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Utolsó nemzeti dinasztiánk viszontagságai méltán képez
hetik az érdeklődés tárgyát, úgy a történetíró, mint a hazai 
történelem minden barátja előtt.

A mohácsi vész után a Habsburg-háznak (I. Ferdi- 
nanddal) a magyar trónra jutása megvetette alapját hazánk 
jelenlegi dualisticus államformájának. De a nagy változás nem 
történt simán, erős megrázkódtatás nélkül. Az ország féltett 
önállósága erős védelemre talált. Hatalmas párt alakúit, a 
mely nemzeti királyt kívánt, s ez eszme legkimagaslóbb kép
viselőjét, Zápolya Jánost, az erdélyi vajdát, a királyi trónra 
emelte. Evekig folyt az ellenkirályok harcza változó sze
rencsével ; mígnem mind a két fél kifáradva a küzdelemben: 
megkötötték az u. n. várnái békét (1538.), s Zápolya Erdélybe 
és a tiszántúli részekbe vonúlt vissza, a melyek bírását a 
békeszerződés neki s utódainak biztosítá.

János király, midőn korai sírjába szállt (1540.), özvegyét, 
a lengyel Izabellát és csecsemő fiát, János Zsigmondot hagyta 
hátra. A nemzeti hagyomány kegyelete s az önállóságért 
buzgó hazafiság őket tekinté most már a nemzeti királyság 
természetes örököseinek. És Izabella hű maradt az eszméhez: 
fiát úgy nevelte, hogy méltó utódja legyen atyjának, s öröksé
gét híven megőrizni igyekezett. Ámde az ország kormányzá
sának nehéz terhe (két nagy hatalmasság: a török és német 
állandó versengése tárgyát képezvén Erdély) s ama nagy 
átalakulások, melyeken Magyarország és Erdély a XVI. szá
zad közepén keresztülment: felűlhaladták egy gyönge asszony 
erejét, s Izabella nehéz küzdelmek után kényszerülve látta 
magát Erdélyről lemondani s ősei hazájába, Lengyelországba 
térni vissza, fiával együtt.
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De a számkivetés nem tartott örökké, néhány év múltán 
hű magyarjai diadallal vitték vissza a királynét és királyfit 
János király örökébe.

*

Izabella, férje halála után 1540—1551-ig, másodízben 
pedig 1556—1559-ig uralkodott Erdélyben, mint fiának a 
kiskorú János Zsigmondnak gyámja. A két uralkodás közti 
időt Lengyelországban töltötte.

Valóságos számkivetés volt ez az öt esztendő. Nem saját 
jószántából hagyta oda Erdélyt s adta át Ferdinándnak; 
csupán a viszonyok kényszerítő hatalmának engedett, midőn 
lemondott a fejedelemségről s visszaadta a kezénél lévő 
magyar szent koronát. A király által megígért és szerződés
sel kikötött gyönge kárpótlás csekély vigasztalásul szolgál
hatott, midőn második hazájától, könyes szemekkel és zokogó 
szavakkal elbúcsúzott. Ki gondolta volna, hogy 5 év múlva 
diadalmasan fog oda visszatérni.

Izabella és fia sorsáról a számkivetés emez 5 éve alatt 
vajmi keveset tud történetírásunk. Hogy éltek és hol tartóz
kodtak ez idő alatt? mennyire teljesítette Ferdinánd velők 
szemben a kárpótlási feltételeket ? minő tárgyalásokat foly
tattak egymásközt e végett? mennyi részök volt az erdélyi és 
tiszántúli mozgalmakban? hogyan sürgette nálok Ferdinánd 
az erdélyiek és a török lecsendesítését ? miként készítették 
elő Erdélybe visszahivatásukat ? mind ezek eddigelé meg
oldatlan kérdések. Ezekre akarok én világot deríteni eddig 
kiaknázatlan levéltári adatok alapján.

Ferdinánd a magyar koronáról és Erdélyről lemondás 
fejében János Zsigmondnak kárpótlásúl lekötötte az oppelni 
és ratíhori herczegségeket Sziléziában, és pedig úgy, hogy 
azoknak 20,000 írtra számított évi jövedelmét 25,000 írtra 
egészíti ki évenként. Azonkívül feleségűi ígérte és eljegyezte 
neki legkisebbik leányát Johannát s végűi Izabellának hit- 
bérűi 100,000 arany frtnyi kárpótlást ígért.

Oppeln és Batíbor az akkori osztrák — most porosz — 
Sziléziában az Odera partján fekvő városok, a hozzájok tartozó
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herczegségi területtel. Az utóbbi Oderbergtől északra néhány 
mérföklnyire az első jelentékenyebb város és vasúti állomás 
(most mintegy 18,000 lakossal); az előbbi fentebb észak felé, 
a mostani osztrák határtól Boroszlónak fele útján, szintén a 
felső-sziléziai vasútvonal mellett (most mintegy 13,000 la
kossal). E két herczegséget többnyire uralkodó családból 
származó herczegek bírták hűbérűi vagy zálogbirtokúl. 
1200—1532-ig Piastliázi herczegek bírják, azután Branden
burgi György nyeri I. Eerdinándtól, a ki azokat a cseh király
sághoz kapcsolta, mint hűbéres herczegségeket. Mikor Ferdi- 
nánd János Zsigmondnak adja cserébe Erdélyért, Branden
burgi Györgynek más birtokokat ad helyette. 1742. óta tar
toznak Poroszországhoz. A herczegség nem volt valami 
virágzó állapotban, jövedelmezősége ellen sok a panasz. 
A földbirtokon s különféle adónemeken kivűl főjövedelem 
forrását a XVI. század végén nagyszerű halastavai s általá
ban halászata képezte, melynek jövedelmét Báthory Zsig- 
monddal szemben 8000 írtra számították. A herczegi lak, a 
mely Oppelnben az Odera egyik szigetén állott, nem lehetett 
valami fényes; Báthory Zsigmond szerint Gyulafejérvártt az 
udvari istálók is különbek valának. Az oppelni és ratibori 
herczegség János Zsigmond óta többször szerepel hazánk 
történelmében, mint valami pensio-herczegség; de nem a 
legjobb hírnek örvendett; úgy, hogy az erdélyiek Báthory 
Zsigmond idejében Opuliát, Inopia-nak gúnyolták szegény
sége miatt.

Ezt a herczegséget ígérte tehát Ferdináud cserébe és 
kárpótláséi Erdélyért János Zsigmondnak. A szerződés meg
kötése után mind a két részről megesküdtek (Izabella és a 
királyi biztosok) a föltételek megtartására — a kolozsvári 
piaczi nagytemplomban s ünnepélyesen eljegyezték János Zsig- 
mondot Johannával — Kolozsmonostoron az egyházban. 
Ezek megtörténte után 1551. augusztus 6-án Izabella és fia 
elindúlt Kolozsvárról s nehány híve kíséretében kivonúlt Kas
sára. Követte őket családjoknak régi hű embere, az elhunyt 
János király rokona, az agg liarczos Petrovith Péter, a kinek 
a  mentor szerepe jutott az özvegy királyné és árva királyfi 
sorsa intézésében.

1*
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Kassán az 1551-ik év végéig szándékozott időzni a 
trónjavesztett királyné, mert a szerződés teljesítéséig e várost 
kötötte le neki Ferdinánd, deczember 24-ét tűzvén ki a fizetés 
határnapjául. De még a következő (1552.) év is ott találta 
őket, mert Ferdinánd nem teljesítő a feltételeket. Főkép a 
100,000 frt hitbér lefizetése okozott nagy nehézséget a foly
tonosan pénzzavarban lévő és a zsoldoshadak fizetése által 
nagyon igénybe vett királynak. Úgy, hogy Izabella végtére is 
kénytelen volt 1552-re annak évi 6°/0-os kamatával meg
elégedni.

Még Kassán találta őt a hír, hogy Frater Györgyöt 
Castaldo felbérelt zsoldosaival meggyilkoltatá (Alvinczen
1551. decz. 17-én). Az elkeseredett királyné nem titkolhatta 
kárörömét e kegyetlen hír hallatára, mert leginkább Fráter 
Györgyöt okozta Erdély elvesztéséért, s a reménység némi 
halvány sugarát látta felvillanni, hogy elvesztett országukat 
még visszaszerezhetik; hiszen híveik közűi némelyek e hírre 
már is azt tanácsolták, hogy térjenek vissza Erdélybe.

1552. közepén a feltételek nem teljesülése daczára és 
»sok magyar tanácsának és akaratának ellenére« kiboesátá a 
királyné Kassát kezéből s visszaadta azt Ferdinándnak.1)
1552. június elején elindult Felső-Magyarország fővárosából 
s ősei hazája felé vette útját.

Hogy mily érzékenyen búcsúzott el a királyné s az ifjú 
királyfi Kassáról, s mennyire bánkódtak a hazafiak eltávozá
suk felett, élénken rajzolja Tinódi Sebestyén, mint szemtanú, 
a ki akkor Kassán lakott.

»Söböstyén deák Kassába 
L átá herczeget bánkódva.« *)

Tinódi lelkére, ki a Kassáról kivonúlásnak szemtanúja 
volt, oly mély benyomást tőn a bujdosásra indúló királyné és 
királyfi látása, hogy ennek hangot adni még későbben (1553.)

*) Kassát a királyné eltávozása u tán néhány napra 1552. június 
14-én adták á t Ferdinánd biztosainak. (Katona XX. k. 147. 1. Wagner 
Analecta Scepus. II. 56. 1.)

2) »Az János király fiáról való szép croniea« versfejeiböl e rímes 
vers jö ki.
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Ferdinand királynak ajánlott egyik énekében sem tudá el
fojtani : V)

»Asszon szép Kassából sírva el-kiindúla,
Bánkódik kii'álfi, jó lován ül vala,
Kassát nézi vala, szép szókat szól vala :
Vájjon mikor lészen Kassába szállása t 
Jó  Magyarországban és Érdélben lakása ?. . .
Óhajtják, siratják, az kik látják vala,
Az ő bűdosását keserőlik vala,
0  eszét, elméjét is csudálják vala ;
Lovon ülése, termete nagy és szép vala.« s)

Téves az a hit (Horváth Mihály és mások állítása), 
mintha Izabella, mielőtt Lengyelországban letelepedett, meg
látogatta volna új herczegségeit: Oppelnt és R atibort; de 
azt kietlennek és szegényesnek találván, semmi kedvet sem 
érzett az ott maradásra. Izabella és János Zsigmond, mint a 
Ferdinánddal később folytatott tárgyalásokból kitűnik, egy 
perezig sem volt a sziléziai herczegségeklien; a hozzájok 
tartozó némely birtokok (Tost vára) kiváltása felől csak 
később alkudoznak s csak 1555. elején tárgyalják Ferdinánd 
és a, lengyel király János Zsigmondnak a herczegségek bir
tokába való beiktatását; a mi tényleg soha meg nem történt.

Izabella tehát Kassáról egyenesen Lengyelországba tért 
vissza, a hol még élt anyja Bonn királyné s a hol trónon ülő 
fivére Zsigmond Ágost király pártfogására bizton számít
hatott. Egy ideig Varsóban lakott anyja mellett, minden örö
mét szépen fejlődő fiában találván s minden gondját az ő 
neveltetésére fordítva. Mellette volt egy ideig az öreg Petro- 
vith, a ki nem mondott le a reményről, hogy a királynénak és 
fiának, kiket a haldokló János király az ő, mint rokonának 
védelmébe ajánlott, visszaszerzi az elvesztett trónt és országot. 
Ott volt a királyné titkára Csáky Mihály s néhány bizalma
sabb magyar híve.

Az 1552-ik év csöndben folyt le. Ha volt is oka Izabel
lának panaszra, de Ferdinánd legalább a százezer forint első 
évi kamatját (6000 irtot) s a herczegségek jövedelmének pót

') L. Thaly Kálmán szevk. megjegyzése Századok 1871. évf. 181.1.
s) Tinódi: Erdéli históriának öted része : Királfi Kassából ki- 

búdosásáról (Régi magyar költők tára  III. k. 58. 1.).
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lékát (az 5000 irtot) megfizette. A komoly elégedetlenség, a 
panasz és zúgolódás 1553-ban kezdődött, a midőn sem a meg
ígért százezerét, sem annak kamatját, sem a jövedelem- 
pótlékot nem kapták többé. A herczegségek sem jövedelmez
tek úgy, mint a hogy várták, mert a hozzá tartozó birtok egy 
része (Tost vagy Tosseg vára) el volt zálogosítva s kiváltásá
val még mindig késlekedett a király. Nem ok nélkül panasz
kodott Izabella, hogy anyja, testvére s a lengyel rendek 
kegyelmére van szorúlva, nem volna miből élnie, lia, azok nem 
könyörülnének rajta.

A feltételek nem teljesítése csak növelte Erdély elvesz
tése felett érzett fájdalmát. Maga a serdülő királyfi is szemre
hányással kezdé illetni anyját, hogy atyja örökét oly könnye
dén átengedő. Emez érzelmeket az Erdély bírása felett 
támadt bonyadalmak még inkább élesztették. A szultán, kinek 
hadai 1552-ben diadalmasan nyomúltak előre (elfoglalván 
Temesvárt, Lippát), hallani sem akart arról, hogy Erdélyt a 
»bécsi király« bírja. Az erdélyi adót hiába ajánlotta fel Fer
dinand, a szultán el nem fogadta s szigorúan ragaszkodott 
ama követeléséhez, hogy Erdély Izabellának adassák vissza. 
Maga az ország is békétlenkedett s Eerdinándnak sehogy 
sem sikerült ottani uralmát megszilárdítania. Castaldo 1553. 
elején (márezius) jobbnak látta kivonúlni az országból s 
magyar vajdák (Dobó István és Kendy Eerencz) próbálták 
bevégezni az unió nehéz munkáját. Az erdélyiek elégedetlen
sége éles szavakban nyilvánúlt az országgyűléseken s Izabel
lának lassanként tekintélyes pártja támadt. A franczia király 
is belé avatkozott az ő politikai czéljainak kedvező viszályba 
s biztatta a királynét, hogy térjen vissza az országba. Török 
és franczia követek fordúltak meg a száműzött udvarában, a 
kik előtt, ha Izabella határozott ígéretet nem tett is a vissza
térésre, de bizonyára élénken panaszkodott Eerdinánd mos
toha eljárása miatt. Lassanként mindenfelé elterjedt a hír, 
hogy a királyné elégedetlen s a krakkai országgyűlés is fel- 
jajdúlt, hogy János király özvegyével és fiával méltatlanúl 
bántak.

A míg Izabella Lengyelországban kesergett és panasz
kodott, az öreg Petrovith félkerekedett onnan és Magyar
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országba jött, bogy fegyveres actiőt indítson érdekökben. 
Az erdélyi elégedetlenséget s a török biztatásokat a királyné 
és királyfi érdekében forradalom indítására akarta felhasz
nálni. Bizonyára, nem Izabella tudta és akarata nélkül 
hagyta el Lengyelországot s az ő udvarát, s alighanem jól 
volt értesülve Ferdináud, hogy Izabella e vállalatra neki ígérte 
a nyerendő 100,000 irtot s az évi járadékok hátralékéit.« ')

Petrovith 1553. július 30-án 500 lovassal Debreozenbe 
érkezett. A tiszavidéki nemesség rokonszenvvel nézte válla
latát ; de a budai basa oly csekély segédcsapattal támogatta, 
hogy a királyi sereggel hirtelen rajta ütő Báthory András s 
a váradi püspök könnyű szerrel visszaszorítá és széllyelverte 
a csekély hadat. A lázadásnak egyszerre kellett volna kitör
nie Erdélyben is. Patócsy és Kendy Antal Maros-Vásárhely 
mellett táborba szólíták a székelyeket; a moldovai vajda 
Csikba, tört 1« 4000 főnyi sereggel; de Petrovith tiszántúli 
vereségének hírére a székely had csata nélkül oszlott szét a 
lecsendesítésökre siető Dobó elől, a ki a lázadás fejeit Bethlen 
várába szorítá és ostrom alá fogta.

Hogy Izabellának része volt e mozgalom indításában, 
habár Ferdinánldal szemben tagadta, abban kétség sem 
lehet. A mozgalom hírére közelebb jött a magyar határhoz, 
Kis-Lengyelországba, a Varsó és Krakkó közötti távolság 
fele útjára, Piotríowba (Petricovia) tette át lakását. Ott 
fogadta az erdélyi felkelők Bethlen várából küldött követét 
Perneszit2) s azzal x titkos biztatással küldötte vissza 1554. 
elején erdélyi híveihez, hogy nemsokára a magyar határra 
Manókba fog jönni (Hmnonnával szemben, a Duklai szoros elé), 
s oda fogja hívni tanácskozás végett barátait. Sanokot test
vére a lengyel király lizonyára nem ok nélkül adta neki s 
nem hiúban járt ez időtíjt török csausz a királynénál, anyjá
nál és a lengyel királyról; küldetésének czélja, — a királyné

’) Ferdinánd. Lengyelonzágba küldött követeinek Bécs 1554. febr. 
12-én (Bécsi állam i és udv. levéltár 282. sz. codex egykorú másolatokkal.)

2) »Qui fuerunt obsessi h  arce Bethlen, deditione facta, m iserunt 
ad Reginam quendam Emericun Pernezi socium suum.« Wernherus 
György Ferdinándnak, Eperjes, 1554. febr. 2. (bécsi áll. lev. 282. számú 
codex 18. lev.)

IZABELLA ÉS JANOS ZSIGMON1» LENGYELORSZÁGBAN.
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és királyfi visszaviteléről folytatott tárgyalás, — nem marad, 
titokban.

Ferdinánd idejekorán értesült emez előkészületekről 
Jelentést kapott, hogy Sanokban a királyné fogadására ké
szülnek. Hallotta, hogy Munkácsról több hordó bort vittek 
oda Homonnán keresztül. A homonnai harminczados lefog
laltatta a borokat, de Werner György eperjesi főkapitány 
jobbnak látta átbocsáttatni, azt hagyván meg a túlbuzgó 
harminczadosnak, hogy a jövő-menőkre vigyáztasson s küldje 
emberét Sanokba s kémleltesse ki az ottani előkészületeket.l)

') W ernherus György Ferdinándnak. Eperjes, 1554. febr. 2. A fen- 
nebbi híreket közölvén egyszersmind két levelet küld Ferdinándnak : 
Izabelláét és F ra ter Györgyét, melyeket egy szökevény hozott Kon
stantinápolyból Erdélybe. Bár más időben Írattak  — teszi hozzá — 
elárulják miképen gondolkodik a királyné. — (id. h. 18. lev.)



I.

Ferdinand követküldése Lengyelországba. — Bregoriánczi 
Pál zágrábi püspök és Logus Mátyás követsége és tárgyalásai 
a lengyel királynál (Knyszínben, Litvániában), Bona király
nénál (Varsóban) és Izabellánál (Piotrkowban). — Ferdinánd 
.ikívánalmai. — A lengyel király, Bona s Izabella királynék és 
a követek összejövetele Kodon. — A követek a lublini ország

gyűlésen. -  Visszatérésök s végjelente'sök Becsben.

.Ferdinánd a Petrovitli-féle mozgalom és az erdélyi lá
zadás elnyomása után követeket küldött Lengyelországba a 
királyhoz, az öreg királynéhoz és Izabellához. Bízott a lengyel- 
királyban, mint vejében (a ki csak nemrég vezette oltárhoz 
egyik leányát. Katalin főherczegnőt,) hogy visszatartja nővé
rét hasonló kísérletektől.

A követek Gregoriánczi Pál zágrábi püspök és Logus 
Mátyás győri kapitány, 1553. karácsony napjára Varsóba ér
keztek s az ott tartózkodó Bona királyné által fogadtattak. 
Jövetelük hírére, az öreg királyné azt hitte, hogy lánykérőbe 
jöttek s egyik leányát (talán Annát, később Báthory István 
király nejét ?) akarják megkérni valamelyik főherczeg számára. 
Eme feltevésében nagyon szívesen, ragyogó arczczal, a leg
barátságosabban fogadta őket.1) De csakhamar elkomorodott, 
mikor megtudta, hogy az erdélyi ügyek felől jöttek tárgyalni. 
Kereken kijelentette, hogy leánya méltán panaszkodhat, ha a 
százezer forint hitbér az újabban kitűzött terminusra, a közeli 
vízkereszt (1554 jan. ti.) napjára meg nem érkezik.

') Azt h itte  Bona királyné, hogy . . . »de matrimonio unius ex 
iiliabus illius tractaretur ; et propterea hilari fronte, grato et placido 
vultu excepti et tractati fueramus.« A követek jelentése Ferdinándnak 
1 *'54. jan. 27. in Lubowno (id. h. 8 — 13. lev.) ,·
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A követek Varsóból tovább folytatták útjokat s deoz. 
30-án érkeztek a lengyel királyhoz Knyszinbe, Lithvánia 
egyik városába, hol a király főbenjáró bűnben tartott ítélő
széket (generale judicium) knez Dymithar (herczeg) felett, a 
ki a gazdag Neptim Konstantin leányát százezer frt érővel 
elrabolta.

A követeket helyszűke miatt a szomszéd Tykoozin váro
sában szállásolták el, két mértföldnyire a király szállásától. 
Audientiát 1554. jan. 2-án nyertek. Sok senator és nemes volt 
jelen, összesen mintegy 32-en, a kihallgatás alatt. Előterjesz- 
tésök egy egész óráig tartott. Ferdinánd izenete a körűi for
gott, hogy Izabella fondorlatairól a török szultánnal, Erdély 
visszaszerzése végett, nem pusztán hírek alapján, hanem el
fogott levelek és kémlelések által is megbizonyosodott. Kéri a 
királyt, hogy az országából szőtt eme fondorlatoknak ves
sen véget.

A követek előterjesztése különböző hatással volt a jelen
lévő tanácsosokra. Némelyek oda nyilatkoztak, hogy ha ezek 
a hírek igazak, úgy Izabella nem maradhat tovább Lengyel- 
országban ; de mások erősen védelmezték a királynét. Zsig- 
mond Ágost is határozottan védelmére kelt nővérének. Miután 
a követek a kihallgatás végeztével a vicekanczellárnál meg
ebédeltek, több senátor jött hozzájok a király parancsára, 
hogy bővebb felvilágosítást kérjenek: miért vádolják Izabellát 
a szerződés meg nem tartásával, mikor épen a római király 
szegte azt meg ? Hiszen már két éve — izente a király' — 
hogy Izabella kijött Erdélyből, s még sem kapta'meg a 25,000 
aranyat földbirtokban, (in bonis et possessionibus,) sem azt 
az 5000 irtot, melyet Opulián és Katiboron kivűl (jövedelem- 
pótlékül) kapnia kellett. Az elfogott levelek közűi egy sem az 
Izabelláé, vagy az ő parancsára íro tt: a mit Petrovitli tett, 
az nem a királyné dolga. A mit állítólag a basák jelentenek, 
hogy Erdélybe visszamenetele felől tárgyalna a szultánnal: az 
csak ráfogás. Ha panaszkodott volna tán barátainál s a szul
tánnál, hogy a kárpótlási föltételek nem teljesíttettek. még 
az ő (a lengyel király) kéréseire, sürgetéseire sem: abban 
teljesen igaza volna. Hiszen élni sem tudna miből, ha ő és 
anyja nem segélyezné s ha nem volna meg iránta a lengyel



rendekben a kegyelet, atyja, a dicső Zsigmond király s a 
Jagelló-liáz érdemeiért. Ha egyéb okot nem adott rá, mint 
a mivel alaptalanúl vádoltatik: bizony, mindenki méltatlannak 
fogja találni, hogy olyan királynak a leánya annyi csapást 
tűrni kényszeríttessék!x)

A király és tanácsosai erős mentegetésére a követek azt 
felelték, bogy Magyarországon magától nem keletkezhetett 
olyan mozgalom, csakis a királyné kezdeményezésére, vagy 
legalább is beleegyezésével. Ha olyan lett volna szívben, mint 
a hogy szóval és írásban fogadta, azóta kívánalmai teljesültek 
volna. De mert ilyen mozgalom indúlt Magyarországon az ő 
nevében a király ellen: nem küldhette a pénzt, hogy azt épen 
ő ellene használja fel. Ha ez nem történik, a százezer forint 
vízkeresztre kezében lett volna.

A követek arra kérték a lengyel királyt, hivassa magá-r 
hoz a királynékat (Bonát és Izabellát), hogy nekik is átadhas
sák urok izeneteit. A király azt felelte, hogy oly nagy távol
ságra nem hívhatja őket magához, mert Bona királyné Varsó
ban van 30 mértföldnyire, Izabella pedig, Kis-Lengyelország- 
ban (Piotrkowban) mintegy 50 mértföldnyire, s őmagaállam- 
iigyekkel van elfoglalva; de Reminiscere vasárnapra (febr. 18.) 
Luhlinba megy országgyűlésre, oda tán eljönnének a király
nék ; ha azonban addig nem akarnának várni, ám menjenek 
ők magok hozzájuk, követül a maga részéről melléjök adja a 
chelmi püspököt.* 2)

A lengyel királyné, Katalin, közbenjárt a követek mel
lett ; a kikkel a király előzékenyen bánt, de a közvetítésre 
a kényes ügyben nem szívesen vállalkozott. Kern habozott 
kijelenteni, hogy jobban szerette volna, ha őt egyáltalában 
bele nem vonják az erdélyi ügyekbe, annál is inkább, mert 
midőn Erdély felett alkudoztak, ö előtte mindent eltitkoltak, 
előbb tudta meg azt, hogy nővére Erdélyből kijött és Kassára 
érkezett, mintsem valamit az ország átengedéséről hallott 
volna. Izabella azt állítja, hogy nem tudósíthatta, mert any-

') »Si nulla esset alia causa, hac saltem ratione regina Isabella tan ti 
regis filia has erumnas pati indigna ab omnibus judicaretur.« A követek 
jelentése t’erdinándnak Tykochyn 1554. jan. 11. (bécsi 282. sz codex.)

