazságul ismert és kimondott 
elvek megtagadására bírni, lehetetlen volt. Miután tehát, a sü- 
kerlelen hosszas vitatkozást okvetlen követendő tettleges letar
tóztatását sejtve, azon hó 2 0-dikán, barátai segedelmével 
Augsburgból Witlenbergbe menekült *; kiadatását vagy szám
űzetését pedig, a Vbölcs" melléknevet nem csak hiú hízelgés 1

1 »Acta F. Martini Luther August: apud D. Legatum Aposlolicum August^® 
Jancsó Imre udv. tiL úr gyűjteményében. Megvan a pápa levele Löschernél 
is II, 437—4401. — 2 Löscher II, 461—4551. — * Ugyanő u.o. 465—4911.



folytában viselő szász választó - fejedelem Friedriktől, ki ót a 
virulni indult wittenbergi főtanoda gyöngyszeméül nézte, sem 
Kajetán bíbornok *, sem a Rómából szentelt arany-rózsával, a 
pápa e ritka ajándokával közelgő Milticz Károly, nem eszkö
zölhette *; azon hirdetmény szavai végre, mellyel a megtá
madt bünbocsánat ügyében maga az egyház feje fellépett, foga
naton hangzottanak el , sőt Luther, állításainak igazságát az 
egyházi zsinat legfelsőbb ítéletére hit la *, —  a világi nagyobb 
hatalom beavatkozása volt segédül szólítandó. De az öreg Miksa 
császár a következő 1519-dik évi január. 1 2 -dikén elhunyván, 
8 a római birodalmi helyettesség éjszaki Németországban épen 
a Luther pártfogójára Fridrikre kerülvén, az elvharcz, egy ideig 
még, saját körében működhetett s ; annyival inkább, mert V- 
dik Károly, junius 2 8-dikán történt római császárrá elválaszta- 
tását, mellyet X-dik Arszlán pápa mindenkép gátolni ügyeke-> 
zett, egyenesen Fridiiknek, a császárságot elvállalni teljesség
gel nem akarónak, köszönheté6. Lipcsében, a Fridiikkel unoka
testvér, a vallás ügyében azonban egészen különböző nézetű 
György szász fejedelem jelenlétében, Bodenstein máskép 
Karlstadt András, illetőleg Luther és Eck János híres tanár 
között, junius 27-dikétől julius 16-dikáig, ünnepélyes vallás
vita tartatott; hol Luther, a vele megjelent mintegy 200 wit
tenbergi tanúlóság és számos egyéb hallgatók előtt, többi állí- 1

* & * * .  4 8 1

1 „Illustrissimam Vestram Dominationem hortor et rogo, consulat honori 
et conscientiae suae, vet mittendo fratrem Martinnm ad urbem, vel ejiciendo 
extra terTas suas” ír a bíbornok, Fridrikhez 1518 oct 25-dikén; Löscher It, 
529 L — * •Sacratissimam auream ltosam, quarta Dominica Quadragesimae 
a nobis chrismate sancto delibatam, odoriferoque musco inspersam, cum 
benedictione Apoetolica . . .  consecratam . . .  munus quippe dignissimum et 
magni mysterii, a Romano PontiQce nonnisi alicui ex primoribus Christia
norum orbis Regi aut Principi, de Sancta Apostolica Sede bene merito quot
annis dicari et mitti solitum* mond a pápa 1518 oct. 24-dikén Fridrikhez 
írt levelében; Seckendorf I, 95 I.; Löscher II, 493 — 499 I.; Ilaner 145—1461.; 
Haw 401—402 1. —  * Löscher II, 4 9 3 -4 9 9  1. — * ϋ. o. 600—511 1. és 
Seckendorf. — 5 Hase 407 I.; Seckendorf I ,  60 1. — 6 Maimbourg, Sec
kendorf 1, 121—124 1.
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tásai közt, elébb a konstanczi zsinatnak Húsz ellen hozott 
határozatait, majd, mi iránt eddig még némi kímélettel visel
tetett, a pápa hatalmát, azt tudniillik: hogy ez isteni rendel
tetésből volna feje a keresztyén anya-szentegyháznak, nyilván 
és erősen megtámadta l ; seplemberben a szent Pál galatákhoz 
írt levelének nagy tapssal fogadott fejtegetését kiadta 4; az év 
végével pedig, az úr vacsorájának mindkét szín alatti kiszolgál
tatása mellett olly hatályos egyházi beszédet tartott, hogy az 
említett György fejedelem, Fridrikhez december 27-dikén írott 
levelében, már arról panaszkodik: mikép egyedül ezen beszéd
nek nyomtatásban megjelenése állal, Csehországban az úr va
csoráját két szín alatt vevők száma hatezerrel szaporodott, s  
attól lehet tartani: nehogy Luther, wittenbergi oktatóból, prá
gai püspökké s eretnekfőnökké legyen 3. Bethlenfaivi Tburzó 
János boroszlai püspök ugyanekkor nyilván Luther elveihez 
szított *.

A körülmények illy helyzetében a pápa még szigorúbb 
1520. eszközökhöz nyúlni, szükségesnek látta; s 1520-diki junius 

15-dikén kelt levelével, Luthernek 41 állítását kárhoztatván, 
minden irományait megégetni rendelte, egyszersmind ha azon 
állításokat 60 nap alatt viszsza nem vonja, s viszszavonását 
Rómába vagy személyesen nem viszi, vagy legalább nem küldi, 
őt magát is átok alá vetette és mindenki által elfogatni paran
csolta ®. Luther azonban, a jövendő fergeteget eleve látva, elég 
eszélyes volt: villámhárítóul azt, mi a kedélyekre leginkább hat, 
a vallásügygyel egyesített nemzetiséget megragadni. Junius 
24-dikén egy német nyelven s német szellemben írt röpiralot 
bocsátott ki, az újanválasztott császárhoz és a német nemes
séghez. A római lelkészek —  mondá ebben —  hármas fal 
mögé vonulnak. Ha a világi hatalom vettetik ellenök, azt mond
ják: n Az egyházi hatalom a felsőbb"; ba a szent írás: »Csak a 1

1 Löscher UI; Seckendorf I, 71—73 L — 2 U. o. 134 L — * Löscher 
IU, 920—922 L; Seckendorf I, 94, 95 1. — * Seekendorf I, 270 1. — 
5 Seckendorf u. o. 114 t . ; Hase 400 I.

432 i ft» 9.
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pápa magyarázhatja;" ha az egyházi kőzzsinat: »Csak a pápa hí
halja egybe és csak ő vezetheti." Holott, minden jó keresztyén 
egyszersmind lelkész is; s az egyházi közzsinatot, valahányszor 
szükség, a világi fejedelmek is egybehíbatják. — Kikelt a gyónás, 
misék és búcsújárásokbeli viszszaélések ellen. Az egyházi jogot 
elvettetni, a zárdákat s társas-egyházakat üdves rendelteté
sökre viszszavezettetni, a tanítási rendszert megjavíttatni, s az 
elszakadt cseheket az egyházzal egyesíttetni kívánta. A ruhá
zatban és ételben lábrakapott fényűzést, fűszerek és külföldi 
kelmék utáni kapkodást, uzsoráskodást, egyedárusságot, elha
nyagolt nevelést, bordélyok undokságát, barátok koldulását 
korbácsolta; a szüzességi fogadásokat pedig, 8o-dik életév 
előtt, erőszakollaknak, tehát eilörlendőknek hirdette \

Hogy mindezen eszmék, főként a Luther modorában elő
adva, egész Németországon rendkívüli kedély - hullámzatokat 
okoztak, talán mondanunk sem szükség. De Luther itt még 
meg nem állapodott Lankadatlan s bátor hadvezérként röpí
tette szél augusztusban, latin nyelven szerkesztett újabb izgató 
iratát, mellyel »az egyház babiloni fogságáénak czímzett2, — s 
mellyben, a legkíméletlenebb kifejezésekkel, a pápaságot Nimród 
vadászatának, és már nem is emberi hanem ördögi intézetnek 
nevezvén, a hét s zentséget csupán a kereszlségre, bünbánatra 
és úr vacsorájára szorítja; egyedül üdvezilőnek a hitet állítja; 
ezért minden külszíni cselekvényeket, névszerint a fogadásokat, 
böjtöt, kegyes adakozásokat, bucsújárást és szerzetesi intézetet, 
mint a szabad keresztyén ember szükségtelen kötelékeit, el
veti s. A barátságos alkut mind e mellett sem zárta ki. Milticz 
állal reá engedte magát bírálni: hogy a pápához engesztelő le
velet írjon. Éhez, egy nevezetes értekezést ragasztatotl: »A ke
resztyén szabadságról"; mellyben két alaptételt állított fel, t. i. 
hogy a keresztyén ember, Krisztusban vetett hite által, szabad, 1

4 á 8

1 Seckendorf id. h. 112 1.; Hase 404 1. — 2 ,Dc captivitate Babylonica 
Ecclesiae, praeludium Lutheri.* — 8 Seckendorf I , 112 1.; Hase 405 L

8 1 *
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semmi törvénynek alá nem rendelt ura, királya és papja, —  
és, ugyancsak a keresztyén ember, isten szerelméért, nem pe
dig mintha az állal kegyesebbé lenne avagy üdvezülne, enge
delmes szolgája is minden dolgoknak. Keltő józan intéssel ki
sérve: hogy, kik ezeket olvassák, az említett szabadságnak azon 
ferde magyarázatot ne adják: mintha az, az egyházi szertartá
sok, hagyományok és emberi törvények megvetésében ál
lana, s mintha valaki az által lenne igazi szabad keresztyénné, 
ha, midőn más bőjtől, ő csak azért is húst eszik, vagy midőn 
más szokott ájtatos imádságát végzi, ő gúnyolva vallástalan- 
kodik \

Azonban, mindez késő, a koczka már elvetve volt. Mint 
diadalzászlót hozta Eck János octoberben, kevéssel az aacheni 
birodalmi gyűlés, tebál Károly császár megkoronáztatása előtt, 
a pápa fennebbi kárhozlató-levelét Németországba; s Luther 
irományai Mainzban, Kölnben és Lővenben megégetletlek. És ez, 
jeladás vala az elvharczi véres útközeire. Luther, az ellene tor
nyosodé veszély s fergeteg közt nemhogy nem csüggedve, de 
mind-merészebbé, mind-elszántabbá léve, november 24-dikén, 
az említett kárhoztató-levél ellen nyilvános óvást tett; ügyét 
újólag a közzsinat ítéletére hítta fel; s tagadván hogy e kárhoz
tass  magától a szerény Arszlán pápától eredne, december 1 -jén 
czáfoló nyilatkozatot írt, — mellyben a levél szerzőjét ellen-krisz
tusnak nevezte; azon hó 10-dikén pedig, a wittenbergi kapu 
előtt nagy máglyát rakatott, s maga gyújtván alá a tüzet, rajta 
a kárhoztató-levelel, a római egyházi törvénykönyvvel együtt, a 
helybeli lakosság, számos tanárok és az egész tanuló iíjúság je
lenlétében, kitörő örömriválgások közölt, szinte megégette *.

A következő 1521-dik évi január. 3 dikán egy újabb levél 
jött a pápától; mellyben Luther, mint többé megjavíthatlan 
eretnek, minden tanaivals ezután gyalázatul « , l u th e ránosok" -  1

464

1 Seckendorf I, 99, 101 1.; Hase 405—40β 1. — 2 Maimbourg és Sec
kendorf 1, 114, 11β, 117, 121 1.; Hase 406 -4 0 7  I.
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nak 1 nevezendő követőivel együtt, kárboztatik; mit Rómá
ban az ő iratainak nemcsak, de arczképének is megégetése kö
vetett *. így a dolog, mind komolyabb képet öltve, végre a 
birodalom wormsi gyűlése eleibe került; hol a megjelent Luther, 
eddig vallott elvei mellett tovább is rendületlenül maradván, s 
csak a szent írás és igazság szavainak hódolhatni nyilatkozván, 
majus 26-dikán a pápa követe Aleander által szerkesztett csá
szári hirdetménynél fogva, »mint több eretnekek már rég el
temetett tévlanait újólag egy szemétdombba gyűjtő, s az emberi 
nem veszedelmére baráti csuklyában megjelent ördög *, végkép 
kiirtani rendeltetett; mindazok, kik őt pártolni, befogadni, s 
mindenütt megégetendő könyveit kiadni, nyomtatni, árulni vagy 
olvasni mernék, felségsértőknek nyilváníttattak *, és keményen 
megvitatott: bogy az illető püspök, vagy valamelly legközelebb 
eső tudomány-egyetembeli hiltanász engedelme nélkül, a vallás 
ügyében legkisebb se nyomlattassék. —  Wormsból haza térté
ben , a tbüringi erdőben, néhány álarczos lovas állal elfogatott, 
szekeréből kivonatott, s a warlburgi sziklavárba vitetett; hol 
senkitől sem ismerve, »György úrfi" név alatt, minden kénye
lemmel ellátva tartatott. Csak később tudta meg, hogy ez az ő 
pártfogója Fridrik szász választó-fejedelem parancsára s az 
ellene kitört veszély eltávolítása végett történt. Már-már meg
holtnak hitte egész Németország, midőn nem sokára, a gyónás, 
halotti misék, szerzetesi fogadások és papok nőtlensége ellen 
szétröpített újabb jeles iratai, életben-létét nagyon is han
gosan kiáltották, s tettekben tanúsították az által: hogy legelő
ször Bernhardt Bertalan kembergi lelkész és wittenbergi termé
szettudományi tanító, aztán majd mások is, megházasodtak; a 1

1 Ezen nevezetet legelőször Eck kezdette használni irataiban 1519 végé
vel; Löscher III, 934. — 1 Seckendorf I, 142 l,; Hase 408 L — * »Illum 
unum, non ut hominem, sed diabolum ipsum, sub hominis specie ad per
niciem generis humani assumta monachi cuculla, quamplurimorum haere
ticorum damnatissimas haereses jam diu sepultas in unam sentinam conges
sisse*. Seckendorf I, 158 L
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wittenbergi ágoston-szerzetbeliek a magán miséket és zárdái 
életet eltörölték; Karlstadt, karácsonkor az űr vacsoráját ném et 
nyelven s két szín alatt osztogatta; Zwickauban, Freibergben, 
Halberstadlban, sőt Dán, Cseh, Belga és több más országokban 
is, a hitjavítás elvei nyilvánosan hirdeltcttck *.

Arszlán pápának december l-sőjén bekövetkezett halála 2 
az-új tanok terjedését még-inkább előmozdította. És, a kezdet

ié i. ben üdves mű, immár ferde irány felé hajlott. Hamis próféták, 
eszelősök, erőszakoskodók támadtak. Zwickauban Storch Miklós 
posztószövő maga felől azt állította: hogy ő áz úr istennel köz
vetlen beszélget; ezért Krisztus példájára saját czéhfelci közöl 
12 apostolt és 72 tanítványt nevezett; Stubner Márk, Münzer 
Tamás és mások, lázító szónoklatokat tartottak, vújrakeresz- 
telkedő" felckezetet alkottak. Paulus Speratus a Rutilis, helye
sen Spretter Pál, Salzburgból elűzött lelkész, Bécsben, a 
szent István főegyházában, vizkereszl-uláni l-ső vasárnap, ja
nuár. 12-dikén tartott egyházi beszédében, több éles kifeje
zései között, a nőtelen papokat rdelki ürűk"-nek nevezte*. 
Karlstadt, azon felül hogy megházasodolt s Krisztus testének 
az úr-vacsorájánál kiosztogatni szokott kenyérben jelenlétét ta
gadta, a templom-képeket és oltárokat ószszerombolla. Mind
ezen körülmények miatt Luther, ki az egyházi átalakulást bé
kés úton s köz-zsinat által óhajtotta eszközölni, eddigi men- 
helyét odahagyván, 1 52 2 -diki marlius elején Wittenbergbe 
viszszatért, s azon hó 9-dikétől iS-dikéig, naponként nyilvá-

1 Maimbuorg és Seckendorf I , 159— 173, 178—183; Hase 409 1. — 
2 Seckendorf I, 190 1. — * „Har har! ich muss auff österreichisch mitt 
euch reden, ir lieben Keszsuppcn zu Wienn. Die schöczcn oder verschnitten 
hemcl, heist man Castraunen im Österreich, dabey veretee du die geyst- 
licben, die sich der Verschneidung, das ist, gelobter keuschheit berhümeu. 
So bekenn ich nun meinen irthumb, das ich das castraunen flaysch, das ist 
Münch vnd Pfaffen zu Wien, die verschnitten geheyssen hab.* »Widder das 
blind vnd toll verdamnis der siebenzehen artickel vou der elenden schend- 
lichen vniuersitet zu Ingolstat ausgangen; Marlinus Luther. Item der 

, Wieuner Artickel Widder Paulum Speratum sampt seyner antwort® czimü 
1524-ben megjelent röpirat, Jancsó Imre udv. tüoknok úr gyűjteményében; 
és Waldau Gesch. der Protestanten in Oestrcich stb. 10— 17 1.
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b o s  beszédeket tartott; mellyekben az említett ábráudozók fo
nákságait, és —  bár egyébiránt, a Krisztus testének a kenyér
ben jelen nem létét kivéve, a Karlsladl elveiben osztozott is —  
ennek önkényes telteit kárhoztatta *. Hallgatóinak száma, melly 
m ár 1520-ban 4 00-ra, mellette a nagyhírű tudományos Me- 
lanchton, igazi néven Schwarzerde Fülepé 600-ra ment, nap
ról napra szaporodott *. Hazánkból Gálszécsi István Zemplén 
vármegyei fi és Szenlanlali Gergely voltak az elsők, kik ezen 
időtájban Wittenbergben tanultak s Luthert és Melanchlont sze
mélyesen hallgatták. Őket majd, lőcsei származású Cziriáki 
Márton követte 3. És, részint ezek, részint a Wittenbergből 
Nagy-Szebenbe térő Moiban Ambrus sléziai boroszlai fi és Weich 
Konrád * szónoklatai s a fennebb-elősorolt német és latin röpirá
tok állal, mellyeket a szász könyvárusok mindenfelé szétkül
döztek, a hitjavítási elvek Magyarországon szintúgy mint Er
délyben, annál szabadabban terjedhettek és gyorsabban ter- 1

1 Seckendorf 1, 192—199 1 ; Hase 409—4101. — * Seckendorf l ,  1141. 
— 3 »Anno 1521 Cyriaky Márton Lóczéről Wittcmbcrgába Luther Márton
hoz indúl, az hol már ennekclótte Gálzcchy István tanul vala. Mert ez ment 
először is a magyarok közül Lutherhez tanulni* mond Szatmárnémeti Mi
hály, Vasárnapi prédikácziói előszavában (lásd Szirmay Not. Hist. Com. 
Zempl. 58 1.); laskói Csókás Péter (Petrus Monedulatus Lascovius) azonban, 
»De homine, magno illo in rerum natura miraculo* czimű könyvében, úgy 
Párizpipai Ferencz is, Rúd. Rediv. 123 I., és utánok Lampe Hist Eccl. Ref. 
in Hung. 57 1.; Seckendorf I, 241 I.; Ribini Memorabilia Eccl. Aug. Conf. 
1 ,4—5 1.; Budai Ézsaiás Magyarom. Hist. II, 70—72 1.; és Tóth Ferencz 
Prot. Ekkl. Hist. 14, 15 és 168 L 1522-re teszik Cziriákinak Wiltenberg- 
ben tanulását; mi annálhihelőbb, mert Luther 1521 apriltöl 1522 martiu- 
sig, részint a wormsi gyűlésen, részint fogva lévéu, őt 1521-ben nehezen 
hallgathatta. — 4 Moiban Ambrus, köznéven Ambroeius Silesita, 1521-ig 
különböző egyetemekben tanult s csak 1522-ben, Wittenbergben mutatása 
ntán lett lutheránossá, a most említett vagy a következő 1523 év előtt tehát 
Erdélyben nagyszebeni hitszónok nem lehetett; lásd Erhardt Presbyterologie 
des Evang. Schlesiens, 176 L, Haner (1481) csak két sléziai lelkészt em
lít, kik a Luther tanait Erdélybe hozták; sem nevöket sem az évet nem 
mondja. Lampe (54 1) csak gyanítja hogy az egyik Ambrus lehetett. A 
jeles Seivert is (IJng. Mag. IV, 168 1.) 1522-re vagy 1523-ra teszi Ambrus
nak Szebenben megjelentét
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jedtek 1 is, mert egyrészt a kiskorú király gondnoka György 
brandenburgi őrgróf, Lutherhez maga is szított *, másrészt az 
ország felsőbb vidékein, névszerint Pozson, Trencsén, Bars, 
Nógrád, Hont, Zólyom, Túrócz, Liptó, Árva, Szepes, Gömör, 
Sáros és Abauj vármegyékben, főként az idegen ajkú lakosok 
közt, Húsznak még számos követői találkoztak *, —  s azon 
huszita magyarok, kiket Zsigmond és Mátyás türelmetlensége, 
a honból, különösen PozsQn és Sopron környékeiről kiűzött *, 
épen Erdély szélein: Moldvában, Havasalföldön és a bucsáki 
tatárok között voltak letelepedve 5. —  Az esztergomi érsek, Szat
mári György, eleinte csak szószékekről intette a népet: hogy 
a /rkárhozalos" új tanoktól őrizkedjék 6; minek következése 
lön, hogy a Bécsből is elkergetett Spretter Pál előtt nemcsak 
Buda, hová lelkészül hívatott, hanem egész Magyarország elzá
ratott 7. Azonban Csehországban, hová, a gondnokság alól 
magát már kiszabadított s Mária ausztriai főherczegasszonynyal 
január. 1 8-dika óta valóságos házasságban élő Lajos királyt mar- 
tiusban követte, értésére jutván: hogy a nagyszebeni polgárok 
az egyházi személyeket is világi bíróság előtti perlekedésre, sa
ját lelkészüket pedig, az esztergomi érseki helyettes fenyítéke 1
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1 Ugyanazok u. o. és flauer 147—148 1. — 2 Seckendorf I, 241 I., és 
Budai id- h. 72 1. György órgróf lutheranismusát, e k k o r  még ,  alaposan 
nem tudjuk messzebbterjeszteni. — * Lehmann Hist. Dipl. Rel. Εν. 2 .1. — 
* Régi magyar nyelveml. Döbrentei bevezetése a bécsi codexhez, 81—32 1.
—  5 aTertium genus Tartarorum est, qui vocantur Bucsakienses, confines 
seu contermini Moldáviáé, quo antiquitus tractus ille Tartarorum Bucsaki- 
ensium spectasse dicitur. Oppida et pagos inhabitant, oeconomiae attenti 
sunL Pluribus in locis Christiani reperiuntur. Illud mirabile, 2 integros pa
gos in hac terra reperiri, q u i p u r i  s u n t  H u n g a r i  catholici, idiomate 
bungarico conversantur, et ritum omnem veterem constanter observantes, 
prouti Christianos decet vivunt. Quemadmodum ex a l i o r u m  r e l a t i o n e  
percepi, dicuntur illi singulari providentia (a történeti kútfők egyebet mu
tatnak) quondam gloriosae memoriae Matthiac Corvini Hungáriáé Regis in 
Christiana religione fundati esse, in qua ad haec usque tempora constanter 
perseverant1 mond a 7 évi tatár rabságból kiszabadult Varannai János, 
1. Leopold császárhoz intézett s neki ajánlott kéziratában. — 6 Ribini I, 3 1.
— 7 Waldau id. műnk. 12—13 J.
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ellenére, hívalalvesztési fenyegetés mellett, arra szorítják: mi- 
kép az isteni tiszteletet az δ tetszésök szerint tartsa, sőt Bon- 
gárt nevű belységökben a papot már önkényesen le is tették, s 
helyébe, minden feJsőbb megerősítés nélkül, mást neveztek, 
az említett helyettes nyomozásait pedig meg nem engedik, egy
házi büntetéseit nem foganítják, vagy ha igen, a bírságot ma
gok számára szedik, —  mindezeknél fogva panaszosan járulta 
királyhoz, hogy az említettek ellenében, kellő orvoslatról gondos
kodni méllóztassék. És a király, apriL 2-dikán kelt parancsával 
azon úgy nevezett rendellenségeket szigorúan eltiltotta \  Alig 
lehet kétlem, hogy a szebeniek ezen újításai, az egyház átalakítása 
ügyében Németországban a mnlt év végével felmerült események 
viszhangjai voltak; a Luther és követői neve mégis, e parancs
ban, mellőzve van, —  mi igen hihetővé teszi: hogy ők, még 
ekkor, a magyar korona alatt, nyílt sisakkal fellépni nem mertek.

A római birodalom újabb gyűlésén, melly elébb martius 
17-dikén, majd, elhalasztva, October kezdetén, Nürnbergben, a 
Fcrdinánd ausztriai főherczeg mint császári helytartó elnöklete 
alatt megnyittatott, s következő 1523-dik év elejéig tartott, a 
tudományosan müveit VI-dik Adorján pápa, ki a szent székben 
X-dik Arszlánt utódul követte, s azelőtt Károly császárnak 
oktatója volt, a worm» gyűlés határozatának haladéktalan vég 
rehajlását Chieregati Ferencz bíbornok által tüzesebben sürgette 
ugyan, mert, mint mondá, ama gonoszság fiai, a lutheráno- 
sok, miként most az egyházi tekintélyeket megtámadják, úgy 
nem sokára a világiak jószágaira is vetendik szentségtelen ke
zeiket, —  és valamint Mohammed, vallása terjesztéséért, főkép 1

1 Haner 150—158 I., utána Pray Hier. II, 218 és Katona XIX, 374-378 L 
Ezen királyi parancs kelte mindenütt «Datum B u d a e  feria IV post Domi
nicam Laetare Anno 1522*-re tétetik; Katona azonban bebizonyította, hogy 
Lajos király ekkor Prágában volt, tehát parancsa Budán nem kelhetett. A 
kelet helye hibás lehet, magát azonban a parancs tartalmát, mint a körül
ményekkel egyezőt, kétségbe vonni nem tudjuk, sem 1522-nél későbbre 
nem tehetjük.

1523:
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a testi kiváDságoknak tömjénezett, s több feleségeket venni és 
azokon tetszés szerint odább adni megengedte, úgy Luther is 
az örök szüzességi fogadalmakat nemcsak nem kötelezőknek de 
tilosaknak hirdeti, hogy így a fajtalanságra hajlandó szerzete
seket és apáczákat tanaihoz édesgesse Egyszersmind azonban 
elismerte: hogy a római egyházba annyi botrányos viszszaélések 
csúsztak be, miszerint annak n főben és tagokban" kijavíttatása 
immár elkerülhetetlen, s erre magát, főpásztori kötelességénél 
fogva, felhivatva érzi 2. —  A rendek, a pápának atyai gon
doskodását megköszönték, de száz pontba foglalt panaszokkal 
álltak elő, azon világos kijelentés mellett: hogy, ha ezeket 
valamelly németországi városban egy év leforgása alatt tartandó 
közzsinaton nem orvosollatja, közöttök békét és egyetértést ne 
reményijén. Chieregati véletlen eltávozott a gyűlésről, s az ül
dözések ideje beállott. György szász herczeg, a szent írásnak 
Luther által kiadott német fordítását, alattvalóitól elszedette, s 
azokat kik eltitkolták, keményen megbüntettette. A zárdáikat 
elhagyó szerzetesek és apáczák itt-ott lömlöcz, száműzetés, fej
vesztéssel is lakoltak. Brüsselben julius i-jén két ágoston-szer- 1

1 »An putatis alto tendere istos iniquitatis filios, quam ut libertatis no
mino omni obedientia sublata, quod cuique libuerit, faciendi licentiam in
ducant? . . . .  An speratis couienturos sacrilegas manus a laioorurn bonis, ct 
non omnia potius sibi quae poterunt vindicaturos, qui res deo dicatas, quo
tidie, vobis praesentibus et videntibus ferunt, aguntque?” — »Considerent 
Lutherem prope consimili via ad seducendum populum Christianum uti, qua 
Machometus ille spurcissimus usus . . . .  Machometus plurcs uxores habendi, 
ct eas pro arbitrio repellendi, aliasque ducendi licentiam concessit; iste ut 
monachorum ct deo dicatarum virginum ac sacerdotum, lasciuia cantis 
gestientium sibi fauores conciliet, praedicat vota perpetue continenti? etiam 
illicita esse, nedum non obligatoria.* — 2 »Scimus in hac sancta sede, 
aliquot iam annis, multa abominanda fuisse, abusus in spiritualibus, exces
sus in mandatis, et omnia denique in perversum mutata. Nec mirem, si 
aegritudo a capite in membra, a summis pontificibus in alios inferiores 
praelatos descenderit. Omnes nos, i. e. praelati et ecclesiastici declinavimus, 
vnusquisque in vias suas; nec fuit jam diu, qui faceret bonum, non fuit 
usque ad vnum.* Legatio Pontificii Oratoris in Conventu Norembergensi 
Anno MDXXll stb. insunt et grauamina Germanicae nationis iniquissima cen
tum stb. azonkori nyomtatott példány Jancsó Imre udv. t i t  gyűjt
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setes elevenen megégelletetl \  Lajos király, Csehországból 
visszatértében, az iglauiakat Morvaország fővárosába Alamóczba 
magához hívatta, s szigorúan megdorgálta: hogy a hozzájok 
menekült Sprclter és más hamis próféták szavait követve, a 
régi hittől könnyclműleg elbajlani kezdtek; Spretlert egyszer· 
smind elzáratta, könyveit, irományait elszedette, s az említett 
városbelieket komolyan intette, hogy ha meg nem javítják ma· 
gokat, mint hitleneket fogja őket tekinteni 2. Hasonló szigorú
sággal bánt a budai főtanoda jeles két tanítójával, Grinaus Si
monnal és windheimi Viddel, kiket az evangyéliom hirdetése 
miatt, az országból a tudományok nagy kárára kiűzetett; sőt 
Grinäust elébb tömlöczre vettette, honnan csak némelly nagy
tekintetű férfiaknak közbenjárására szabadulhatott meg *.

Némellyek Szalkay, ekkor még egri *, mások Thurzó Sza- 
niszló alamóczi püspök művének tulajdonítják % hogy az ifjú 
király, ki csak imént Csehországban a főbb liívalalokra épollya- 
kat rakott, kik a Luther tanait követték 6, hirtelen türelmet
lennek kezde mutatkozni, —  mi azonban e körülményt Adóiján

* Seckendorf I, 2 5 1 -2 6 2 , 270 , 279 1.; Hase 4 1 1 -4 1 2  1. — * Secken
dorf I, 271 1.; Dubrav. Hist Boi. XXXIII, 311 L; Katonánál XIX, 3 8 9 -3 9 0 1 ; 
Islváufly VII, 61 I.; Ribini I, 8 I.; Widder das blind vnd toll verdamnis 
slb. idézed röpiral. — 3 Scultctus Szcvorin, Faber Tamás ulán írja: hogy 
Grinaus és windsheimi Vid budai tanítók és t a l á n  (fortassis) a Mátyás 
király könyvárának őrei, 1525 t á j á n  az országból kiúzettek. Timon Sá
muel az evet 1523-ra teszi, l’antalcon, Hofman és Adam Menyhért Grinäus- 
ról azt is megjegyzik, hogy tömlöczre vettetett s csak a n e m e s s é g  (no
bilitatis) közbenjárására szabadulhatott meg. Katona az évre nézve Scultetussnl 
ta r t  Fessler, önkényesen, az évet 1522-re határozza; közbenjárókul a leg
előkelőbb országnngyokat sőt magát Mária királynét is odaállítja, több me
séket is beszél. Horváth Mihály barátom a nagyok közt már Thurzó Eleket 
is megnevezi, az országgyűlésen szónokoltatja; Lányi Károly pedig Grinäust 
határozottan „a corvini könyvtár őrének* mondja. Mi, Lampe II, 64—65 I. 
és Ribini 1, 3—4 I. szorgalmas öszszevetése ulán tovább nem terjeszked
hettünk. — * Ribini u. o. — 5 Schelborn Amoenit. Litter. IV, 403 1 Spa- 
latini Diarium ad A. 1523, Tóth Ferencz Prot. Ekkl. Hist. 124 1. — 6 Pél
dául: Károly miinsterbergi herczeget, ki 1522 jun. 29-kén Lutherhez buz
dító levelet ír t, prágai várgróffá tette; lásd Katona XIX, 369 1. és Secken
dorf 1, 224 1.
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pápa befolyásának nevendékére Károlyra, ez által Ferdinánd és 
illetőleg Lajosra, s a csak alig szétoszlott nürnbergi gyűlés kö 
vetkezményének tartani annál hajlandóbbak vagyunk, mert ezen 
gyűlésen Magyarország részérűl Goszlon János győri és Macze- 
dóniay László választolt szerémi püspökökkel s DrágfTy János főtár
nok és Korlátkövy Péter főudvar-meslerekkel, a római hit m ellett 
különösen buzgó s az országos dolgokra már ekkor nagy befo
lyású királyi személynók Verbőczy István is jelen volt *, s Chie- 
regati a birodalmi rendek előtt mondott beszédét, mellyett Lajos 
királynak ajánlott, sajtó alá épen az ő sürgetéseikre bocsá
totta *; —  noha tagadni nem lehet: hogy Szathmáry György 
aprii. 7-dikén meghalálozván s helyébe az esztergomi érseki 
székbe majus 6-dikán Szalkay László emeltetvén *, a Luther 
követői elleni szigorúbb fellépés hazánkban is azonnal kitört, 
és a wormsi J52l-diki határozat itt is törvényes erőre emel
tetett. A Budára aprii. 24-dikére egybehívott országgyűlésen 
t. i. törvény hozatott, hogy »a királyi felség, mint catholicus 
fejedelem, valamennyi iulheránosokat és azoknak pártolóit, 
s e feletkezetnek követőit, mint nyilvános eretnekeket s a 
szentséges szűz Mária ellenségeit, fejvétel· és minden jószá
gaik elvesztésével büntetni méltóztassék" *.

És e törvénynek már-már annál bizonyosabb foganat vala 
szerzendő, mert a pápa, junius l-jén kelt levelévél, a török 
elleni segedelemnvujtás tekintetéből, roelletes követéül, Ma
gyar-, Cseh-, Lengyel-, sőt egész Németországra is , ugyanazon 1

1 Kovachich Suppl. ad Vest. Comit Π, 522 1. — 1 Megvan e beszéd 
Jaocsó Imre udv. tit. úr gyűjteményében, illy czím alatt: »Francisci Chae- 
regati stb. Oratio habita Nurimbergae in senatu Principum Germaniae, 
XIII Cal. Decembris MDXU*j hol az élőbeszédben Chieregati, Lajos király
hoz így szól: «Expostularunt a me Germaniae Principes, et continuis quo
que studiis efflagitarunt Oratores Maiestatis tuae, qui Nurimbergae agunt, 
ut eam orationem aederem, quam pridie in senatu habuissem, non tantum 
ut laudi vel gloriae meae, quam communi bouo consulerem* stb. — * Oláh 
Miklós, Bélnél Appar. I, 391. utána Katona XIX, 4381. — * Törvénykönyv. 
Kovacb. id. b· 55 1 j Katona id. b. 399 1.
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Kajetán Tamás bíboraokot küld vén, kit Lutherrel, a hitjavítás
nak mindjárt kezdetén, 1518-ban Augsburgban személyesen 
vitatkozni láttunk, ennek Budán septemb. 5-dikén már valóság
gal jelenléte után 14 nappal, a király, Minkvicz Miklós, György 
és Jánoshoz komoly parancsot bocsátott, hogy luzsiczai birto
kokból a Luther felekezetét irtsák ki \  Azonban, részint Ador
ján pápának épen ezen idólájban September 16-dikán közbe
jö tt halála, s e miatt az új esztergomi érsek megerósíttetésének 
is elhaladása, részint a Németországot majdan több éveken át 
feldúlandó paraszt-zendűlés elójelenetei, a türelmetlenség foga- 
níttathatásának újabb gátokat vetettek. És, mig a megürült pá
pai széket a november 1 9-dikén elválasztott Medici Gyula, VII- 
dik Kelemen név alatt elfoglalta, s a birodalmi rendek ugyan
ezen hónapban újabb gyűlésre Nürnbergbe ismét egybesereg- 
leltek *, az, mi Németországon, a tömérdek akadályok s ma
gának Luthernek óvakodó eszélyessége miátt, eddig csak lassú 
léptekkel haladhatott, a szabadság korlátlánahb hazájában, 
Schweizban, nyilsebesen hágott tetőpontra. Zwingli, ki 1518- 
ban zürichi lelkészszé lón, s a németországi vallásmozgalmakat 
éber figyelemmel tartá, 1 522-ben a konstanczi püspököt fel
szólította: hogy az evangyéliom hirdetését ne gátolja s a papok 
házasodását engedje meg. A püspök bosszúsan válaszolt, és 
Zwingli a zürichi tanács jóváhagyásával, 1 52 3-diki január. 29- 
dikére nagy vitát hirdetett; hol 600-nál több egyházi és világi 
személy jelenlétében, 6 7 pontban, az egész hitalap és külső 
szertartási megjavítás elveit, Luthernél sokkal határozottabb, 
egyszerűbb, s könnyebben felfogható modorban adván elő, az 
úgynevezett schweizi vagyis helvét hitvallás talpkövét megve
tette *. —  Főbb állításai következők voltak: „Mindazok, kik 1