2) A követek 1554. jan. 11. jelentése, (bécsi 282. sz. codex )
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nyira körül volt véve német seregekkel, hogy egyetlen futárt 
sem küldhetett hozzá Lengyelországba.!)

A követek e szemrehányással szemben nem hagyták
urokat védelem nélkül. Az Izabellával kötött szerződés...úgy
mondának - már János királylyal megkezdetett s halála után 
csak megújították s végrehajtották — s hogy Izabella azért 
hálás volt, midőn már Lengyelországban tartózkodott is, kö
vetei s levelei tanúsítják. Az erdélyi tárgyalások idején sza
badon nyilváníthatta véleményét, s tőle függött, megírja-e a 
lengyel királynak, avagy nem; sem Ferdinánd, sem kapitányai 
nem gátolták abban. Izabella a cserében nyert javakkal és 
herczegségekkel teljesen meg volt elégedve.

Ilyen vitatkozások után terjesztették elő a követek urok 
ama kívánságát, hogy a lengyel király küldene követet a szul
tánhoz Ferdinánd érdekében, a magyarországi és erdélyi zava
rok lecsillapítására. Rögtön észrevették a király kézmozdu
latairól és sapkája lengetéséről, hogy ez a kívánság legkevésbbé 
sincs ínyére. »Erről csak Lengyelországon belül (mert Litvá
niában voltak) és pedig országgyűlésen határozhatnak — vá
laszolta a király — meg kell várni a lublini országgyűlést.«

Időközben Ferdinánd újabb híreket kapott Izabella és 
Petrovith fondorlatairól, a mikről siet követeit tudósítani.* 2) 
Kellemetlenül lepte meg a hír, hogy a lengyel király Izabel
lának adta Sanokot, »a mely, fekvésénél fogva, nagyon alkal
mas a magyarországi és erdélyi »rebillis«-ekkel való prakti
kák folytatására, közel lévén a magyar és erdélyi határhoz.« 
Nem láthatja ezt megütközés nélkül, mikor a lengyel királynak 
vele való rokonságánál fogva inkább megakadályoznia kellene, 
mintsem előmozdítania, az ellene irányuló törekedéseket.

Ha azt mondaná a lengyel király, (adja utasításul köve
teinek,) hogy azért adta Izabellának Sanokot, hogy legyen 
miből tisztességesen élnie: ígérjenek inkább a kikötött 25,000 
frtnyi évijövedelmen felül, még évi 3 -10,000 írt pótlékot, 
(loco et nomine illustrissimi filii sui), de ennek fejében aztán

') Az »oratorok« Ferdinándnak, Lubowno 1554. ,jan. 27. (u o. 
8— 13. lev.)

2) Ferdinánd Lengyelországba küldött oratorainak, Bécs, 1554. 
Jan . 21. fáz em lített bécsi codex 5. stb. lev.)



hagyjon fel minden további fondorkodással és jelentse ki 
levélben és követ által, mind a magyar és erdélyi rendek előtt, 
mind pedig a szultánnál, hogy teljesen ki van elégítve Erdély
ért és a magyarországi részekért, s többé Magyarországba 
vagy Erdélybe sem ő, sem fia visszatérni nem óhajt. Kérje 
azonfelül a szultánt, hogy évi adófizetés mellett hagyja Fer- 
dinándot annak békés birtoklásában. A lengyel király is 
küldjön az Izabelláéval együtt követet s ugyanazokat kí
vánja ő is.

Az ígéretekhez nyomatékül fenyegetést is csatol Ferdi- 
nánd. »Ha a lengyel király nem akadályozná meg országában 
az ellene való fondorkodást, ám lássa, ha ahhoz nyúl, a mit 
isteni és emberi törvények megengednek!«

Közbenjárásra kéri fel az osztrák-párti lengyel senáto- 
rokat is. így a vicekanczellárt és Itadziwill herczeget, a vilnai 
vajdát, a ki, midőn Bécsben járt, a lengyel király és Katalin 
főherczegnő házassága ügyében, megígérte, hogy ha Ferdinánd 
fiai a lakodalomra elmennek, elnyomják a fondorkodást, íme, 
a házasság megtörtént — úgy mond Ferdinánd — az egyik 
fiam ott volt, (a másik, Ferdinánd, útközben megbetegedett,) 
s a cselszövények mégis tovább fonódnak, főkép most, eme 
határszéli birtokadományozás által. Ideje volna, hogy Ígére
tüket beváltsák. *)

A követeket emez utasítások már nem találták Litvá
niában, mert jan. közepén Masovia fővárosába Varsóba tértek 
vissza Bona királyné udvarába. A lengyel király a maga ré
széről két követet adott melléjük a királynéval való tárgya
lásra, u. m. a clielmi püspököt és egyik titkárát, Kryski 
Albertet,

Az első audientián előadták, hogy Ferdinánd azért nem 
elégítette ki eddig Izabellát, mert elfogott levelekből bebizo
nyultak az ő cselszövényei; a pénzt tehát nem küldhette, ha
csak azt nem akarta volna, hogy saját pénzén liarczoljanak 
ellene. De hajlandó kielégíteni — tették hozzá — azzal a 
föltétellel, ha a törökhöz és Petrovithhoz követet és levelet 
küldenek,és ki jelentik, hogy általa teljesen ki vannak elégítve
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s Magyarországba vagy Erdélybe nem óhajtanak visszatérni 
és megkérik a szultánt, hogy adófizetés mellett hagyja a ma
gyar királyt Erdély békés birtoklásában. Végűi azt kívánták 
a követek, hogy Izabella Varsóba hívassák, hogy ezek felől 
vele tárgyalhassanak. Serényen támogatták kívánságukat a 
lengyel király oratorai is.

Bona királyné maga felelt (nem úgy, mint azelőtt, a kan- 
czellár által) és pedig latinul. Izabella Varsóba hivatásának 
kereken ellene nyilatkozott, mert oly nagy dologban, (mint a 
mit Ferdinánd kíván,) nemcsak két asszonynak, de másoknak 
is tanácsa kívántatik. 0  és „szegény leánya“ (mindig szegény 
jelzővel említé.) nem vehetnek magokra oly fontos dolgot 
melyben országok érdekei forognak koczkán. Aztán mit is 
használna az újabb szerződés ? Hisz annyiszor szerződött már 
a római király szegény Izabellával és soha meg nem tartotta. 
Izabella átadta neki nemcsak Erdélyt, de Kassát is, melyet 
könnyen megtarthatott volna (quam facile retinere poterat,) 
reá bízta magát és fiát, és mi haszna ? Az, hogy nemcsak a 
100,000 arany kifizetetlen, de a 6000, meg az 5000 frt is ; az 
ágyúk át nem adattak, Tost vára a ratibori lierczegségben 
még mindig kiváltatlan és sok más teljesítetlen; úgy, hogy ő 
és fia (a lengyel király) kénytelen tartani a szerencsétlent és 
kis fiát. *) A vádakat Bona királyné nem Hiszi, mert nem is
meretlenek előtte Izabella szándékai, a ki nem kíván egyebet, 
mint, hogy a föltételek teljesítessenek. — A mit Petrovith 
tett, azért számoljon ő. Üres gyanúsítás, hogy Izabella E r
délybe visszatérni akarna, jól tudja (Bona), hogy azt meg nem 
tarthatná.

Bona királyné Ferdinánd iránti jóindúlatának bizonyí
tására felhozta azt is, hogy midőn a franczia királytól követ

*) »Nam non saltem 100,000 ducatorum solvenda restabant, sed 
centum  et sex millia, item  alia quinque millia, item  bombardae, item 
castrum  quoddam seu arx Tozth ( =  Tost) in ducatu Ratiboriensi, quod 
ne nunc quidem eliberatum est, et alia quaedam, quae ab ipsa filia mea 
intelligetis, ita  im pleta non sunt, u t cogor ego cum ser. Poloniae rege 
filio meo illam pauperam et filium illius alere.« Ferdinánd követei a 
zágrábi püspök és győri kapitány jelentése Lubovmoról 1554. jan. 27. 
(id. h. 8 —18. lev.)
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érkezett, nem engedte, hogy az Varsóba menjen; kész lett volna 
inkább eltávozni onnan, bogysem ott tárgyalja dolgát, az ő 
jelenlétében. Most is késznek nyilatkozott a közbenjárásra 
leányánál. Ha ő felsége — úgy mond — teljesíti a szerződést: 
minden kívánságát kieszközli leányánál, úgy a követküldést a 
szultánhoz, Petrovithhoz, s a magyarokhoz, mint a többieket. 
Sőt, ha nem akarná teljesíteni Izabella, ő kényszeríteni fogná 
s akarata ellenére is meg kellene tennie! *) De a pénzfizetés 
felől minden újabb tárgyalást fölöslegesnek ta r t ; kifogást 
mindig lehet találni, hogy ezért, vagy azért nem küldik. A gya
núsítások alaptalanok, Izabella teljesítette a föltételeket: tel
jesítse a római király is !

A követeknek Bona királynénál már-már vesztett ügyét 
a lengyel király küldöttei vették védelmökbe. Kijelentették, 
hogy a király találkozni óhajtana a királynékkal Latowiez 
masoviai városban, midőn Knyszinből az országgyűlésre megy 
Lublinba.

Bona királyné azt felelte, hogy ő semmi esetre sem megy, 
nem illik méltóságához, hogy ily hidegben útra keljen és oly 
csekély városkába menjen; ha nyár volna, sátor alatt inkább 
megtörténhetnék a találkozás. — E kívánság hallatára még 
inkább neheztelni látszott az olasz származású, büszke öreg 
királyné, s csudálkozását fejezte ki, hogy a lengyel király tüs
tént vissza nem küldte a követeket, azzal a felelettel, hogy 
Magyarország királynéjával (cum regina Hungáriáé) máskép 
nem lehet tárgyalni, mintha a szerződés teljesíttetik!

A követek látván, hogy Bona királyné hajthatatlan, ki
jelentették, hogy megbízatásuk szerint, a magyar királynéhoz 
is el akarnak menni; s kérték, küldjön velők ő is követet 
leányához. - Küldene — úgymond — de biztosan tudja, hogy 
hiábavaló s megmutatta leánya levelét, melyben arra kéri ő t ; 
ne engedje a követeket hozzá menni, mert ő nem ereszkedik 
velők tárgyalásba máskép, mint fivére a lengyel király és 
anyja jelenlétében.* 2)

’) »Et si filia mea id facere nollet, ego illam cogam, imo ita  con
stringam, u t etiam invita id facere debeat.« (u. ott. m. f.)

2) »Nil omnino, nisi scitu et in praesentia regis fratris et reginae 
m atris nobisdam tractaturam .« Λ követek jam  27-én. (m. f.)
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A követek a királynék ellenére is elhatározták, hogy 
felkeresik Izabellát. Elindúltak tehát Varsóból Piotrkoivba, 
ahol ez idő szerint Izabella tartózkodott. Velők ment a len
gyel király két követe s Bona királyné egyik tanácsosa is. 
Jan. 27-én érkeztek oda s másnap mindjárt audientián fo
gadta őket Izabella. Fia, a 13 éves gyermek János Zsigmond 
is mellette volt a kihallgatáson.

A követek előadták küldetésük czélját, s igyekeztek rá
beszélni, hogy az ő nevében indított magyarországi hadi moz
galmakat csillapítsa le1) és Petrovithot hívja vissza.

Izabella könyekre fakadt és sírva panaszkodott, hogy 
Ferdinánd, — kit ő atyjáúl s fia első gyámjául fogadott s kiért 
annyiszor (főkép Budánál) életét tette koczkára, a kinek 
Kassát is, melyet a szerződés teljesítéséig megtarthatott 
volna, magyar hívei tanácsa és akarata ellenére visszaadta — 
így bánik vele. Nemcsak hogy a feltételeket iiem teljesíté. de 
még jó hírnevét sem kímélte, azt állítván róla, mintha ő a 
törökkel s a lázadókkal szövetkezett volna, megfeledkezvén 
becsületéről és királyi vérből származásáról. Mondjon a római 
király — úgymond —- a mit akar, tegyenek lázadó alattvalói 
akármit, írjon a szultán bármit i s : azt nem fogják bebizonyí
tani, hogy ő Ferdinánd ellen szövetkezett volna. Jól tudja 
ö, milyenek a, magyarok! mondotta volna ■-·- esze ágában 
sincs, hogy közéjök visszatérjen, még ha elvesztené is min
denét, pénzét, a herczegségeket, vagy akár szemevilágát! Jól 
tudja azt is, minő a szultán eljárása; 2) megszokott dolog'az, 
hogy más neve alatt hódít országokat; nem kétli, hogy az ő 
s fia nevével is visszaél, de neki abban semmi része nincs. — 
Istent hívja tanubizonyságúl, mily ártatlanúl vádolja őt a

J) K érték . . .  »ad emendationem et correctionem illorum bellicorum 
tum ultuum , qui anno proxime transacto per illam et nomine illius in 
Hungária contra suam S. Mtem et pacta orti et suscitati fuerunt.* A kö
vetek jelentése Ferdinándnak. Piotrkow (»Peterskovia«) 1554. jan. :> 1. 
(bécsi codex 14—17. lev.)

a) »Novi ego, quid sint Ungar i, et nunquam in aeternum habebo, 
prout non habeo voluntatem  ad illos revertendi, et si amitterem omnia, 
nedum pecuniam et ducatus, sed etiam oculos ; deposui jam diu hunc ani
mum ; scio etiam, qui sunt artes principis Turearum . . .«

A követek jan. 31. jelentésében (m. f.)



római király. Ha ő valamit indítani akarna, lett volna benne 
módja s meglátná ő felsége, hogy olyat tudna tenni, a mi na
gyobb hullámokat verne fel, mint a Petrovith forradalma. x)

- Petro vitliot, mikor hallotta, hogy az ő neve alatt mozgal
mat indít Magyarországon, megintette, és kérte, hogy ne ke
verje őt gyanúba; sőt azt írta neki, hogy már ki van elégítve, 
habár jól tudják, hogy nem úgy van. Petrovith az ő akarata 
ellenére távozott Lengyelországból s az ő akarata ellenére 
tette, a mit tett. De ha ő felsége végét akarta vetni a moz
galomnak, teljesítenie kellett volna a föltételeket.

A. követek, miután Izabella panaszát végig hallgatták, 
kérték, hogy engedjen urok kívánságának s küldjön követe
ket és levelet a törökhöz s a magyarokhoz.

A királyné felelete az lön, hogy addig nem teheti, míg a 
feltételek teljesítve nincsenek. Ha követet és levelet küldene, 
azzal mintegy elismerné, hogy igaz az, a, mivel vádolják, s úgy 
tűnnék fel, mintha el akarna állani a régi szerződéstől s új 
alkura lépne. Távol legyen, ez tőle, mert ha asszony is, ki
rályi vérből származik, méltóságát szeme előtt viseli s ő tel
jesíteni szokta, a mit ígér.2) Az Isten nevére kéri, hagyja
nak fel afféle új szerződés kívánásával; inkább küldje ő fel
sége a pénzt, mert ő elhatározta, hogy Lengyelországban bir
tokot vesz rajta, a melyet Quadragesima vasárnapra (febr. 28) 
már ki kellene fizetnie. Aztán meg halandó az ember, ő felsége 
meghalhat, s a pénz oda vész. Ha János Zsigmond felnő s 
megnősül, a herczegségek magának sem lesznek elegendők s ő 
hol éljen akkor ? A herczegségek ő felsége által is minden
ki']) nyomorgatva szegénységük miatt, úgy sem fizethetnek 
semmit. A mivel fenyeget ő felsége, hogy azokat is elveszi, 
megteheti, elég hatalmas arra. () csak megél azután is, mint 
eddig, a mások segélyéből, de meglátja Ö felsége, hogy eszel 
nem, lesz vége a, dolognak. 8) A szerződés teljesítéséig ő semmit

■) »Videret sua M attas posse et scire me talia facere, quae essent 
magis cognoscibilia et evidentia, quam quae Petrow yth facit.« (U. ott.)

2) »Absit tamen hoc a me, nam etsi foemina sum, orta tam en ex
cellenti regio sangvine et memor honoris mei, constanter soleo adimplere, 
quod promitto.« A követek jan. 31. jelentésében, Piotrkow ból (U. o.)

“) »Ego vivam, prout et vixi alieno auxilio, utcunque videbit ta 
men sua Mtas, quia nec sic erit finis !» (U. o.) 
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sem tehet, azután szívesen mindent, kötelezettségén felül is. 
Ebben nem enged fivérének, a lengyel királynak se m, bármint 
sürgetné, ha csak ő ki nem fizeti készpénzzel a tartozást; ezt 
fogja felelni neki, ha vele összejön is, a mihez különben egész
ségi állapota miatt semmi kedve nincs, () Izabella az audien
tia végén ismételve és határozottan kijelentette, hogy mihelyt 
a római király kielégíti (de csakis akkor), még ugyanaz nap 
késedelem nélkül indúl követe a törökhöz és magyarokhoz. * 2)

A követek nem tudtak belenyugodni Izabella szilárd 
elhatározásába. Ismételve kihallgatást kértek s hozzáküldték 
a lengyel király követeit is. De a királyné megmaradt felte
vésében, hogy tudni sem akar új szerződésről; oskiidözött és 
sírva fogadkozott, hogy ártatlanul gyanúsítják. Teljesítse va- 
laliára már ígéreteit a király s ne csak leveleket írogasson, 
mert az van már neki egy egész skatuIával.3) Két éve múlt, 
három-király napján, hogy a pénzt meg kellett volna kapnia; 
de ha csak leveleznek, könnyen eltelhetik még két esztendő.

Izabella eme gúnyos kifakadásaira a. követek egyike, 
(bizonyára a zágrábi püspök) olaszul felelt neki,mert azt a nyel
vet előszeretettel használja. Vonakodása által - úgymond -  
épen azt tanúsítja, hogy a törökben bízik és segélyére számít, 
mert különben közönyös lenne előtte, hogy a. római király ké
résére s érdekében írjon a szultánnak és követet küldjön 
hozzá. Már pedig ez által bizonyíthatná be ő felsége iránti jó- 
indúlatát, mert a mi a szívben van, az csak külső jelekből 
ítélhető meg.

Ez az audientia is csak úgy végződött, mint az első. Iza
bella ismételte, hogy a törökkel nincs semmi dolga; de addig

') »Interim nil omnino agere valeo, etiam si frater meus ser. res 
Pol. utcunque me urgeat, nisi ipse mihi paratam  pecuniam persolvat. 
Neque aliud illi respondebo, nec faciam, etiamsi me conveniet, qui ta 
men conventus mihi alioqui valetudinariae non placet.« (U. ott.)

2) »Dicit haec quoque regina sicut et m a te r : dummodo (inquit) 
ser. Rom. rex satisfaciat pactis, mox sine mora ibit nuntius meus eodem 
die.« (IT. o.)

3) »Jurat centies et millies cum fletu se immuno harum practica- 
rum et videbit et manu palpabit (inquit) sua Mattas, falso me insim ulari... 
Non mihi iam det litteras propter deum, quia iam plenam habeo schatn- 
lam illarum.« (A követek jan. 31. jelentésében.)



ΙΖΑΒΕΤ,Γ,Α ÉS JÁNOS ZSIGMOND nENGYEOORSZAGBAN. 19

nem ír és követet nem küld, míg a szerződésben foglaltak tel
jesítésével őt ki nem elégítik!

A kudarc/, melyet a követek, Izabellával szemben, val
lottak, gondolkozóba ejtette őket: maradjanak-e még Lengyel- 
országban, vagy visszatérjenek Bécsié? De mert a lengyel 
király megígérte, hogy ha szükségét fogják látni, összejön a 
királynékkal: arra határozták el magokat, hogy maradnak s 
ez utolsó kísérletet megteszik a kiegyezésre. Megizenték azért 
a királynak varsói és piotrkowi útjok eredményét, s kérték 
az összejövetel létesítésére. A király először Lnblint ajánlotta 
a találkozás helyéül, a hova Litvániából országgyűlésre volt 
menendő. Bonn királyné (midőn végre nagy nehezen rászánta 
magát) szintén Lublin mellett szavazott, azt mondván, hogy 
fiának követnie kell atyjának, a bölcs fejedelemnek nyomdo
kait, a ki semmit sem tett a senatorok és az ország rendei 
tanácsa nélkül.]) A követek tehát megbarátkoztak a, gondo
lattal, hogy Lublinba is elmennek, habár az Piotrkowhoz 40 
mértföldnyire fekszik Oroszország felé. Izabella, mint láttuk, 
nem óhajtotta az összejövetelt, de fivére kívánságára ő is bele
egyezett.

Az összejövetel tehát élvben elhatároztatott. A lengyel 
király tudatta velők, hogy a római király iránt való fiúi indu
latból kész összejönni a királynékkal, ha t. i. azok is akarják, 
— mert erővel nem kényszerítheti őket. De a királynékra 
való tekintettel, most már a távoli Lublin helyett, valamelyik, 
Varsóhoz közelebbi városban óhajtotta a. velők való talál
kozást, midőn ő Lithvániából (febr. 9-én indúlva) az ország- 
gyűlésre megy. Először a Varsóhoz közeli Latowicz város
kára gondolt; de ettől épen az öreg királyné ijedt meg, mert 
ez a hely Masoviában, az ő tartományában feküdvén, az ellá
tás gondja őt terhelte volna. A király észrevévén, hogy anyja 
miért vonakodik az ottani összejöveteltől, másod ízben a Lit
vánia határán fekvő Wengrow várost2) tűzte ki a találkozás

’) Lublinban »et non alibi senior regina congressum hunc optabat, 
dicens filinm suum debere sequi vestigia patris, sapientissimi principis 
qui tamen nil sine senatu baronum ac consilio praelatorum  egisset.« 
(.Tan. 31. követjelentés.)

s) Wegrow =  m a^í/arrárosíjelentenyelvünkön.W egier =  magyar.
2
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helyéül, a melyhez nagyon közel (»annyira, mint a. bécsi burg- 
tól a Duna hídja«) fekszik Lyw  maspviai városka, hol Bonn 
királynénak igen szép vára volt; a királynék oda szálltak 
volna. A király felír. 12 — 13-ára jelezte oda érkezését, meg
hagyván a követeknek, hogy akkorára jöjjenek ők is oda.')

A követek ugyancsak fáztak a Litvániába való utazás
tól, mert a múltkori utazás annyi kellemetlenséggel és fárad
sággal járt, hogy kérték az Istent, többé őket Litvániába ne 
vezesse. De azért csak fölkerekedtek Piotrkowból s egy heti 
fáradságos utazás után, roppant nagy hóban és fagyban, meg
érkeztek Wengrowba. De mily kellemetlen meglepetés várta 
őket! A király helyett levelét találták ott, a melyben tudatja, 
hogy Izabella a zord idő és fia rosszúlléte miatt a kitűzött 
időre oda nem jöhetvén, más helyet és időt kénytelen kitűzni 
az összejövetelre. Ez a hely Kock» városa volt (most Kock), 
az előbbitől jő messze délre (a Wieprz folyó mellett), a hol 
márczius elsejére kellett ott lenniük, s bevárniuk a lengyel 
királyt és a királynékat.* 2)

A követeket nagyon kellemetlenül érinté ez a hír. Első 
pillanatra azt hitték, hogy farsangi tréfát űznek velők, az ide- 
oda járatással s csak időt akarnak nyerni, míg a tavasz ki
nyílik, hogy nrok se békét ne köthessen addig a törökkel, se 
háborúra készen ne legyen. Fogyatékos földrajzi ismeretük 
még inkább megijesztő őket, mert azt hitték, hogy Kocko 
ismét egy heti út, Wengrowtól, s Lubliuon túl fekszik, úgy, 
hogy búsvét előtt nem remélték, hogy Bécsbe érjenek. (Pedig 
Kocko Lubliimál közelebb, tőlük számítva, az út 2/a-án fek
szik). Azzal a sóhajtással indúlnak útnak,hogy inkább járnának 
követségben bármerre, mint ezeknél a felséges asszonyoknál.3)

A követség, tagadhatatlan, hogy terhes fáradalmakkal 
járt. Az akkori közlekedési eszközök nehézkességéhez járult az 
alkalmatlan téli idő, a kemény hideg, a. nagy hófúvások.

■) Zsigmond Ágost, a bécsi követeknek. Kniszin 1554. jan. 28. 
(Bécsi codex 22. lev.)

8) Á lengyel király, a bécsi követeknek. Wrasz 1554. febr. in. 
(Bécsi codex 23. lev.)

3) A zágrábi püspök és Logus Mátyás követ,jelentése Ferdinándhoz. 
Wfjgrow 1554. febr. 13. (Bécsi codex 21— 22. lev.)
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Az egyik követ. Logus Mátyás, betegessé is lett az úti 
fáradalmaktól, miket, az ő törődött, öreg teste nehezebben 
tűrt, mint követtársa. Fölpanaszolja, urának az ételek és ita
lok rosszaságát, a primitiv fűtési rendszer mellett a, kályhák 
gőzének egészségére ártalmas hatását, s haza kívánkozik Szilé
ziába, (Ivönigsbergbe) megunván bizonyára ások búza-vonát.1)

A követek máskülönben nem hiába időztek Lengyel- 
országban. Izabella szavai s a lengyel közvélemény, úgy lát
szik, oly mély benyomást tettek rajok, hogy akaratuk ellenére 
is neki kezdtek igazat adni. Logus Mátyás Wengrowból írt 
jelentése határozottan pártját fogja az özvegynek és árvának, 
s ajánlja, hogy kielégíttessenek ; már csak azért is, (úgymond) 
mert hisz rokonai Ferdinándnak (a kinek leánya a lengyel 
király neje volt) s ekjét kellene venni annak, hogy megliason- 
lás származzék a lengyel udvarban, a három királyné között. 
Ha kielégítik Izabellát, nem lesz többé oka panaszra, s nem 
lesz ürügye az Erdélybe visszavágyódásra.3) Petrovith köny- 
nyebben visszahívható, az erdélyiek és magyarországiak el
csendesednének s a, török könnyebben volna fegyverszünetre 
bírható, s végűi a lengyel király szívesebben akadályozná meg, 
ha országából valaki mozgalmat akarna, indítani. A legszebb 
egyetértés jöhetne létre, (úgy mond) felséged leánya s az öreg 
királyné, meg az Ő leányai között; a mit látván Izabella fia, az 
atyja által kezdeményezett, anyja, és gyámjai által befejezett 
szerződést annál inkább igyekeznék ő is megtartani. Izabella 
sem gyanúsíthatná többé — mint most tán asszonyi gyönge- 
ségből teszi - felségedet, hogy egyáltalában - nem akarja a 
föltételeket teljesíteni.

Az engedékenységre hangolt követek határozott javas
latot is tesznek a pénz kifizetését illetőleg. Elhitték, a mit 
Izabella állított, hogy a pénzre sürgős szüksége van, mert 
olyan birtokot vehet érte Lengyelországban, a, mely neki 
10° u-ot jövedelmezne évenként. Sőt azt is tudni vélték, hogy

') Logus Mátyás Ferdinándnak »in Wrgrowa« 1554. febr. 13. 
(Bécsi codex 23 — 2ö. lev.)

") »Hoc enim facto ipsa nullam  plane conquerendi, multo minus de 
redeundo in Transylvaniam, u t hactenus suspicio fuit, ansam habitura 
esset.-< Logus Mátyás, Ferdinándnak, Wegrow 1554. febr. 13. (m. f.)
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Kmita Péter maradékainak a birtokát akarja megvenni 
Krakkó mellett. Azt ajánlják azért uroknak, bogy a 6000 
aranyat és az 5000 irtot a múlt évre s ugyanazt a jelen évre 
Szent-György napjára adja meg s a 100,000 irtot, ha most 
semmikép sem lehet, legalább a jövő évi Vízkeresztre. Tost 
vára (a mely a ratibori herczegséghez tartozott, de zálogba 
volt adva) könnyen kiváltható és átadható lenne, úgy a kívánt 
ágyúk felől is méltányosan ki lehetne egyezni. Ennyi enged
ménynyel elérhetőnek remélik, hogy Izabella a törökhöz és a 
magyar pártosokhoz levelet és követet küldene lecsendesíté- 
sök végett.J)

Eerdinánd nem ment ennyire az engedékenységben. 
Bízott a lengyel király közvetítésében, hogy messzebb menő 
engedmény nélkül is rábírja Izabellát kívánalmai teljesítésére. 
Tetszett tehát neki az összejövetel terve, és megparancsolja 
(1554. febr. 12-én), hogy követei menjenek el'a lublini ország- 
gyűlésre, a hol első értesülése szerint a találkozásnak történ
nie kellett. Meghagyja erre vonatkozó utasításában, hogy ott 
ünnepélyesen jelentsék ki. hogy nem könnyelmű gyanúsí
tásból, de biztos értesülésből, elfogott levelekből és követek
től tudják, hogy Izabella Petrovitlital és másokkal egyetértve, 
a törökkel szövetkezett, hogy őt Erdélyből és a tiszántúli 
részekből kiszorítsák, és a százezer forintot mindenestül 
Petrovithnak ígérte, a másik két összeggel (6000 +  5000 írt) 
együtt hadi költségekre. Mind ezek daczára hajlandó Eerdi
nánd a 6000 és 5000 forintot megfizetni és a kiváltott Tost 
várát az ágyúkkal együtt átadni, hogyha Izabella az ő kíván
ságait teljesíti. A százezer forintot egy év előtt »bizonyos 
okok miatt« (mert nincs!) le nem teheti. De mert Izabella azt 
állítja, hogy olyan birtokot vehetne érte, a mely 10,000 irtot 
jövedelmez, megengedi követeinek, hogy fokozatosan 7—8—9, 
sőt ha máskép nem lehet 10 százalékot is ígérjenek kamatúi 
a százezer irt után, arra az esztendőre, a míg kifizetné. Jó t
álláséi fogadja el a Lengyelországgal élénk kereskedést foly
tató boroszlói polgárok kezességét, a kiket jogában állana

9 Logus M átyás jelentése fet>v. 18-áról.
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egy év múlva, ha meg nem kapná pénzét, letartóztatni és 
hezáratni.

Ferdinándnak annálinkáhh érdekében állott sürgetni a 
kiegyezést Izabellával, mert márczius 1-jére országgyűlést 
hirdetett Pozsonyba s nagyon óhajtotta, hogy addig Izabella 
a kívánt követet elindítsa s általa kinyilvánítsa a magyar ren
dek előtt is, hogy Petrovith vállalata az ő akaratán kivűl tör
tént. Az illető követnek aztán Pozsonyból Erdély felé kellett 
volna vennie útját, hasonló kijelentés tétele végett s onnan a 
portára, előmozdítani a békekötés és az erdélyi ügy megoldá
sát, a miben a király követei régóta hiába fáradoztak.3)

A találkozás a lengyel király, anyja és nővére között
...a mitől a. római király kívánalmai teljesülését remélte —
végre létrejött, 1554. márczius 1-én Kochon, Krakkótól 
40 mérföldnyire, a hol a bécsi követek már vártak reájok.

Négy napig tartott a tárgyalás.. A követek eleinte nem 
akarták, hogy Romi királyné is jelen legyen az alkudozások
nál, de Izabella nélküle semmit sem akart kezdeni. A követek 
előadták urok ismeretes kívánalmait.2) Izabella ismételte 
előbbi panaszait. Végre, »bár nehéz szívvel,« annyi enged
ményt tett, hogy a 100,000 forint fizetése pünkösd napjáig 
elhalasztassék, de a 6000 arany forint kamat a múlt évre 
(1553.) azonnal fizettessék, az 5000 forint jövedelem-pótlék 
fia számára Szent-G-yörgy napra, végűi Tost vára 8) az ágyúk
kal tüstént átadassák.4) Ezek teljesítése után »bár neki

') Ferdinand lengyelországi követeinek (válaszkép jan. 11. és .-7-ki 
jelentésökre) Bécs, 1554. febr 12. (bécsi codex 19 — 20. lev.)

-) A római király kérésére a lengyel király és Bona királyné köz
benjárni akart Izabellánál és összejöttek Kockoban, »ut efficerent. . . 
quo Beginalis illius M attas (t. i. Izabella) solutionem 100,000 aureorum 
in annum differri aequo animo pateretur, ac litteras et nuncium ad T ur
earum caesarem et ad Transylvanos atque dominum Petroviz m itteret.« 
A követeknek adott válaszból Kocko 1554. márcz. (bécsi codex 27. lev.)

3) Ez okiratokban, hol Tossegg, Tosszek, hol Tozt név a la tt emle
getik, most Tost-nak írják, kis város porosz Sziléziában Oppeln és Háti- 
bor közt.

*) Izabella, bár nehéz szívvel beleegyezett »solutionem ipsam 
(100,000) ad proximum festum Penthecostes . . . absque ullo foenoris lucro 
expectaturum se esse. Ea tamen lege et conditione, u t sex m illia au re
orum ratione foenoris anni proxime praeteriti sibi debita, praesentia
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semmi köze többé a törökhöz és a magyar mozgalmakhoz, s 
ezekbe a dolgokba, miután már azokkal szakított, beleavat
kozni nem akar,'x) — de ő felsége a római király kívánságára 
mégis fog írni levelet és küldeni követet.«

Izabellának a fennebbieken kivűl volt még egy lényeges 
kívánsága: az, hogy a fiának ígért sziléziai herczegségek ki 
legyenek véve a cseh királynak való adófizetés s az ő bírás
kodása alól, mert nem tartaná magához és fiához méltónak, 
kik királyi házból származnak, hogy mások felett semmi sza
badságnak ne örvendjenek és fia, mint közönséges soltész, 
úgy éljen. * 2 3 * * * *)

Ilyen eredménynyel végződött a koekoi találkozás.
Zsigmond Ágost sajnálatát fejezte ki Ferdinánduál, 

hogy csak ennyi engedményre bírhatták rá Izabellát, és men
tegette magát, hogy ő nem tehet róla, mert ha az ő országá
ban tartózkodik is, mindazáltal nem áll hatalmában, hogy 
valamire kényszeríthetné, csupán a rábeszélés fegyverével élhet 
vele szemben. 8)

A bécsi követek a koekoi tárgyalások végeztével el
kísérték a királyt Lublinha, az országgyűlésre. Velők mentek 
eddigi útitársaik: a király és királyné oratorai is, Izabella 
kérésére, a kinek megbízásából ismételve kérték, hogy az 
illető herczegségek adómentességét eszközöljék ki ároknál, 
sőt megkoczkáztatták azt a kérést is, »hogy as opuliai her- 
czegnek (t. i. János Zsigmondnak) eljegyzett föherczegnö

num erentur, quinque vero millia lior, ill1110 filio Mti! illius in supple
mentum viginti quinque millium annui redditus promissa ad S. Georgii 
festum solvantur, — arxque Tosszek statim  cum bombardis represente- 
tur.« Válasz a követeknek Kockon, 1554. márcz. elején (u. o.)

’) »neque liisce rebus, quibus cessit, amplius immiscere se velit.* 
(Ugyanott).

2) »ut nulla gaudeat prae aliis libertate, et esse quasi unum scul- 
tetum, — quo verbo Regina hae in re usa est.« A követek jelentése Fev- 
dinándhoz 1554. d. n. (bécsi codex 28—34. lev.)

3) »Etsi autem s. dna Hungáriáé regina in regno nostro sit, non
ita  tamen in potestate nostra est, u t per nos aliquid, u t invita faciat,
cogi p o ss it; persvasionibus agendum nobis f u i t ; quibus quantum  effece
rimus, M attas V ra coram ex oratoribus suis cognoscet.« A lengyel király
Ferdinándnak (bécsi codex 25. lev.)
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(Ferdinand király leánya), Izabella kezéhez adassék nevelés 
végett.« x) Erre nézve a követek egyikének, a zágrábi püspök
nek az a megjegyzése, bogy ő ezt csak úgy ajánlaná, bogy ha 
viszont János Zsigmond a római király vagy a császár udva
réiban neveltetnék. 2)

A követeknek Lublinban az országgyűlés folyamán 
alkalmok volt a lengyel rendek (a senatorok és a nemesség) 
véleményével megismerkedni. A lengyel urak úgy értelmezték 
a magyar és erdélyi mozgalmakat, hogy Izabella keze nem 
játszik bennük s ő a törökkel nem szövetkezett, csupán 
Petrovith használta fel ürügyül az ő és tia nevét, a mit azon
ban Izabella — nem lévén kielégítve. Ferdinand részéről — 
•nem'látszott ellenezni. Petrovith pedig azért indította azt a 
mozgalmat (súgta meg titokban a követeknek a vieekanczel- 
lár), mert a római király a lengyel királyt lakodalmakor arra 
kérte levélben, hogy Petrovithot fogassa el Lengyelországban és 
adja ki neki. Ez a levél Petrovith kezébe került (most is nála 
van) s ezért esküdött boszút Ferdiuánd ellen. Azt hiszik 
azért, a mint Izabella maga mondta a követeknek — hogy 
Petrovith többé nem adja magát sem Ferdinánd, sem a len
gyel király, sem pedig az ő (Izabella) hatalmába, hanem 
örökre török marad.8)

A lengyel államférfiak különben (mint a nagykanczellár, 
a viczekanczellár, a russiai vajda és mások) nem bíztak abban,

*) »ut sei-ma fllia S. Mtis, eluci illi Oppoliensi spsnsa designata , 
ad manus et educationem reginae Isabellae daretur.« A  zágrábi püspök és 
Logus Mátyás jelentése Ferdinándhoz Izabellához való küldetéséről 
(d. n. valószínűleg Pozsonyban az országgyűlés idején, a hol a király 
ápril 18-áig m aradt, írato tt) — (Bécsi áll. ltá ri codex 28 — 34. lev.)

s) »De puelulla tradenda reginae Isabellae alteri nostrum  Zagra- 
biensi, non aliter visum erit, quam si ediverso Begina daret filium suum 
educendum in curia Vr»e S. Mtis vel Mtis Caesareae.« — (U. o.)

a) »Causa autem, quare Petrow yth hoc agat, est solummodo ea 
— prout nobis d. Yicecancellarius secreto re tu lit — quia Via S. Mtas 
tempore nuptiarum  regis Pol. dederat quasdam litteras, ad illius Mtem, 
super detentione Petrow ytii et ad manus Vra S. Mtis assignatione. Quae 
litterae utcunque illo ipso tempore devenissent ad manus Petrow ith, et 
nunc quoque forent apud illum, unde creditur, prout etiam Ser. Beg. 
Isabella nobis dicebat, quod nunquam amplius Petrow yth committet se 
potestati Viae g. Mtis au t sermi regis Poloniae vel reginae Isabellae, sed 
semper manebit Tureus. (U. o., m. f.)



26 SZÁDECZKY LAJOS.

hogy a török, Izabella követe által fegyverszünetre volna bír
ható. Hiszen a szultán azt írta a lengyel királynak, hogy 
mindenben segítségére akar lenni testvérének és unokaöcscsé- 
nek, a kiket Erdélyből kiűztek, és addig semmiképen sem köt 
fegyverszünetet, míg Erdély vissza nem adatik nekik az utolsó 
darab kőig. r) Maga Izabella sem bízott az ő követküldésének 
sikerében. Emberei bevallották, hogy ő csak örül annak, ha a 
római király azt hiszi, hogy ő a szultánt békére bírhatja, sőt 
kéri az istent, hogy tartsa meg ebben a hitben legalább addig, 
míg őt kielégíti, mert azután úgy is tudja, hogy soha meg 
nem fizeti, a mivel neki tartozik.

A bécsi követek lengyelországi észleletéinek és jelentő
söknek egyik legérdekesebb pontja az, mely az ifjú János 
Zsigmondra vonatkozik. Az osztrákbarát lengyel urak, a kik 
a viszonyokat és személyeket, Izabellát és János Zsigmondot 
jól ismerték, arra figyelmeztették a követek által Ferdiriándot, 
hogy ha Magyarországon nyugodtan akar uralkodni, ne 
annyira a királyné, mint a királyfi kielégítéséről gondoskodjék, 
mert már is meglátszik, hogy János Zsigmond nem az a 
gyermek, a ki, ha ifjúvá fejlődik, nyugodtan fogna maradni. 
Már most is, mint gyermek, nem egy jelét adja nagyratörek- 
vésének (videtur majores spiritus gerere). Gyakran mondo
gatja, hogy sajnálja, elvesztett országéit, szemrehányást tesz 
gyakorta anyjának, hogy kényszerítő ok nélkül kijött Erdély
ből, és biztatja, hogy menjenek vissza. Kicsinylőleg beszél 
arról, a mit anyja az ő nevében tesz. Számításba kell tehát 
venni őt is (tanácsolják a lengyelek); de csak is jóindúlattal 
lehetne lekötelezni, mert fenyegetéstől nemhogy megrettenne, 
sőt inkább tettre serkentetnék.z) * 2

>) A szultán »scripserat regi Poloniae, velle se in omnibus juvare 
nepotem et sororem illius, ejectos ex Transylvania, et nullo modo con
cessurum seu initurum  inducias cum Yra S. Mte, nisi prius restituta illis 
Transylvania usque ad unicum lapidem.« A követek végjelentésében 
(1554. ápr.)

2) A jóindulatú főurak főkép arra figyelmeztettek, hogy ha Fgd s 
utódai nyugodtan akarnak élni Magyarországon, »non tam  curet de 
contentanda ipsa Eegina, quam puero, filio nempe illius . . . .  Ipse quoque 
puer, per se, etiam nunc videtur majores spiritus gerere, quam ut 
putetur quieturus dum adoleverit, — sepe enim prodit se, quod peniteat
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J ános Zsigmond nagyratörekvő vágyai két ország köz
véleményéljen nyerték erős támaszukat. A lengyel urak és 
nemesek országszerte tárgyalták és emlegették, hogy a 
magyar korona a királyfit illeti s lia a római király ki nem 
elégíti őt — tették hozzá — teljes joggal követelheti vissza 
atyai örökségét.x) A bécsi követek hiába próbálták meg 
szembeszállani eme fenliangon nyilvánuló közvélekedéssel; 
a lengyelek velők szemben is vitatták Magyarország szabad 
királyválasztási jogát. Nem kevésbbé táplálták János Zsig
mond ambitióját az Izabella udvarában élő és a Magyar- 
országból oda zarándokló magyarok, a kik panaszt panaszra 
halmoztak, hogy mennyire elnyomatnak az idegenek (németek) 
által, régi szabadságuk s újabb alkotmányos biztosítékaik 
ellenére.

Az osztrákbarát íőurak megmondották azt is, mivel 
gondolják a királyfit kielégíteni: 1. a herczegség felszabadí
tása (adómentessége, törvénykezési függetlensége stb.) á lta l; 
2. hogy senki se vétessék ki előjogok, privilégiumok által az ő 
herczegi hatósága alól; 3. hogy jegyese, Johanna főherczegnő 
adassék Izabella udvarába, hogy együtt nevekedjenek mind
ketten 2) ; 4. távolítsák el a királyné udvarából az ott élő 
magyarokat s elégítsék ki az otthoniakat, hogy ne legyen okuk 
panaszra; végűi 5. ki kellene engesztelni Petrovitliot is, a 
russiai vajda magához hívhatná, hogy kegyelmet eszközöl 
számára a római királynál.

A királyné udvarában élő magyarok közűi legtöbb 
befolyása volt Csákig Mihálynak, Izabella titkárának, a kire 
illam amissi regni, sepe incusat in  faciem matrem, quod cesserit sine 
urgente causa Transylvania et anchelat reverti domum. Qui omnia haec 
contemnat, quae nunc m ater illius nomine gerit. Sed ipsémét, per se esset 
benevolentia vinciendus, qui certe minis non terrebitur, sed potius ad 
querenda auxilia provocabitur.« A követek jelentése hazaérkezésük 
után. (u. ott).

') »In principali negotio pueri operer pretium  est, u t Vra S. Mtas 
clementer intelligat, per Poloniam apud magnates et nobilitatem com
munem esset hanc vanam opinionem, quod puero illi jure debeatur 
regnum Ungariae, — et nisi Vra s. Mtas illum  contentet, merito posse 
repetere jus suum.« (U. o.)

2) Si puelulla sponsa designata jam  nunc daretur reginae Isabellae 
educanda, u t simul educarentur ambo (u. o.)

IZABELLA ÉS JANOS ZSIGMOND LENGYELORSZÁGBAN.
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a királyné mindenben hallgatott, s a kihez nagyon ragaszko
dott. A magyar befolyás megszüntetéséhez az első lépés az 
leendett, hogy Osáky Mihályt eltávolítsák a királyné udvará
ból ; a mit meg is kísérlettek, de hiába, mert Izabella nem 
bocsátotta el udvarából leghívebb magyarját, a, ki a legválsá
gosabb viszonyok között is állhatatosan kitartott mellette.1) 
A bécsi követek sokat érintkeztek ő vele is s feljegyezték ama 
nyilatkozatát, hogy szívesen szolgálna ő a római királynak is, 
de nem hazája kárára, melyet már-már elveszettnek lát. 2)

A lublini országgyűlésre való menetel, mint látjuk, sok 
tekintetben tanúlságos volt a bécsi követekre nézve. Nemcsak 
a lengyel közvéleménynyel ismerkedtek ott meg bővebben, de 
külföldi követségekről is értesültek. Azt már tudták előbb, 
hogy török ős franczia követek jártak Lengyel- és Magyar- 
országban, Izabellához és Petrovithhoz;8) fel is említették 
szemrehányókig a lengyel királynak, a ki azt felelte rá, hogy 
Lengyelország szabad állam, a ki ide akar jönni, tetszése szerint

’) Csáby Mihály előbb gyulafejérvári kanonok s Izabella m eghitt 
tanácsosa volt még Erdélyben. F rá ter Györgynek, kivel az 1543-iki 
országgyűlésen vallásügyi kérdések tárgyalásánál ellenkezésbe jö tt, sok 
tekintetben ellenlábasa, úgy, hogy a »barát« Erdély átengedése alkalmá
val Csáky kiadatását is követelte a királynétól ; de Izabella ebben nem 
engedett s magával vitte Lengyelországba. E gyütt té rt vissza onnan a 
királynéval. János Zsigmond uralkodása idején befolyása még növeke
dett : já r t  Bécsben követségben a Miksával való kiegyezés tárgyalása 
végett (156 .), elkísérte u rá t a belgrádi táborba Szolimán szultán látoga
tására (1566.), a honnan visszatérvén, kanczellárjává tévé János Zsig
mond. Őt te tte  végrendelete egyik végrehajtójává s neki hagyományozta 
(harmadmagával, Békéssel és Hagymási Kristóffal együttesen) Huszt 
várát 30,000 írtban. A vallásújítási mozgalmak őt is magokkal ragadták 
s élete végén Socinus hívének vallá magát. Az 1571-iki interregnum 
idején nagy befolyása volt az országos ügyek vezetésére. A fejedelem
ségre inkább Békést, m int B áthoryt óhajtotta, de látván az ország köz- 
hangúlatát, nem exponálta m agát Békés mellett. 1572-ben halt meg, 
m int ősz aggastyán (80 év körűi).

2) »Ipse verő Csáky constanter perseveret illic, etiam cum summa 
inopia, — dicens se libenter quidem serviturum yrae g. JVIti, sed non 
cum periculo patriae, quam videret pene amissam.« A követek végső je len
tése Lengyelországba küldetésökről. (D. n. 1554. apr.)

8) »Zarambam« és »Owassowski < »ad concitandam Reginam et 
Petrowyth.« (U. o.)
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jöhet nemcsak egy várba, de bárhová. Az országgyűlésre 
viszont oláh követője érkeztek a moldovai vajdától és jelentést 
tettek a királynak, hogy a szultán keményen ráparancsolt a 
vajdára, hogy a szomszédos török basákkal és beglerbégekkel, 
úgyszintén a tatárokkal egyesülve, vezesse vissza a királyfit 
Erdélybe,, különben tnzzel-vassal elpusztítja országát. A vajda 
a keresztyénséghez hűnek valid magát, de a szultánnal nem 
mer kikötni. A múlt évben is a szultán parancsára kellett 
betörnie Erdélybe (csakhogy engedelmességet mutasson), de 
néhány házikó felégetése után — úgymond ·— minden nagyobb 
kártétel nélkül visszavonúlt. r)

A moldovai követek előterjesztéseiről értesülvén a bécsi 
követek, kérték a lengyel királyt: hasson oda, hogy a mol
dovai vajda Erdély ellen ne támadjon. »"Nem parancsolhat 
úgy neki, mint más alattvalójának!« -- volt a király válasza. 
A helyett a russiai vajda, a kinek a. leányát feleségűi kérte a. 
moldovai vajda, azt ajánlotta, hogy küldjön titokban maga a 
római király követet Moldovába, de előbb küldje hozzá, hogy 
ő felöltöztesse »more patrio.« A lengyel királyi lovasság 
parancsnoka pedig (Bretwycz) azzal biztatta a követeket, 
hogy a tatárnak majd adnak ők dolgot, s e kettő (a tatár és 
moldovai) nélkül a török sem mer Erdély ellen indúlni. Szóval 
a, jó tanácsot széltiben osztogatták a lublini országgyűlésre 
összejött urak a bécsi követeknek. Az öreg Tarnowski, a kit 
podagrája miatt magok a követek látogattak meg, azt taná
csolta, hogy a lengyel király is küldjön követet Izabelláéval 
együtt a szultánhoz, különben nem lesz semmi eredménye, 
s legjobb lenne, ha a. békekötésnél a török előtt Erdélyt egy
általában nem említenék, mert különben minden törekvésük 
meghiúsul.

Mielőtt a követek Lublinból eltávoztak volna, nem mu
lasztották el kérni a királyt, hogy ne adja Izabellának a 
magyar határszéli várost, Sanokot, ennek fejében a szerződé
sen felül is kárpótlást ígértek urok nevében. A lengyel király

') »Etiam anno proxime elapso, dum ad m andatum  Turc§ in spe
ciem obedientie ostendisset quidem incursionem in Transylvaniam  et 
domunculas aliquot combussisset, tamen sine majore detrimento ad 
propria fuisset regressus.* (A követek végjelentésében)
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kitérőleg azt válaszolta, hogy legyen nyugodt e felől Ferdi
nand királyi onnan Izabella, ha akarna sem tehetne semmit, 
mert ott a várnagy a király embere, Izabelláé csak a jöve
delem, melyet még Magyarországból kijövetelekor neki 
adott. / ,

így végződött az első lengyelországi követküldés. Kevés 
eredménynyel, sok jó tanácscsal távoztak a követek Lublinból 
és siettek vissza 1554. tavaszán Ferdinándhoz, ki akkor a 
magyar országgyűlésen volt Pozsonyban.x) Husvét napján 
(márcz. 25.) SzaTcolczán volt a zágrábi püspök s onnan tudó
sítja urát, hogy »valamit csak elértek a lengyelországi követ
séggel, de nem azt, a mit ők a lengyel királylyal együtt 
akartak.« 2) Pozsonyba érve, (a hol a király ápr. 18-áig maradt), 
élőszóval és írásban is megtették jelentésöket.