1 Katona ti. o. 410—411 I ; Seckendorf I, 278 1. Miután a pápa meg
bízó-levele Kajetán számára csak junius 1-jén kelt, s így 6 ezen nap előtt 
Magyarországon mint követ jelen nem lehetett, nyilván hibás vélemény az: 
mintha a lutheránosok ellen a szentgyörgynapi országgyűlésen hozott tör
vények főeszköziője ő volt volna. — * Seckendorf 1, 287 L —  * Hase 4221.
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azt mondják: hogy az evangyéliom az egyház jóváhagyása nélkül 
semmi, tévelyegnek s csúfolkodnak isten ellen *. Az evangyé
liom öszvege pedig röviden abban áll: hogy a mi urunk Jézus 
Krisztus igaz Ha istennek; nekünk az ó mennyei atyjának aka
ratát kijelentette; bennünket, ártatlansága által, a haláltól meg
váltott, és istennel kibékített. Ezért, az üdvességhez, mindazok 
közt, mellyek Valaha voltak« vannak és lesznek, egyedül való 
út a Krisztus· Ki más ajtót keres vagy mutat, az tévelyeg, az 
lélekgyilkos, az tolvaj *. — Az evangyéliomból tanulni meg: 
hogy az emberi tanok és állítások az üdvességre semmit sem 
használnak. Onnan tanulni meg: hogy Krisztus, ki egykor ma
gát feláldozta, minden hívók bűneiért elegettevó örök és igaz 
áldozat; miből világos: hogy a mise nem lehet áldozat, hanem 
csak emléke az áldozatnak, és biztosítéka azon megváltás
nak, mellyett Krisztus irántunk bizonyított *. Onnan tanulni 
meg: hogy Krisztus egyetlen közbenjáró köztünk és isten közt, 
s hogy isten, nekünk az ő nevében mindent megad; honnan 
következik: hogy e földi világon túl, rajta kívül semmi más 
közbenjáróra szükségünk nincs *. Onnan tanulni meg: hogy 
ha egymásért imádkozunk, azt ollyképen tegyük, miszerint 
bízunk: hogy, egyedül Krisztusért, nekünk minden megadatik. 
Onnan tanulni meg: hogy Krisztus e világi vagyont és dicső
séget megvetette; hogy mit isten nem parancsolt, annak tel
jesítésére egy keresztyén sem köteles; hogy bármelly ételt, 
bármi időben enni, szabad; hogy istennek semmi sincs inkább 
ellenére mint a képmutatás, tehát mindazok, kik magokat az 1

1 »Alle, so reden: das Euangelium sei nichts on die bewemüss der kir- 
chcn, yrrendt vnd schmchend Got.* — 2 »Dannenhcr der einig weg zur 
Seligkeit Christus ist, aller die yewarend, seind vnd werdent. Welichcr ein 
andere thür sucht, oder zeygt, der yrrt, ja  ist ein mörder der seeleu vnd 
ein dich® — * »Darauss ermessen w urt: die mess nit ein opffer, sonder 
des opflers ein w i d e r g e d c c h t n ü s s  sein, vnd Sicherung der erlösung dy 
Christus vns bewiesen hat.® — * »Das uns got alle ding wil in seinem 
namen geben; darauss entspringt: das w ir vsserhalb diser zeyt, keines 
millers döritent, dann sein.®
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em berek előtt szépítik, durva képmutatók, eszelősök; és hogy 
m it isten megengedett, avagy nem tilt, az helyes, —  miért is 
a házasság minden emberhez egyaránt illő, sőt azok, kiket 
egyháziaknak neveznek, vétkeznek: ha bensőleg jól tudván, 
hogy isten tőlök a megtartóztatást megtagadta, magokon házas
ság által segíteni mégis elmulasztják \  —  Az egyházból-kire- 
kesztés egyes embernek hatalmában nem áll, hanem magának 
az egyháznak, azaz: öszszesen mindazoknak, kik ezt méltó bün
tetésül tekintik, az egyház őrével, azaz a lelkészszel együtt. 
—  Krisztus tanaiban s telteiben, egyedül a v ilág i hatalom
nak van alapja s erőssége; miért is ennek, mindaddig, mig oly- 
lyat nem parancsol, mi isten ellen van, minden keresztyén enge
delmeskedni tartozik, k iv é te l  né lk ü l. — Az igazán könyörgő, 
lelkében 8 bensőleg fohászkodik istenéhez, minden külső lárma 
s mutogatás nélkül; képmutatók cselekszenek ügy, hogy az em
berektől láttassanak 2. —  Halált szenvedjen inkább az ember, 
bogyeem keresztyén felebarátjának bosszúságot s gyalázatot te
gyen. Nem lehet pedig nagyobb bosszúság, mint a lelkészektől 
a törvényes felséget megtagadni, ellenben a rimákat pén
zért megengedni *. —  A bűnt csak isten bocsáthatja meg *, 
egyedül Krisztus Jézusért. Ha tehát bűnünket a papnak, vagy 
embertársunknak meggyónjuk, azt ne megbocsátás hanem 
tanácskérés végett tegyük. —  Tisztító tűz, túl e világon, nincs. 
A megholtakra váró ítélet, egyedül isten előtt van tudva s; és 
minél kevesbet engedett ő erről tudnunk, nekünk annál ke- 1

1 »Das alles so got erlaubt oder uit verholten hat, recht ist; dannether 
die Ee allen mcnschen zymmen erlernet wurdt. Das alle die man geistlich 
nenet sundent, wen sy innen worden seind, das inen got reynigkeit halten 
abgeschlagen hat, sich nit mit der ec verhütend9 — 2 »Ware anbetter ruf
fend got im geist vnd warlich an , on alles geschrcy vor den menschcn. 
Gleiesener thund ire werck das sie von den menschcn gesehen werden.* 
— * »Grösser vergernüss weyss ich n it, dan das man den pfaffen cewei- 
ber haben nit nachlasst, aber Huren haben vmb gelte willen vergundt.9 — 
* Got lesst allein die sund nach.9 — »Kein fegfeuer nach diesen zcyten. 
Das vrteyl der abgescheydcncu ist allein got bekannt.9
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vesbbé kell utána vizsgálódnunk. —  Kegyeimért imádkozni 
istenhez, a megholtakért, lehet, ámbár nem szükséges, csak 
helyhez és időhöz kötve s pénzért ne történjék. —  A szent írás 
egyedül olly lelkészeket ismer, kik isten szavát hirdetik; ezek 
iránt tiszteletet parancsol, azaz: testi eledelt szolgáltatni szá
mukra. —  Azt, ki halála óráján, vétségét elismeri, bünteté
sekkel zaklatni többé nem kell, hanem engedni: hogy csende
sen meghaljon; ki el nem ismeri, azzal isten fog tudni maga 
rende szerint bánni, testét tehát bántalmakkal illetni, szinte 
nem nem kell. —  Végre, ki ezek vagy ezekenfelöl az egyházi 
díjak, tizedek, kereszteletlen csecsemők, és bérmálás felöl kí
vánna vitatkozni, álljon elő, de ne álokoskodásokkal vagy emberi 
agyrémekkel, hanem a szent irás bírói szavával hogy így az 
igazságot vagy megtalálni, vagy ha, miként hihető, már meg
találtatott, fentartani lehessen" 4. slb.

A körülmények illy öszszefüggésében történt, hogy 
Lajos király, látván: mikép a Lplher tanai, minden ellenesz
közök daczára, az ő birtokaiban is terjednek, 1523-diki 
december 27-dikén Budán tanácsot tartott, s ennek határoza
tából a pápa követét felszólította: segítsen a dolgon. Mire ez 
azt felelvén: hogy ha a király tőle a világi karhatalmat meg nem 
vonja, ő fog tudni segíteni, —  Lajos, tudtára adatá: misze
rint részéről két nap alatt olly rendelkezések fognak tétetni, 
mellyekből mind azon követ, mind az egész világ is meglát
hatja, hogy a magyar király, egész országostul, a .leghűbb ke
resztyén , s legnagyobb engedelmességgel viseltetik az apostoli 
szent székhez \  1

1 Hy vndemcm sich keiner za streitten mit sopbisterey oder menschen 
tandt, sonder kommo di geschrillt fur ein richter zn haben.* — * Azonkori 
nyomtatott példány Jancsó Imre udv. titoknok úr nagybecsű gyűjteményé
ben, illy czim alatt: Artickel, so herr Ulrich Ztvinly auff Dornstag vor 
Lichtmess Anno M. D. XX11I öffentlich disputirt, vnd mit der Ewangeliscben 
warheit behalten hatt stb. Zürich.* — * Guidotto VinCze tudósítása 1583 
dec. 28-ról, Sanudonál XXXV köt. lásd Fimhaber »Vincenzo Guidotos Ge
sandtschaft am Hofe K. Ludwigs von Ungern 1523—1585 , 391.
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Ezek folytában, Erdélyben —  hol a szászok közt a római 

egyház tekintélye mind alább és alább szállott, a régi szertar
tások elhanyagoltának, megvettettek, s a papok ellen keserű 
günyiratok szórattak, —  a szebeni lelkész Huet, deákosan Pileus 
vagy Pilades Márton szép művészeti- és egyházi jog-tanár, az 
említett gúnyiratok névtelen szerzőit a káptalani törvényszék 
eleibe idéztette, s miután meg nem jelentek, l 5 2 4-diki január.
19-dikén, a templomajlókra függesztett hirdetmények által, 
egyházból-kirekeszlcsi büntetéssel s különböző fenyegetésekkel 
sújtotta \  És majd, rövid idő múlva, még keményebb rendeletek 
következtek.

»Miután e napokban —  mond a fennérintelt VII-dik Ke
lemen pápa, Lajos Királyhoz azon hó 2 2 -kén kelt levelében —  
nekünk hiFÜl hozaték, mi fölségedhez közelebb lévén, előtte 
israeretesb is lesz, hogy t. i. Németországban az eretnekek 
vakmerősége által támasztott lázongások naponként nagyobb és 
nagyobb erőt vesznek, ezeknek elfojtása tekintéből, és misze
rint aztán neked s országodnak annál bizonyosb védelmet esz
közölhessünk , lisztes atyánkfiái a római szent egyház bíborno- 
kainak tanácsából elhatároztuk: hogy oda, mellettes követün
kül, Campeggio Lőrincz bíbornok kedves fiunkat, miként fel
séged előtt is tudva lehet, azon tartomány szokásaiban jártas, 
jeles ildomú és tudományú, s rokonaid: a császári felség és az 
ausztriai főherczeg által méltán igen kedvelt férfiút, küldjük; 
főként azon nézettől vezérelletvénk: hogy ama vitéz nemzet ke
belében békességet eszközölvén, ugyanattól a te , mi, és szent 
hitünk ellenségeinek leendő ellentállásra, nemcsak, de ezeknek 
tekintélyünk s rokonaid segedelme általi viszszaüzésére s elosz
latására, elegendő szilárd véderőt szerezzünk. Elménkben forgat
ván pedig mindezeket, eszünkbe ötlött: mikép a te országod- 
és az említett tarlománybcli követséget, mind az érzelmeknek 1

1 Seivert Beyträge zur Religionsgeschichte von Hermannstadt, L'ngr. Ma
gazin IV, 1 8 5 -1 6 7 , i-s 171 I

32
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öszhangzása, mind az ügynek csaknem közös volta miatt, 
ugyanazon személyben egyesíthetnék; különösen, miután a te 
országod bátorsága, majdnem egyedül amannak csendességétől 
függ, s a fegyvert amott kell eiébb lebékíteni, hogy aztán 
neked lehessen védelmedre fordítani, —  Campeggio biborno- 
kot pedig, e kél szempont öszszesítésére alkalmasnak, egy
szersmind felséged előtt kedvesnek s becsületben lenni tudjuk. 
Mindezen okoknál fogva, szent Sixtusról czímzett bíbomok 
(Kajetán) kedves fiunkat, ki nálad eddig követünk volt, s kire 
immár itten nagyobb szükségünk van, magunkhoz szólítandó- 
nak, . . .  és, hogy királyi udvarod egészen követünk nélkül ne 
maradjon, a követség ügyébe avatott, nemes nemzetségú, még 
nemesb erkölcsű, jeles tudományú és bűségű, a császári felség 
iránt ismeretes hódolattal viseltető, s azon bíbornokkal ottmu
lató Burgio János-Antal szicziliai báró kedves fiunkat tartottuk 
felségednél hagyandónak; ki a felséged méltóságát és javát 
munkálja, s innen a mi parancsainkat, amonnan az említett 
Campeggio bíbornokéit vévén, azokat végrehajtsa" stb \

A pápa és Campeggio ekkénti egyesült törekvései követ
keztében, ugyancsak január, végén, Sléziába, a lulheránosok ki
űzésére, királyi biztosokul György brandenburgi őrgróf és Móré 
Fülep pécsi püspök küldettek 2. Február. 26-dikán Mild János 
nagyszebeni tanodakormányzó s szépmüvészetek mestere, a 
káptalan eleibe hívatott, s az ellene támasztott eretnekség! 
gyanú alól csak maga-igazolása által menekülhetett meg 9. Mar
tius 9-dikén pedig, viszhangzásául a szomszéd Ausztriában Fer- 
dinánd főherczeg által ezelőtt épen egy évvel, 15 23-diki mar- 
lius 12-dikén kiadott rokontartalmú hirdetménynek *, íme ko
moly királyi parancs ment nemcsak Erdélybe, a nagyszebeni és 
brassai városi tanácsokhoz, de kellő változtatásokkal Magyar- 
ország törvényhatóságaihoz is:

1 Ribini 11—1 3 1. Smitth Ep. Agr. II, 2321., utána Katona XIX, 421—4281.
— * Guidotto tudósít. 1524 jan. 31-ről, ős mart. 6-ról; Fimhabernél40—421.
— * Seivert id. h. 172 1. — * Waldau 20—23 1.

«lest.
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L ajos  i s t e n  k e gye l mébő l  M a g y a r -  é s  C s e h 

o r s z á g  k i r á l y a  stb. Nem minden lelki kedvetlenség nélkül 
értettük: hogy az apostoli szent szék által, az egyházból, 
követőivel együtt, már rég kirekesztett bizonyos Luther Már
tonnak szentségtelen tanai, az emberek elméjét mindenfelé 
annyira megvakították, miszerint az evangvéliomi igazsá
got és szent atyák szerzéseit odahagyván, az ő tudományát 
és írott könyveit nálatok mindenki nyilván kézenforgatja, 
olvassa és biszi. Melly Luther Márton állításai s könyvei miután 
magával az igazsággal ellenkeznek, és, mint mondók, az 
apostoli szent szék által is már régen kárhoztatvák, szerfe
lett nehezen veszszük: hogy azon könyveket már ti is , miként 
polgártársaitok, kereskedőitek, és ezen városunk egyéb lakosai, 
adni, venni és forgatni kezdetteték. Minthogy pedig m i, néhai 
elődeink a boldogult magyar királyok nyomdokait követvén, 
keresztyén hitünket s vallásunkat, nehogy az a kárhozatos eret
nekek által megtámadtassék és fertőztessék, ezen országunkban 
s annak alávetett részeiben 1 , mindenütt, sértetlenül fentartani 
kötelességünknek ismerjük, —  akarjuk, és hűségteknek ezen
nel, miden jószágaik elvesztése alatt meghagyjuk és paran
csoljuk: miszerint e levelünket vévén, az említett Luther Már
ton állításait, koholmányait s könyveit, mint kárhozatosakat, 
mind ezen Nagy-Szeben városunkban, mind a többi alattvaló 
helyeken is , azonnal, utczán- és házonként felkerestetni, a ta
láltakat nyilvánosan megégeltetni, aztán közhírré tétetni tar
tozzatok : hogy bármilly állapotú ember legyen is, azon tanokat, 
állításokat s könyveket adni, venni, olvasni vagy forgatni, 
minden jószágának elkobzási büntetése alatt, senki se merje; 
máskülönben nektek ismétleg komolyan meghagyjuk: hogy a 
pártosokat és ezen parancsunk áthágóit, ba kik találtatnának, 
nektek e részben ezennel adatott királyi teljes hatalmunknál

1 Ez és az alább következők mutatják: bogy ezen parancs f ő k é n t  Ma
gyarország törvényhatóságaihoz volt intézve.

82*
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fogva, az említett büntetéssel büntessétek meg. Máskép semmi 
esetre ne tegyetek; ezen levelünket pedig, elolvasás után, az 
előrautatónak viszszaadjátok. Kelt Budán, Örvendj vasárnap 
utáni legközelebbi szerdán, az úr 1524-dik esztendejében \  

Campeggio épen ezen időtájban, martius elején érkezett 
meg Nürnbergbe, a vallás ügyében mindkét részről elkeseredés
sel vívó birodalmi rendek közébe. A városba bemenete alkalmá
val, sem a bíbomoki kalapot feltenni, sem az apostoli keresztet 
maga előtt vitetni, sem áldást osztani nem mert; nehogy a már 
csaknem átalában Luther tanaihoz szító nép állal kigúnyoltassék. 
A X-dik Arszlán pápa hirdetményét s a wormsi gyűlés határozatát 
foganatba vétetni sürgette. És a rendek, lármás vitatkozás és köl
csönös ellenmondások közt, april. 18-dikán megállapíták ugyan, 
hogy az említett határozat megtartassák, de hozzávetették e 
záradékot: w a m e n n y i r e l e h e t " ;  s a mellett, hogy a gúny
íratok és képek terjesztését, miként átalában a könyvsajtó 
viszszaéléseit korláloztatni rendelték, újólag szabályul tették: 
miszerint mielébb egyházi zsinat gyüjtessék, ez iránt a jövő 
mártonnapkor Speierben országgyűlési tanácskozás kezdessék, 
s azalatt az evangyéliom és isten igéje, az egyház által he
lyeselt irók magyarázata értelmében, minden zaj és botrány 
nélkül hirdeltessék. —  Ezen eredménynyel, sem Campeggio, 
sem a vele egy szándokban lévők, megelégedve nem voltak; 
miért is a bíbornok, julius 7-dikén, Regensburgban, Ferdinánd 
főherczeggel, a salzburgi érsekkel, Vilmos és Lajos bajor her- 
czegekkel s 9 püspökkel, külön gyűlést tartott; hol az egyházi 1

1 Haner 160— 162 L, Lampe 69 1 , Lehmann 3—4 1., és Katona XIX, 
390—392 I. 1523-diki május 2-dikára teszik e királyi parancs keltét, de 
miként a jeles Seivert (id. h 175 1.) már rég megjegyzé, ez nyilvános hiba. 
és pedig Páriz Pápai hibája. Seivert ezen megjegyzésén felül, a Szalkay állal 
augusL 15 dikén kiadott, ezzel sok helyütt szóról szóra egyezó, alább követ
kező levél is kétségkivülivé teszi: hogy az a hitelesebb példány, mellyel 
Schmitth Episc. Agrien. H, 226 L cs Seivert id. h. 173—176 1. közlőit s melly 
utóbbit itt mi is követtünk. Igazolja e királyi parancsnak 1524-ben keltét 
Guidotto is 1524-diki jul. 27-dikén kelt tudósításában, Firahab, 46—47 I.
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rend számára új szabályt alkotott, a szakáit és hosszú hajat, 
színes tarka ruhát, fegyverhordási, zsarolásokat, részegeske
dést, ágyastartást stb. eltiltotta, az ünnepek számát megkeves- 
bítette, a püspököknek évenkénti zsinattartást parancsolt s a 
Luther felekezete ellen szoros szövetségre lépett 1 ; azon hó 
15-dikén pedig, Károly császártól szigorú parancs érkezett, 
mellybeu a birodalmi rendek fennebbi határozatait neheztelve 
veszi, a Speierbe kitűzött gyűlési eltiltja, és Luther ellen, »ki 
édes mérgével mindenkit befertözletni s Mohammednek hatal
mára vergődni törekszik" , a wormsi rendelvényt feltétel nélkül 
teljesítetni kívánja *. —  Ezeknek következtében, Ausztriában 
Tauber Gáspár bécsi gazdag és előkelő polgár, azon állításáért: 
hogy az úr-vacsorájánál a kenyér és bor a megszentelés után 
sem változik át Krisztus valóságos teste és vérévé, az eretnek
nyomozó bíróság által augusztusban arra ítéltetett: miszerint 
ezen állítását, a szent István temploma előtt, nyilvánosan vonja 
viszsza, aztán, három vasárnap, miután elébb minden pénteken 
kenyéren és vízen böjtölt s három szegényt megvendégelt, a 1

1 „Singulari cura intendat quisque praelatus, ne hi quibus praeest, in sacris 
ordinibus constituti, vestes varii coloris, velut virgatas et fimbriatas deferant, 
sed longis atque talaribus utantur, Nulla arma induant, nisi itinerantes, bar
bamque et comam non nutriant . . . .  a crapula et ebrietatibus, omnique ludo 
a jure prohibito, . . . .  abstineant stb. Conuiuia presbiterorum quae in exe- 
quiis et fraternitatibus publice in tabernis hucusque exhibita sunt, prorsus 
abrogam us.... Porro ne et ipsi videantur pecuniae aucupium magis quam 
salutis apimarum studium amplecti - . .  constituimus et ordinamus ut deinceps 
confessor abeolvere laycos . . .  a quibuscunque peccatis . . .  (possit) stb. Sacer
dotes concubinarii, incontinenterque vitam agentes, canonum penis in ordi
nem redigantur, nulla consuetudine eis, nulla conniucntia immo damnosa 
praelatorum negligentia patrocinante stb. Priscum synodorum morem re- 
nouare cupientes statuimus et ordinamus, vt singulo anno saltem synodus 
dioecesana oportuno tempore, a singulis Episcopis celebretur, cum potioribus 
prelatis, decanis ruralibus, virisque dignis” stb. Constitutio ad remouendos 
abusus, et Ordinatio ad Cleri vitam reformandam, p e r... D. Laurentium . . .  
Cardinalem . . .  nuper Ratisponc edita; azonkori nyomtatott példány Jancsó 
Imre udv. lit. gyűjteményében^ Ugyanott megvan német példánya is. — 
* Maimbourg és Seckendorf I, 286—292 L
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mise alatt, az említett templom ajtajában, bűnbánó-ruhában, 
nyakíba-akasztott kötéllel, hajadonfővel s meztláb, kezében 
égő gyertyát tartva álljon, esztendei fogságot szenvedjen, a tö
rök háborúra bizonyos öszvegel űzessen, minden perköltséget 
megtérítsen, s mig él, nyakában, láthatólag, keresztet viseljen, 
—  minekutána pedig öt e méltatlan meggyaláztatásra venni nem 
lehetett, seplemb. 1 7-dikén a Stubenthor melletti orgoványoa 
feje vétetvén, megégettelett \  És ezekkel öszhangzólag ná
lunk, julius végével, egy szerzetes, ki Luther tanait német 
nyelven hirdette, elfogatott *, —  az esztergomi érsek pedig, 
kiegészítéséül azoknak, mik a király martius 9-dikén kelt 
fennebbi parancsából kimaradtak, a nagyszebeni és brassai 
dékánságokhoz, auguszt 1 5-dikén kelt rendeletében, ekképen 
szólt:

» Lá s z l ó ,  i s t e n  k ö n y ö r ú l e t é b ő l  az e s z t e r g o 
mi egyhá z  é r s e k e  és a z o n  he l y  ö r ö k ö s  g r ó f j a ,  
M a g y a r o r s z á g  f öá l doz á r j a  és  s z ü l e t e t t  k ö v e t e ,  a 
k i r á l y i  f e l s é g  l eg f őbb  t i t k o s  k a n c z e l i á r j a  stb. A 
mi esztergomi hatóságunk alatt álló szebcni s brassai dékán- 
ságokban bárhol létező, általunk kedvelt, tisztes és tiszleleles 
dékánoknak, s megyés, egyházak lelkészeinek, miként helyet
teseiknek, az úrban üdvet s alábbi parancsaik iránti szi
gorú engedelmességet! Tudjátok meg, hogy hiteles tudósítá
sokból, nem csekély lelki fájdalommal s kedvellenséggel értet
tük,  miszerint dékánságaitok, papmegyéitek s lelkészségeitek 
körében, n é me l l y  3 egyházi mint világi mindkét - nembeli 
személyek találtatnak, kik a sátán unszolásából, bizonyos Lu
ther Mártonnak, az apostoli szent szék által, szerzőjök s köve- 1

1 Waldau 24—28 1. Elő van adva e lörténel egy külön röpiratban is. — 
* Guidotto tudósit jul. 27-ról 1625, Firnhaber 46—47 1. — * Világosan 
•quomodo essent n o n n u l l a e  personae* áll a Seivert által közlött példány
ban is, és mégis ő egykét lappal elébb (172 I.) ezt mondja: »Der Erzbischof 
beklaget sich darinnen, dasz sieb in ihren KirchspreDgeln v i e l e  Personen 
beiderley Geschlechts befanden, welche Luthers verdammte Lehre billigten.*



tűikkel együtt, már rég kárhoztatott szentségtelen s istentelen 
eretncki tanait vallani, jóváhagyni, hirdetni, terjeszteni, védel
mezni , é s , mi iszonyatosb, azon apostoli szent szék s az egész 
egyházi rend csúfságára és gyalázatára, bizonyos dalokat készí
ten i , azokat szentségtől ajkaikkal énekelni.; a hívek társágából 
kirekesztett-, és dögleletes juhokként, nehogy az egész aklot 
befertőztessék, elkülönzótteket, az isteni tisztelet és egyházi 
szentségbeli részesülésre bocsátani; isten papjait, kiknek szol
gálata által keresztyének vagyunk, gonosz bűnfertőknek, becsü
letlen embereknek nevezni, életük ellen orgyilkosokat fogadni; 
böjti napokon, a keresztyén jó szokások és szent atyák tilalmai 
ellenére, húst, sajtot, tojást, vajat, tejes ételeket enni; az 
egyházi törvénykönyvet ördögök cselének és koholmányának, 
nem pedig isteni szellem sugalmának, állítani; az egyházi ha
tóságnak teljes eltöröltelósét sürgetni; az ajánlatokat az úr 
oltárára szükségteleneknek, a gyónást, mi a bünbánat főrésze, 
mellőzendőnek, az egyházi rend kiváltságait ellörlendőknek 
mondani, és több illynemű s ezekhez hasonló szörnyűségeket, 
káromlásokat szórni; az említett Luther Márton tévelygései s 
eretnekségei felől kiadott könyveket s értekezéseket pedig adni, 
venni, olvasni és tartani, megátalkodva és szentségtelenül me
részkednek; mik miatt, világosan a mi szentséges urunk VII- 
dik Kelemen pápa által, ellenük már rég kimondott nagyobb 
kirekesztés! Ítélet büntetése alá estek. —  Minthogy pedig mi, 
az illy dögvészes eretnekségeket kiirtani, kilépni, s a hívek 
határaiból kihányni, lelkipásztori kötelességünknél fogva tarto
zunk, nektek, fennérinleU urak, egyenként.mint öszszesen, a 
szent engedelmesség erejével, s az apostoli levélben kifejezett 
és hirdetett nagyobb kirekesztési ítélet büntetése alatt, szigo
rúan meghagyjuk és parancsoljuk: miszerint e levelünket vévén, 
tüstént, és valahányszor s valamikor ennek értelmében meg 
fogtok, vagy valamellyiktek meg fog kerestetni, minden vasár
nap s ünnepen, egyházaitok vagy zárdáitok s kápolnáitokban, 
midőn a néptömeg isten igéjének hallgatására öszszegyűl, a pap-
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megyéitek s dékánságailokban lakozó bármi rendű, rangú, álla
potú s tekintetű egyházi mint világi mindkétnembeli személye
ket, együtt és egyeuként, szinte az imént-említett apostoli 
levélben k i f e j e z e t t  nagyobb kirekesztés! s kárhoztatási ítélet 
büntetései alatt intsétek s szólítsátok fel: bogy a Luther és 
követőinek fennérintett tévelygéseit, eretnekségeit, állításait, 
s isten és emberek elleni káromlásait, kimondani, vallani, di
csérni, jóváhagyni, tanítani, énekelni, védelmezni és hirdetni, 
a tévelygéseik felől megjeleni könyveket, értekezéseket, adni, 
venni, olvasni és tartani, vagy az azokat adók, vevők, tanítók, 
vallók és tartókat segedelemmel, tanácscsal avagy kedvezéssel 
gyámolítani, sem titkon vagy nyilván, sem közvetve vagy közvetle
nül, sem semmimásképen ne merészeljék, —  miként ezt , a 
szebeni és brassai város és kerület polgármestereinek s lakosai 
egész községének, a mi kegyelmes urunk, fenséges Lajos 
magyar- és csehországi király úr is, mind levelei mind különös 
küldöttei által komolyan meghagyta s parancsolta. —  Luther
nek és követőinek illynemű dögvészes tanokat tárgyazó lennem
lített könyveit és értekezéseit pedig, bárhol találják, minden 
haladék nélkül szaggassák őszsze, s égessék meg. Miket ha 
tesznek, s ebbeli üdves parancsainknak engedelmeskednek, jó; 
különben, megyés egyházaitok, zárdáitok s kápolnáitokban, a 
néptömeg előtt, minden vasárnap és ünnepen, nyilvánosan, 
érthető fenszóval nyilatkoztassátok, hirdessétek, jelentsétek, s 
mások által is nyilalkoztatlassátok, hirdettessétek, jelentessé
tek ki: hogy mindazok, kik e részben vétkeseknek találtatnak, 
öszszesen mipt egyenként, s mindkét nemben, az apostoli 
levélben a pártosok és makacsok ellen, mint már mondva volt, 
rég hirdetett kirekesztési és kárhoztatási ítélet büntetése alá 
esnek; ezen kihirdetetéstől és jelentéstől mindaddig meg 
nem szünvétek, mig az illy pártosok és makacsok, szívökbe 
szállván, ebbeli parancsaink- vagyis inkább apostoli parancsok
nak, sükeresen nem engedelmeskednek, s alkalmas feloldoz- 
tatási módokról önmagok nem gondoskodnak. És mindezek
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a lá n , illyetén intés, nyilatkoztatás, hirdetés és jelentésiek ren
d é t s mindazt mit a fennelósoroltakban cselek esztek, nekünk, 
szokottkép, lelkiismeretesen írjátok meg. Kelt Budán, nagy
boldogasszony napján, az úr 1 5 2 4 -dik esztendejében.

Újlaki Ferenc* titoknakj 
parancsra irta old" *.

Hatod nap, auguszt. 21-dikén, a szepesi prépost, lora- 
niczai Horváth János emelt szót, saját alárendelteihez, a leg- 
tulzottabb, dagályos kifejezésekkel; miként következik:

wLomniczai János szepesi prépost, apostoli jegyzó, az 
említett hely választott rendes főpásztora; egyházunk tisztes és 
szerény káptalanjának, a felső- és alsó-hernádi, felső- és alsó- 
poprádi, dunajeczi és lublai 2 4 királyi társúlat tisztes idősb
jének , alidősbjének, s a szepesi egyházi hatóság minden más, 
világi és szerzetes áidozó-papjai, lelkészei, allelkészei, kor
mányzói, káplánjai, helyettesei, oitárnokai és hitszónokai
nak, együtt mint egyenként, üdvet, és az úrban őszinte szere
th e t ! Higyétek el, hogy a lutberános pártoskodást, mellyhez 
most a keresztyének nagy része, minden érett megfontolás nél
kül vakon rohan, önmerészscge volt már 'lg", és —  ha 
istennek úgy tetszik, ha haragjának ostorát ke*· anesen elfor
dítja —  lesz, nem kétljük, jövendőre is, elveszleuez ragadandó; 
mert örökké haragudni, vagy könyörűletességéről megfeled
kezni az, kinek könyörűlete minden műveire kihat, nem fog; 
—  sem az eretnekségi fergeteg viharos hullámai állal csapko
dott egyházát hajótörésnek nem bocsátandja, ki azt erős sziklán 
építtetni s annyi ezer mártír vérével felszenteltetni akarta. Mi
kép is tarthatná fel soká magát ezen dögvészes nyavalya, melly 
azon egyházat, Krisztus szeplőtlen jegyesét, az utálatos fertel
mek annyi kazlaival bemocskolta ?! Ezen hitszakadás felei 
ugyanis, a jámbor keresztyének kegyes szíveit, öldöklő szó- 1

1 Schmitth Epise. Agricn. II, 227; Katonánál XIX, 441—445 1·; közli 
Seivert is , némi különbözésekkel, Ungr. Magazin IV, 175—179 1.
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noklataikkal marczongolva, a szentséges misét, mint valanoelly 
borzasztó iszonyúságol, hallatlan merészséggel gyalázzák, s 
miszerint eltörölhessék, olly szemérmetlen szavakkal köpdósik, 
hogy azokat szégyen nélkül elő sem adhatni; az egyházi szent
ségeket kényök szerint elvetik, a has tenyészetét pedig elannyi 
dicséretekkel magasztalják, hogy már-már a szűzi tisztaságot 
is kárhoztatni látszanak, s az apáczák és barátok zárdáit csak 
azért kívánják felnyittatni, hogy szüzességi fogadását megtörni, 
a szerzetet odahagyni, s házasságra lépni, mindenkinek szabad 
legyen, — a nősűlésl, féktelenségökhöz képest, papoknak is 
megengedvén; a mi urunk Jézus Krisztus feszületét s a szentek 
szobrait, főként pedig, kiről a hajdani énekeket és magasztaló 
könyörgéseket, mint szentségsértőket, tilosaknak állítják, isten 
anyjáét, a boldogságos szűz Máriáét, lerontatni, elhamvaszlatni, 
hitetlen ajakkal kiáltják; a pápát, püspököket, lelkészeket, szer
zeteseket, istennek szentelt szüzeket, s az egész papi rendel, 
miszerint a világiak előtt annál gyölöletesbekké tegyék, s az 
egyházat megdönthessék, tömérdek gyalázattal illetik, és min
den ok nélkül, ocsmány becstelenségekkel rágalmazzák; a kirá
lyokat, fejedelmeket, és minden felsőbbségeket, kiket pedig az 
apostol, m ég ha r o s s z a k  volnának i s ,  tisztelni parancsol, 
káromló szitkokkal sértegetik; és, midőn a bűnöket, mellyeklől 
az egész világ hemzseg, korbácsolni akarják, a szertartásokat, 
mint fölöslegeseket, lecsonkázzák, s mindent az apostoli ha
gyományok szabályához alakítani ügyekeznek; az egész keresz
tyén hit hajdani őszinteségét és vallásosságát összetiporják, 
miszerint így, az emberi rendeléseket eldobván, helyökbe 
egyedül az evangyéliom tanait állítsák; a törvények s egyházi 
szabványok parancsait eltörlik, s a keresztyén szabadság ürügye 
alatt magoknak kény és tetszés szerint mindent megenged
vén , az egyházi mint világi hatalmat s fegyelmet egyaránt paj
zánul megvetik; az elégtételt, gyónást, tisztító-tüzet, bünbána- 
to t, böjtöt, könyörgési órákat s más kegyes intézkedéseket, 
szentek pártfogását, telkekről - megemlékezést, bünbocsánatot,
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mint emberi észszüleményeket, puszta basztalanságokat s csu
pán pénzhorgászatokat, kigúnyolják. Illyképen megbontván 
tehát a dolgok rendszerét, az urak iránti engedelmességet ele- 
nyésztik, felekezeleket alkotnak, lázadásokat eszközölnek, s 
eget és főidet egybekeverve, mindent felzavarnak; és mégis, 
mindezek, bár a legnagyobb istenlelenségek, szörnyűségek, s 
képtelenségük miatt minden keresztyén által megutálandóknak 
látszanak, megátalkodott pártolókra találnak, — nemcsak a 
világiak, de, mit iszonyú fájdalom nélkül nem említhetünk, a 
szerzetesek szintúgy mint a többi egyháziak közt is; kik ren- 
dökröl s fogadásukról megfeledkezve, azokat, mint valamelly 
szentségeket, s szent lélek sugallatait, mind magok nagy buz
galommal követik, mind a néppel is elhitetik, így ezt, szá
nandó áldozatul, a kárhozat feneketlen mélységébe süllyesztik; 
részökról pedig, a Luther tudományához olly hanyathomlok 
rohannak, hogy mit Luthertól hallanak, azt mind evangyéliom- 
nak gondolják, sokan pedig, kik fónökük tanait nem is látták, 
vagy, ha látták, nem értik, azoknak nem igazsága hanem 
kivívása mellett, részeges dombérozások és poharazások közt, 
vastag tudatlanság s lármás kiabálásokkal, megátalkodva har- 
czolnak, noha tudják: hogy ezen új vallás által, sem magok, 
sem mások, jobbakká csak egy hajszálnyival sem, sőt a nagy 
vélkezhetési szabadság miatt, sokkal rosszabbakká lesznek. — 
Nem kell azonban kétleni, hogy a nyomorúságok eme halma
zait reánk, kik különben is számtalan csapásoknak vagyunk sza
kadatlanul kitéve, a mi bűneink nagysága hozta; miszerint az 
úrtól, ezen vallásbeli vészteljes egyenetlenséggel még súlyo
sabban veressünk, és kik a test világi gyötrelmein nem okú- 
lunk, istennek rettentő de igazságos Ítéletéből, lelkünk bor
zasztó halálában a mindenható karját érezzük, s az eretnekség! 
hitlenség mérge által meggyilkolva, nyomorúan a kárhozat fe
neketlen poklába rohanjunk. Mi tehát, miután látjuk, hogy ezen 
utálatos dögvész, ragályának fertelmét naponként tovább lö
vellj, s pusztításaiban ereje annyira növekszik: miszerint immár