J) L. Fraknói : Magyar országgyűlési emlékek III. k. 464. 1.
2) A zágrábi püspök Lerdinándnak »Zakoltze« s. die Resurrec

tionis 1554. Lehet, hogy Logus Mátyás, hazája, Szilézia felé vette útját, 
mert a püspök egyedül ir. A végjelentés azonban mindkettőjük névé- . 
ben szól.
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Lengyel követek Becsben, Izabella és János Zsigmond érde
kében. — Vég János követsége Erdélyből a szultánhoz. — 
Ferdinand követői küldi Vilnába a lengyel királyhoz és 
Varsóba Bona királynéhoz Haidenreich Erazmust. — Iza
bella egy hónapi határidőt tűz ki Ferdinándnak, tartozásai 
megfizetésére. — Ferdinand halogatja a fizetést. — Izabella 

szövetkezni készül a törökkel Erdély visszafoglalására.

A lengyel király és az özvegy királynék a kockoi össze
jövetelen elhatározták, hogy Izabella érdekében követeket 
küldenek Becsbe, Ferdinándlioz. A követküldéssel nem késle
kedtek. A király tüstént kijelölte követéül Myszkowski Mik
lóst, radomi várnagyot, oswiecimi, zathori és miedzireci ka
pitányt és Kromer Márton, wislicai eustost, krakkai kanono
kot és kir. titkárt (a későbbi hírneves történetírót és érseket.) 
A királynék Koekoból egyenesen Varsóba mentek s tüstént 
gondoskodtak (márcz. közepén) a követség kellő felszerelésé
ről. Az öreg királyné, a király követeinek adta át az ő meg
bízatásait és Ferdinándnak szóló levelét. 1) Izabella külön kö
vetet küldött, udvarmesterét, Czikowski Miklóst, kir. étek
fogót, a krakkai várnagyot. Ferdinándhoz intézett levelében 
»engedelmes szolgálójának és leányának« írja magát; 2) János 
Zsigmond is könyörög, mint »engedelmes szolgája és fia,«

J) »Soror Bona regina« aláírással Ferdinándnak, Varsó 1554. 
márcz. 20. » . . . dedimus nos quoque id illis negocii, u t nomine nostro 
cum Mte Vra de iisdem rebus agerent« (t. i. a király követeiJ — Bécsi 
codex 34. lev.

“) »Obsequentissimn serva et filia Ysabella.« Ferdinándnak Varsó 
1 5 5 4 . márcz. 1 6 . (IT. ο. 3 4 . lev.)
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hogy legyen iránta és édes szülője iránt atyai indúlattal és 
pártfogással.*)

A követek 1554. márcz. vége felé indúltak útnak s 
Bécsbe érkezvén, élőszóval és írásban is Ferdinand elé ter- 
jeszték a Kockoban megállapított pontokat. A nevezetes ok
mány részletesen körülírja Izabella és János Zsigmond kívá
nalmait, mind a pénzbeli adósságot, mind á sziléziai hcrczegsé- 
geket illetőleg. Tartalma a kövétkező :

A 106,000 aranyforint fizettessék meg a következő mó
don. A százezer forint pünkösd napjáig, a hatezer, Szt.-György 
napjáig. És pedig a király a sziléziai határszéli Tarnowicig 
(Tersopitiam ?) a maga költségén szállíttassa, és ott adassa 
át a királyné meghatalmazottjainak. A háromkirály napjától 
(jan. 6.) pünkösdig eső kamatot Ferdinándnak- »ajándékozza« 
Izabella.

Az 5000 frt évi jövedelem-pótlék fejében kapjon birto
kot, (a melynek jövedelme kitesz annyit) és pedig azt is 
pünkösdig. A múlt évről visszatartott 5000 frtot is fizessék 
ki Szt.-György napra a királyfinak. .

Tost vára adassák át a királynénak és fiának s múlt évi 
jövedelme fizettessék mindjárt ki.

A megölt Fráter György kincséinél· egy része adassék 
át nekik.

Az a 40,000 forint, melyet Ferdinánd Fráter Györgytől 
kölcsönkép felvett, fizettessék meg »a kölcsönadó akarata'ér
telmében« 2) a királyfinak, mert ez az ő pénze volt, a mint az 
Frater György relatiójából is bizonyos.

Az ágyúk, hadi szerek, por. golyó sth. úgy Erdélyből, 
mint Kassáról vitessék pünkösdre Opuliába, (a mint azok a 
királyné lajstromában elő vannak számlálva).

Adjon Ferdinánd biztosító levelet, hogy többé nem gya
núsítja és vádolja a királynét (!)

Hogy a Jcirályfi szabad és független fejedelem legyen: 
birtoka ne maradjon hűbére a cseh királynak.

Az első hely a sziléziai herczegek között őt illesse.

0 »Obsequentissimus servus et filius Joannes Sigismundus.« Fer- 
' dinándnak 1554. márcz. 16. (IT. ο. 35. lev.)

s) »Secundum voluntatem ipsius F ratris Georgii,«
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Senki ne felebbezhessen a királyné és fia ítélete ellen. 
Senki se idéztethessék ki törvényre alattvalói közül.

A herczegség lakosai Ferdinándnak semmiféle contri
bution régi vagy újabb adót fizetni ne tartozzanak.

Egyházi és világi ügyekben a hűbérjog egyedül a király
nét és fiát illesse.

A királyné fia, mint javainak örökös ura, szabad tet
szése szerint adhassa, cserélhesse, idegeníthesse el birtokait.

Alattvalói ne legyenek kötelesek hadi szolgálatot telje
síteni senkinek másnak, mint ő neki.

A herczegség határai választassanak el a szomszédokétól 
a Ferdinand költségén (a mint a régebbi szerződésben is fog
laltatik ).

.Ha érezre akadnának a herczegség területén, joga le
gyen pénzt veretni.

Végűi mindemez előjogok biztosítására állíttassék ki 
ünnepélyes privilegium s mindezekbe Csehország rendei is 
beleegyezzenek.J)

Egy szóval, Izabella, maga számára az erdélyi szerződé 
teljesítését, fia részére pedig az Erdélyért cserébe adott her- 
czegségek teljes függetlenítését kívánta, hogy ott mint sou- 
verain fejedelem uralkodhassék.

A mily gondosan részletezve körülírja Izabella az ő kí
vánalmait, ép oly kimért és száraz Ferdinánd felelete, a mit 
először vicekanczellárja által élőszóval, és azután írásban ada
tott át a lengyel király és a királynék követének. A mivel 
szerződésszerűleg tartozott, annak megfizetését halogatni 
akarta; a mivel nem tartozott, azt egyáltalában nem is 
ígérte.

Ferdinánd felelete röviden annyiból állott, hogy a 
100,000 aranyat, úgy a fi000-et és az 5000 irtot pünkösd he
lyett (a mint Izabella kívánta) csak a jövő (1555) évi víz
kereszt napjára (jan. fi.) akarná megfizetni. A mi kára volna

J) »Articuli in Kocko conscripti,« a m int azokat Czikowski Mik
lós, Izabella követe, a királyné nevében és meghagyásából Ferdinánd elé 
terjeszté Bécsben, 1554. apr. (?) (Bécsi codex 36—37. lev.)

SZADEOZKY : IZABELLA..  3
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miatta a királynénak, azért hajlandó kárpótolni. A többi 
kívánalmakra is fog felelni, a mint a jog és méltányosság 
megkívánja. 1j

Ily sovány eredménynyel bocsátja útnak Ferdinánd 
(1554. május 5-én) a lengyel király követeit, kérvén Zsigmond 
Ágostot, vesse latba tekintélyét, bogy Izabella a vízkereszti 
határidőt elfogadja s ő ne engedje, hogy valaki alattvalói közűi 
a százezer arany most meg nem fizetése miatt elfogassák, vagy 
zaklattassék, és ne tűrje, hogy a lengyelek ellene, vagy országai 
ellen valamit indítsanak ; gondosan vigyáztasson főkép arra, 
nehogy nnokaöcscse, az opuliai és ratibori herczeg (t. i.dános 
Zsigmond) Lengyelországból kivitessék.« 2) — Bona király
nét is kéri, hogy anyai tekintélyével hasson Izabellára és, hogy 
semmiféle segítséggel ne legyen iránta az ő (Ferdinand) or
szágai és uralma ellenében.8) János Zsigmond »fejedelemről, 
fiáról és kedves rokonáról« sem feledkezik meg: biztosítja 
atyai szeretetéről és mindenről, a mivel egy jó atya szeretett 
fiának javára lehet — és reményét fejezi ki, hogy belátja, mi
szerint ő nem kíván egyebet, mint a mit a becsület és méltá
nyosság követel.* 4 * * *)

A lengyel király követei eme válaszszal és levelekkel 
visszatértek Lengyelországba; de Izabella követe Bécsben 
maradt és lépéseket tett, hogy a királyt kedvezőbb válaszra 
bírja. — Nem remélte — úgy mond replicájában — hogy

>) Ferdinand válasza a lengyel király és Bona királyné és Izabella
követeinek, 1554. május elején. (Bécsi codex 37—39. lev.)

2) ». . . e t sedulo curaturam , ne illunis Sertis v rae nepos, dux Opo-
liensis et Batiboriensis e regno abduci queat.« Ferdinánd a lengyel
királynak. Bécs 1554. máj. 5. (Bécsi codex 43—44. lev.)

8) ». . . Confidimus Sertem yram  eidem (sc. Isabellas) contra nos, 
regnaque et dominia nostra nihil auxilii collaturam  esse.« Ferdinánd, 
Bona királynénak Bécs 1554. máj. 5. (U. u. 43. lev.)

*) Ferdinánd, János Zsigmondnak Bécs 1554. máj. 6. »Princeps, 
fili et consangvinee charissime ! . .  . Volumusque eandem Dilnem tuam  
vicissim etiam nobis omnem paternum  amorem expectare, qui a syncero 
patre in amantissimum filium conferri p o te s t. . . Nihil praeter honesta
tem et aequitatem postulemus.« (u. o. 47. lev.)
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királynője kívánalmaira csak ilyen feleletet kapjon s megújítja 
kéréseit, nehogy azzal a felelettel kelljen visszatérnie.x)

Ferdinand válasza lényegében ugyanaz lön, mint előbb, 
hogy a 100,000 frtot csak vízkereszt napjára ígérheti; de (s 
ez újabb engedmény!) a batáridő meghosszabbításából eredő 
kárt hajlandó azzal kárpótolni, hogy a 6°/0-os kamat helyett, 
7 -8 sőt 10°/0-os kamatot is kész fizetni. De ennek fejében 
aztán Izabella írjon mindjárt a töröknek, az erdélyi és tiszán
túli elégedetleneknek, hogy Erdélyről végkép lemondott. Mi
helyt megírja a kívánt levelet, tüstént megkapja a 6000 ara
nyat és az 5000 frtot, úgy szintén Tost (»Tossegk«) várát. 
A többi kívánalmak felől most sem ígérhet semmit, mert 
azokról Csehország és Szilézia rendei nélkül nem határozhat.2)

A krakkai várnagy, Izabella bű udvarmestere, ezzel sem 
elégedett meg. Látván, hogy ő maga engedékenységre nem 
bírhatja Ferdinándot, magasabb protectio után nézett s ke
rülő úton próbált Ferdinánd szivéhez férkőzni. Közbenjárásra 
kérte fel Ferdinándnál s-aját fiát, Miksát, a cseh királyt, (mint 
a kinek hűbére alá tartoztak a szóbanforgó sziléziai herczeg- 
ségek) és ennek nejét a spanyol Máriát. És ez használt: Fer
dinánd az eddigieknél jóval nagyobb engedményeket tett, Alig 
pár nap múlva az előbbi válasz után (máj. 8-án) újabb felele
tet adott Izabella követének s megígérte, hogy egy hónap 
múlva, 1554. jun. hó 8-ára a 6000 aranyat és az 5000 frtot 
elküldi Boroszló városába, a hova a királyné küldje el meg
hatalmazottját nyugtatvány mellett, az átvételre. Továbbá 
reudeletet ad ki, hogy akkorra Tost várát is adják át, a múlt 
évi jövedelemmel együtt. Fiának, Ferdinánd főherczegnek is 
meghagyta, hogy akkorra az ágyúkat Opuliába szállíttassa. 
János Zsigmondnak pedig, mint Oppeln és Ratibor hercze- 
gének, a berczegségeibe való beigtatás határidejét a jövő 
vízkeresztig meghosszabbítja.3) - De ennyi engedmény fejé
ben, ő is megvárja, hogy Izabella most már rögtön küldjön

0 Izabella követe, Czikowski Miklós replicája Ferdinándnak. Bécs 
1554. d. n. (U. o. :S9—40. lev.)

8) Ferdinánd nevében válasz Izabella követének, 1554. máj. 5. és 
8. közt. (u. o. 40 — 41. lev.)

8) »Terminum ad accipiendam investituram  feudi.«
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követet a szultánhoz, erdélyiekhez, tiszántúliakhoz és Petro- 
vithhoz, hogy őket a hadi mozgalmaktól elvonja. — A százezer 
aranyra várjon a jövő vízkeresztig. Frater György kincsei 
felől, a tőle felvett 40,000 frt kölcsönről és a töhbi kívánal
makról is határozni fog nem sokára.1)

Izabella követe tehát még sem ment egészen üres kéz
zel haza. A nyert ígéreteken kívül, magával vitte Miksa cseh 
királynak és nejének levelét, melyben közbenjárásuk eredmé
nyéről tudósítják a királynét, kérvén, hogy most már ő is en
gedjen a király kívánalmainak; ők ezután is készek érettük 
közbenjárni.* 2 3 *) Ferdinánd sem szorítkozik csupán a hivatalos 
válaszadásra; Izabellának küldött barátságos levelében úgy 
hivatkozik a tett engedményekre, mint a mely bizonysága 
lehet atyai jóindúlatának, melylyel iránta és »közös fiók« 8) 
iránt viseltetik; s reményét fejezi ki, hogy szintén hajlani fog 
az ő kívánalmára. *)

*

Izabella, ha tán többet remélt is bécsi követküldésétől, 
örömmel gondolt arra, hogy kívánalmai jókora részét egy 
hónap múlva meg fogja kapui s ez első lépés leendett a vég
leges kiegyezés felé. — De a portáról érkezett újabb hírek 
megzavartak mindent, s újra felizgatták Ferdinándot Iza
bella ellen.

, Alig távoztak el ugyanis a lengyel követek a bécsi 
udvarból: egy erdélyi követ, a brassai Vég János érkezett oda, 
hogy jelentést tegyen portai követségéről, a hová őt az erdélyi 
vajdák (Kendy és Dobó) küldötték a lázadás lecsendesítése 
után. (1553. deczemberében.)

Vég János jelentéséből kitűnt, hogy Izabella és Petro- 
vith, a múlt évi mozgalom meghiúsúlása után, 1552 deczember

’) Ferdinand nevében utolsó válasz Izabella követének, a lengyel 
király követei eltávozása ritán. Bécs 1554. máj. 8. (B. c. 41—42. lev.) 
Ferdinánd a lengyel király követének is megküldi másolatban az újabb 
feleletet, máj. 8. (U. o. 44. lev.)

2) Mária cseh királyné Izabellának. Bécs 1554. máj. 7. és Miksa 
Izabellának máj. 8. (U. o. 45—47. lev.)

3) ». . .erga nostrum  communem filium«. . .
*) Ferdinánd Izabellának. Bécs 1554. máj. 8. (II. o. 4G. lev.)
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havában szintén küldöttek követeket a portára, egy lengyelt 
és egy magyart, O sseck i Márkot és B a k y  'Pált. Ezek a köve
tek épen a szultánnál voltak, midőn az erdélyi követ (Vég 
János) oda érkezett.

A két ellenpárti követség találkozása érdekes episodo- 
kat rögtönzött a hatalmas szultán udvarában. A nagyvezér 
szembesítette őket egymással. Azok a jelenetek, melyeket a 
törökök a két ellenséges követséggel eljátszattak s Izabella 
követeinek diadala, a nyílt rendelet János Zsigmond Erdélybe 
visszavitelére : meggyőzték Ferdinándot, hogy Izabella csak
ugyan fondorkodik ellene a töröknél. S most a leghitelesebb 
forrásból értesült mindezek felől.

Vég János Konstantinápolyban, -  a szultán nem lévén 
otthon — először Unstern *) basához (a szultán vejéhez) ment, 
a kinek első kérdése volt, hogy az adót behozta-e a hatalmas 
császár számára ?

Bizony nem hozhatta — felelte Vég uram -  mert a 
múlt nyáron Petrovith lázadást indítván Erdély ellen, a ren
deknek katonákat kellett felszerelni, s Moldva és Oláhország 
felől, úgy Déva s Várad felől a török ellen is a határokat kel
lett védeniök.

A szultán nagyon haragszik ám rátok — jegyzé meg 
erre Bustem hogy az adót be nem kiildtétek. Hát Kywán 
csauszt miért tartották vissza az erdélyiek az egész nyáron át ?

— Ennek oka is a Petrovith mozgalma volt.
— Mit is akar tulajdonkép az a Petrovith ? kérdezé 

Bustem basa.
— Erdélyt akarja megszerezni (affectare et querere) 

János király fia nevében; de az erdélyi urak nem akarják 
tűrni Petrovith uralmát, mert sem vitézségre, sem származá
sára nézve nem különb, mint ők.2)

— Tehát az erdélyi rendek nem szeretik Petrovitliot ? 
Ha ti nem szeretitek, mi sem szerethetjük — feleié Bustem. De 
hát ki most Erdélyben az úr ?

’) Vég mindig Rustan-naM. írja.
s) »Cum nec virtute, neque etiam familiae nobilitate illi inferiores 

essent.« Vég János jelentése Bécsben 1554. máj. 21. (B. c. 52—58. lev.)

IZABELLA ÉS JÁNOS ZS1GMOND LENGYELORSZÁGBAN.
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— Miután a hatalmas császár Erdélyre ráírt, hogy a né
met katonákat elbocsássák és válaszszanak magok közöl vaj
dát, megválasztották Kendy Ferenczet.

— De a hatalmas szultán azt is írta, hogy a választandó 
vajda, János király fiát vigye vissza s az ΰ nevében kormá
nyozzon, a mit Kendy nem tett. Hát Dobót ki választotta 
vajdává ?

Erre a kérdésre a törökverő Dobó Istvánról, Vég uram 
zavarba jött s azt felelte, hogy erről nem tud semmit.

— Ha te azt mondod, (folytatta Rustem a vallatást) hogy 
Kendyt a szultán parancsából választották, ha zászlót kül
dene neki, hogy menjen Bées ostromára seregével: vájjon 
menne-é? 1)

Erre már igazán nem tudott a követ mit mondani; a 
rendek felelnének meg erre, — adta válaszúi.

Beesteledvén, Rustem szállására bocsátá Véget, meg
hagyván, hogy kora hajnalban, mielőtt Szinán basához menne, 
jöjjön újra hozzá.

Úgy is lön. Másnap Vég bemutatta a szultánnak és a 
basáknak szóló leveleket s azután Kywán csauszszal együtt 
Szinán basához ment.

Szinán basa keményen fogadta őket. Előbb a csauszra 
rivalt rá, hogy hol volt olyan soká s miért nem hozta be az 
adót? a Petrovith-mozgalommal való mentegetőzés után a 
követre förmedt rá, haragos arczczal:

— Jó, hogy ide jöttéi, majd megtanítunk téged kémkedni. 
A múltkor is járt itt Erdélyből követ czím alatt egy áruló 
kém, a ki megugrott a hatalmas szultán magas portájáról; 
te is azért küldettél, hogy kikémleld, mit csinálunk.2)

0 Si tu , inquit Iiustan, dicis, F r. Kendy ex commissione pot. 
Caesaris in  vajvodam electum esse, cum Caesar inv. illi mandaret, ac 
vexillum m itteret, u t cum exercitu secum ad oppugnandam Vienuam 
proficisceretur, iret-ne ¥ (Vég János jelentésében. Bécsben 1554. máj. 21.)

2) -D icit (t. i. Vég) Zynan passam ipsi nuntio irato vultu dixisse. 
Jode, jode, bene quod venisti, te docebimus explorare, nuper erat etiam a 
dnis Transilvanis missus nomine quidem nuncius,re autem proditor et ex
plorator regni pot. caesarie, qui ab excelsa porta Caesaris aufugit, tu  quo
que trad ito r missus es, u t quid ageretur, explorares, iliisque referres.«(U. o.)
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Vég János mentegette magát, hogy ő nem árűló, nem 
kémkedni jött, ő becsületes és tisztességes ember s megbíza
tása az, hogy menjen a szultánhoz, bárhol találja fel.1)

-  Jól van, menj tehát, (felelte Szinán basa,) készülj fel 
gyorsan és siess a szultán után, éjjen nála találod a te ellen
feleidet.

Konstantinápolyból felkerekedvén, elindultak a szultán 
fölkeresésére, — ki a persákkal való hadakozás miatt, Kis- 
Azsiában volt a hadakkal. Hat hét múlva értek Galilaeába, 
(törökül Halep városába,) hol a szultánt találták. A nagy
vezér, Ahmed (Vég szerint Amhat) basa, rögtön látni akarta 
őket, s át sem öltözhettek; úgy a mint voltak, csatakos úti 
ruhában kellett hozzá menniök Kywán csauszszal.

A nagyvezérnek az volt első szava Véghez : hogy mert 
adó nélkül oda menni ?

— Nem lehetett összeszedni, de behozzák mihamar; vagy 
küldjön a szultán valakit s annak, Ferdinand király paran
csából, rögtön kezébe adják, de azon feltétel alatt, hogy Petro- 
vithot az erdélyiek felett uralkodni ne engedje.2)

— Nem kell itt hazudozui, igazat beszéljetek! vágott 
szavába a vezér pasa.

— Higyje el Nagyságod -  mentegetőzék Kywán csausz 
- nem hazudunk, de igazat mondunk, hiszen ha hazudnék

nyakam gyönge fonal volna Nagyságod éles szablyája alatt.8)
A szóváltást a nagyvezér lengyel származású titkárának 

Efraim bégnek belépése szakítá meg, a kinek a basa átadta a 
hozott levelet. Ez épen olyan kíméletlenül támadt a boldog
talan erdélyi követre:

-  Jó,hot/y jöttél, te árűló, kívántalak látni, hogy megtanít-

') »Nec proditor sum, neque exploratum veni, sum vir probus et 
honestus. . . mihi est commissum pergam ad caesarem ubicunque inve
nire potero.« (U. o.)

2) . . .  »Ex jussu et voluntate sermi regis Ferdinandi, ea tamen 
conditione, si pot. caesar Petrow ytium  Transylvanis dominari non per
miserit.« (II. o.)

s) »A m hat: non opus est hic mendacio, verum oportet dicere. Dixit 
Kywan : credat M. V. nihil nos mentiri, sed verum dicere, nam si quid 
mentirer, jugulum meum contra gladium acutum Mae Vrae esset tan- 
quam subtile filum.« (U. o.)

IZABELLA ÉS JÁNOS ZSIGMOND LENGYELORSZÁGBAN.
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sunk, miké'p járj te követségbe hamisított levelekkel; jól tud
juk, hogy a levél, melyet az erdélyiek nevében átnyújtottál, 
Szebenben koholtatott, amaz álnok Haller Péter által, a mit 
pecsétje is nyilván elárul. 1)

Nemcsak a vezérbasa és titkára, de a többi Izabella- 
párti törökök is nagy gyalázással illették Véget, még Mah- 
med, a bécsi renegát dragomán is.

Másnap, midőn ismét Ahmedhez mentek - még mele
gebb napjok volt. Ekkor szembesítették őket Izabella köve
teivel. Mikor a basához beléptek, a két követet: a lengyel 
Osseckit és a magyar Baky Pált, több törökkel együtt talál
ták ott. Ossecki kezdte a támadást:

»Itt látom — úgymond — azt az embert, a kit Nagysá
goddal egy hónap óta várunk. Ki légyen, nemes-e, vagy pa
raszt ? 2) ki küldte ide ? nem tudjuk. Ha az erdélyiek küldöt
ték, bizonyára árúló és kém s csak az adó beküldését jött 
húzni és halasztani, hogy addig Ferdinánd erőt gyűjtsön a 
támadásra.«

Erre a törökök mind Vég ellen zúdultak s szidalmazták; 
Ossecki pedig kérte a nagyvezért, hogy a szultán rendeletét 
Erdély felől meg ne változtassák.

Vég alig tudott szóhoz jutni maga mentegetésére. E h 
nem kém, de becsületes ember vagyok -  úgymond néhány
szor már a fényes portán is megfordultam, de szájamban 
hazugsággal még senki sem talált.

A nagyvezér maga is megszánta Véget s Osseckit (állí
tólag) rendre utasította: hogyan mer előtte a hatalmas szul
tán portáján valakit méltatlan szavakkal illetni. A fényes 
portára — úgy mond — bárki küldetnék is, az itt úr és nemes 
ember. Azért neked is meghagyom, hogy őt tiszteletben tartsad ; 
sőt látogassátok meg egymást szállástokon, étkezzetek együtt, 
mert én titeket ki akarlak békíteni. Ot ismerjük, hogy

’) »Bene tu  proditor, te ipsum optabam, videbis tu  traditor, quod 
docebimus, quomodo falsis fictisque literis nuntium agas, quasi nesciremus, 
literas quas praesentasti proditor nomine Transylvanorum, in Cibinio per 
illum  nequam Petrum  H aller fictas, atque excogitatas esse, id quod etiam 
ipsa sigilla manifeste arguunt.« (U. o.)