5 0 8 i 5 » y .
a választottak is tántorogni látszanak, és a tüzet még azok is 
fújják, kik e rakonczátlan dühöngési szabadosságot megzabo- 
Iázni tartoztak volna; vallás iránti buzgalmunktól s lelkipásztori 
kötelességünktől indíttatva, a dolgot tovább el nem nézhetjük, 
el nem hallgathatjuk, —  félvén, nehogy az úr majdan a pász
tor kezéből kérje számon juhainak vérét! Ezért, miszerint illye- 
tén befertőztetésetekben, veszteglésünk által mi is részivel- 
teknek ne láttassunk, egyszersmind az apostoli parancsoknak, 
vagyis az apostoli szék s a királyi felségéinek, miként tartozunk, 
engedelmeskedni, és magunkat az igaz egyházhoz alkalmazni 
akarván, — benneteket, öszszesen mint egyenként, a mi 
urunk Jézus Krisztus kínszenvedésére kérünk, az ő igaz és ret
tentő ítéletére emlékeztetünk, főpásztori hatalmunknál fogva 
atyaüag intünk és buzdítunk, s nektek, a szent engedelmesség 
erejével szigorúan és világosan meghagyván parancsoljuk: 
e lőször  is, hogy magatok és a nép ájtatos fohászaival, a 
könyörületes istennek buzgóan imádkozzatok, miszerint a fen- 
nebb - elősorolt gonoszok kútfejét, t. i. a mi bűneink tömlőjét 
rólunk levévén, haragjának ostorát is szánakodólag elfordítsa, 
a keresztyén fejdelmekrői s a viharok szélvészétől hányatott 
egész egyházról üdvesen gondoskodjék, békességei adjon, s 
(iának drágálalos vérén megvállatolt népét, szent leikével élesz- 
sze, a hit egységére vezérelje, az elveszés örvényétől könyörü
letesen megmentse; aztán,  — és e részben nemcsak az ál
dozó papokat, de a fel nem szentelt mindkét nembelieket is, 
együtt és egyenként felszólítjuk — hogy, azon gondviselés- 
tekre bízott népet, üdves intéssel s a tudomány igéivel, nem 
pedig szilkozódási dühöngéssel, bírjátok reá: hogy a fennem
lített Luther tanait, ezentúl, magánosán vagy közönségesen 
hirdetni, tanítani, vagy vitatás alá venni, semmikép se merjék; 
de ti se merjétek, és egyházaitok, lakásaitok vagy’ gyűléseitek
ben, hasonlót tenni, senkinek meg ne engedjétek, hanem, a 
mennyire l ehet ,  tiltsátok el, s az egyháznak, Krisztus 
apostolai és később a szent atyák által, isteni sugallatból üdve-
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sen behozott, s már több századok óta az egész keresztyén 
világ megegyezésével vallásosan tisztelt régi szertartásait, tart
sátok és tartassátok fenn; azokban, mik egyházi hatalom által 
hozattak be, önkényesen megsérteni vagy megváltoztatni sem
mit n e  merjetek, sem, a mennyiben tőletek kitelik, másoknak 
ne engedjetek. Ha ki pedig ezen atyai intésünket felfuval- 
kodott kevélységből megvetné, s Krisztus egyházát veszélyes 
hitszakadással marczongolni merészelné, az ollyat mi örök átok 
alá vetjük, s a kárhozat iszonyatos büntetéseire méltónak kiált
ván,  az egyházból-kirekesztési ítélet, isteni harag és szigorú 
törvényszék rendeletének engedjük; bizonyosakká tévén egy
szersmind e parancsunk áthágóit, öszszesen mint egyenként; 
hogy — ha isten segít —  a pápa és királyi felség parancsához 
képest, az egyháziakat ugyan javadalmaik elvesztésével, töm- 
löczre-vetéssel, s jószágaiknak egyházunk részére leendő elkob
zásával, —  a világiakat pedig, ingó és ingatlan mindennemű 
vagyonaiknak a királyi kincslet számára történendő elfoglalásá
val s az említett királyi parancsban kitűzött egyéb büntetésekkel 
is fogjuk fenyíteni. És az itt elosoroltakat mindazoknak, kiket 
illet, öszszesen mint egyenként, tudtára juttatni, jelen leve
lünket pedig, általatok és más papok állal leíratva, lelkészről 
lelkészre, miként szokás, a végrehajtás jegyzékével együtt 
köröztetni, végre, az által, kihez legutoljára érkezik, szenl- 
mártonhcgyi tanárunk kezébe viszszaadatni, akarjuk. Kelt Sze- 
pesen, szentmártonhegyi szokott udvarlakunkban, saját pecsé
tünk tanúsága alatt, vasárnap, kisasszonyhó 21-dikén, az úr 
1524-dik esztendejében \

Miután a kedélyek minden felől illyképen felzaklatva, 
mondhatni felkorbácsolva voltak, nem csoda, ha a néhány nap 
múlva, September 8-dikán megnyílt zavaros országgyűlésen, 
a lutheránosok pusztítására, a Ferdinánd által, testvére Mária 
utján, újabb meg újabb nógatásokkal gyúlasztott királyijai *,

1 Ribiui H, 403— 409 1. — * Lásd Ferdinánd levelét Máriához 1524, 
octob. 2-ról, Firnhabernél 48 L
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Campeggioval, s jutalomul a bíbornoki méltóság elnyerésével 
kecsegtetett Szálkáival a németek ellen már különben i s  
felbőszülve lévő Szapolyay-párt, és főként ennek vezére Verbő- 
czy István, kezelt fogott, s a közelebb-mutt évi országgyűlési 
törvényczikket egy újabbal akképen sanyarbította: hogy »a lu- 
theránosokat az országból mindegyig kiirtatni, s bárhol talál
tassanak , nemcsak az egyháziak de a világiak által is szabadon 
megégettet ni" rendelte z. így esett a lángok martalékául a jeles 
Rűm György budai könyváros, ki az esztergomi misekönyvet 
Velenczében, 1493-ban, saját költségén, egészen iróhártyán, 
fényesen kiadta 8; és így hamvadt el, nemcsak a hazai de két
ségkívül a nemzeti irodalom és tudományosságnak is nagy ká
rára, tömérdek munka és értekezés, mellyeket az országban 
szétküldött királyi és érseki biztosok, faluról falura, házról 
házra felkutatva, égő máglyákra hordaltak. Nagy-Szebenben, a 
vásártéren, azon gyalázatfánál, mellyre a magyarnak szava sincs 
s a német »pranger"-től pelengér-nek nevez, lángoltak 
Luthernek halmazba-gyüjlölt iratai. Septemb. 27-dikén, Tra- 1

1 Katona XIX, 4451.; Schraitth után Episc Agr. II, 235 I. Hogy Campeg- 
gio ekkor Magyarországon volt, nemcsak a Katonánál látható oklevelekből 
de abból is világos, hogy Várday Pál 1527 mart 11-dikén hozzá így ír: 
•Quoniam pro sua erga me humanitate, iussitm e, dum  a d h u c  h ic  e s s e t ,  
omnia a se expectare.’  Cs. kir. titk. levélt — * Törvénykönyv és Kovach. 
Vest. Com. 57β 1. Hogy 1524-ben kisasszouynapkor, a Rákoson, é s , mikép 
mi sejtjük, épenúgy mint a következett 1525-ben, Hatvanban is , valósággal 
országgyűlés, és pedig, a Szapolyay-párt békételenkedései miatt, igen zavaros 
országgyűlés tartatott, s ezen borzasztó törvény a lutberánosok ellen épen itt 
hozatott, azokon felül, miket Kovachich Vest Com. 549—557, és SuppL ad 
Vest. Com. Η, 556—6581. felhord, s Berzeviczy Albert a külföldi könyvtárak
ban található honi jelességeinkről, Tudom Gyűjt. 182 0 , VI, 39 1. em lít, azt 
hiszszük: világos azokból, miket a 277 és 320-dik lapokon előadtunk. — 
* Horvát István, Tud. Gyűjt. 1817, VI, 72 1. Hogy Rum György a kisasz- 
szonynapi országgyűlés után égettetett m eg, nemcsak onnan világos, mert a 
megégetési törvény a lutheránosok ellen csak ezen országgyűlésen hozatott, 
de onnan is , mert azt Luther maga, a Tauber Gáspár megégettelése utánra 
teszi, mondván: „In quorum album et cathalogum merito referendus est etiam 
Caspar Taubcrus, Viennae Pannoniae igne absumlus, item Georgius biblio
pola, quem vita spoliavit Ungaria.* Seckendorf 1, 295 1.
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polt Simon szépművészeti tanár s burgbergi lelkész, Luther el
veivel vádoltatott, és Thonhäuser Péter dékán eleibe idéztetett. 
A megrettent pap bocsánatért s kegyeimért könyörgölt, ha 
miben tévedett; teljes megjavúiást ígért. Thonhäuser késznek 
nyilatkoztatta magát a kegyelemre, de csak úgy, ha ebben a 
királyi s érseki biztosok szinte megegyeznek; mi hiú remény 
volt. Trapolt, October 25-dikén, az említet biztosok: Ráskay 
Gáspár királyi komornok és Gerendy Miklós titoknok bírói széke 
elébe állíttatott, s a megégetéstól egyedül a legforróbb könyör
gések, esedezések és abbeli félfogadás által menekült meg, 
hogy nemcsak a királynak és esztergomi érseknek mindenekben 
vakon engedelmeskedik, de Segesvárra is elmegyen, s papi tár
sait, a nekik okozott gyalázatért, megköveti. Ellenben Klementis 
János nagyszebeni káplán, kire február óta tartó nyomozások 
után, az eretnekségen felül, súlyos erkölcstelenségek is bizonyul
tak , a polgármester Rappoll János és előkelő atyafiai közbenjá
rására, novemb. 28-dikán szabadon bocsáttatott; de hibás hit- 
elveit a szebeni, schellenbergi és gerhardsaui templomok előtt, 
háromszor megtagadni kényszeríttetelt \

Az eretnekirtásnak illy gyönyörű előhaladása mellett az or
szág főáldozárja méltán gondolá már reménylhetni, hogy az ígért 
bíboruoki méltóságot Rómából megkapja; ezértCampeggio által 
a dolgot sürgette. Azonban, nehogy a buzgalom közepeit érkező 
bér a mű tovább-foly tatását meglankaszsza, eddigi érdemei még, 
az óhajtott kitüntetés megnyerésére, a pápának oclob. 7-dikén, 
8-dikán és 2 6-dikán kelt leveleiben, elegendőknek nem találtattak, 
hanem újabbak s nagyobbak, különösen magok a husziták által is 
gyűlölt picarditáknak Csehországból kipusztíltatása, kivántattak *. 
Alkalom volt elég, —  s a tett nem hiányzott. Csaknem egy 
időben ugyanis ez új serkentéssel, érkezett Budára a hír: hogy 
a sopronvárosi hitszónok nyilvánosan Luther tanait hirdeti. E 
merészség megzabolása végett tehát, Gergely ferencz-szerzet- 1

1 Seivert, Üngr. Magaz. IV, 179—182 1. — * Katona XIX, 445—453 1.
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beli küldetett rögtön a soproni városi tanácshoz, octob. 14- 
dikén kell következő szigorú királyi parancscsal:

A király úr saját meghagyása.

L a j o s ,  i s t e n  k e g y e l m é b ő l  Magyar -  és  C s e h 
o r s z á g  k i r á l y a  stb. Okos érdemes kedvelt híveink. Azt 
halljak: hogy nálatok a Lulher-féle eretnekséghez szító vala- 
melly szent Ferencz kisebb rendebeli szerzetes van, ki a szent 
atyák rendelvényei s a római egyház intézkedései ellen, meg- 
átalkodottan elkezdett papolni. Melly dolog nekünk, felette nem 
tetszik; mind azért, mert őseinktől öröklött keresztyén hitünk 
iránti szeretetünknél fogva, ezt,  alattvalóink között is, minden 
nyavalyától s tévelygéstől menten és tisztán kívánjuk fentar- 
talni, —  mind azért is, mert már régen kihirdettük: hogy 
ezen országunkban az említett hitszakadást követni vagy jóvá
hagyni senki se merje. Az igaz hit és üdvesség felől tehát 
gondoskodni, s azon veszélyeket, mellvek e gonosz kezdetből 
később szaporodhatnának, meggátolni akarván, —  ájtalos Gergely 
ugyanazon szent Ferencz rendebeli szerzetest hozzátok a végett 
küldtük: hogy ama szónoklokat, felsőbbsége s más ildomos 
és tudós római hitű férfiak által, mindazon czikkek felől, mely- 
lyeket nálatok a szent atyák tudományán kívül tanítani és hir
detni mondatik, vallatás alá vétesse. Miért is nektek, fejetek s 
jószágtok elvesztési büntetése alatt parancsoljuk: hogy, midőn 
az említett szónoknak elfogatása s biztos őrizet mellett átadatása 
iránt, azon Gergely szerzetes, vagy soproni harminczadosaink 
által, megkerestettek, minden segítséggel, tanácscsal és sege
delemmel legyetek; egyébiránt pedig, mihelyt e levelünket 
veszitek, a mi nevünkben azonnal hirdettcssétek s kiáltassátok 
ki: hogy ezentúl, a mondott Luthernek és követőinek, deák, 
német, vagy bármi más nyelven kiadott könyveit, értekezéseit 
s munkáit, házánál tartani, olvasni, dicsérni, és azon eret
nekség felől nyilván vagy magánosán vitatkozni, az iménl-kilú- 
zött büntetés alatt, senki se merjen, —  hanem az illyetén ki
hirdetéstől számítandó három nap alatt, mindazon könyveket és
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munkákat, annak, kit az említett Gergely szerzetes meg fog 
nevezni, megégetés végett, át- és kézhezadni tartozzék. Azon 
hirdetményünk mintája pedig, mellyel általatok illyképen kihir- 
dettetni kívánunk, nektek, ezen levelünkkel egyült-nyujtatik 
á t; mellyből mind azt: hogy a Luther-féle munkák egybegyűj
tésében miként kell eljárni, mind azt is: hogy e hirdetményünk 
és parancsunk áthágóira mi büntetés van szabva, könnyen 
megértitek, —  és máskép, ha elöltetek a mi kegyelmünk, sa
ját életetek, üdvességetek, vagyonotok és jószágaitok kedves, ne 
legyetek. Kelt Budán, szent Gál hitvalló ünnepe előtti legkö
zelebbi pénteken, az úr 1 52 4-dik esztendejében *.

Prágában, —  mond egy akkori cseh író —  az eretnek- 
írtók 152 5-ben »fegyveres csapatoktól körítve, naponként is», 
számos polgárokat tőmlöczre hányának, némellyeket a városból 
kiűzének, másokat, kik megfizettek, minden hibától felment
vén , szabadon bocsátónak; mert ki e parancsnokoknak aján
dékot hozott, azonnal jó keresztyénnek ismertetett, —  ki 
nem, fóképen a zsidók izgatására is, a legnagyobb eretnek
nek. A szegényebbeket, másoknak rettentő példájára, gyaláza- 1

1 »Mandamus itaque vobis, sub pena amissionis capitum et· bonorum 
vestrorum, ut curo per prefaium Gregorium, aut per tricesimatores nostros 
Sopronienses fueritis requisiti, in capiendo ac secure deducendo dicto pre- 
dicatore, omnem  opem, consilium et auxilium vestrum prestetis, statim- 
que, acceptis presentibus, nostro nomine promulgari ac proclamari faciatis: 
ne quis deinceps, sub pena predicts, libros, tractatus, opera dicti Lutheri, 
suorumque sedatorum, latina, germanica, seu alia quauis lingva edita, 
domi babere. legere, laudare, deque illa heresi disputare, publice vel pri
vatim audeat, sed infra diem tercium, post factam buiusmodi publicacio- 
nem, omnes libros et eius opera predicts, ad manus eius, quem dictus 
frater Gregorius nominaverit, comburenda tradere et consignare debeat. 
Forma vero Edicti nostri, quod vos istic volumus publicari, vobis unacum 
presentibus reddetur, unde facile et modum quo in conquirendis operibus 
luteranie sit vtendum, et penam transgressoribus Edicti ac Mandati nostri 
constitutam intelligetis; secus vero, si gráciám nostram, vitam et salutem 
facultates ac bona vestra cbara habetis, ne feceritis. Datum Bude ferie 6-a 
proxima ante festum b. Galli confessoris, Anno Domini 1524.* Eredetije a 
Sopron városi levéltáriján. Horváth Mih. barátom szíves közléséből.