2) Czélzás Vég polgári származására.
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kicsoda, mert már járt a portán ; te, hogy ki vagy, azt még 
nem tudjuk!x)

Az erdélyi követ lélekzetliez jutva, kérte a vezér hasát, 
hogy a szultán haragját csillapítsa, a miért János király fiát 
mindeddig vissza nem vitték Erdélybe.

A nagyvezér felelete nem volt nagyon biztató : A yyöz- 
hetetlen császárnak és fényes portájának akarata az, hogy 
Erdély János király fiának átadassák ; ennek jeléül zászlót és 
kardot küld a szultán István királynak. (A török így ne
vezte János Zsigmondot). Oruz (Urudzs) csauszt és Ferhad 
béget már ki is jelöltem és küldöm, hogy vigyék a zászlót 
és kardot s Erdélylyel együtt adják át István király kezébe. 
Ha az erdélyiek nem engedelmeskednének és őt be nem fogad
nák, a szultán egész hadserege ellcnök fog küldetni és az or
szág tűzzel-vassal el fog pusztíttatni.2)

A szultán akkor nem volt a városban: távol vidéken 
vadászott. Három nap múlva tért vissza, a mikor aztán Vég 
János eléje vezettetett. Az egész audientia annyiból állott, 
hogy Vég uram megcsókolta a kezét, a nagyvezér átadta a 
levelet, s a szultán azt kérdezte a dívánülő basáktól, hogy kinek 
a követe? A basák megmondák, hogy az erdélyieké s azzal 
kivezették a teremből, hogy kint várja meg a szultán válaszát.

Ahmed ezt á választ hozta ki neki:
A hatalmas és győzhetetlen császárnak és fényes por

tájának akarata az, hogy az erdélyi urak és a három nemzet, 
István királyt Erdélybe visszavigyék és őt uralják. Ha nem

J) . . .  »ac unus ad ' alterius hospitium eat, simulque comedatis, 
ham vos ego bene concordare faciam. Istum  hominem, quis sit, novimus, 
cum aliquoties in excelsa porta pot. caesaris fuerit, te, quis sis, nesci
mus.« (U. o.)

-) »Inv. Caesaris et suae exc. portae voluntas et determinatio est, 
ut Transylvania filio Joannis regis detur, in hujus signum et testimonium 
vexillum et gladius a pot. caesare m ittitu r Stephano regi, filio Joannis 
regis. Ig itu r jam  voluntate caesaris ego Orwz chawz et Ferham  beg elegi, 
ac mittam, qui vexillum et gladium una cum regno Transylvania in ma
nus Stephani regis dare deheant, si itaque huic voluntati Caes. Mtis 
Transilvani obedientes non erunt, eumque recipere ac audire noluerint, 
omnes exercitus caesaris contra eos concitabuntur, et vos et patria vestra 
ferro igneque consumetur.«
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engedelmeskednek, elvesztik az országot. Megesküdt a szultán 
császári hitére, hogy ha vissza nem viszik a gyermeket, Őket 
kardra hányatja, városaikat, falvaikat tűzzel emésztett meg. 
Megparancsolta a moldovai és oláh vajdáknak, a szandsák- 
bégeknek, Kászon budai basának, a szegedi szandzsáknak és 
az összes végbeli törököknek, továbbá a tatár kánnak, hogy 
ha az erdélyiek a királyfit visszavinni nem akarnák: Erdélybe 
üssenek s azt tűzzel-vassal elpusztítsák. *)

Erős elhatározása és akarata az is a hatalmas császár
nak, hogy Ferdinand király az erdélyi részekből kezét teljesen 
kivegye, mert a szultán semmi áron nem tűri, hogy a »bécsi 
király« Erdély ura legyen, és ne is remélje, hogy vele addig 
békét köthet.

A nagyvezér hozzá tette azt is, hogy Erdély a szultánt 
a kard jogán illeti, mert Budát fegyverrel elfoglalta s Erdély 
mindig Budához tartozott, onnan bírták (?). Továbbá a szul
tán azért sem hagyhatja el a királyfit s nem tűrheti, hogy 
valaki elnyomja, mert ő a gyámja ; midőn Budát elfoglalta, az 
ő kezébe adatott a gyermek és ő esküvel fogadta, hogy el 
nem hagyja s annyit ad neki birodalmából, a miből tisztessé
gesen megélhet. Nem volna azért méltó oly hatalmas császár
hoz, hogy védenczét elnyomni engedje.2)

’) »Voluntas inv. et pót. caesaris et exc. suae portae haec e s t : Ut 
dni et 3 nationes T ranniae Stephanum regem, filium Joannis regis in 
Tranniam  reducant, recipiant, ejusque dominio ohediant, regnumque ipsi 
omnino tradant. Nam si tali voluntati pot. C. inobedientes fuerint, am it
ten t regnum. Ju rav it enim C. iuv. ad fidem suam caes., quod nisi in tro
duxerint puerum, faciet eos ferro, oppida, villas et civitates eorum igne 
consumere, ac solo moenia aequare. Hoc perscripsit vaivodis Moldaviensi, 
Transalpino, sanchiako Nikapoliensi, Kazon pasae, pasae Bosnensi, san- 
ckiako Szegediensi, pasae Budensi et omnibus Tureis in confiniis existen- 
tibus ; insuper Akanchiis et T artarorum  principibus, u t si Transylvani 
regis filium reducere nollent, ju x ta  pot. C. voluntatem in Tranniam irru 
ant, ferro et igne sevissime devastent.« (U. o )

2) »Haec etiam determ inatio et firma voluntas pot. C. est, u t rex 
Ferdinandus suam manum ex ditione Transylvanica penitus excipiat ac 
etiam deinceps aliquid ne erga Tranniam attentet, nam certus sit, quod 
pot. C. nullo modo vult et patitur, ut ipse Tranniae dnus s i t ; nec speret se 
pacem cum pot. C. inire posse, quousque omnino manus suas ex Trannia 
non exceperit. D icit enim Amhat pasa, quod pot. Cem T rannia jure belli
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E válaszszal tért szállására az erdélyi követ. Ahmed 
este újra hívatá s ezeket mondá a szultán nevében:

- János ! ha, az erdélyieknek- annyi eszöl·- volna, mint 
eyy hét éves gyermek nél·, magoknak kellene könyörögni azért, a 
mit a szultán önként ajánl, hogy saját verőkből adjon nekik 
királyt. Tudjátok meg, hogy ha ti mindnyájan kardra hányat
tok s országotok elpusztittatik, a földnek mégis István király 
lesz az ura. A szultán és mi mindnyájan csodálkozunk, hogy 
Ferdinand király miért ellenzi az ő visszavitelét és uralmát, 
mikor leányát feleségűi ígérte neki. Még neki kellene gondos
kodni, hogy ne kóboroljon idegen országban.1 j Arra nézve 
pedig — folytatta — hogy gyermekségét, tapasztalatlanságát 
és a fejedelemségre elégtelen voltát adjátok okúi, az a vála
szunk, hogy van Erdélyben a három nemzet között elég derék 
és bölcs férfi, a kik tanácsosai lehetnek a gyermeknek s a 
kik helyette kormányozhatnak, ő legyen csak uratok, hogy 
fejedelem nélkül ne tengődjetek és kapkodjatok ide s tova.2)

concerneret et h ab e re t: cum enim Budam ferro ceperit, Transylvaniaque 
semper ad Budam possessa sit et pertinuerit, merito ergo sibi ea provincia 
etiam nunc debetur ju re  belli.

Praeterea pot. 0. non potest puerum derelinquere, nec u t aliquis 
eum opprimeret pati, cum suus sit orphanus, ac cum Budam cepisset in 
manus suas, infantulús in  ulnas G*s sit datus, ibique infantulo juram ento 
se astrinxerint, eum nunquam derelicturum ac tantum  sibi ex regno suo 
daturum, unde bene vivere posset. Ig itu r non esset tum  potenti caesare 
dignum, si a quoquam opprimi sineret.« (U. o.)

‘) »Joannes ! pot. caesar sic dicit : si Transylvanis vel tantum  
mentis ac consilii esset, quantum  puer septem annorum haberet, tunc 
magnis muneribus ad suam C. Mte™ accederetis, maximisque supplicatio
nibus haec, quae vobis u ltro  offert, peteretis,u t sc.ex vestro sangvine vo
bis regem daret, nam certi sitis, si vos omnes gladius devorabit, regnumque 
devastabitur, terrae tamen ipsius Stephanus rex erit dominus. E t pot. ac 
inv. C. m iratur, nosque omnes cum eo, cur Mtas regia, rex sc. Berdinan- 
dus dominationi ac reductioni Stephani regis obsistat, ac contrarius sit, 
cum intelligamus filiam puero in futuram  uxorem promisisse.« (U. o.)

2) »Ubi autem --  dixit pasa — pueritiam  ac ignorantiam insuffi
cientiamque pueri causamini, et objicitis, non satis esse videtur, nam 
non .dubito ego in T rannia bonos viros ac prudentes esse, in ter tres illas 
nationes, ex quibus ordinentur ac constituantur puero boni consultores, 
qui et eum regant, ac regnum ipsum gubernent, u t puer sit tantum  d o 
minus, ne sine principe huc atque illuc vacillemini ac divagamini. « (U. o.)
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Még az adó felől kérdezősködött Vég, hogy hát arról 
mit határozott a szultán ?

Ahmed azt felelte, hogy ezután semmi adót nem kíván 
Erdélytől, ha István királyt elfogadják. Yálaszszanak egy 
kincstárnokot, a ki a jövedelmet kezelje, az adót István 
királynak ajándékozza. Karánsebest és Lúgost is neki adomá
nyozta, az adománylevél Petrovithnak elküldetett.

Búcsúszavai ezek voltak a vezérbasának: Ha az erdé
lyiek nem akarnának István királyért küldeni, elküldi érte a 
szultán Mahmud dragománt és Baky Pált, hogy a török se
reggel Erdélybe visszavigyék. Ha ez a sereg nem tudná be
vinni, azt akarja, a szultán, hogy Lippán vagy Temesvárt lak
jék addig, míg ő maga visszafoglalja Erdélyt. Megnyugtatáséi 
még hozzá tette azt is, hogy Petrovith nem fog parancsolni az 
erdélyieknek, hanem szolgája 'lesz István királynak, a kitől 
elválasztani nem lehet, »mert a mint mondják, vérségi kapocs 
is van közöttük.« *)

Petrovithnak parancsolatja van, — úgy mond — a szul
tántól, hogy senkit tisztében ne háborgasson, mindenki ré
gebbi jogában hagyassák, mert a szúltán minden erdélyinek 
megbocsátotta az ő vétkeit. 2)

így végződött Vég János követsége. A szultán leveleket 
küldött általa az erdélyi vajdáknak és a nemeseknek, a melyek
ben megbocsát az adó be nem küldéséért, elfogadván mentsé- 
göket, hogy, mivel a szolnoki bég és a temesvári basa a Pet- 
rovith-lázadást támogatta, az adót be nem szedhették. De 
meghagyja, hogy János Zsigmondot fejedelmid s behozataláig 
Petrovithot kormányzóin ismerjék el. Kemény szavakkal hang
súlyozza, hogy Erdélyről Eerdinánd javára lemondani semmi 
föltétel alatt nem hajlandó. »Magyarország s Erdély min
ket a kard jogán illet, — úgy mond —. mert azokat Lajos 
királytól meghódítottuk és János királynak adtuk; s eskü
szöm a mindenható Istenre, hogy Ferdinand ha csak egy 
maroknyi földet kívánna is Erdélyből s azért a világ összes 
kincseit vagy egész birodalmát kínálná, mégsem adnék neki

') »tum etiam quod sangvine ei junctus dicatur.«
a) Vég János jelentése Becsben 1554·. máj. 21. (B. c. 52—58. lev.)
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csak egy talpalatnyi földet sem Magyarországból és Erdélyből; 
ellenben János király fiának és Petrov ith grófnak mindenben 
segítségére leszek.« *)

Ilyen értelemben küldött rendeletet a szebenieknek és 
brassaiaknak is : hogy István király iránt hűséggel viseltes
senek, s őt bármely várokba beereszszék. 2)

A székelyekhez pedig Eötvös Péter magyar renegátot 
küldötte a királyfi érdekében.

A szultán szavainak tettei adtak még nagyobb nyoma
tékük Petrovithot megajándékozta Lúgossal és Karánsebessel 
s a két vár 4000 arany fr.tot tevő jövedelmével, (hogy kéznél 
legyen, Erdély közelében); a ki tényleg oda is tette át laká
sát. Mahmud dragoniánt Lengyelországba küldötte a lengyel 
királyhoz, Izabellához és a királyfihoz, felszólítandó ez utóbbit, 
hogy jőjön vissza Erdélybe; Oruck (Urudzs ?) csausz által 
pedig zászlót küldött számára. (Ezek, úgy látszik, a visszatérő 
lengyel-magyar követséggel küldettek.) Végűi megparancsolta 
az oláh és moldovai vajdáknak, a török basáknak és bégeknek, 
hogy »István királyt« Erdélybe visszavigyék.

-X -

Ferdinánd mindezekről a legközvetetlenebb forrásból, 
magától Vég Jánostól értesült Pécsben, 1554. május 20—21-én. 
E hírek annál mélyebb hatást tettek reá, mert egyidejűleg 
arról is értesült,, hogy a moldovaiak, havaseliek és tatárok 
már készen állanak az Erdélybe ütésre.

Ferdinánd tehát tüstént követet küldött a lengyel 
királyhoz (máj. 26-án) Vég jelentésével s a szultán leveleinek

0 A szultán az erdélyi vajdáknak és nemeseknek Vég János által 
Aleppóból 1554. márcz. 4. v. 5. L atin ra  fordította a királyi tolmács és 
Mahmut csausz. . . éprima mensis Rebinlachyr a. 961.)

»Per deum omnipotentem vobis prom itto, si Ferdinandus rex sal
tern pro tan ta  terra, quantum unus in manum accipere potest, totum  
thesaurum orbis vel tota regna sua daret, adhuc pro uno obolo de terra 
Hungária et Transylvania sibi non concedam, neque in  potestate sua 
dimittam, filium regis Joannis et magn. comitem Petrovith  in omnibus 
necessariis auxilium praestare volo.« (B. c. 58 — 60. lev.)

. 2) A szultán a szebeniekhez és brassaiakhoz. Aleppo 1 554. már- 
czius 4. v. 5. (U. o. 60. 1.)
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latin fordításával, hogy győződjék meg saját szemeivel Izabella 
fondorlatairól s ítélje meg azokból, mily hiábavaló volt az ő 
mentegetőzése. »Ezek után (izente követe által) a jún. 8-ára 
kitűzött fizetésből s Tost vára átadásából semmi sem lehet, 
sőt a miért a törököt minden ok nélkül (?) ellene izgatja, fel
mentve érezhetné magát mindenféle tartozás alól a királyné
val szemben. Kéri, hogy vonja el Izabellát a törökkel való 
fondorkodástól. Ha eláll veszélyes terveitől, ő is teljesíteni 
fogja, a mit Izabella követének ígért; ha azonban le nem 
csillapítja a nevében indított mozgalmat, kénytelen lesz ő is 
fellépni ellene.« A követnek a lengyel királytól Bona király
néhoz kellett mennie, hogy ő is értesüljön mindenről s vesse 
latba anyai tekintélyét, hogy Izabella veszélyes terveitől el- 
vonassék és teljesítse Ferdinánd régebbi kívánalmait.])

E követséggel Heidenreich Erazmust bízta meg Ferdi
nánd, a kit ezután is több ízben küldött Lengyelországba. 
1554. május 27-én indúlt el ő Bécsből s június 19-én ért 
Vilndba, a hol a lengyel király ez idő tájban tartózkodott. 
Még ugyanazon nap este audientián fogadtatott. A szokásos 
üdvözlet és oratio kíséretében átadta a szultán levelét (ere
detiben — bizonyára magyar nyelven — és latin fordításban), 
úgyszintén Vég portai követségéről szóló jelentését (kivonat
ban). Megbízatását, melyet élőszóval előadott, másnap írásban 
is bekivánta a király.

Heidenreichnak sokáig kellett várnia a király feleletére, 
mert mielőtt ez válaszolt volna, Ferdinánd izeneteit Varsóba 
küldötte, (a hol akkor Izabella tartózkodott) s magához hi
vatta a királyné titkárát és udvarmesterét Czikowski Miklóst, 
a ki a múltkor Bécsben járt követségben.

Izabellát nem lepték meg Ferdinánd újabb vádjai, mert 
egyenes forrásból is értesült már azokról. Június 8-ára 
ugyanis, mely az adósság egy részének törlesztésére kitűze
tett, elküldötte emberét Boroszlóba; de ez üres kézzel érke
zett onnan vissza, értesítvén úrnőjét az újabb vádakról, a 
melyek miatt pénzt nem kapott. Haidenreich még útban volt,

fi Ferdinand utasítása Haidenreich Erasmus számára, Bécs 1554. 
máj. 26. (b. c. 48 — 51. lev.) Megbízó levele kelt máj. 27-én. (u. o.)
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midőn Izabella panaszszal fordul ez újabb megaláztatás és 
»gyanúsítások« miatt Miksa cseh királyhoz, a ki a múltkor 
közbenjárt érette. »() már emberek közzé menni is restell 
— igy panaszkodik. — Látja, hogy maga és árvája ügyét 
egyedül a jó  istenre kell bíznia /« x)

Izabella udvarmestere és titkára junius 23-án érkeztek 
Vilnába. A király, által fogadtatván, előadták Izabella pana
szát, hogy az ígéretek újra nem teljesíttettek, hiába járatta 
emberét Boroszlóba. Látja immár — izente — hogy a római 
király végkép elhagyta s utoljára is kénytelen lesz a törökre 
bíznia magát.

■ Ez izenetek és panaszok hatása alatt adott választ 
Zsigmond Ágost királya bécsi követnek, junius 24-én (a mely 
azonban csak két nap múlva — 26-án — adatott át neki 
írásban). A király, nővérének fogta pártját és válaszában 
hangsúlyozza, hogy meggondolandó : nem volna-e tanácsosabb 
a magyar királynét a szerződés teljesítésével kielégíteni, mint
sem a halogatással elkeseríteni és arra kényszeríteni, a mitől 
eddig visszariadt?I Különben ígérte, hogy követet fog kül
deni Ferdinánd érdekében Izabellához. 2)

Haidenreich még tovább is Vilmában maradt, hogy 
Radziwill herczeggel, a vilnai palatínussal és a vicekanczellár- 
ral értekezzék, a kiknek szintén levelet vitt Ferdinándtól. 
A vieekanc'zellár fontos leleplezéseket tett előtte. Bevallotta, 
hogy János Zsigmond Erdélybe visszaviteléről már egy év 
óta tanácskoznak; de ők ellene voltak. Nem annyira a király
nétól lehet tartani (úgy mond), a ki Magyarország közeléből 
is eltávozott, s anyjánál lakik Varsóban, mint inkább a

!) Izabella Miksa cseh királynak. Varsó 1554. jun. 16-án (b. c. 
62—63. lev.) Czikowski Miklós Miksának jun. 15. (u. ott) Miksa válasza 
Izabellának Ebersdorfból 1554. júl. 10. (b. e. 65 — 67. lev.)

2) A lengyel király nevében adott válasz Haidenreichnak. Vilna, 
1554. jun. 24. . . . »Relinquit autem Ser. haec. Mtas regia expendendum 
sermo et exc. dno Rom. regi, an non consultius esset pactis et conditioni
bus conventis cum s. dna Hungáriáé Regina satisfacere, quam eas 
extrahendo, animum M "■'· illius reginalis satis alioqui afflictum, magis 
etiam exacerbare, atque illi ea consilia capiendi, a quibus se abhorruisse 
adhuc dicit, neeessitatem imponere.« (b. c. 78 — 79. lev.) A lengyel király 
Ferdinándnak jun. 24. (u. o.)



48 SZÁDBCZKY LAJOS.

királyfitóla kinek már pdyhedzik a bajusza s nagyon vágyik 
vissza régi hcizájába. Osseckiról, a portán járt követről, azt a 
felvilágosítást adta a vicekanczellár, hogy régebben Izabella 
udvarnoka volt, de újabban Petrovith szolgálatába szegődött, 
s azt hiszi, hogy egyedül Petrovithtól küldetett a szultánhoz 
követségbe, Izabella akarata nélkül, a ki ha egyet értene is 
Petrovithtal, csak azért tenné, hogy elégtételt vegyen magá
nak a szerződés nem teljesítése miatt s csak addig tenné, a 
míg ki nem elégíttetik. Petrovith viszont azért használja fel a 
királyné és királyfi nevét, mert máskép nem tudna párthíve
ket szerezni. A vicekanczellár megmutatta a moldovai vajda 
levelét is, melyet ez a russiai palatínushoz affelől írt, hogy őt 
a szultán kényszeríti Erdély ellen fellépni, de igyekezni fog, 
hogy az sok vérontás nélkül történjék.

Radziwill herczeggel junius 28-án jött össze a bécsi 
követ. Tőle is fontos dolgokról értesült. 0  mondotta meg, 
hogy mit beszélt Izabella titkára a lengyel királynak úrnője 
nevében, hogy mennyire panaszkodott újabb kudarcza m iatt: 
hogy ő (Izabella) már ötször írt a felől sajátkezű levelet, a 
miért Haidenreich ott jár. Radziwill maga is ajánlotta a 
Boroszlóban megtagadott pénz elküldését, mert (úgy mond) 
egy bolond oly követ dobhat a, kútba, a melyet tíz okos is nehe
zen húzhat k i.1) Ha a királyné támogatná is Petrovithot 
(vélekedők Radziwill), csak azért tenné, hogy ő reá hagyja 
kincseit az agg harczos,2) a ki viszont azért édesgeti őt' az 
örökség ígéretével a maga pártjára, hogy szabadon garázdál- 
kodhassék az ő védőszárnya alatt. 0  sem hiszi, hogy Ossecki a 
királyné küldötteként járt volna a portán. Radziwill végűi azt 
a tanácsot adta, hogy Eerdinánd engedné át nekik mihamar 
Oppelnt és Ratibort, hogy oda mennének lakni, távol az öreg 
királynétól (a kit a lengyelek nem szerettek); de másként alig 
menne Izabella, csak ha a római király leányát (a kettő közűi 
Helénát emlegetik) hozzá adná nevelés végett, a mi nem volna 
példátlan, mert pl. Ferdinánd neje is úgy volt Miksa császár-

’) »unum quidem stultum  lapidem in aqua projicere posse, quern 
decem deinde sapientes difficulter extraherent.« Haidenreich jelentése 
Ferdinándnak, Bécs, 1554. jul. 19-én (b. c. 69 — 77. lev.)

a) . . .  u t thesauro illius eo mortuo potiantur (u. o.)
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nál nevelőben a házasság előtt. Ez annál inkább fontos lenne, 
jegyezte meg a vilnai vajda - mert ez által a királyfi gondo

lata elvonatnék Erdélytől, s mikorra felnőne, úgy elfelejthetné, 
hogy egyedül jegyeve foglalná el minden gondolatát. Amit, ha 
látnának az erdélyiek, magától megszűnnék minden mozgalom 
s a törököt is könnyebb volna onnan kiszorítani »unitis viri
bus.« 1j - Kadziwill a felől is biztosította a követet, hogy 
török követ nem volt a lengyel udvarban a király házassága 
óta és nem is várnak most sem.

Haidenreich junius 28-án távozott Vilimből és július 
4-én érkezett Varsóba. Másnap (5-én) fogadta őt Bona, az 
öreg királyné. Mindenekelőtt azt kérdezte: magán- vagy köz
ügyekben jött-e ? .Feleletére, eltávolította az ott jelen lévő 
urakat és azután hallgatta meg előterjesztését.

A királyné tüstént kész volt feleletével. A római király 
(úgy mond) nem úgy bánt Izabellával,· mint királynéval, vagy 
mint leányával; de mintha közönséges nemes asszony lett 
volna. Eélni lehet, hogy Erdély sem Ferdinande, sem Izabelláé 
nem lesz, hanem egy harmadiké, a török zsarnoké.2) Föl
panaszolta, hogy Izabella az ő nagy szükségében már kétszer 
iáratta emberét Boroszlóba s ott semmit sem kapott. Azt 
gondolja tán ő felsége, hogy 15,00(1 írttal háborút lehet indí
tani? Beleegyezett volna a magyar királyné abba is, hogy a 
100,000 arany Irt a lengyel királynál tétessék le, a czélból, 
hogy azon Lengyelországban vagy Sziléziában földbirtokot 
vegyen. Ő is hangsúlyozta, hogy a királyfi már-már kész 
ifjúvá, fejlődött s önállóan kezd gondolkozni és vádolja any
ját, hogy miért hozta ki Öt abból a virágzó szép országból, ide, 
a hol szükséggel kell küzdeniük! 3) - Végűi felajánlotta, hogy 
kész összejönni Ferdinánddal Olmiiczben, hogy leánya ügyé-

') Haidenreich jelentésében . . . János Zsigmond ». . . remotus ab 
Transylvania, regni oblivisceretur atque ad sponsam animum adji
ceret« (u. ott).

a) »Sertcm suam (so. Izabellám) a Mte Vra non u ti reginam aut 
tiliam, sed ut nobilem mulierem tractatam  fuisse.« Fél, hogy »nec 
ipsa Mtas V. nec ipsa serma regina Hung. Transylvania potiantur, sed 
ad manus tertii istis difficultatibus Tyranni sc. perveniat.« (.Haidenreich 
juh 19. jelentésében.)

“) »Dixit difficile sibi esse negocium, et puerum arescere, ac varii 
szÁnnozicr : ιζλμϊγ,ι,α. 4
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hen kiegyezzenek; oly szívesen elmegy Olmiiczbe — tette 
liozzá — mintha csak kertjébe sétálna le !x)

Miután Bonn királyné leányával tanácskozott, jul. 9-én 
írásban is átnyújtá feleletét, mely szerint Izabellának semmi 
része sincs a török fondorlatokban, Ossecki nem az ő követe 
volt. Sőt ő panaszkodik keservesen és könyek között a római 
király ellen, hogy miatta a legnagyobb árvaságba és vég- 
inségre jutott, úgy, hogy nem volna hol fejét lehajtsa, 
ha anyja és fivére nem gyámolítanák. Nem lehet nálánál sze
rencsétlenebb s hogy ennek ki az oka, ítélje meg a jó isten ! 
Gondolja meg Ő felsége, hóra szokta érzetni a szegénység és a 
kétségbeesés az embereket.2)

Az írásbeli felelethez ezt az erős záradékot csatolta az 
anyakirályné: »Ha a római király azt, akarja, hogy a magyar 
királyné többé ne. vágyakozzék a magyar királyságra. és oda 
többé visszatérni ne törekedjék: tegyen eleget egy hónap lefor
gása alatt mind a régebbi, mindaz újabbi föltételeknek és szer
ződéseknek. Ez az egy hónapi határidő julius 9-étől számít- 
tassék.« 3)

ingenii etiam erga matrem esse, eumque gravari, u t qui in  viridi regno 
vixerit, et educatus f  uerit, jam  inopia contentus esse debeat.« (u. o.)

')  »Offerebat se paratam esse cum M “ Vra Olmntziae convenire, 
ac inter M>“u V,um et serniam filiam, negotium componere, atque 
dicebat, quod tam lubenter Olmutz ad M'em V. venire vellet, quam h ic 
in  hortum suum descendere. . . . Jam  ad constitutam  praestationis diem 
ipsam serniam reginam Isabellam ex sua inopia duos suos misisse homi
nes Yratislaviam, ubi nihil datum  fuisset.« (u. o.)

s) Bona királyné felelete Haidenreichnak. Varsó, 1554. jul. 8. 
»Q upi vicissim graviter et lachrim abiliter serniam filiam suam de sermo 
rege Rom., quod ad summam orphanitatem et extremam fere pauperta
tem detrusa sit tam  longa promissione et pollicitatione ejus regiae Mt!< 
expeetatione, ita  quod nec quo vertat au t caput suum una cum ili"'" 
filiolo suo dedinet, habeat omnino, et nisi per serniam m atrem et fratrem 
suos obsmos sustentaretur, e t provideretur. Nemo illa prof'ecto miserior 
esse posset, cuius rei quis causa s it, judicium  dei esto . . . .  Perpendat 
Mtas ejus regia pro sua prudentia, quorsum paupertas et desperatio 
homines detrudere solet.«

3) »Conditionem hanc infrascriptam proponendam adhuc voluit 
serma Regina Hungáriáé sermo regi Romanorum :

Si M,as regia Rom. vult, u t serma Regina Hung, amplius regnum 
Hungáriáé non affectet, nec illuc redire con tenda t: faciat satis Mlas R.
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A búcsú audientián (jul. 9.) élőszóval is ismételte Bona 
királyné, hogy Izabella teljesen ártatlannak vallja magát a 
neki tulajdonított praktikákban; Osseckit Petrovith küldötte 
a portára. Az öreg királyné is baljóslatokat tett, hogy gon
doljon ő felsége Erangepánra (!), a ki azt szokta volt mondani 
hogy ha az isteneket meg nem indíthatja, más módhoz folya
modik!1) Végűi megújította ajánlatát az olmüczi talál
kozást illetőleg, hozzá tévén, hogy Izabellát is sikerűit 
rábeszélnie, bogy ezen tárgyalás kezdetén elmegy Oppelnbe.

Mielőtt Haidenreicb Varsóból eltávozott volna, beszélt 
Izabella udvarmesterével Czikowskival, a ki őt (jul. 9.) meg
látogatta. Tőle hallotta, hogy csak két nappal Varsóba érke
zése előtt török követ járt Izabellánál, a kinek a szultán fel
ajánlotta, Erdélyt, de a királyné (tette hozzá az udvarmester) 
nem fogadta el, sőt még köszönetét sem mondott érte, hanem 
megmaradt a, római király iránti hűségben és engedelmes
ségben. a)

A bécsi követ maga Izabellával nem érintkezett. He
lyettesítette őt a lengyel királynak Izabellához küldött követe, 
Sirakowski János. Azonban ez a követség sem vitte előbbre a 
megoldást. Izabella hasonló elkeseredéssel és önérzetesen 
válaszolt királyi üoscsének, mint anyjának és általa Ferdi- 
nándnak. O nem adott okot úgy mond - -  a római királynak 
a. vádaskodásra; ártatlan mindazokban, a mikkel gyanúsítta- 
tik.8) Méltán fájhat neki, hogy testvérét is ellene akarja han-

Rom. iu tra  unius mensis decursum omnibus pactis et conditionibus tam 
prioribus quam recentibus per nigrum curiae ipsius sermae Reginae de 
libertatibus ipsi sermo Regi Rom. propositis. Cujus mensis tempus incipi 
debet nona ju lii 1554.« (b. o. 81—82. lev. Bona királyné maga is ír t pár 
sort Ferdinandnak júl. 8-án.)

9 Ime a »flectere si nequeo superos, Acheronta movebo« — m agyar
lengyel kiadásban. Haidenreich Julius 19. jelentése így adja Bona 
királyné szá jába: »Dicebat, u t Mtas V r a  meminisse vellet Frangepani, 
qui dicere solitus erat, u t quoniam deos movere non posset, recurrere 
vellet ad alia remedia.«

2) »... quae quidem Sertas sua audisset, non accepisset tamen, neque 
gratias ullas egisset, in observantia et fide erga M*em y .  permanens« 
Haidenreich jelentésében.

:l) Izabella felelete Syrakowski Jánosnak, a lengyel k irály  követé
nek. Varsó, 1554. júl. 10-én: »eam videlicet istius modi tractatibus aut

■ 4*
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golni. Hálával tartoznék a római király s nem örökös gyanúsí
tással.Neki volna oka inkább a panaszra, hogy midőn udvarmes
terét barátságos ajánlatokkal küldi vissza Becsből, ugyanakkor 
követet indít a lengyel királyhoz vádaskodással. - Kéri a len
gyel királyt, legyen igazságos bíró és intse a, római királyt, 
hogy ne halogassa tovább a szerződés teljesítését s ne kínozza 
őt ilyen gyanúsításokkal, mert olyanra találja elszánni 
viayát, a 'mire eddig nem gondolt.J) Bár szőrűit helyzetben 
van, mégis hajlandó egyideig várni illetékei megfizetésére; de 
ha az a szokott módon ismét csak halogattatnék, tiltakozik, 
hogy nem ő lesz az oka, ha olyat tesz, a mire a. végszükség 
kényszeríti, mert látja, istenre kell bíznia ügyét, hogy a leg
főbb bíró legyen védője az ö özvegységénél·, ártatlanságának 
és fia árvaságának! 2)

Haidenreich Erazmus követsége tehát egy lépéssel sem 
vitte előbbre a kiegyezés ügyét. Lengyelországból 1554. július 
19-én ért vissza Becsbe és tett jelentést követsége eredmé
nyéről. Tapasztalataiból azt a tanúságot vonta le, s azt taná
csolta Ferdinándnak, hogy vagy a fizetésre vagy az olmüczi 
összejövetelre (Bona királynéval) el kell szánnál magát; lm 
nem akarja, hogy Izabella Erdélybe visszatérjen és a tör öl- 
ajánlatait elfogadja.8)

practicis nullam unquam causam aut m ateriam dedisse, puramque et 
manifestam innocentiam suam semper mansuram esse adversum ea; de 
quibus insimulatur.«

9 Kéri Izabella a lengyel k irály t »ut aequum se judicem in eo sibi 
praebeat, ac ser. Kom. regem hortetur diligentius, ne istiusmodi suspicio
nibus atque dilationibus praestandi ea, quae debentur eius Mtem torqueat 
diutius, neve ad illa tentanda, vel amplectenda deducat eam (sc. Isabel- 
lam), de quibus nunquam cogitavit, ad quae jam  non invitatur solum, 
verum etiam cogitur.« (u. o.)

8) . . . ^Testatum esse vult, si quid faciet, quod invitam facere 
cum gemitu et lachrimis necessitas coget, fiduciamque omnem suam in  
deo collocat, quocl is erit adjutor- orbitatis et lachrimarum M»· suae 
innocentiaeque puerilis filii ejus orphani.« (U. o. b. c. 92 —95. lev.)

s) »Habebit igitur S. M. Y. negotium Transylvaniae ex parte 
Sertis ejus au t circa solutionem, au t in conventu Olomucziensi acquies
cere, ne Sertas ejus in Tranniam  redire et oblata a Turea accipere velit.« 
H aidenreich juh 19. jelentésének zárszavai, (m. f.)
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Ferdinand nem követte sem a lengyel király, sem Bona 
királyné, ép oly kevéssé a jóindulatú lengyel scnatorok, sem 
pedig saját· követének tanácsait. Csodálatos egykedvűséggel 
fogadta a fenyegető híreket, Izabella elkeseredését s ultimátum
ként hangzó és i'élreérthetlen fenyegetéseket tartalmazó vála
szait. Mindig tudott újabb és újabb ürügyet találni, hogy 
szerződésileg elvállalt kötelezettségei teljesítését elodázza. 
Láttuk, mily kapóra jöttek a múltkor a portai hírek, Ossecki 
követsége sth., hogy a Boroszlóba való pénzküldést ne telje
sítse. Hiába jött vissza követe Haidenreich Lengyelországból 
azokkal a biztosításokkal, hogy Ossecki nem volt Izabella 
követe (a miben ugyan Ferdinand méltán kételkedhetett), 
hogy a török biztatásai daczára, ők Erdélybe visszatérni nem 
készülnek: Ferdinánd megmaradt a mellett a húza-vona 
politika mellett·, melylyel Izabellát -  akarva nem akarva — 
végre is a török-szövetségbe kergette.

Ferdinánd most is keresett és talált ürügyet újabb 
haladék nyerésére. Bona királynénak azt válaszolja Haiden- 
reieh által küldött levelére és kívánalmaira, hogy a lengyel 
király megígérvén, hogy a, királynékhoz követet küld s a vá
laszról őt tudósítani fogja, de mert még aug. 1-éig sem kapott 
tőle értesítést, érdemleges választ addig nem adhat s a felté
teleket oly rövid idő alatt, mint kívánják (t. i. aug. 9-éig) nem 
teljesítheti. — Azonban Ferdinánd nemcsak fizetni nem akart, 
de a, Bona királyné által indítványozott olmüczi találkozást is 

bár udvarias formában — visszautasította, a mi által 
érzékenyen megsértette a büszke öreg királynét. Mentségül 
azt hozta tel, hogy Csehországba kell mennie, a hol aug. 28-án 
országgyűlés leend, a hol szóba akarja hozni Izabella azon 
kívánalmait is. melyeket a cseh rendek nélkül megadni nem 
lehet (a, herczegségek adómentességét sth·). Kilátásba helyezte, 
hogy az országgyűlés után követet fog küldeni, hogy az olmü
czi összejövetel felől határozzanak. Kéri, hogy »ezt a kevés 
időhalasztást« (ismét vagy 2 —3 hónap!) türelemmel fo
gadják. L

’) Ferdinand Bona királynénak. Becs, 1554. aug. 1-én (bécsi állam- 
levéltár 282. sz. codex 82. lev.).
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Izabellát azon közben török, oláh követek és Petrovitb 
küldöttei ostromolták, bogy fogadja el a felajánlott segítséget 
és siessen be Magyarországba, a hol sereggel és minden szük
séglettel felkészülve várják Erdély visszafoglalására. Csak 
akarnia kell s elvesztett országuk ismét az övék leend.

Az özvegy királyné nem akarta elhamarkodni elhatá
rozását. Várta Ferdinand feleletét, hogy elfogadja-e az 
augusztusi fizetési terminust, vagy nem. És addig vissza
tartotta a hozzá érkezett követeket. Lakását ekkor már ismét 
PiotrTcoivba tette át, a hol szabadabban fogadhatta az idegen 
követeket s közelebb volt a magyar határhoz. — Egész el
járása azt tanúsítja, hogy nem akarta meggondolatlanul a 
török karjaiba vetni m agát; de végső menedékül fenn akarta 
tartani a török segélyt, azon esetre, ha Ferdinánd csakugyan 
nem teljesítené Erdély átengedése fejében tett ígéreteit.

A mint Bona királyné Ferdinánd válaszát megkapta, 
tüstént értesítő arról leányát. Izabella felelete, melyet anyjá
nak s általa Ferdinándnak újabb halogatásaira ad, mutatja, 
hogy immár a türelem végső szála is elszakadóban van. Nem 
sokban különbözik az a nyílt hadizenettől.

Ebből a húza-vonából nem következtethetek egyebet 
(írja anyjának 1554. aug. 15-én), mint hogy ő felsége az 
általam elvesztegetett időt magának akarja kamatoztatni. 
Látom, hogy a szerződéseket és ígéreteit soha sem fogja tel
jesíteni. Én teliát feladva minden abba helyezett reményt, 
ahhoz vagyok kénytelen nyúlni, a mitől eddig visszatartottam 
magamat.1) Megvárakoztattam a török, oláh és Petrovitb 
követeit, a kik nemcsak buzdítanak és unszolnak, hanem kérvo- 
kérnek, fogadjam el, a mit ők nekem és fiamnak önkényt 
ajánlanak, hogy siessek oda, a hol ők nagy sereggel várnak:

') Izabella Bona királynénak l ’etricoviae 1554. ulie assumpt. 
B. V. Mariae.« (aug. 15.) Ferdinánd válaszából »nihil aliud colligere 
possumus, quam ejus Mtem istis procrastinationibus praestandi ea, quae 
nobis debentur, id solum conari, u t tenapus, quod nos cum magno damno 
nro vult perdere, ipse sibi lucretur, niliilque jam magis in aperto est, 
quam pactorum et promissorum effectum a rege ltom. nunquam nos 
consecuturas esse : spe itaque omni horum abjecta, adeo, a quibus hacte
nus abstinuimus, tandem animum convertere cogimur.
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minden készen van, csak az én akaratomat várják. Eddigelé 
nem feleltem nekik, vártam, hogy ő felsége kielégít, de mint
hogy nem teszi: itt van az alkalom, hogy máskép segítsek 
magamon. Azt forgatom elmémben, hogy elmulaszszam-e ezt 
a jó alkalmat, melyet nekem a sors kínál ? Tovább már nem 
tűrhetek. *) Hogy eddig vártunk, lássa abból a római király 
iránta, való engedelmességünket, de hogy addig várjak, a míg 
ő akarja, azt semmikép sem ígérhetem. Minthogy pedig a 
római király még most sem tűz ki határozott időt tartozásai 
teljesítésére; ilyen bizonytalan reménységgel nem lehetünk 
megelégedve, liánom isten oltalmára bízzuk ügyünket /« 2)

Hona királyné (a kinek leánya azt is írta, hogy nevében 
semmiféle Ígéretet többé ne tegyen a római királynak a tovább 
várakozás felől) Izabella eme hadizenetszerű válaszát azzal a 
tanácsadással küldötte meg (aug. 19-én) Ferdinándnak, hogy 
ne várja be a prágai országgyűlést, hanem mind a pénzössze
get, mind egyebeket, a mivel leányának és az ő fiának a szer
ződés értelmében tartozik,· tegye le a legrövidebb idő alatt és 
ez által vegye elejét· annak a veszedelemnek, a mi a késedelem
ből és a kielégítés halogatásából származnék. 8)

’) Detinueramus usque huc oratores, Turcicum, Yalachicum et 
Petri Petrovics, qui non hortan tur solum, au t persvadent, verum instant, 
u t accepto ah eis, quod nobis et filio nro attu lerin t, quamprimum con
tendamus ad locum, ubi cum magno exercitu expectamur, re ipsa quae 
dantur effectum eorum assecuturi, modo ipsi velimus, aliaque omnia 
quaecunque nobis ad eam rem essent necessaria, parata esse n u n c ian t; 
quibus hactenus nihil respondimus. Nunc etiam nobis offert occasio 
aliud quod amplectamur. Estque omnino quod animo nro volvamus, 
an sir, amm ittenda occasio haec, quam nunc tempus offert 'i . . . Nos 
humani nihil a nobis alienum putemus, non videmus, quo modo id ultra 
ferre possimus, quod nos in dolorem tandem inducit, et rerum lirarum 
facultatem attenuat.

2) Hogy addig várjak, »quousque ser.Kom. rex cupit, id nos facturas 
Mii yrae (Hónának) non promittimus, et ne quid nro nomine hac in 
parte Mtas V. spondeat, admonemus. Quemadmodum enim s. Kom. rex 
nullum tempus certum ad praestanda ea, quae nobis debet, in Iris suis 
expressit, ita nos quoque in hac spe inceita  contenti esse nolum us: com
mendatis in protectionem divinatu rebus nris.« (Bécsi államlevéltári 
cod. 85 — 86. lev.)

8) Bona királyné ferdinándnak. Varsó, 1554. aug. 19. Égd feleleté- 
közöltem leányommal, a küldött levélben adja rá  válaszát. »Si nos cont
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Ferdináudot még ez sem indította meg. 0  csak haladt 
tovább azon az úton, a mely Erdély elvesztésére vezette őt.

Általában az egész alkudozás menetét Ferdinánd és 
Izabella között a Msalmatlansár/ és az őszinteség hiánya jel
lemzi. — Ferdinánd nem bízik Izabellában s amaz állí
tása, őszinteségében, hogy Erdélybe visszatérni nem óhajt, s e 
miatt a szerződésnek könnyen beváltható részét sem teljesíti. 
Izabellának még több oka, van a bizalmatlanságra, mert E r
délyért kárpótlásul jóformán semmit sem kapott s így feljo
gosítva érezte magát, hogy Erdély visszanyerésére törekedjék.

Ebben a circulus vitiosusban mozog Ferdinánd és Iza
bella, alkudozása s ez, a dolog természeténél fogva, csak is 
újabb és újabb bonyodalmakhoz, nem pedig a kiegyezéshez 
vezetett.

siliorum Mbs V. s. participes essemus, sententiam lianc proponere aude
remus, u t scilicet Mfas V. S. non expectatis comitiis istis Pragensibus, ad 
quae negotia haec omnia refert, summas istas omnes pecuniarias, tum 
alia illa, quae ex pactis ipsi sermae filiae nrae et eius ill. lilio tenetur, 
Μ. V. S. reponeret primo quoque tempore, si vellet rebus suis prospicere, 
ac periculum id, quod ex tanta mora et procrastinatione satisfactionis 
hujusmodi ips. ser11""' filiae nrae et ejus M»· filio sequitur, evitare.« 
(Bécsi cod. 83 — 84. lev.)



ILL

Merénylői János Zdgmond ellen. -- Haidenreich Erasmus 
második követsöge, a lengyel- királyhoz. — Kmmer Márton 
újabb követsége Ferdinándhoz. — Izabella a magyar határra 
készüt. — Castaldo követsége Légyelországba az özvegy király
nékhoz. Izabella egyik titkára s a török csausz leleplezései 

a bécsi követ előtt.

Ferdinand és Izabella· között midőn uutr-már törésre 
került a dolog: Jémos Zdgmond élete ellen merényletet követ
tek el. E hír nemcsak Izabella udvarát és Varsót, de az egész 
Lengyelországot felizgatta.

1554. július havában történt (midőn Izabella cs fia még 
Varsóban voltak), hogy egy magyar ember érkezett a lengyel 
fővárosba, s ott tüstént jelentkezett Izabella udvarában, hogy 
őt Petrovitb küldötte — és audientiát kért, átadandó Petro- 
vitb üzeneteit. Az állítólagos követ magaviseleté gyanút kel
tett s Izabella nem bocsátotta maga elé. Miután nehány napig 
hiába várt volna és hasztalan sürgette a kívánt kihallgatást, 
úgy nyilatkozott az udvarnokok előtt: látja, miszerint őt a 
királyné vagy kémnek, vagy valami merényletre felbérelt 
gonosztevőnek tartja. E nyilatkozata után másnap hirtelen 
eltávozott Varsóból. Elejtett szavainak csak ekkor kezdettek 
nagyobb jelentőséget tulajdonítani, s hírűi adták azt a király
nénak és udvarmesterének. Ez utóbbi tüstént embereket kül
dött üldözésére és utói érvén, elfogatta. Egy közeli nemesi 
udvarházba vitték be a gyanús idegent, s vallatom fogták, 
hogy kicsoda és mi járatban van, s ki küldötte őt oda ? Fenye
getés és megkinoztatás után azt vallotta·, hogy öt, a római, 
király küldötte Varsóba, a czélból, hogy a királyfit megölje.
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E vallomás után Varsóba kísérték a foglyot, a ki ott 
megkínoztatván, állhatatosan megmaradt előbbi vallomása 
mellett, azzal toldván meg, bogy Ferdinánd megígérte neki, 
miszerint őt nehányad magával együtt mindaddig Izabella 
udvaránál fogja tartani, a míg alkalmat fog találni a gyilkos
ság véghezvitelére. Azt vallotta továbbá, hogy még három 
(más tudósítás szerint tíz) társa volna Varsóban, kik ugyan
azt a'megbízatást nyerték a római királytól. — Vallomása 
után azt az ajánlatot tette, hogy bűntársait megmutatja, csak 
tegyék ki őt olyan helyre, a honnan szabadon láthatja a járó
kelőket. Azt is vallotta, hogy társainál mindenféle méreg és 
gyilkoló szerek vannak, s hogy állításait életével is kész meg
bizonyítani.

A foglyot kívánsága szerint lesbe állították a városi 
főkapu mellett egy házban, a honnan észrevétlenül szemlél
hette a járókelőket; de állítólagos bűntársait nem fedezhette 
fel. Házkutatást is rendeztek vallomásai alapján; de ez sem 
vezetett eredményre.

Történt azonban július 18-án. hogy éjjel egy A két óra 
között belőttek a király fi ablakán. János Zsigmondnak egyik 
apródja épen az ablakban ült s a lövéstől annyira megijedt, 
hogy a székről hanyathomlok bukott alá. Midőn első ijedtsé
géből felocsúdva, magához tért, zajt ütött; a palotaőrök az 
ablakhoz siettek, s látták, a mint három ember az útcza köze
pén áll, s egyikök hosszú puskát tart kezében, lövésre készen 
az ablak felé irányozva, nyilván oly szándékkal, hogy ha a 
királyli a lövés zajára az ablakon kinézne, őt lelőjje. A palota
őrök rajok kiáltottak, s a várkapuhoz futottak, hogy elfogják a 
merénylőket; de azok hallván a kapu nyitását, különböző 
irányban szétfutottak s az üldözők elől elmenekültek.1)

’) Ferdinand Haidenreieh Erasm ust követségbe kiiklvén a lengyel 
királyhoz. Prága, szept. 4. 1554. »Ferdinandus etc. Egr. fid. nobis dilecte. 
A llatum ad nos est hisce proxime praeteritis diebus ex locis nonnullis 
fide dignis in  aula ser. principis dnae Isabellae Reginae Hung, viduae 
etc. sermones quosdam non obscure circumferri, eosdemque etiam alibi 
in pluribus regni Poloniae locis spargi et vulgari, quod se haud ita  pri
dem homo quidam ad praefatae Reginae aulam nuncium Petri Petrovich 
simulando venerit, qui posteaquam se aliquantulum  suspectum reddidis
set, jussu Sertis suae in custodiam eoniectus fuerit, et per torm enta inter-
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A merénylet híre villámgyorsan terjedt el Varsóban s 
az egész országban. Nem sokára eljutott az Prágába is, a hol 
a király a cseh országgyűlés alkalmából ez idő szerint tartóz
kodott. Ferdinánd 1554. aug. végén és biztosabban szept. 
3-án értesült arról valamelyik tanácsosától, a kinek egyik bi
zalmas embere írta meg Lengyelországból.

Férdiuáud, mihelyt a merényletről értesült, tüstént el
határozta, hogy maga mentegetésére és a kínos feltűnést kel
tett vád alól való tisztázására követet küld Lengyelországba. 
A követségre a legutóbb Lengyelországban járt ifj. Haiden- 
reich Erasmust szemelte ki, a kinek szept. 4-én már megírták 
meghízó levelét s késedelem nélkül útnak indították, hogy tilta
kozzék a Ferdinándnak tulajdonított merénylet ellen. »Hogy 
vetemedhetne ő ily gonoszságra ?! hiszen midőn sokan azt taná
csolták, hogy vegye a királyfit magához nevelőbe, azt is épen

rogatus fassus sit, sc de mandato nro ad interficiendum Ser»· mac ill. 
filium co profectum esse.