33



5(4 i  α * τ

losan kiverték, megvesszőzték, tüzes bélyegekkel sütögették, 
meg is égettelték. Ennyire ment e hatalmaskodók zsarnok
sága" *. — És nem ment különben a dolog a mi hazánkban 
sem. A soproni hitszónok ellen, minden szigorú vizsgálat után 
sem sülhetett ki semmi is; mert vele, nemcsak a biztos Gergely, 
de a király gyóntató atyja is Antal, ugyanazon ferencz-szerzetű 
volt; sőt ezutóbbi, a rend meggyalázlatásaért, a vádoló hely
beli-lelkész ellenében, kárpótlásra és elégtételre kelve, január, 
ll-dikén illy tartalmú királyi parancsot eszközlött ki Sopron 
városához:

„A király úr saját meghagyása.1

»Lajos  slb. Midőn minap e város hitszónoka felsé
günknél bevádoltatott: hogy egyházi beszédeivel a nép közt 
Luther-féle tévelygéseket binteget, — mi, a fenyegető ve
szélyt elhárítani akarván, Gergely, szent Ferencz rendebeli 
szerzetest, melly rendből valónak mondatott azon ti szónoko
tok is, a végeit küldöttük hozzátok, hogy e tárgyban nyomo- 
zódást tegyen. Ki is, parancsunkhoz képest, küldetésében el
járván, azon nyomozódást mind az egyháziak mind a világiak 
között szorgalmasan véghczvitte s tudósítását felőle felsé
günknek hűven beadta; mellyből aztán világosan kitűnt, hogy 
említett szónokotok hamisan vádoltatolt be, —  miután a reá- 
fogolt bűntől egészen ment- s ártatlannak találtatott. A mi tisz
tes hitszónokunk és gyóntató atyánk Antal, tehát, fájlalván a 
szerzetének okozott gyalázatot, fáradságot és költséget, kö- 
nyörgölt felségünknek: engednék meg, hogy a szerzet, a ti 1

1 »Nostri zelotypi —  militibus armatis circumsepti, multos indies cives in 
vincula conjecerant, alios ab urbe ejiciebant, alios muneribus placati liberos 
facientes, absolvebant ab omni errore. Nam qui istis regulis et christianis- 
simis e sua facultate munera dabant, erant boni Christiani, qui vero dare 
recusabant, etiam per Judeos instigati, erant haereticissimi. Pauperiores 
vero, ut terrorem aliis ineutiaut, turpiter ejiciebant, virgis caedebant, ferro 
ignito signabant, igne etiam exurebant. Adeo illorum tyrannis indies inva
lescebat.’’ M. Georgii Piscensis Reet. Acad. Prag. Notata historica, Pfrog- 
ncr Einleitung in dic Kirchengeschichte Böhmens, I, 177 1.
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lelkészetek ellen, ki e hamis hírnek koholója volt, törvényesen 
felléphessen. Minthogy pedig gyűlölet és indulatoskodás nélkül, 
ruelly két rosszat főkéDt az egyháziaknak illik kerülniök, pert 
folytatni csaknem lehetetlen, mi a dolgon más alkalmasabb esz
közzel szándékozánk segíteni, ha ez az említett lelkészetek közbe
jö tt halála által, meg nem gáloltatotl volna. És miután illyképen 
azon lelkész az érintett szerzetnek okozott sérelemért semmi 
elégtételt nem adhatott,— nehogy  e miat t  l elke t e r h e l t e s 
s é k ,  a fennevezett Gergely szerzetest újólag hozzátok küldöttük, 
bűségteknek ezennel szigorúan parancsolván: miszerint mihelyt 
e levelünket veszitek, a fennérintelt szerzetnek, az iméntmon
dott gyalázat, fáradság s költségért, igazságos lelkiismeretes 
becsű mellett, tisztességes és igaz egyesség utján, a meghalt 
lelkész vagyonából és jószágaiból elégtételt szerezni tartozza
tok; máskép ne tegyetek. Kelt Budán, remete szent Pál 
ünnepe utáni legközelebbi szerdán, az úr 1525-dik eszten
dejében" \

Ellenben, egy szegény Pál nevű kereskedőre reá tudta a 
nyomozó barát bizonyítani azt: hogy az ö r dög un s z o l á s á b ó l  
a böjtöt megtörte; ezért, több sanyarú büntetéssel lakolt, s a 
még nagyobblól, csak királyi kegyelem, csak névnapi örömül 
szent-pál után negyed nappal azon hó 28-dikán kiadott íme 
parancs által szabadulhatott meg:

>A király úr saját meghagyása.“

nLajos ,  i s t e n  k e g y e l m é b ő l  M a g y a r - ,  Cseh-  
stb o r s z á g o k  ki rá l ya .  Sopron városunk jelen és jövendő 
okos érdemes birájának slb a mi híveinknek, s e levelünket 1

1 Quoniam vero idem plebanus pro offensa prodicto ordini illata nullam 
potuit facere satisfactionem, ne eius anima ex hoc grauetur, praefatum 
fratrem Gregorium rursum misimus ad vos, Quare fidelitatibus vestris ha
rum serie mandamus firmiter, quatenus acceptis presentibus, eidem ordini 
super premissis infamia, laboribus et expensis, iusla et conscienciosa esti- 
macione, secundum rectam et honestam concordiam, de bonis et rebus de
mortui plebani vestri satisfacere debeatis“ stb. Eredetije Sopron városa le
véltárában.
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látandó bármi rendű, állapolu, minden más alattvalóinknak, 
üdvet és kegyelmet! Minthogy m i, az ájtatos Gergely szent 
Ferencz kisebb rendebeli szerzetes tudósításából, kit minap, 
említett Sopron városunkba, azok ellen teendő nyomozódás vé
gett küldénk, kik ott a Luther-féle eretnekséghez hajlani mon
dattak, azt értettük: hogy, érdemes Pál, azon városunkbeK 
kereskedő polgár és lakos, abbeli vétkéért, miszerint az emberi 
nem ellenségének gonosz unszolásából, egy p é n t e k e n  h ú s t  
e ve t t ,  már nemcsak egynemű büntetés állal elegendőkép meg
lakolt, —  ezért, az elkövetett tettét, mint mondják, megbánt 
azon Pál kereskedőt, ezen egyetlen vétkéért, kelletén túl és 
még szigorúbban megbüntetni vagy büntettetni engedni nem 
akarván, hűségteknek, öszszesen mint egyenként, ezennel szi
gorúan parancsoljuk: hogy ennekutána az említett Pál keres
kedőt, érintettképen, személyében, becsületében, javai s jó
szágaiban bántani, károsítani, s bármiként akadályozni, ke
gyelmünknek elvesztése alatt ne merjétek; jelen levelünket 
pedig, elolvasás után, az eőmutatónak visszaadjátok. Kelt Budán, 
szent Pál apostol ünnepe utáni legközelebbi szombaton, az úr 
15 2 5dik esztendejében" \

Minden kornak megvan a maga szelleme. E ködös kor, 
az akkori fogalmakhoz képest, hitte: hogy a testtel a lelket is 
megölheti; nem gondolván: hogy eme isteni erő,  megsem- 
míthellen rokonaival, az ész, kedély s okossággal, felszárnyal 
a porrá égetett embernek hamvaiból, s az örök igazság zászlója 
alatt diadalt ül a méltatlanul megásott erőszakolt sírnak hantja 
felett Az erélyesen megkezdett üldözéseknek azon következ- 1

1 „Quoniam ex Relacioue religiosi fratris Gregorii___intelleximus, Circum
spectum Paulum mercatorem, ciuem et inhabitatorem prefate Ciuitatis, de 
commisso delicto: quod malo instinctu inimici humani generis, carnes in vna 
sexta feria comedisset, sufficientem non vno modo luisse penam, propterea 
nolentes eundem Paulum mercatorem . . . .  ob huiusmodi vnicum delictum 
suum plus scueriusquo iusto punire et puniri permittere, fidelitatibus ve
stris —  mandamus firmissime” stb. Eredetije ugyanott. Horváth Mihály ba
rátom szives közléséből.
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m énje let t , hogy a görög és latin nyelvben müveit s a bölcse
let és mennyiségtanban is jártas Grinäusl, a baseli tanoda böl
cselet, Winsheimot pedig a wittenbergi, görög nyelv tanítójául 
fogadta 1 , s Linczy Dénes és budai Gleba Boldizsár 15 24-ben 
egyenesen Willenbergbe mentek, a hitjavító elveket az első 
forrásból, Luther és Melanchlonlól, meríteni 2. És még be sem 
végeztettek a soproni hitmozgalmak, midőn ugyanazoknak 
meszszeágazó sarjadékai, Sárosban is zöldelleni kezdtek. »Azt 
halljuk — mond a király , a megyéhez január. 15-dikén kül
dött komoly levelében — hogy ezen ti megyétekben számosabb, 
főként egyházi férfiak vannak, kik a Luther hitszakadásához 
szegődve, azt nyilván mint alaltomban hintegetik, s így a ke
resztyén népet Krisztus igaz tiszteletétől elvonják. Kiknek té
velygését s hitlenségét mi, uralkodói tisztünk és vallásunk iránti 
kötelességünknél fogva meggátolni, s őket Krisztus imádóinak 
köréből, nehogy ragályuk által ezeknek kebelét beferlőzzék, 
vagy tőlök a tudatlan nép valamelly keresztyénlelen tant szív
jon, elhárítani kívánván, —  hűségteknek öszszesen mint egyen
ként, neheztelésünk büntetése alatt, ezennel a legszigorúabban 
parancsoljuk: miszerint e levelünket látván, az ollyauokat, 
nektek e részben ezennel engedett királyi hatalmunk erejével, 
jószágaitokon mindegyig tüstént felkerestetni, s vallatás és meg
büntetés végett, fogva, Egerbe, az egri egyházi helyetteshez 
küldeni tartozzatok, máskép tenni ne merjetek; jelen levelün
ket pedig az előmutatónak viszszaadjátok" 3. —  És „midőn 
észrevevők —  szól még keményebben a következett február, 
hónap 4-dikén Bártfa városához, —  hogy ezen Lulher-féle 
eretnekség, a keresztyén hívek lelki kárára, napról napra nö
vekszik és terjed, királyi közhirdelményünk által eltiltottuk: 
miszerint, feje és minden jószágai elvesztése alatt, Luthert kö
vetni, az ő felekezeiét pártolni, tanait, könyveit és hagyomá- 1

1 Ribini I , 4 1.; Budai II, 74—75 1. — 2 Ribini u o. 5 1. — 3 Wag
ner Diplom. Com. Sáros. 31 1., utána Katona XIX, 494- 495 I.
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nyait tartani, senki se merészelje. És miután mégis nem cse
kély kedvetlenségünkre érijük: hogy köztelek, valamelly krak- 
kai, de ezen városban született mester, és több mások is van
nak, kik a Luther eretnekségét s hitszakadását, említett köz- 
hirdetményünk nyilvános megvetésével, követik, és a keresz
tyén szent bittel ollyannyira ellenkednek, hogy megromlott té
velygéseikkel az isteni tisztelet és kegyes cselekményektől a 
legjobb keresztyéneket is elvonják —  mit ugyan nekik nem ke- 
vesbbé számíthatunk be mint nektek, kik azon hirdetményün
ket szinte süket füllel fogadtátok, —  mindezeknél fogva, hű- 
ségteknek, fej és minden jószág elvesztése alatt, ezennel a 
legszigorúabban parancsoljuk: miszerint e levelünket látván, a 
fennérintett mestert s mindazokat kik a Luther eretnekségét 
követik, közöttetek azonnal felkerestetni, és ha világiak, a 
kínzás minden nemeivel megbüntetni, ha pedig egyháziak, az 
egri helyetteshez átküldeni, mindenkép tartozzatok, kólelez- 
tesselek. Mert különben, tudjátok meg, hogy ha értésünkre 
esik, miszerint azon eretnekeket tünmagatok pártoljátok, vagy 
büntetlen eleresztitek, avagy abban, hogy a Luther dögvészes 
ragályát a keresztyének közt hintegessék, elősegítitek, az 
imént-kijelelt büntetést rajtatok fogjuk minden bizonynyal 
könyörúletlenül végrehajtatni. Máskép tehát az itt-előadottakban 
lenni ne merészeljetek; ezen levelünket pedig, elolvasás után, 
az előmutatónak viszszaadjátok" \

A május 7-dikére kitűzött rákosi országgyűlés követke
zett; mellynek sükere hogy annál kedvezőbben üthessen ki a 
vallás ügyében, Szalkay László, kevéssel az országgyűlés előtt, 
a Gampeggio által, múlt évi julius 7-dikén, Regensburgban alko
tott szabályok értelmében, Esztergomban, saját elnöklete alatt, 
egyházi zsinatot tartott. Buzgó szónoklattal hangoztatta itt a 
beszterczebányai lelkész, mikép ő , már több rendbeli pana- 
naszos leveleivel jelentette: hogy a Luther-féle eretnekség s 1

5 18

1 Wagner ugyanott 162 I.; Katonánál XIX, 495— 496 I.
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bitszakadás a bányavárosokon is erőt venni oily pusztítólag kezd, 
s Luther tanítványai, mirigyes elveik által, a keresztyén hívek 
elméit megzavarni annyira kezdik, miszerint az evangyéliomi 
tudomány és catholica hit itt-ott már-már megvettetik; azok 
között, kik egyházi beszédeik általa népet eltántorítják, Kon- 
rád szent Mária 1, és a már meg is házasodott Zeisling János 
szent György egyházabeli budai lelkészeket is említvén. És a 
maga nemében czélszerií intézkedéseknek, mellyek e zsinaton 
végeztettek, foganata nem hibázott. »Konrád pap és Zeisling
—  ír az esztergomi érsek, két nappal az országgyűlés meg
nyitása előtt, Budáról, az említett beszterczebányai lelkészhez
—  isten rendeléséből itt kézre keríttetvén, fogva vannak. Ne
ked tehát, egyházból kirekesztési büntetés alatt meghagyjuk, 
miként más leveleinkben már a körmöczi és zólyomi lelkészek
nek is meghagytuk, miszerint miudazon oklevelek s bizonyítvá
nyokkal együtt, mellyeket az említett Konrád és Zeisling János 
elítélésére nézve, az állatok tartatott eretnek szónoklatok felől 
öszszeszerezhetsz, az érintett körmöczi és zólyomi lelkészek 
társaságában, e levelünk vételével tüstént, haladék nélkül hoz
zánk ügyekezzél; mert, ha reájok bizonyodik, hogy eretnekek s 
Luther tévelygéseinek követői, mi őket érdemök szerint meg
büntetjük, s isten egyházában az illy eretnekség terjedését meg 
nem szenvedjük" 2. Mi történt tovább e két szerencsétlennel Ί 
nem mondják a haza évlapjai. Május 1 3-dikán, a Rákoson egy- 
begyült nemesség, megöléssel-fenyegetés közt kívánta a ki
rálytól , hogy az udvaránál és királyné mellett lévő németeket, 
kikkel ők, mint lutheránosokkal, tehát isten és az apostoli szent 
szék ellen pártülőkkel, érintkezésbe jőni nem akarnak, ker- 1

1 Hihetőleg ez a Konrád (Conradus Cordatus) az, kit Budai Ezsaiás 
(74—75' I.) és Tóth Ferencz (Prot. Ekl. Hist. 26 I.) Budáról 1523-bau 
elüzöttnek s illetőleg a Mária királyné udvari papjának állítanak; az év 
könnyen felcseréltethetett 1525 helyett, s hogy valósággal felcseréltetett, 
Guidotto 1525 diki majus 29-dikén kelt levele (Firnhaber 56 I.) tanúsítja, 
melly ezen lárgyra nézve szép felvilágítást ad. — * Katona id h, 496—497 I.
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1526.

gesse el és a junius 24-dikére Hatvanba kikiáltott törvény
telen országgyűlés végzései között, a múlt évi kisasszonynapi 
lörvényczikkhez még azon pótlékot látjuk adva: nmiszerint a 
kiirtandó és megégetendő lutkeránosok jószágai, nemcsak a ki
rályi kincslet, hanem az illető földes uraknak is részére, koboz- 
tassanak el" *.

így kényszeritette önmaga a törvényhozás, hogy a földes 
urak és jobbágyság között a nagy vérontással csendre erőtetett 
viszony, újólag felzavarodjék, s a Németországban borzasztóan 
dühöngő parasztlázadás, hazánkban is ismét felcsirázzék. Sel- 
roeczen, Körmöczön és Beszterczén, a vallási üldözés által fel
ingerelt bányászok és favágók, napi díjaik csekélységét vetve 
okul, főnökeiket, sőt magokat a királyi bányakamarai tiszteket 
is, fegyveres erővel megtámadták s fizetéseik felemeltetését kö
vetelték. Néhány békére-intő királyi parancs sükeretlen maradt; 
s a lázadás lecsendesítésére, főként pedig a Luther eretnek
ségének kiirtására, 15 2 6-diki april. elején, maga a pártos nádor 
Verbőczy , és az Erdélyben hasonló ügyben már harmadéve olly 
dicséretesen működött Ráskay Gáspár, küldetett. Folyt vér 
elég. A főbb lázongok és ingerlők közöl mindazok, kik elfogat
hattak, april. 13-dika táján fejvétellel, kik elugrottak, örök 
hűtlenséggel és minden vagyonaik elvesztésével bűnhődtek *; 
a többiek csak azon feltétel alatt nyertek kegyelmet: hogy es
küvel kötelezték magokat, miszerint a Luther tanaival örökre 
felhagynak, s a római pápa és esztergomi érsek iránt engedel
mességgel viseltető, minden eretnekségtől tiszta lelkészeik pa
rancsait, intéseit, mint igaz catholicusok, hódoló tisztelettel 
teljesítik *.

1 Pray Epist. Proc. I., 398 1.; cs Engel Staalskunde und Gesch. von Dal
matien, Croat und Slav. 50—öl 1. — 2 Kovachich Vest. Com. 596 1. — 
3 »Seductores capitaque et authores premisse sedicionis, qui intercipi deti- 
nenque potuerunt, vltimo supplicio capitalique sentencia feriri et exterminari 
sancientes; qui vero euaserunt et auflugerunt, nota perpetue infidelitatis et 
conflscacione omnium rerum ac bonornm ipsorum condemnantes” stb. — 
* Katona XIX, 5 7 9 -6 8 8  1.
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És ki tudja, a nemzeti gyűlölséggel párosult hitábránd 
m indez iszonyúságai hová s mennyire nem hágnak, ha egyrészt 
a  müveltlelkű királyné a megtágult kormánygyeplől férfias kéz
zel megragadva, az azon hó 24-dikére Pestre egybegyült foly
ton zavargó országgyűlésnek május 2-dikán egy tollvonással 
erélyesen tudtára nem adja: hogy a hon kormányán csak »egy 
király, egy fejdelem" ülhet *; másrészt a keleti láthatáron 
tornyosodó fergeteg, melly néhány hó múlva olly siralmasan 
csapolt le a pártviszály dúlta nemzet közé, szükségkép némi 
kölcsönös vállvetést nem kíván, a hit tárgyában más néze- 
töek üldözésére pazarlott erűnek a köz ellenség elleni némi ösz- 
pontosílását nem követeli. E két főindoknak tulajdonítjuk mi: 
hogy a királyné udvari papja, Henkel János, ki 1 522-diki Sep
tember 5-dikéig lőcsei, azontúl kassai lelkészséget viselt *, s 
Máriához, úgy látszik, csak az 1 525-diki májusi rákosi gyűlés 
után került *, az evangyéliomi tanokat, minden királyi tilalma- 
zások ellenére, maga is pártolni s Luthert védelmezni merte; 
hogy György brandenburgi őrgróf, miután 1 52 5-ben testvérei
vel együtt, már nyilván az evangyéliomi vallásra tért *, ezt, 
miként sléziai tartományaiban, t. i. Jägerudorf, Oppeln és Ra- 
tiborban 5, úgy magyarországi birtokán is Gyulán, Békés vár
megyében, szinte hathatósan előmozdította 6; és hogy azon 1

1 Pray Epist. Proc. I, 417 I. — 2 I.euthschauer Chronik, Magazin (űr 
Geschichte stb. I, 255 1.; és Sperfogel, Wagner Anal. Scepus. II, 142—143 1. 
— * Sperfogel 1525-ben ót még csak így czímezi: »Joannes Henckel o l i m 
P a r o c h u s  L e u t s c h o v i e n s i s  molam suam in territorio Leutschoviensi 
vendidit Novavillanis*, holott ha már ekkor a királyné udvari papja volt, 
azt kétségkívül el nem hallgatta volua. Mi 1526-diki mark 7-dikén találjuk 
ennek legelső nyomát; midőn t i  a híres rotterdami Erasmus neki, vagy 
tulajdonképen Máriának, örvend, hogy ez az ó egyházi szolgálatával él. 
Lásd Seckendorf II, 67 I. — * Mutatják ezt testvéréhez Kázmér őrgrófhoz 
írt levelei, Spiesznél Aufklärungen in der Gesch. 64—71 I., mellyekben 
csak 1525-ben kezd a lutheránismusról beszélni. Másik testvére Albert po
rosz fejedelem, elébb a német rend nagymestere, szinte csak 1525-ben tért 
a Luther vallásara; lásd Seckendorf I, 297—298 I — * Ehrhardt Presbyt. 
I, 701. — 6 Tóth Per. Prot. Ekkl. Hist 33 I.; noha ő nagyon korán, már 
1522 előlire teszi a gyulai egyháznak György órgróf általi reformáltalását,
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törvényczikkelyek közt, mellyek a folyó évi szentgyörgynapi 
pesti országgyűlésen, hol Verbóczy a nádorságból kiveltetett s 
száműzetett, a múlt évi zavargások és a királyi tekintélyt alá
ásni törekvő határozatokkal együtt, kellő korlátok közé utasít- 
tattak s kijavíttattak, a lutberánosok ellen 15 24 és 152 5-ben 
hozottakat többé nem találjuk I. Nem szűnt meg ugyan, Szalkav 
érsek, az országgyűlés után tüstént újólag kieszközölni a király
tól, hogy miután a többszöremlített eretnekek mind Sopronban, 
ismét, mind már Pozsonban is emelgetni kezdik fejeiket, e két 
városba, sőt az azon nevű megyékbe is, királyi biztosok kül
dessenek; azonban, az így kiküldött két biztos, kiknek egyike 
András tanár volt, legszigorúbb kutatás és nyomozódás mellett 
sem volt képes többé a mondott helyeken lulheránosokra találni, 
—  miként az érsekhez junius 3-dikáról intézett következő hi
vatalos jelentősök bizonyítja:

Főt i sz te l endő és kegyelmes  úr ,  
örök t i sz t e l e t t e l  való urunk!

Magunk s szolgálatunk alázatos ajánlása után. A királyi 
felség és főtisztelendő uraságod által reánk bízott kiküldetést 
Sopronban végezvén, Pozsonba jöttünk; hol ismét mind a vá
rosban mind az egész Pozson vármegyében működendünk. Ez 
három, legfeljebb négy nap fog tartani. Sopronban a lutherá- 
nosok iránt pontos nyomozódást tettünk; a királyi felség hirdet
ményeit is, ellenék, ismételve, hangosan, tárogató mellett, 
kikiállattuk, s megyeszerte a szolgabirákat az esperesekkel, 
ezen dögvészes felekezetet követők felkutatására, szétküldöt- 
tük; az egész soproni főesperességbeli papoknak feljegyzése 
után eleve intvén és buzdítván őket: hogy egyházi megyéikben 
az ereinek tudományi lökjék el, az igazat tanítsák, s azok ellen,

miként sok egyebet, csupán sejtelemből. Hiteles oklevelekből tudjuk, hogy 
György őrgróf Gyulát még 1527-ben is Hirta; hihető tehát, hogy a Luther 
tudományát, miként Sléziában pártolta, úgy Gyulán is előmozdította. Bizo
nyost azonban e részben nem állíthatunk. — 1 Kovach. Vest. Com. 620 — 
622 I .; és törv. könyv.
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kik az eretnekségei követik, a nyomozást teljesítsék. Aliként 
mindezek és több más egyebekről, sőt egész eljárásunkról, ak
k o r , midőn majd szerencsésen viszszaérkezűnk, főtisztelendő 
ura Ságodat bővebben tudósítandjuk. Jelenleg, a soproni polgár 
urak kérésére, röviden, csak azt írhatjuk: hogy, bár a lutherá- 
uos felekezelet követők felkutatásában, mind a papság, mind 
a soproni polgárság és a köznép között, a legszorgalmasabb 
legpontosabb (igyekezettel eljártunk, ollyal, ki ezen lutherános 
szenny mérgétől befertőzve volna, a papság és polgárság közt 
senkit, a köznép rendében pedig csak keveset találtunk. A 
polgárok ugyanis, minap, a királyi felség parancsára s többíz- 
beli leveleinek következtében, e bajon, mind a papság, mind a 
köznép, sőt az egész községre nézve is, akként segítettek: 
bogy a már beferlőzötteket kihányván s a lutherános könyveket 
nyilvánosan megégetvén, a keresztyén hit és római szenlegyház 
korábbi állapotára az egész várost és községet viszszatérítettck; 
ollyképen, hogy nekünk úgy látszik, miszerint azon kemény 
vád, melly ellenök a királyi felség levelében foglaltatott, nem 
annyira az igazság iránti buzgalomból, mint inkább gyülölség- 
ból s a más vagyonának szétragadozhatására való vágyból eredt. 
Ennélfogva, főtisztelendő uraságod az említett polgárokat, ha 
talán e levelünkkel hozzá fordulnának, jó , vallásos, engedel
mes és igaz catholicusoknak tekintse; mert a miket itten rólok 
írunk, azokat csalbatlan s őszinte hűséggel írjuk. Főlisztelendő 
uraságodnak egyébiránt boldog, szerencsés és hosszú életet 
óhajtunk, s magunkat alázatosan ajánljuk. Pozsonból, úrnap 
nyolczadában eső vasárnap, az úr 1 52 6-dik esztendejében \  1

1 »Absoluta legatione a Regia Maieetate et Reverendissima Dominatione 
Vestra nobis iniuncta Sopronij, descendimus Posonium, ubi rursum tam in
Civitate quam Comitatu toto Posoniensi expediemus___Fecimus autem So-
pronij inquisitionem de Lutberanis accuratissimam; Edicta quoque Regie 
Majestatis adversus eosdem, iteratis vicibus, voce preconia, ad  s o n u m  
tube,  publicari fecimus; per Comitatum itero totum Judices Nobilium cum 
Vicc-Archidiaconis ad disquirendum pestilentis secte illius assertores expe- 
diuimus___ Nunc id solum striclim scribendum —  duximus —  Nos,
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Képzelhetni az örömet, melly Budán és Esztergomban a 
jelen tudósításnak bemutatásán felhabzott: »Okos érdem es 
kedvelt híveink! —  szólt junius 1 5-dikén Sopron város tan á 
csához π a király saját meghagyására" kelt levél —  A lutherá- 
nosoknak közöttetek felkutatásában, mennyi gonddal, szorga
lommal és ügyekezeltel jártatok légyen el, sót e tekintetben 
jövendőre is raillyen buzgalmat s készséget ígértek, —  a  ti 
kegyletes polgártársaitoktól megértettük. Azon szolgálatokat 
mi, mellyeket eddig tettetek, vagy ezután, felségünk iránti kö - 
telességtekből tesztek, nemcsak kedvesen fogadjuk,-de királyi 
teljes kegyelmünkkel meg is jutalmaztatandjuk ugyan, —  n e k 
tek mindazáltal erősen meghagyjuk: miszerint a keresztyén 
vallásnak közöltetek sértetlenül fentarlása s a lutheránosoknak 
onnan kiirtása iránt, mindenképen olly gonddal legyetek, n e 
hogy nálatok valamelly hitszakadás vagy bármelly lutheránosok 
lábrakaphassanak; mert ha ez, mit nem hiszünk, a ti hanyag
ságtok álla], megtörténik, senkit mást mint benneteket fogunk 
okul vetni. Máskép tehát ne tegyetek" \

De egyedül a kényszerítő körülmények állal kisajtolt szín
lelés és képmutatásnak sokáig örülni nem lehetett. A pozsoni 
városi tanács, negyed nap a biztosok fennebbi jelentése után, 
junius 7-dikén, szokása szerint, egy tál hallal szépelgett 
ugyan, az említett András tanár eretnekírtó komoly tekintete

tametsi studio diligenti et accuratissimo, tam in Clero, quam cciam inter 
dues et plebem Soproniensem in exquirendis assertoribus secte lutberane 
processerimus, nullos tamen in Clero, vel inter Cives, et raros in plebe 
quoque, qui colluvie hac virulenta lutherana infecti essent, reperimus. Cives
enim, superioribus diebus........explosis infectis, librisque lutheranis publice
combustis, ad statum religionis Christiane et sancte Romane ecclesie pri
stinum, Ciuitatem et Communitatem totam redegerunt. Itaque delatio eorum 
apud Regiam Maieslatem tam aspera, ut in litteris Maieslatis sue contine
batur, non tam zelo iusiicic, quam odij, vel cupiditatis rerum alienarum 
diripiendarum causa nobis facta videbatur* stb. Azonkori másolata a soproni 
városi levéltárban, illy felírással: „Passió duorum Commissariorum Regio
rum ad Reverendissimum D. Archiepiscopum Strigonicnsera* Horváth Mihály 
barátom szives közléséből. — 1 Ribini II, 402 1.
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e lö l t  1; de majd, néhány héttel később, julius l-sőjén, midőn 
a  roppant erővel közelgő s már Nándorfejérvár előtt álló török 
b íré re  szertehurczoll véres kard, miként mindenkit, úgy a sze
rencsétlen iijú királyt is a haza s ön védelmére intette, a pol
gármester, Körbler Jakab, Luther híres czikkelyeil, a városi 
írnok által nemcsak lemásoltatta, de néhányszor nyilván is ki
kiáltana, felszegeztelte, s a leirónak, fáradságáért, a városi 
közpénztárból 3 jó pénzt fizettetett *. —  És így ment a dolog 
Erdélyben is. Egy rege terjedt el a nép ajakán: hogy midőn 
1 5 2 4-ben Nagy-Szeben utczáin ez eretnek könyvek égő mág
lyákra hordanak, közölök a Luther új német zsoltára, a lán
goktól magasra kapatva, a templom körfii búcsút járó egyik 
biztosnak pilises fejére esett, s azt annyira megpörkölte, hogy 
a biztos, vagy ijedtében, vagy sebének fájdalmában, ájultan 
földre rogyott, s harmad napra meghalt s. E képleges monda 
valódi jelentés mi volt? a történtek magyarázzák. Ulászló leá
nyát Annát, Ferdinánd hitvesét, születése óta Pemflinger Or
solya dajkálván, ennek segedelmével az egész Pemflinger nem
zetség előkelő, nagyrészt udvari hivatalba jutott. Maga Orsolya 
kallinczer Lénárthoz menvén férjhez, általa ez diósgyőri vár- 
nagygyá *; István, mint láttuk, a laibachi püspök sógorává,

5 2 5

1 »Item Octnua Corporis Christi gcschenckt dem Doctor Andrea, der von 
wegen der lutterischen Sachen hie gewest, ain essen visch, per I t. III ß , 

XV d.* Pozson város számvit. könyve. 1526. — * »Item die wochen nach 
Johannis paptista slb. Item Statchamerer hat geben nach geschafft her Bür
germeisters dem Chamcrschreiber, das er die Lutherischen Artickl vfge- 
schriben, etlichmal ausgerufft, vnd angeschlagen, f t . . . .  Ill ß  d.* Ugyanott 
— 3 E regét Oltard közlötte legelőször, mint a mellyel ifjú korában aty
jától hallott (lásd Seivert Ung. Mag IV, 179 1.); utána írták Haner 163— 
194 I.; Miles, Kelp és mások; közöltök Lampe is II, 60 1., de koránsem 
oliy nagy »vallásos komolysággal* mint a Magyarföld Egyháztörténetei 
szerzője megjegyzi, hanem ezen szócska hozzáadásával: »commemoratur.* Az, 
hogy ezen biztos »alkalmasint Gerendy prépost* volt, szinte a most emlí
tett szerzőnek véleménye; mellyet Horváth Mihály barátom, jeles munkájá
nak 389-dik lápján , már határozottan Lampe állításának mond , — holott 
Lampe erről semmit sem tud. — 1 »Considerantes servicia fidelia ac gra
tissima fidelis nostri Egregij Leonbardi Kallintzer Castellani Castri Dyos-
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illetőleg Mária királyné meghitt emberévé; Sebestyén ugyan
annak főlovászmesterévé; Márk pedig Erdélyben nagyszebeni 
királybíróvá IetL A körülmények illven helyzetében, Márknak, 
ki, miután 2-dik felsége Tóbiási Klára, előbb Lulay János 
özvegye, l 52 3-ban meghalálozott, a Luther tanait megked
velte 1, ezeknek, nemcsak Szebenben szabad mezőt engedni, 
de legfelsőbb helyen Máriánál is pártfogást eszközölni, nehéz 
nem volt.

Azon panaszlevélben, mellyen a nagyszebeni dékán 
Thouhäuser Péter és a lelkész Huet Márton, junius J2-dikén 
az ottani káptalan meghagyásából szerkesztett, s az esztergomi 
érsekhez Hutter Péter bongárti elűzött lelki-pásztor által fel
küldött, Nagy-Szeben már >,a lutherános eretnekség fészkének" 
mondatik, hol a Csukás János házánál egy deák ollyan tanodát 
állított, mellyben a miséhez és isteni szolgálathoz tartozó éne
keket németül hangoztatják, s a házi asszony, cselédek, gyer
mekek és az egész család is ulánénekelik, kik egyszersmind a 
misét szinte németül kívánják szolgáltatni. »Ugyanazon háznál 
—  folytatja a panaszlevél —  egy György nevű hitehagyott do- 
mokos-szerzetbeli lappang, ki magát a szerzetes köntöstől s 
szabályoktól felmenteltnek állítja, a nélkül, hogy ez iránt enge
délyt felmutatni tudna. Az illető lelkészektől szabadságot nem 
kérve, a fiókegyházakban szónokol, s a népet az engedelmes
ségtől , böjttől és egyházi parancsoktól elvonja. Gallyakat beszél,

4

mik a népnek tetszenek; ez által magát a hitszónoki hivatalba 
becsúsztatni ügyekszik; és pénzt elfogadni nem akar, — bogy 
így inkább ámíthasson. Sléziai Ambrus egykori szebeni szónok-

gyewr stb. Consideratis eciam ofBcijs Generose Domine Vrsule (Pemflinger) 
coniugis sue, que Serenissime Domine Anne Regine Consorti nostre charis- 
sime, multo labore, multis vigilijs ac sedulitate, a p r i m o  - M a j e s t a t i s  
e i u s  R e g i n a l i s  o r t u  et  i n f a n c i a  ad hunc usque diem exhibuit* 
mond Ferdinánd 1527 dec. β-dikán kelt levelében. — 1 Ennél előbbre Sei- 
vert sem meri tenni Pemflinger Márknak a Luther tanaihoz szitását, miu
tán neje 1523-ban még mint a római egyház buzgó hive halt meg. Ung- 
Mag. IV, 169 I.
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tol küldetett ide, azon tájékról, hol Luther tartózkodik; misze
rint a népei a római egyház és saját egyházi felsóbbsége iránti 
engedelmességtől .eltérítse. És ezen hilehagyott nyilván kérke
d ik : hogy ő a nagyságos királybírótól parancsot kapott, addig, 
mig ez Budáról visszatér, Szebenben maradni; és, bár a vá

ro s i tanács, a káptalanbeli urak kérelmére, elhatározta is, 
hogy a várost oda hagyja, ő ezzel semmit nem gondol, sőt 

gúnyolódva azt mondja: ha a lelkész, s a dékán, meg a tanács
beli urak, megpukkadnak is, csúfságukra mégis ottmarad. —  
Zendüléstől lehet rövid naj> tartani. Szebenbe az illyen lutherá- 
nos felekezetű emberek naponként szállongnak; mert itt pártol- 
tatnak s kedveltelnek, noha e városon kívül egész Erdélyben 
sehol meg nem szenvcdtetnek. A szebeniek, már csak az egy
házi (elsőbbségnek daczára is tisztességesen fogadják őket. A 
lelkésznél maga a városi tanács sürgeti: miszerint az illyen 
szónokok s álszónokoknak az egyházi tanítást engedje meg; és 
miután ellent nem állhat, kénytelen azt megengedni. Illykép e 
próféták és gonosz hírnökök a népet téyelyedésre vezérlik. A 
fennemlített hitehagyott, a kereskedők és polgárok lakomáin, 
nyilván hirdeti: hogy az evgngyéliom 400 évig el volt rejtve; 
» papok igazat nem beszéltek; s a keresztyének az evangyé- 
liomi szabadságnál fogva mentek lévén, az emberi találmányok 
és szent atyák rendeletéi által nem köteleztetoek. Melly szenl- 
ségtelen tanokért aztán, azon kereskedők, a lutheránosokat 
átalában, bálványként tisztelik s olly nagy tűzzel pártfogolják, 
hogy egészen veszekedésig megyen a dolog: vájjon ez vagy 
amaz polgár nyerje-e meg őket magához, vendégségre?"