Praeterea hesterna die 'exhibitae sunt nobis ab uno consiliariorum 
urorum videndae Irae quaedam, quas quidam amicus suus e regno Polo- 
niae ad eum dedit, in  quibus scribitur passum per regnum Pol. et prae
cipue in aula Reginarum vulgari, appulisse Warsowiam ad antedictam 
s. Reginam Isabellam Hungarum quendam, qui sese P etri Petrowyth 
uunuium esse, nonnullaque ad Sertom ejus perferenda in mandatis habere 
dixerit, ideoque a Sert1' ejus audientiam  p e tie r i t; cumque inultas dies 
frustra non sine desiderio et sollicitudine expectasset, nec a Regina ad
missus esset, tandem quibusdam aulicis dixisse, sibi videri, quod a Regina 
pro exploratore vel ad patrandum  scelus aliquod subornato haberetur, 
quandoquidem Stas ejus ipsum audire nollet. E t sic illum  sequenti die 
statim  clam discessisse. Cognito autem discessu illius suspicionem exor
tam et verba, quae protulerat ab illis, qui ea audiverant, tunc primum 
paulo accuratius ponderata et ad Reginam ejusque curiae magistrum 
delata fuisse, qui auditis illis statim  homines expediverint, u t fugientem 
prosequerentur, et interciperent, — prout interceptus fuerit. Eum deinde 
serio et per minas interrogatum , quis esset, qua de causa Varsoviam ve
nisset, quid ibi negocii habuisset, aut a quo ablegatus fuisset? respon
disse. et fassum, esse_ quod a nobis ad interficiendum olim ser1"' Regis 
Joannis filium, expeditus esset, postea autem ipsum W arsoviam dedu
ctum et torturae adhibitum  idem constantissime confessum fuisse, hoc 
etiam addito, quod promiserimus illum  cum aliquot equitibus in aula 
Reginae Isabellae intertenere, donec facinori opportunitatem invenisset, 
imo tres sibi ad hocVarsoviae socios esse, qui idem,quod ipse, mandatum 
haberent, quod si sibi daretur locus, ubi liberum prospectum haberet, se et
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azért nem akarta, nehogy esetleg neki tulajdonítsák, ha 
»valami emberi dolog« történnék vele.«

A követ nem a királynékhoz, de egyenesen a lengyel 
királyhoz küldetett. Ot kérte fel Ferdinand, hivatkozva ro
konságukra és szövetségükre, hogy indítsa emberét tüstént 
Varsóba vagy Piotrkowba, vagy a hol az illető merénylő 
fogva van, vitesse maga elé, s minden módon csikarja ki 
belőle a teljes igazságot: kiféle, miféle? látta-é őt (t. i. Fer- 
dinándot) valaha? kitől és hol kapott afféle megbízást? 
stb. stb.

üadziwill herczeghez és Przerembski .János vicekan- 
czellárhoz is adott megbízó leveleket követe számára, hogy 
ezek is segélyére legyenek a kényes természetű ügy megol
dásában.

Haidenreich ez alkalommal nagyon soká, egész az év 
végéig Lengyelországban, illetőleg Litvániában maradt, de a 
magyar fogoly felől, ügy látszik, édes keveset tudhatott meg.

illos indicaturum, modo ipsos de facie videre possit. Id quod et factum sit, 
prout ei, qui Iras scripsit, demonstratum sit at) aulicis : positum enim esse 
supra portam oppidi Varsoviae, unde liberum prospectum habere queat, 
imo jactare etiam illum m ultifaria venena, aliaque m ira instrum enta 
apud socios suos inventum iri, atque haec omnia se morte sua confirma
turum  esse.

Porro foria quarta post festum  B. Margarethae ibidem accidisse, 
quod sub noctem inter prim am  et se,eundam lioram ictius bombard,ae 
ad fenestram cubiculi dicti Reginae Isabellas filii factus sit, quo unus 
ex pueris principis usque eo consternatus fuerit, u t a fenestra, in qua 
forte sedebat, in cubiculum prociderit, is postquam animum recollegis
set et aulicis, qui ante cubiculum excubias faciebant, rem deelarasset et 
illi se ad fenestram propere contulissent, viros fuisse tres in via stantes, 
quorum unus pixidem  oblongam versus fenestram direxerit, ea (denti 
comici potuerit) intentione, ut praefatum quondam· ser"" Jounnis filium, 
si forte post prim um  ictum e fenestra prospecturus esset, conficeret,. 
Sed cum dicti aulici in excubiis dispositi ad illos inclamassent, et ad 
portam  arcis concurrissent, ipsos audito portae crepitu per diversam 
quemque viam fugam arripuisse et frustra insequentibus quaerentibus- 
que aulicis tandem evasisse* (bécsi állami ltr. 282. sz. cz. 86—89. lap).

J) Ferdinand útasítása Haidenreich Erasinus számára Prága, 1554. 
szept. 4-én (m. f.). A lengyel királynak csak annyit ír (szept. 4.), hogy 
hallván, hogy méltóságát sértő hírek keringenek Lengyelországban, küldi 
Haidenreichot követségbe, teljesítse, a m it nevében kérni fog (u. ott).
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A,lengyel királyt most is, mint első kö vétségékor, Vilná- 
ban találta, ott adta elő megbízatását, kérvén a királyt, bogy 
az illető foglyot hozassa maga elé s vezesse ő maga a vizs
gálatot.

A lengyel király addig állítólag mitsem hallott a fogoly 
vallomásairól; de apósa a római király kívánságára küldött 
Izabellához, hogy kérdezősködjék a dolog felől és a syradi 
palatínushoz, a kinek vajdasága területén akkor Izabella tar
tózkodott (Piotrkowban), meghagyván a vajdának, hogy jól 
vigyáztasson az illető fogolyra. De a fogoly már akkor nem 
volt közelükben. - Varsóból ugyanis a sziléziai határszélen 
fekvő wieluni várba vitték fogságba, a mely Bona királyné 
birtokához tartozott s ő engedte át Izabellának. I tt  most újra 
vallatom fogták, erősen megkínozták a foglyot s vallomását 
beküldötték a lengyel királynak. Vallomását a király jónak 
látta titokban tartani a követ előtt, azt adván okúi, hogy 
előbb meg kell hallgatnia arra nézve a lengyel senatorok 
véleményét, s csak azután adhat neki feleletet. Haidenreich- 
uak mindössze annyit sikerült megtudnia (nov. 24.), hogy a 
fogoly előbbi vallomását fentartotta ugyan, de most inkább 
másokra vallott, mint a római királyra.J)

A lengyel király különben nem sokára biztosította Fer
ii inánd követét (decz. 11.), hogy a magyar fogoly vallomásá
nak nem adott hitelt; sokkal jobb híre van — úgymond — ő 
felségének, mintsem olyat feltennének róla. A magyar királyné 
is (mint válaszában mondja) azért nem írt neki eddigelé a

2) »Von wegen des gefangene so auf E. M. bekent soll liaben, bin 
ich in erfahrung khumben, dass derselbig h art gepeinigt worden, u. ist 
sein bekhandtnuss der K. M. zu Polln zugeschickt, darinnen es m ehr auf 
ander dann auf E. M. soll bekennen. Gedachten gefangener w irdt noch 
gefencklich in ainem schloss an der schlesischen greniczen so der K öni
gin Bona der nutzung halben zugehört, u. aber die hochoberkhait der 
K. M. zu Poln Vorbehalten ist. Der Castellan h a t von seiner K. M. be- 
velch den gefangnen in guter sicherer vorwarnuss zu halten. Und ist 
sein K. M. dieser handlung halben auch von dem Senat der Cron Polln 
ires bedenkhens neben der andern Sachen gewertig, wann nun solche 
bedenckhen überschickt worden, alsdann vorsich ich mich in allen völ
lige antw ort zuempfahen.« — Haidenreich jelentése Perdinándnak,Vilna 
1554. nov. ‘J4. (u. o tt lo.'i— 108. 1.).
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fogolyról és annak vallomásáról, mert tudta, hogy nem be
szélhet igazat. — Méltóbb lenne a római király méltóságához 
(úgy mond a lengyel király a követnek adott válaszában), hogy 
megvetné az egész embert és vallomását, s nem törődne többé 
vele. Különben ha mégis ragaszkodnék ama kívánságához, 
hogy a fogoly újra vallatom fogassák: küldjön valakit, a 
kinek jelenlétében az megtörténjék.1) Addig is megparan
csolta a wieluni várnagynak, hogy jól vigyáztasson a fo
golyra, nehogy elszökjék vagy öngyilkosságot kövessen el.

Ferdinand nem hagyta annyiban a dolgot, ragaszkodott 
a vallatáshoz, s azt 1555. rnárcz. 24-ére (Letare vasárnapra) 
kívánta kitűzni, a mikorra emberét Lengyelországba küldeni 
Ígérte. Haidenreich újabb követsége alkalmával (1555. márcz. 
6-án) újabb terminusúl a vallatásra márcz. Öl-ét (Judica 
vasárnapot) kéri kitűzni. De a lengyel király oly közel lévő
nek találta ezt az időt, hogy addig hírnök sem fordáiba,t meg 
Becsben, s mert a hirdetett lengyel országgyűléssel is össze
esett, ő a maga részéről 1555. május 12-ét ajánlotta,, hogy 
akkorra küldje Ferdinánd emberét a wieluni várba,, a hol a 
fogoly még mindig őriztetett,3)

Ferdinánd elküldötte megbízottját, a ki márcz. végén 
már útban volt Lengyelország felé. Óhajtotta, hogy a valla
tás mielőbb megtörténjék, de a lengyel király ítéletére bízván 
belenyugodott a május 1 2-iki terminusba.8)

Hogy megtörtént-e végre az ismételt vallatás? és mi volt 
eredménye ? arról tudósításaink nem emlékeznek.

Időközben folytatták az alkudozásokat Izabella kielé- 
gíttetése felől.

Ferdinánd, mint láttuk, 1554. aug. 1-én a királynéknak 
adott válaszában azt az ürügyet használta időhaladék nyeré-

>) »Ut eo praesente torqueatur.« A lengyel király felelete Haiden- 
reicli Erasmusnak. Yilna, 1554. decz. 11. (b. c. 122 — 125. 1.).

-) Haidenreieli Erasmus jelentése Ferdinándnak. Yilna, 1555. már- 
czins 9-én (n. ott 151 — 158. 1.).

“) Ferdinánd Haidenreiclmak. Angustae Vindelicorum 1555. ápr. 5. 
(u. o tt 159—163. lev.).
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sere, hogy várja a lengyel király követét, addig nem határoz
hat az adósság megfizetése felől. A lengyel király követe 
ekkor már útban volt.

Zsigmond Ágost júl. 30-án indította követségbe Vilim
ből Kromer Mártont, titkárát, krakkai kanonokot, wislicai 
custost.')

Kromer a csehországi Podiebradban találta Ferdinán- 
dot és 1554. szept. 12-én adta elő megbízatását. A lengyel 
király mély sajnálatát fejezi ki általa a viszály felett, mely 
közte és Izabella között keletkezett. O mindkettőjüknek egy
aránt javát akarja; épúgy Ferdinándnak, mint ipjának és 
atyjának; valamint Izabellának, mint árva gyermekével öz
vegységben maradt elhagyatott testvérének. Szívéből óhaj
taná, hogy Izabella kielégíthessék, nehogy a végső szükség 
kétségbeesett lépésre kényszerítse. Emlékezteti Ferdinándot, 
mint ipját arra is, hogy a leányával Ígért nászhozomány fize
tésének ideje is lejárt.2)

Ferdinánd szept. 15-én adott választ a lengyel követ
nek. Felelete a régi kifogásoknak és ürügyeknek ismétlése. 
Tartozása egyrészét kifizette, a hátra lévőt nem a maga 
hibája miatt nem teljesítő. Megtörtént volna már eddig, ha 
közbe nem jöttek volna ama hírek a törökkel való fondorkodás 
felől; amiből az is kitűnik, hogy az előbbi sem volt vakhír.3) 
Hisz a királyné még maga dicsekszik azzal, hogy török és 
oláh követség jár hozzá. - - Ha minden mozgalmat lecsende
sít s teljesíti az ő régebbi kívánalmait (követ és levélküldés a 
törökhöz és a magyar elégűletlenekhez, hogy Erdélybe többé 
visszatérni nincsen szándékában) — meg fogja kapni illet
ményeit.

Nem hallgatja el Ferdinánd a Lengyelországban elter
jedt ama hírt sem, mintha hoki a királyfi ellen elkövetett ine-

') Λ lengyel király Ferdinándnak. Vilna, 1554. júl. íiO. »Litterae 
ereden ti onales pro Cromero« (b. e. 91. 1.).

*) »ßegis Poloniae oratoris oratio liabita in Poy el írod« 12. sept, 
a. d. 1554. (u. ott 91. 1.).

") »Maxime cum postea etiam m ulta alia conformia testimonia da 
sinistro Ser1'» ejus reginaiig animo ad M1'"» ejus regiam perlata sint« — 
Ferdinánd nevében felelet Kromernek. Podiebrad, 1554. szept. 15. (u. ott 
95 — 101. 1.).
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rényletben része volna, és kéri Krómért, hasson ő is oda a 
lengyel királynál, hogy az illető magyar foglyot maga elé 
vitesse s az igazságot derítse ki.

A mi leánya nászhozományát illeti, elismeri, hogy a 
százezer forint fizetésének határideje le járt; készen is volt a, 
pénz, de annyi háborúba lévén keveredve (a mi rengeteg költ
ségbe kerül), kénytelen volt azt is a katonák fizetésére fordí
tani. *) Szívesen tenne eleget eme kötelezettségének, de csak 
nagy kárával tehetné; kéri azért a lengyel királyt,mint vejét, 
hogy hagyja még nála 3 vagy legalább 2 évig a tőkét, és 
elégedjék meg 5°/0-os kamatával, mint a többi vejei is tették.2)

Ezeken kivűl még egy cseh lázadónak (Sterziniecki Vil
mosnak) megkegyelmezését is kérte a lengyel király, hogy 
fogadja vissza országába a bujdosót és nejét. De azt határo
zottan megtagadta Ferdinánd. mert nem közönséges lázadó 
volt az illető, de főfő forradalmár, a kinek minden törekvése 
arra irányúit, hogy a királyt gyermekeivel együtt birodalmá
ból kiűzze és az uralkodó családot végveszélybe döntse. Nem 
is ő, a cseh rendek magok ítélték felségsértőnek. Kéri azért 
a lengyel királyt, hogy az ő lázadó alattvalóját ne tűrje meg 
országában. O semmiképen meg nem kegyelmezhet neki, mert 
rossz példa volna másokra nézve. 3)

Ily sovány eredménynyel tért vissza Kromer urához a 
lengyel királyhoz.4) Követsége egy lépéssel sem vitte előbbre 
a kiegyezést Ferdinánd és Izabella között; sőt annyiban még 
inkább ártott az ügynek, mert Izabellát megerősítette abban

’) »Sed in to t et tantis bellicis motibus, quibus Mtas eius regia 
implicata fuit, tam graves et immensas sumptus etiam incurrit, quod 
illam pecuniam ad solutionem m ilitum  convertere atque impendere 
coacta fuerit« (u. ott).

-) »Bavariae, Glivensis et quondam Mantuae duces« (u. ott).
*) »F u it autem non simplex aliquis factionis sectator et parti

ceps, sed principalis totius seditionis ac rebellionis author, qui omnes 
quos potuit conatus adhibuit, ut M 'f"  ejus regiam unacum· ser""* liberis 
suis regno pulsam ad extremam conditionem adigeret.« — A Ferdinand 
nevében Kromernek adott válaszban. Podiebrad, 1554. szept. 15. (m. f.).

*) Ferdinánd a lengyel királynak Podiebrad, 1554. szept. 15. és 
H aidenreichnak (lengyelországi követének) szept. Ili. (b. c. 101. ].).
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a hitben, hogy Ferdinand egyáltalában nem akarja teljesíteni 
kötelezettségeit.

A lengyel király Ferdinánd feleletét tüstént elktildötte 
nővérének Piotrkowba. Izabellát mélyen sértette a hideg 
elutasító válasz, a mely a tartozás megfizetéséről semmi 
határozott bíztatást nem nyújtott. Ez érlelte meg benne ama 
régebb idő óta táplált elhatározást, hogy Piotrkowból fölkere
kedik s a magyar határszélre Sanolcba teszi lakását,1) a melyet a 
király már régebben neki adományozott. Mennyi része volt a 
királyné emez elhatározásában az erdélyi ügyektől távol álló 
okoknak, nem tudhatjuk; de az kétségtelen, hogy a mivel 
Izabella a világ előtt (főkép Ferdiuándnál) igazolni akarja e 
szándékéit, azok mind csak keresett ürügyek, s a fő ok egyes
egyed fii az volt, hogy egyrészt közel akart lenni magyar- 
országi és erdélyi párthíveihez, másrészt pressiót akart gya
korolni Ferdiuándra, a kitől ez által remélte kicsikarni tar
tozásai megfizetését.

Ilona, királyné látszólag ellenezte; de titokban helye
selte leánya elhatározását, sőt bíztatta annak véghezvitelére. 
Némelyek szerint épen ő volt a terv szerzője, sértve érezvén 
magát Ferdinánd által az olniüczi találkozás visszautasítása 
miatt.2) Megígérte leányának, hogy ha Sanokba megy lakni: 
közeli várából Sahiborból és ahhoz tartozó birtokából minden 
élelmi szerrel és a háztartáshoz megkivántató szükséglettel el 
fogja látni.8)

1554. őszén tartományi gyűlés tartatott Piotrkowban, s 
ez alkalommal nemcsak világi főurak, de maga a krakkai 
püspök is megerősítette Izabellát ama szándékában, hogy 
Magyarországba visszatérjen.4) A királynék tényleg protes-

>) Haidenreich jelentése Ferdinándnak Vilnából, 1554. november 
24. (m. f.).

s) Haidenreich 1555 jan. 12. jelentésében.
s) »Die Künigin von Hungern wirdt in írem Vorhaben von der K. 

Bona seer gesterckt u. thuet sich gedachte Künigin ihrer Dochter hierin- 
nen fast mechtigen, wie sy dann dieselb aller profiandt u. underhalt 
aus irem aignem gebieth Zamburg [ =  Sambor] genandt, so nahendt bey 
dem Zanockh dahin soll vertröst.« — Haidenreich, 1554. nov. 24 jelen
tésében (m. f.).

*) Haidenreich 1554. nov. 24. jelentésében.
SZÁIIKC7.KY : IZABELLA. 5
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táltak a piotrkowi gyűlés előtt, hogy Izabellának a fizetés 
megtagadása miatt kell útra kelnie, s úgy látszik, a protesta- 
tiót megküldütték a lengyel királynak is. *)

Izabella útra készülődéseiben része volt a török követ
nek is, a ki még mindig udvarában időzött és nagyon nyugta
lan volt. hogy oly soká hagyja őt a királyné felelet nélkül. 
Erősen sürgette a választ, mert valahai'» tudni akarja: száu- 
dékozik-é a királyné Erdélybe visszatérni, vagy legalább fiát 
beküldeni? Az ő nagyhatalmú ura (t. i. a szultán) azért 
kímélte meg Erdélyt (úgy mond a török követ), hogy azt tel
jes épségében adhassa vissza a királynénak és fiának. Ha nem 
akarna visszatérni, ám mondja meg, mert a két oláh vajdának 
és a magyarországi török hadaknak már ki van adva a ren
delet, hogy az esetre Erdélybe rontsanak és azt tűzzel vassal 
elpusztítsák.2) Izabellának tehát már csak a török barátság 
megtartásáért s Erdély megmentéséért is kellett valamit 
tennie, legalább a látszat kedvéért. ut alhpiid fecisse 
videatur.

A törökön kívül a külföldi nagyhatalmak közűi még a 
francain volt erősen mellette, hogy Izabella visszatérjen 
Erdélybe. Korántsem az Izabella, de saját érdekében, a Habs
burg házzal és a római birodalommal fennálló rivalitásukra 
való tekintettel. Ez a sakkhúzás Ferdinand ellen a keleti 
Kárpátoknál, visszahatással leendett a Rajna vidékére is, a 
hol a császári és frauczia hadseregek szemben állottak egy
mással. A franczia diplomátiának tehát érdekében állott 
háborúba keverni birodalma keleti részein Ferdinándot, hogy

') Haidenreieh 1555. jan . 12. jelentése szerint.
■) »Der Türggisch patt wird noch von ir  der Königin in H un

gern a u f gehalten u. soll was unwillig sein, dass er so lang nit beantwort 
w ird t; begehrt einmal zu wissen, ob sie die Kün. mit deren Sone in 
Siebenbürgen will ziehen oder nil, oder aber deren Sone allein hinein 
schicken, u. soll f  ürgeben: sein grossmächtiger Kaiser hab darumben 
Siebenbürgen so fasst verschont, dasselb als viel immer möglich unbeschä
digt ir  der Königin auch deren Sone wieder einzuantworten· Wo sie 
nun in  Siebenbgen nit wolln einziehen, so haben albere.it die bald Mol- 
dauvischen Vaivoden auch alles Türgisch kricgsvolkh in Hungern 
bevelch au f Sybenbürgen anzuziehen, u. das landt zuverhören u. zu ver
derben.^ Haidenreich 1554. nov. 24. jelentésében.
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ne segíthesse bátyját, Y. Károly császárt, a nyugati harcz- 
téren. Ezen mesterkedtek a franczia követek a portán, ez 
volt czéljok Izabellánál.

A franczia király portai követe tényleg összeköttetés- 
ben állott Izabellával s küldöttei jártak hozzá Lengyelországba. 
Mondják, hogy az erdélyieket azzal biztatta a franczia orator, 
hogy ha János Zsigmondot visszaviszik, a szultán Budáról 
kivonul ás a királyfinak adja át. Ennek az ország rendei közűi 
is hitelt adtak némelyek, és már csak azért is sürgették Iza
bella visszatérését;*) úgy vélekedvén, hogy a magyar királyra 
nézve is előnyös leend. ha Buda keresztyén kézben lesz.

Izabella ennyi biztatásra -  saját és fia vágya, másrészt 
Ferdinand sérelmei által is ösztönöztetvén, — fel akart kere
kedni s egyelőre a magyar határra készült áttenni lakását. 
Azt adta okúi, hogy Piotrkowból a téli idő miatt kell alkal
masabb lakóhelyre költöznie, mert ottani lakása nagyon alkal
matlan a, telelésre, s az ottani »fa házban« nem érzi magát 
biztosságban a részeg emberek miatt sem. Éjjel nem tud 
aludni a részegek lármájától s tőlök való félelmében; nappal 
sokat szenved a kemény télben az erős fagy és a nagy hó 
miatt.* 2 * * * *) A lengyel királynak később azt izeni, hogy az éle
lemhiány miatt akar Sanokba menni, mert míg ott bőségben 
van minden s könnyen élelmezheti udvarát Russiából, addig 
Piotrkowban nagy az élelemhiány. 8)

A királynénak első terve az volt, hogy 1554. decz. 1-én 
indúl ú tra ; majd decz. 13-át tűzte ki, hogy akkor kerekedik 
fel mindenféle podgyászával, s egész háztartásával — s meg

■) *Esse plurimos, qui praeter Tuream ipsam s. Reginam Hung, 
ad reditum cum filio in  regnum cohortarentur, qua in re et Gallus quo
que sedulam operam adhiberet, cuius orator nuper adeo jactasse fertur, 
ut si Transylvani ili. ducem Opoliensem recipere vellent, quod tunc 
Turea illi Budam aperire atque consignare vellet. . .  propterea ex regni 
proceribus etiam non desint, qui ob id s. Reginam ad reditum in  
regnum cohortarentur.« Haidenreich 1555. jan. 12. jelentésében.

2) Haidenreich 1554. nov. 24. jelentésében és Izabella Bonának
Petricoviae 1554. in  vigilia s. Barbarae ( =  decz. 3.) (b. c. 111. 1.).

“) Izabella Grabovicki Gábornak, a lengyel király követének 1554.
decz. és a lengyel király szóbeli felelete Haidenreichnak 1554. decz.
17-iki előterjesztésére (b. c. 132. 1.).
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nem áll Sanokig. Torábbi czélja pedit/ az volt. hóm/ a farsangi 
ünnepélyek idején szép csöndesen· átmegy a Kárpátokon, 
he Magyar országim, vagy legalább fiát beküldi, kevés kísérettel, 
hogy minden nagyobb feltűnés nélkül megtörténjék a vissza
térés. ')

Bármennyire titkolta is Izabella tulajdonképi czélját és 
mentegette magát keresett okokkal és ürügyekkel: a lengyel 
udvarnál mindenki tisztában volt azzal, hogy a tervezett 
elutazás a magyar ügyekkel áll kapcsolatban. Hiszen a sena- 
tusban a király bizalmas tanácsosai ismételve foglalkoztak az 
Erdélybe visszatérés kérdésével, s csak egy pár osztrákpárti 
tanácsos ellenezte azt (mint pl. Badziwill 2) a viluai vajda és 
Przerembski a vicekanezellár). De erővel megakadályozni 
akarni -  eszeágában sem volt senkinek, még a királynak 
sem, mert a szultán, a ki a királyfi gyámjának nevezte magát, 
követei és levelei által több ízben nyílt háborúval fenyegető
zött, ha a királynét és a királyfit a Magyarországba való visz- 
szaténében gátolni merészelnék. 3)

*

>) »Dux Badzivilus palatínus Vilnensis, dicebat negotium hoc non 
in parvo periculo versari. »Ipsam enim s. Reginam Hang. constituisse, 
Zanokum petere atque exinde Hungáriám per montes, qui Poloniam ah 
Hung, distinguunt, unacum filio ingredi, vel potius filiam solum in id 
regnum intrudere, fortasse circa festa Bachanalia, idque quantum· fieri 
potest clam absque ullo celebri comitatu. Scripsisse, quod se vellet ad 
festum  Luciae ex Petercovia Zanokum movere, unacum carris et impe
dimentis.« Haidenreich 1555. jan. 12. jelentésében (id. h.)