E nemű tisztelgéseknek tulajdonítja a panaszlevél, bogy a 
lulheránosok Szebenben szarvat emelni kezdettek, s hogy az 
egyházi hatóság csaknem alapostul lerontatott; mellynek súlyát 
immár kevesen érezik, miután a parancsok szigorúsága és ha
lállal-fenyegetés miatt, papok előtt perlekedni még a csupán 
lelki ügyekben, például házasságiban s 'egyházi és világi között 
folyóban sem akar senki, mondván: hogy neki van világi bírája.
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—  A panaszok és zavarok részletesb előadása magára a követ 
Hutter Péterre volt bízva, mint kit a szebeni városi tanács, le l- 
készi javadalmától szinte önhatalmúlag megfpsztqtl; megemlít- 
tetett mégis: mikép a többször'mondott szebeniek, a liileha- 
gyottakat nemcsak megszenvedik, <de, hogy egyszersmind kézi 
mesterséget tanuljanak, még a szerzeteseknek és segédlelké
szeknek is megengedik, sót ebben különös kedvtelésöket lelik;
—  mikép továbbá, Szebenben, a szent Erzsébet templomában, 
bizonyos szinte sléziai tudatlan és csaknem bárgyú szürke ba
rát tartózkodik, ki az egyházi rend ellen, minden beszédében, 
lutheránoskodva vagdalózik, s kit a kereskedők valami mennyei 
világosságnak tartanak, noha egyházi szónoklatai lutherános 
méreggel telt setétség-és tévelygésnél nem egyebek;— mikép 
az egyházból-kirekesztést büntetés már egészen megszűnt, és 
semmiben sem vétetik, sőt a szebeni lelkész valakit kirekesz
tettnek nyilvánítani, feje vesztése alatt sem merészlene;— mikép 
végre, a káptalani dékánt valamelly szebeni kereskedő a mezőn 
egy vagy két lovas által körülvétette, megriasztana és szitkozó 
szavak közt csaknem megverette *, a királybíró pedig 'Ugyan
azon dékánra nem hajtva, Kis-Csőrön a főegyházat feltörette s 
kapuit erőszakosan berontatta. «A Luther-féle dögmirigy —  
rekeszti a panaszlevél—  olly felettekép elhatalmazott, hogy, a 
mint az utasok beszélik, erősebben azon városban sen dühöng
hetne, a hol maga Lvtter tartózkodik. A szebeniek ugyanis, a 
vidéki faluk- és*s2ász székekbeli népet elcsábítják, s a mondott 
eretnekséggel annyira megvesztegetik, hogy már még a pa
rasztok is paczkáznak lelkészeiken; a virágvasárnapi s nagy
pénteki szertartásokat megvetik, s az eleségek húsvéti meg- 1

1 így értjük mi ezeket: .Decanum Capituli Cibiniensis, hoc est Vicarium 
Reverendissimae Dominationis Vestrae, quidam negotiator Cibinieusis, uno 
aut altero equite in campo fecit eircumveniri, angustari, terreri, et mole
stis verbis non tantum verberatum equites ipsum reliquerunt ;* s nem ta
láljuk bennük az » o rg y i lk o s o k a t ,*  mint a Magyarföld Egyháztörténetei 
szerzője I ,  39 I.
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szentelését semmire sem nézik. Bongárt nevű keresztyén 
helységet, ugyancsak a szebeni polgárok elpusztították, a szá
szokat onnan elparancsolták, így közvetőleg a lelkészt egy-, 
házi .javadalmától megfosztották, s ez koldulni lesz maholnap 
kénytelen. A papoknak, szokott évnegyedi ajándékokat nem 
hoznak; tized-csirkéket nem adnak; és ha a szebeni káplán 
urak a hajdani dicséretes szokás szerint ezeket beszedni men
nek, őket gyalázattal illetik, ellenök oktalan gúnyszavakat szór
nak. Úrnapján, és annak egész nyolczadában, a szebeni lel
kész, az anyaszentegyház rendeléséből, Krisztus testével, reg
gel nagymisekor s estve vecsernyekor ünnepélyes keresztjárót 
tartván, minap, egy illy alkalommal, néhány szebeniek nagy 
káromlást leltek. ,Ezek, a mi papjaink —  mondák némellyek — 
isteni vaknak hiszik, hogy neki annyi világot gyújtanak'. Ks 
,ezek a papok —  mondák mások —  gyermeknek vélik az 
istent, kinek vén asszonyok karján kell hordoztatnia köröskörül 
a városon'. Következőleg mindezt bolondságnak, a ravasz pa
pok csalárdságának állítják; a boldogságos szűz Máriát kisebbí
tik; a halotti áldozatokat megvetik; a könyörgési órákat balga 
idővesztegetésnek bérmálják; az apáczákat és más szerzetbelie- 
kel az isten tiszteletétől elvonni az által ügyekeznék, hogy azt 
mondják: Krisztus bennünket imádkozni csupán így tanított: 
,Mi atyánk, ki vagy a mennyekben' stb; és ama hitehagyotl, 
most, miután a Csukás János mester úr házától elűzetett, a 
nagyságos úr házánál talált menedéket."

Krisztus kínszenvedésére esedeztek a panaszlók az esz
tergomi érseknek: segítsen rajtok pártfogása által, kik ennyi 
háborgatások közt kifáradva s tömérdek jogtalanságokkal zak
latva , immár pihegni sem mernek; nehogy, ha még ő is szun
nyadni hagyja hatalmát, közösen reájok villámljon az ige: hogy 
gúnyjává és gyalázatává tétettek a népnek \  És v  Vitézlő ked- 1

1 Seivert kijavított példánya sierint; Dng. Mag. IV, 187—195 1. Megvan 
Hanemál 167—178 L; Lámpánál II, 60—64 1.; Praynál Hier. II, 2*7 Lj

34
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veit hívünk! —  szólt Pemflingerhez Julius 1 9-dikén, a leg
utolsó nap mellyel a király ez életben Budán töltött, ennek 
szigorú parancsa — Múlt hónapban, egy más levelünkkel, ne
ked meghagytuk volt, hogy az azon erdélyi részeken s váro
sokban már régóta felcsirázni kezdő Luther-féle eretnekség 
fejeit és vezéreit zabolázd meg, s az ősi hitre és vallásra, szor
galmad és működésed által, vezesd viszsza; melly dologban te, 
úgy halljuk, magadat olly lágyan s hanyagul viselted, hogy az 
említett tévelygés már nemcsak titkon némellyek keblében 
lappang, de, azt mondják, nyilván és közönségesen csapong s 
mély gyökereket hajt. Miután pedig ezt mi tovább megszen
vedni semmiképen sem akarjuk, hűségednek, ezennel, hivatal
tól - megfosztás és minden jószágai elvesztése alatt paran
csoljuk , miszerint a mondott felekezelbcli embereket, azon vi
dékeink és városainkban, most mint jövendőre, szorgalmasan 
s buzgóan kinyomoztatni, a kinyomozottak és azon tévelygés
ben találtakat pedig, vétkök és hibájok szerint megfenyíteni 
tartozzál, köteleztessél; máskép, ha mind a magad állapota 
mind a mi akaratunk is sziveden van, semmi esetre ne tégy, 
—  különben amazoknak büntetése te reád fog szállni. Kelt 
Budán, szent Mária - Magdolna ünnepe előtti csütörtökön, 
1 526-dik esztendőben" '.

Pemftinger, mint mondják, részint a vallás, részint a 
honvédelem ügyében, személyesen indult a királyhoz, Jenné - 
rintelt befolyása által kedvezőbb rendeleteket eszközlendő *; 
azonban auguszL 2 9-dike s a mohácsi mező e részben egy 
időre minden mellett- és ellenműködést egyenesre gyalult. 
A pártok színezetét és jelszavát többé nem Luther vagy 
Zwingli és Kelemen, hanem János és Ferdinánd tette. A 
külföldről viszszatérő Gálszécsi István, Cziriáki Márton, Linczi

Katonánál XIX, 639—645 I.; ás másoknál is, de miként Seivert kimutatta, 
tetemes hibákkal. — 1 Seiveirt id. h. 196 L; Schmidt Ep. Agr. II, 246, 
utána Katona XIX, 645— 646 1. — * Bcnkó Milkov. U , 464 I 5 Katonánál 
id. b. 646 I.
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Dénes, Gleba Boldizsár, Lányi Keresztéi?, Ziegler János, Sztá- 
rai Mihály és mások, azon tanokat s elveket, mellyeket Német
országon és Schweizban beszíttak, a hazába korlátlan átültet
hették, ápolhatták, s a javított vallást, melly eddig főként az 
idegen, különösen a német ajkú lakosok közt terjedt, a magyar 
fajjal is megkedveltelhették. Gyönyörű az ének, mellyel a 
Zwingli elveihez szítók, egyházi gyülekezeteikben, a haza és 
nemzet iszonyú romlásán, a mohácsi gyásznap utáni hónapok
ban, következőkép zokogtak:

Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról,
A nagy siralmat, kit Jeremiás régen írt zsidókról:
Emlékezzél meg hatalmas isten, nyomorúságinkról,
Tekints mi reánk, állj bosszút immár, mi nagy romlásinkról!

Mert örökségünk tőlünk fordúla pogány nemzetségre,
Mi lakóhelyünk szállá mi rólunk idegen népekre.
Édes atyánktól immár megváltunk, árvaságra juttunk,
Édes anyánkkal mind-egyetemben özvegygyé maradiunk.
Megszonjúhozván, a mi vizünket drága pénzen iszszuk, 
Nagy fáradsággal begy űjtött fánkat immár áron veszszük.
Mi eilenségink éles szablyát fejünk felett forgatnak,
Erős munkára fáradt testünknek nyugalmat nem hagynak.

A pogányságnak olly nagy rabságra magunkat engedtük, 
Hogy csak kenyérrel mi éhségünket megelégíthessük·
Sírván mondhatjuk: »Felséges isten! vétkei atyánknak,
Kik mi közülünk régen kimúltak, mi reánk száliának."
Kegyetlen szolgák nagy dühösséggel rajtunk uralkodnak *, 
Nem találhatunk már reménységet szabadúiásunknak.

Nagy félelemmel és rettegéssel pusztában bujdosunk, 
Eledelünket, mi életünket, kezünkben hordozzuk. 1

1 Hihetőleg a fekete ember erőszakoskodásaira vau a czélzat.
84*
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Testünknek bőre, mint a kemencze, elszáradt, elégett,
A nagy éhségnek ő tüze miatt ugyan megsült s veszett.
Asszony-állatok, tisztaságukban, meggyaláztalának,
A gyenge szüzek, sok városokban, szeplőket vallának;
A fejedelmek 1 akasztófára felfüggesztetének,
És vén népeknek ő tekintetek nem becsültelének.
IQú népekkel és gyermekekkel gonoszul élének, 
Kegyetlenséget, éktelenséget köztünk miveiének *.
A mi szívünknek minden öröme már elfogyatkozék, 
Gyülekezetünk nagy siralomra fordúla s változék.
A mi fejünknek szép ékessége kiesék közülünk *; 
Jaj mindörökké immár minékünk! mert igen vétkeztünk.
Nagy bánat miatt, mi szívünk, lelkünk, igen keseredék,
És a mi szemünk, siralom miatt, mind megsetétedék.

Keresztyéneknek lakóhelyüket, kit elpusztítának, —
Vadak és rókák, hamis tanítók most immár ott laknak * slb.

És hő honszeretet lengi át azon más éneket is, mellyel 
ugyanazok, a nemzeten megnehezült isteni haragnak eltávoz- 
tatásaérl, illy szívreható szavakban könyörögtek:

Tekints reánk immár, nagy úr isten, a mennyégből, .
A te dicsőséges templomodból;

Emlékezzél meg immár, a te árváidról!

Miért hagyál minket illyen igen megromlanunk?
Mi nemzetségünkben elpusztulnunk!

Miért távozál, isten, illy meszsze mi tőlünk?! 1

1 Hajdani értelemben a »fejedelem“ szó fóembert is jelentett, s itt ezen 
jelentésben vetetik. — 2 Egészen öszhangzanak e hat versben foglaltak 
azokkal, miket JozeQcs jan. 12-dikén a pápa előtt elpanaszolt; lásd a jelen 
munka 430-dik lapját. — 3 Hogy itt a király elestc értetik, kétséget nem 
szenved. — * Énekes könyv, frankfurti 1730-diki kiadás, 343 1.
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Tadjak hogy vétkeztünk, mert tégedet nem tiszteltünk;
Mint atyánkat téged nem szerettünk;

Mint hatalmas urunkat tégedet nem féltünk.

Azért kell tisztelnünk pogányokat, gyilkosokat,
Paráznákat, bálványimádókat;

Kiknek el kell viselnünk kemény igájokat.

Elvevéd mi tólünk országunkat ,  királyunkat;
Földhöz  veréd a mi koronánkat ;

Színed elöl elvetéd mi áldozatunkat!

Közülünk levágatál sok gazdag fóurakat,
Vitézeket, erős férfiakat;

Kiknek kövér testökkel hizlalói vadakat!

Közülünk rabbá löl sok menyeket, özvegyeket,
Gyermekeket, gyenge szép szüzeket;

Mind a mi bűneinkért fizetőd ezeket!!1 stb.

»Némelly kegyes emberek tanácsától indíttatva, kegyel
mes királyné! —  írá majd Luther, december l-söjén, a 87, 
62, 9 4 és 109-dik zsoltárok német fejtegetéséhez csatolt elő
szavában *, az özvegyen maradi Máriához —  elhatározóm ma
gamban, hogy e négy zsoltárt felségednek ajánljam; buzdításul: 
miszerint felséged isten szent igéjét Magyarországon seré
nyen s vidáman terjeszsze. Hiteles tudósításaim érkeztek ugyan
is, mikép felséged, bár az evangyéliomhoz hajlik, ezen indulatában 
az istentelen püspökök által, kik Magyarországon hatalmasak, és, 
mint mondják, annak nagyobb részét bírják, igen gátoltalék s 
viszszalarlóztalék *, —  elannyira, hogy ezek immár néhány ár
tatlan vért is onlatlak, s isten igazsága ellen borzasztóan dul- 
tak-fultak. Miután azonban a dolog, időközben, isten hatalmá-

1 Ugyanaz 344—345 I. — 2 Seckendorf II, 561. — 8 »Weyl mir die gute 
mehr zukamen, das E. k. M. dem Evangelio geneigt were, und doch durch 
die gottlosen Bischoue (welche ynn Hungern mechtig und fast das meist« 
drynnen haben sollen) seer Verhindert und abgewendet wurde. 8
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ból és rendeletéből, fajdalom! úgy fordult, hogy a török illy 
vészt és nyomort okozott, az éu szándékomnak is változnia kel
lett Ha a püspökök az evangyéliomot szabadon terjedni enge
dik, most azon lármával: hogy a romlást Magyarországra a lu- 
therános eretnekség hozta, egész világ tele volna, és ezt majdan, 
minemű káromlások nem követik vala?! —  azonban, ím kire 
tolhatják a hibát? ám lássák. Isten, mint én látom, ellávoztatla, 
hogy az illyen káromlásra ok ne adathassák" \

< 527 . És öt egész hónap folyt le a mohácsi vész után, midőn
János királynak, eddigi szerencsétlen kormányrendszere közt, 
az uj hittanokat vallók isméti üldöztetése is eszébe jutott Épen 
midőn Ferdinánd, a pártja nevelése végett megragadt egyéb 
czélszerű rendelkezések folytában, a magyar nyelvet, nemzeti
séget és alkotmányos szabadságot biztosító nyiltleyél nyomtatott 

j«i>. n . példányait az országban hintegetni kezdte, január. 2 2 -dikén, in
dult az új esztergomi érsek Várday Pál titoknoka, Balázs locs- 
mándi főesperes és győri kanonok Erdélybe, a nagyszebeni dé- 
kánsághoz, bizonyos, csak szóval előadandó parancsoknak en- 

jan. 25. gedelmes végrehajtására 2 ; kit harmad nap, január. 2 5-dikén, 
—  ugyanakkor midőn János a beszterczebányai tanács kérel
mére a VerbŐczy István és Ráskay Gáspár által, mnlt évi aprít, 
végén ott tett intézkedéseket is jóváhagyta s megerősítette 8, — 
ugy ancsak a nagyszebeni városi tanácshoz, következő felvilágosító 
királyi parancsolat kísért :

J á n o s ,  i s t e n  k e g y e l m é b ő l  Ma g y a r - ,  Da l má t - ,  
H o r v á t - s t b  o r s z á gok  ki rálya.

Nagy-Szeben városunk okos érdemes polgármesterének, 
királybirájának, és esküdt-polgárainak, üdvet és kegyelmet! 
Lelkünk nem csekély neheztelésével jutott felségünknek érté
sére : mikép ezen Nagy-Szeben városunkban némelly önbecsú- 
letök s üdvességökről megfeledkezett gonosztévők találtatnak, 1

1 Kollar de usu potestatis legislatoriae circa sacra, 122 -1 2 4  1. utána Ka
tona XX, 17—181. -  2 Ungr. Magazin IV, 197 L — * Katona XX, 2 9 -3 1 1.
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kik az apostoli szék által egész keresztyén világ szerte kárhoita- 
tolt, eltiltott s kilökött arua lutherános eretnekséget, nemcsak 
olvasni, állítani sjóváhagyni, de catholica szentséges hitúnk s 
az apostoli szent szék világos megvetésével, lealacsonyításával, 
nyilván dicsérni, vallani és hirdetni is nem pirulnak. Miután 
pedig az isteni akaratból vezérletünk alá vetett hű népet, az 
Hlyeién eretnekség! dögvésztől, nyavalyától, s egyéb tévely
gésektől megóvni, megőrizni, a mennyire isten segedelmével 
tehetségünkben áll, kormányi kötelességünknél fogva tarto
zunk; hűségteknek ezennel szigorúan meghagyjuk, s egyebet 
meg sem szenvedünk, miszerint e levelünket vévén, a szebeni 
város és kerúletbeli mindazon világi egyéneket, kik az említett 
Luther-féle eretnekséget olvasni, állítani, jóváhagyni, dicsérni 
s hirdetni merészük, bármi rendű, rangú, állapotú és méltó- 
ságúak legyenek is, nektek e részben engedett királyi hatal
munk erejével elfogatni, megkötöztelni, tömlöczbe vetni, bár- 
melly néven nevezendő minden vagyonaik s jószágaikat a mi 
felségi rendelkezésünkre tartani, és őket a mondott hitetlen 
eretnekségtől, nektek helyeseknek látszandó egyéb útakon és 
módokon is viszszavonni és megzabolázni 1 tartozzatok, köte- 
leztessetek. Ezenfelül a főtisztelendő Pál esztergomi érsek ür 
is írt az e mi Nagy-Szeben városunk és annak kerűletebeli dé
kánhoz s a lelkészek szintúgy mint bármelly más egyházi szemé
lyek, még a rendes szerzeteseknek is közönségeihez, hogy ha 
kik közölök a fennemlített eretnekségi mocsokkal befertőztelve 
volnának, azok, az ő főpásztori hatalmánál fogva, az e végett 
különösen odaküldött biztosa és a nagyszebeni dékán által megja- 
víttassauak. Akarjuk tehát s hűségteknek ezennel a legszigo
rúbban meghagyjukés parancsoljuk: miszerint, ha és a mikor a 1

1 „Aliisque viis et modis, quibus vobis expedire videbitur, easdem (per
sonas) de praedicta haeresi perfida retrahere et coercere debeatis,* mik a 
Magyarföld Egyháztörténetei szerzője figyelmét, midőn Budai ellenében azt 
írja: hogy a király levelében c s a k  börtön s jószágelvételról van szó, el 
kerülték.
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mondott biztos és dékán által megkerestettek, nekik egész erőt, 
kedvezést és segítséget nyújtani tartozzatok, kötelezessetek; 
máskép semmi esetre se tegyetek; jelen levelünket pedig elol
vasás után az előmutatónak viszszaadjátok. Kelt Esztergomban, 
Pál fordúlása ünnepén, 15 27-dik esztendőben \

És ezeket kelle a vallás ügyében, tán hosszasabban is, el
mondanunk, hogy a mik e tárgyban a történetek folytán lap
jainkon feltünedezendnek, további fejtegetés nélkül, alapos és 
világosb értelmet nyerjenek \  1

1 Seivert, Dngr. Mag IV, 198—199 L Schmitlh Ep. Agr. II,  882 L, Ka- 
touánálXX, 31—33 I. — * Miket történetíróink Perényi Péter, Török Bá
lin t, Petrovics Péter, Thurzó Elek és mások, s áltatok Sáros-Pataknak, S. a. 
Ojhelynek, Pápának, Debreczennek, Munkácsnak stb már a mohácsi vész 
előtt vagy tüstént azután történt mcgtérittetése felől beszélnek, mi időelőt
tieknek tartjuk; ezért, hiteles adatok hiányában, sőt a majdan mondandók 
ellenében, a vallás edigi történetébe fel nem vehettük.
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