2) Ferdinándnak a lengyel senatorok közül legtöbb bizodalma volt 
B adzivill herczeghez, a vilnai palatínushoz, a kinek Bécsböl 1554. okt. 
12-én is ír t  levelet. Köszöni iránta való hűségét és sajnálatát fejezi ki, 
hogy nem m aradt a királyi udvarban, hogy segítette volna végbevinni 
Haidenreich követségét, hogy Izabella teljesítené a kívánalmakat. »Nos 
quidem nunc denuo hortam ur atque requirimus, ut pro solita vla erga 
nos observantia, cumprimum redieritis, negocia ista ad bonum iinem ad 
concordiam nim irum dirigere et perducere juvetis, quippe quae tunc 
omnino fu tura est, quando dicta serma Begina justissimis postulatis nrls 
locum tandem reliquerit« (b. c. 102 — 103. 1.)

3) »Accedit et illud, quod Caesar Turcharum, qui se tutorem s. d""<‘ 
Hung, reginae M. filii appellat, tot legationibus totiesque missis ad s. 
hanc regiam Mum l 'is apperte bellum ei denunciat, qui in  Hungáriám  
redeuntem Reginalem illius M"’>» cum ill. filio impedire vellet.« A len-
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Izabella elütő zási szándéka megdöbbentette a lengyel 
királyi udvarban tartózkodó osztrák követet: Haidenreichot, 
s a hír izgalomba hozta a, bécsi udvart. Ferdinand a mint 
arról értesül, nem elégszik meg azzal, hogy Haidenreichnak 
meghagyja: kövessen el mindent, hogy a lengyel király Iza
bellát veszélyes szándékai kivitelétől visszatartsa; de külön 
követet is küld magokhoz a királynékhoz.

A követ, a kit e ezélra kiszemelt, egyénisége miatt két
szeresen érdekel minket, mert az nem volt más, mint CastaMo 
János Alfonz, a ki 15 év előtt a királynét Erdélyből kiszorí
totta, s a ki, midőn meggyőződött, hogy Erdélyt kormányozni 
nem képes, tömérdek zsákmánynyal, a társzekerek hosszú 
sorával vonult ki Erdélyből (1553. márcz.). Castaldót tehát 
jól ismerte a királyné még Erdélyből. Valami kedves emlékkel 
ugyan nem lehetett iránta, mint a ki végrehajtója volt Erdély
ből számkivettetésének; hacsak érdeműi nem vélte betudható- 
nak a spanyol zsoldos a királyné előtt, hogy az általa is gyű
lölt Frater Györgyöt ő ölette meg, a mi felett annak idején 
Izabella sem titkolta örömét.

Miért, miért nem? Ferdinánd Castaldót küldötte a 
királynékhoz követségbe (1554. nov.) azzal a megbízatással, 
hogy tartsa vissza Izabellát a magyar határhoz való közeledés
től: Ígérvén általa, hogy tartozását a következő háromkirály 
napjára (1555. jan. 6.) megfizeti, csak Izabella is teljesítse az 
ő régi kívánságait.

Oastaldo először Bona királynét kereste fel Varsóban. 
Az öreg királyné a kihallgatás alkalmával erősen bizonyít
gatta, mily jóakarója ő Ferdinándnak; eddig is ő akadályozta 
meg a, római király kedvéért, hogy Izabella el nem utazott. 
Mert leánya hozzá küldötte udvarmesterét, kérvén, egyeznék 
belé, hogy Sanokbá tegye át lakását ; de ő lebeszélni igyeke
zett, nehogy a római király előtt elutazása gyanút ébreszszen; 
hogy várjon legalább háromkirály napjáig, a mikorra a tarto
zás megfizetése ígértetett.

Szóba került a kihallgatáson az elfogott magyar ügye, 
s a királyfi ellen elkövetett merénylet, mert CaStaldónak egyik
gyei király felelete Haidenreichnak, Ferdinánd követének, Vilna 1554. 
decz. 11. (id. h. 122. 1.)
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feladata az volt,hogy Ferdinándot a királynék előtt a gyanú alól 
kitisztázza. Valóban ő — Fráter György meggyilkoltatásá
nak értelmi szerzője — legalkalmasabb volt az ilyen kényes ügy 
erkölcsi védelmére (!?). Bona királyné annyit tudott a 
fogolyról, hogy először valami nemes udvarházánál vallatták 
és aztán Varsóban kémszemlére állították ki, egy házban, 
mert azt vallotta, hogy tíz bűntársa van ott a városban, s 
hogy házkutatást is tartottak, de nem találtak semmit sem. 
Castaldo nevetségesnek monda a fogoly vallomását, hogy a 
római király bérencze lett volna, mert ö felsége, hu olyan 
dologra határozta, volna el magát, másféle embereket, küldött 
volna annak végrehajtására, mert nem hiányoznak szolgái.

E Castaldohoz méltó védelemre Bona, királyné azt felelte, 
hogy ő sem hiszi, hogy Ferdinand bérelte volna, fel, lehetet
lennek tartja . 1)

Castaldo Bona királynétól Izabellához akart menni 
Biotrkowba; de a királynénak épen Varsóban lévő udvar
mestere megintette, hogy oda ne menjen. Levelet írt tehát 
Izabellának, hogy örömest ment volna kézcsókjára, de udvar
mestere ellenezte. A »szerencsétlen Izabella« (infelix) sietett 
válaszolni; ostobának nevezi udvarmesterét, a ki talán részeg 
volt akkor, midőn gátolta őt a, hozzá menetelben ; pedig sok 
mondanivalója lett volna ; annyit, levélben is írhat, hogy ha 
tudta volna, hogy a római király ilyen keserves sorsra ju t
tatja, inkább lábánál fogra házalta volna ki magát Erdélyből, 
mintsem maga jószántából eltávozzon onnan.2)

') »Relatio Joannis Alphonsi Castaldi« Férd imáidnak Bona és 
Izabella királynénál való követségéről D. n. (1554. deez.). . . »Regina 
[Bona] ju ra t de Hangaro illő, qui est in potestate filiae, quando adhi
bitus fu it  torturae, se nihil scivisse, nam ductum fuisse ad torturam in 
villám eujusdam nobilis, et, rerum, quidem esse, qnml ductus fuerit in 
domum quandam Varsoviae, quia fassus erat decem adhuc sibi facino
ris socios esse, et perlustrarunt quidem domum illam, sed nihil invene
runt de his, quae ipse dixerat. Ego fuisse. (? )  risum fuisse, quia si 
M tas V. talia agere destinasset, alios homines misisset, quam toles, 
neque enim M>' Vrm' ser vitores deesse. Ipsa respondit se noluisse hoc 
credere, necque fieri potuisse« (bécsi codex 108 — 111. lev.)

3) Traductio Irarum  Reginae Isabellae ad Joannern Alphonsum 
Castaldum. Petrocoviae (d. n.). »Gratias habeo Hni Vra<'. quod me per ]’;|s 
suas inviserit, si D1'« V. maledicit de meo stolido curiae magistro, qui
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Oastaldo látván a királyné válaszából, hogy hajlandó 
elfogadni, nem kérette magát, hanem sietett Piotrkoivba 
(1554. decz. elején.) — Másfél óráig beszélt vele Izabella. 
Tréfás aphorismával jellemezte Ferdinand gyanúsításait. »Öt 
a római király előtt- -úgymond — a levegőben röpködő és züm
mögő legyek keverték gyanúba.«1) A portán járt lengyel követ
ről Osseckiről kijelentette, hogy neki nem szolgája többé. 
Vájjon Petrovith szolgája-é? kérdé Castaldo. Erre a királyné
nak olyan szavakat ad szájába a magyar-gyűlölő spanyol 
zsoldos, mit a királyné még az ő kedvekereséséből sem mond
hatott, jóltevője Petrovith s hű magyarjai ellen. Castaldo szerint 
azt felelte volna, hogy: Petrovithot szeretné felakasztva látni, 
a ki nem l égiben egy magyar embert küldött hozzá, pedig 
neki nines nagyobb kínja, mint ha magyart lát; szeretné, ha a 
király vagy három egeret felakasztatna közülölc, a miért any- 
nyira elvetemültek!2)

Beszélt Izabella a magyar fogolyról is; nemkülönben a 
Ha hálószobája ablakán való belövésről. a mitől ő ijedtében 
majdnem szörnyet halt. Castaldo kész volt megesküdni, hogy 
Ferdinánd mit sem tud e gonosztettről s hivatkozott Izabel
lának saját bölcs belátására, a. melylyel maga is megítélheti, 
hogy a római királynak nem lehet része a merényletben. Iza-

íovtassis ebrius fuit, quando Dn, m V. ad me venire prohibuit, sed postea- 
quam D. V. non potest venire, nuncio eidem, quae ipsamet cum ea locuta 
fuissem, non omnia, sed quae maioris sunt momenti. D. V. eat in pace et 
cito redeat, quia periculum in mora. I)ne J. Alphonse. D ,ia V. credat 
mihi, si scivissem quod deventura fnissem ad hosce terminos, in  quos a 
regia Rom. M"· deducta sum, pedibus potius me Transylvania extráin 
passus essem, quam quod sic. discessissem.« A láírás: »Isabella infelix« 
(bécsi cod. 111. lev.).

’) »Respondit, se habere negotium cum rege quodam, cui muscae 
aerem pervolitantes suspicionem moverunt.« Castaldo jelentése d. n. 
(1554. decz.)

a) Castaldo kővetjelentése Rerdinándnak d. n. (1554. decz.). Iza
bella »dixit Marcum Ossetzki non amplius esse suum servitorem. Re
spondi: num esset Petrow ithii ? Tum illa replicavit: quod ipsa cupiat 
eum videre suspensum, misisse eum ad se Hungarum quendam suum, 
se vero nunquam magis dolere, quam si Hungarum aliquem videat; imo 
optare, ut M"1·' Vr" tria millia illorum suspendi faciat, quod tantopere 
sint scelerati.«
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bella engedte magát meggyőzni s a végén ő is kijelentette, 
hogy ő sem hiheti.J)

De ha a merényletben való^részesség gyanúja alól fel
menté is Izabella Ferdinándot, annál inkább felpanaszolta, 
hogy a lengyel királynak azt írta róla, hogy nem ad neki 
semmit sem, mert hűtelen és ellensége, s hogy he kellene őt 
zárni valamelyik várba s meg nem engedni, hogy Lengyel- 
országból kimehessen!2)

Ennyit tudunk a Castaldo követségéről. Hogy a király
nékhoz való küldetése nem volt "eredmény teleit, látszik abból, 
hogy a czél, a miért küldetett, el lön érve: Izabella elutazását 
elhalasztá. Hogy a Castaldo követségének érdeme-é ez, az már 
más kérdés?

Bona királyné Ferdinánd előtt magának rótta fel érdemül.
Az öreg királyné tényleg írt Izabellának, Castaldo 

Piotrkowba menetelekor s Izabella az anyai tanács előtt 
meghajolni látszott. »Parancskép veszi -  így válaszol 1554. 
decz. 3-án, — hogy ott maradjon, bár nagy kárára történik, 
s bár nem hisz az újabb ígéretekben, mert jól tudja, hogy a 
római király addig semmit sem fog tenni, míg Vilnából a len
gyel királytól feleletet nem kap, s abba beletelik nemcsak 
háromkirály (jan. 6.), hanem gyertyaszentelő boldog-asszony 
napja is (Purificatio =  febr. 2.) s ö addit/ sétálja,tlud re,(/(je
lenként a fagyban, este a hóban és éjjel virrasztlv.it a része
gektől való félelmében.5) Pedig jobban szeretné — úgy mond —·

J) »Porro narravit m ihi de Hungaro illo, qui captus tenetur et 
ictu bombardae in fenestram, culicali, in  quo filius dormiebat emisso, 
seque inde ad mortem usque perterrefactam. Ad haec d ix i: me nolle [így, 
bizonyára velle helyett] juvare M,cm Vra>'> nihil scire de hac nequitia, 
quae contigisset,, sed ipsammet pro sua prudentia considerare posse, quod 
nihil ea de re sciat. Ut sic assentit mihi, se non credere.« (TJ. ott.)

2) »Deinde conquerebatur de Μ1·' V. quod scripsisset fratri, se 
nolle ipsi quicquam dare, quia esset infidelis et inimica Μ. V., deberet- 
que imponi alicui arci, nec perm itti, u t e regno Pol. exire possit.« 
(TJ. ott.)

’) »Atque ego singulis diebus mane incessura sum per frigora et 
vesperi per nives, quia noctu non audeo dormire in domo lignea propter 
periculum ebriorum«. — Traductio litterarum  reginae Isabellae ad regi
nam Bonam. Petricoviae in  vigilia s. Barbarae 1554. ( =  decz. 5.) (Az ere
deti olaszát lehetett írv a ; aligha lengyelül !) — (b. c, 111. 1.)
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fi,a szabadságát, mint a százezer aranyat, mert a mint a latin 
példabeszéd mondja: a szabadságot nem lebet megfizetni 
aranynyal.1)

Bona királyné közbenjárásáért, »hogy Izabellát vissza
tartotta a magyar határra menéstől« 1554. decz. 26-án 
Monaco-ból mond Ferdinánd köszönetét.3)

'fi

Hogy Izabella Erdély visszahódítására az 1554—55-ik 
év telén meg nem indúlt, abban legnagyobb része (nem Boná- 
nak, sem Oastaldónak, hanem) magának a lengyel királynak 
volt.' Haidenreieb Erasmus, az osztrák követ, ezért időzött 
oly sokáig (szept—decz.) Vilnában, a királyi udvarban.

Zsigmond Ágost saját titkárát (Grabowicki Gábort) 
küldötte Izabellához 1554. nov. folyamán, eredetileg Ferdi- 
nánd ama kívánalmaival, hogy a nála lévő török követet 
bocsássa el s teljesítse a római király ismeretes kívánalmait.

A tárgyalás sokáig elhúzódott. Haidenreich azt hitte 
nov. elején, hogy három hét múlva, választ kapván, útra 
kelhet; de tényleg decz. közepéig ott kellett maradnia. Mert 
időközben újabb utasítást és rendeletet kapott Ferdinánd- 
tól, hogy a lengyel királynál kövessen el mindent Izabella 
visszatartására.

A lengyel király, Ferdinánd kívánságának eleget teendő, 
Izabella udvarában levő titkára után futárt küldött, újabb 
utasítással, hogy csak maradjon a királynénál s bírja rá a 
Manókba való utazásról lemondásra, nehogy újabb okot adjon 
a római királynak a gyanúsításra. Maga is írt a király Iza
bellának, hogy visszatartsa az elutazástól s (titkos tanácsosok 
beszélték, hogy) titkára kezéhez egy protestatiót is küldött, a 
melyben szigorúan kijelenti Izabellának, hogy ha elútazik, 
többé az ő segélyére ne számítson. Az esetre, ha a szép

■) Malo libertatem  filii, quam illa centum millia ducatorum, et 
scit M,aH Yra proverbium illud latinum  : non bene pro toto venditur 
libertas auro.« (U. ott.)

8) Ferdinánd Bona királynénak. Iu civ. Monaco 2fi. Dec. 1554.
(b. c, 112.1.)
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szó és tanács nem használt volna, ezt a protestatiót kellett 
végső esetben Izabellának átnyújtania. 1j

Csak ilyen erős pressiónak engedett Izabella, midőn a 
Hunokba. utazást elhalasztotta, megígérvén, hogy Piotrkowban 
várja be a báromkirály-napi terminust, mikorra a római 
király tartozásai megfizetését ígérte.

De a Ferdinánd kívánalmai teljesítésében nem könnyen 
engedett Izabella, mert újabb sértést és csalódást látott 
abban, hogy a prágai országgyűlésen az oppelni herczegség 
szabadalmai kérdését szóba sem hozták. A lengyel király tit
kárának (Grabowicki Gábornak) 1554. decz. elején adott 
feleletében kifejezi a királyné, hogy minden jelből csak azt 
látja, hogy a római király idegen iránta. Előszámlálja, hogy mi 
mindent feláldozott ő Ferdinándnak; minden cselekedetében 
szem előtt tartotta, mi illik egy jó fejedelemnőhöz, egy keresz
tyén királynéhoz.2) Jutalma az lett, hogy csak hitegették. A 
fizetésre mindig újabb és újabb batáridők tűzettek ki s egyik 
sem tartatott meg. Csak ez év (1554) folyamán már a negye
dik terminus járja. Először ki volt tűzve vízlcereszt napja 
(jan. 6.), azután pünkösd (máj. 13.) majd jún. 8-ika, végre 
most negyedszer a. következő MrottikinUy napja (1555. jan. 
fi.) Élhetne a visszatorlás (jus repressaliorum) jogával a szi
léziai városokon, de nem teszi, hanem vár az újabb terminu
sig (végre tán csak nem hiába!) a százezer aranyra és a 
többi járadékokra.

A mi a szultánhoz küldendő követet és levelet illeti
0 »Sie, die Königin zu abfertigung des tiirgg. potten dermassen 

zubewegen, dass »Sie an E. Rom. K. M* benuegung zufriden sein wolle ; 
darneben auch dahin mit Ih r zu handlen, dass sie die ih r raiss zum 
Zanockh welle abstellen, u. zu Peterkaw  verbleiben, u. E. Rom. K. M' zu 
w eittern vordacht m it ihrer niiherung auf Hungern n it ursach geben« . . . 
»In der neuen u. weiteren Instruction auch ein protestation zugeschickt, 
da si je  zu Peterkaw  n it zu erhalten, dieselbig in Ihrem vorrucken ih r 
fürzuhalten, die was scliarff sein soll, weil sy sich alsdan zu seiner K. 
May. khainer hülff u. trost nichts zuversehen.« Haidenreich »Datum zu 
der Wilden« 1.554. nov. 24. jelentésében (id. ln).

2) »Hoc agimus semper in omnibus factis et actionibus nostris, 
quod agere et facere par est principem bonam et reginam Christianam.« 
Izabella felelete a lengyel király titkárának s követének, I’iotrkow 
1554. decz. (b. c, 125 — 130. lev.)
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— így folytatja válaszát -  bár arra semmikép sem köteles, 
mégis megírja a levelet, de az tétessék le biztos helyre, a len
gyel király kezéhez, s mindaddig ott őriztessék, a míg minden 
tartozást (a mint 1554. tavaszán Becsben Izabella udvarmes
tere által előterjesztetett) le nem törlesztőnek. Ennek a levélnek a 
portára vitelére pedig legalkalmasabbnak véli a nála lévő török 
követet, (a kinek tartása bár eddig is nagy költségbe került, 
de nem sajnálja e költséget ezután sem ő felségéért) s annak 
idején, ha Ferdinand úgy kívánná, külön embert is fog adni 
mellé. Petrovithnak és a többi elégedetleneknek is ír a fölté
telek teljesítése után, bár az erdélyi lázongás — istent hívja 
bizonyságul — nem az ő akaratából, vagy mesterkedéséből 

, keletkezett. 1)
Kívánja a régebben körülírt kiváltságokat is fia szá

mára az illető herczegségekben; ezt annál inkább méltányos 
megadnia Ferdinándnak, mert hisz János Zsigmond az ő fia 
is leend (t. i. ha a leányát elveszi), s a mi jót vele tesz, azt 
leányával is teendi, mert mindazt együtt fogják élvezni. a)

Izabella emez ünnepies szavakkal végzi mintegy protes- 
tatiokép, a lengyel király követének adott feleletét: Ha e 
végső kívánságunk sem teljesül, nem marad más hátra, mint 
istenben vetnünk minden továhlá reményünket, s könghulla- 
tások között (a, miben bőven van részünk mostan is) hozzá, 
folyamodnunk segítségért! Mi nem leszünk okai, ha aztán 
valami feltett szándékunkon kívül talál történni!

A lengyel király közbenjárására tehát annyit elért 
Ferdinánd, hogy Izabella a jövő évi háromkirályig megígérte 
a nyugodtan maradást. Ez az eredmény ugyan nagyon kétes 
értékű volt, mert a fizetési terminus közelsége miatt előre 
látható vala, hogy Ferdinánd már csak a követek késlekedése 
miatt sem fogja teljesíthetni akkorra ígéretét és kötelezettsé
gét. Ferdinánd maga is számításba, vette ezt s épen azért azt * 2

') »Deo teste, non ullo nostro studio aut labore sunt moti et exci
tati.« (Izabella feleletében Grabowickinek 1554. decz. (id. h.)

2) ».Filius est quoque M4iíi ejus futurus, qui quicquid beneficii a 
ser1"0 et exe. d. Rom. rege accipiet, ex aequo eo cum s. et exc. illius Mtis 
filia fruetur.« (TT. ott.)
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kívánta a lengyel királytól, hogy ha Izabella a terminuson túl 
maradni nem akarna, erővel is tartsa vissza, s ha kell, erőszak
kal is akadályozza meg a Magyarországba való visszatérés
ben. Haidenreich 1554. decz. 11-én és 17-én tesz e részben ura 
parancsára előterjesztést a lengyel királynak. »Gondolja meg 
— ügy mond mily veszedelem származnék abból mindkettő
jük országaira s az egész keresztyénségre, s mily veszély fenye
getné mind nővérének, mind unokaöcscsének életét és javait.« *) 
Hozzátette azt is, hogy a török csak eszközül akarja fel
használni Izabellát és hát, hogy általok Erdélyt a maga tar
tományává tegye, a mint már János királyt is ki akarta 
onnan űzetni Péter moldovai vajda által.

A lengyel király sokat megtett apósáért Keni maiidért, 
nővérével szemben is ; de annyira még sem vállalkozott, hogy 
ha kell, erővel is visszatartja Izabellát. Hányszor hangsúlyozta 
ő és mások is, hogy a legbiztosabb mód a fondorlatoknak 
elejét venni, hogy Izabellát elégítsék ki, a mivel neki tartoz
nak, s aztán menjen fiával együtt Sziléziába, herczegségeibe 
lakni.* 2) He mert Ferdinánd nem te tte ; nővére álláspontját 
jogosnak tartá a lengyel király is. Azt kereken kijelentette a 
bécsi követnek, hogy Izabelláit és fi,át erőszakkal tússzá nem 
tarthatja, mert bár az ő akaratával és a, lengyel rendek bele
egyezésével fogadtatott he az országba, de fentartatott neki a 
szabad kiköltözés joga, ha csak az országnak valamivel nem 
tartozik.3) Annál kevésbbé tarthatná vissza, mert a szultán 
azon esetre háborúval fenyegetőzött, a mit pedig nagy veszély 
nélkül senki sem tapasztalt. Ne kívánja tehát azt tőle a római 
király (felelte követének decz. 11-én), mert arra szerződésük
nél fogva sem köteles; de országa és népei veszélye nélkül

') »Ut MlaK V™ maximum discrimen, quod hinc u triusque M,if V. 
regnis atque provinciis adeoque to ti christianitati, necnon tlitae tum  
etiam bonis utriusque tam sororis, quam nepotis M‘is V. imminet, per
pendat.« Haidenreich Erasmus szóbeli előterjesztése a lengyel király
nál, az erdélyi ügyekben. Vilna, 1554. decz. 17-én. (B. c. 130—132. lev.)

2) Haidenreich 1554. nov. 24. jelentésében (id. h.).
“) » . . ei libera, si modo nil regno deberet, exeundi potestas pa

tuerit.« A lengyel király felelete Haidenreiehnak. Vilna 1554. decz. 11. 
(B. c. 122 — 125. lev.)
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nem is tehetné. *) Különheu megígérte, hogy szépszerivel 
igyekezni fog nővérére hatni, hogy háromkirály napja után 
is visszatartsa; legaláhh más helyen, ha Piotrkowban egyálta
lában nem akarna már maradni. Szerződés nincs közöttük, 
csakis szé]i szóval és a rábeszélés fegyverével hathat reá !2)

A. senatorok sem nyújthattak más biztatást, mint azt, 
hogy lm ő felsége a magyar királynét kielégíti, magától meg
szűnnek a praktikák; a jó osztrák-pártiak hozzá tették, hogy 
azon esetben találnak ők módot, hogy a királynét megakadá
lyozzák, nehogy ő felsége ellen valamit indítson s visszatart
ják a Magyarországba meneteltől. *)

E föltételes biztatás nem lehetett kellemes Ferdiuándra, 
de még az sem, hogy a. lengyel király neje hozományára sem 
volt hajlandó H évig várni, legfölebb pünkösdig, mert szük
sége volt a. pénzre a küszöbön álló muszka háborúra.4)

Haidenreich ezzel a biztatással s ennyi eredménynyel 
indáit vissza Vilimből 1554. de.cz. 17-dikén, negyedévi ott 
tartózkodás után. Meg vihette urának a hivatalos válaszokon 
kívül a saját tapasztalataiból levont tanulságokat is. Mert az 
előzékenység mellett, melyet a király és a hivatalos Lengyel- 
ország részéről tapasztalt, elég alkalma volt meggyőződnie, 
hogy a lengyel közvélemény mennyire Izabella pártján áll. 
Pedig a közvéleményt, ha valahol, úgy Lengyelországban, 
— sajátságos köztársaságszerű alkotmánya mellett — tekin
tetbe kellett venni. És ez elég hangosan nyilatkozott a buj
dosó királyné és fia mellett. A királyfiról általános véleke
dése és ítélete az embereknek - jelenti Haidenrieh urának —

') u .  ott.
a) A lengyel király szóbeli felelete Haidenreich Erasmus 1554. 

decz. 17-iki előterjesztésére. (B. c. 132—133. lev.)
s) »Communis omnium est vox, ubi Mtas V. ser. Beginae Hung, 

satisfecerit, quod tunc practicae illae cessabunt·, et potiores aliqui proce
res dicunt non eos admissuros, u t quidquam contra Mlem V. tentet, et 
quod Serlas sua tum  ab ingressu ad Hung, coercebitur.« Haidenreich 
Erasmus relatiója Ferdinándnak, Augustae Vindelicorum 1555. jan. 12. 
(b. c. 116-121 . lev.)

‘) »Ad helium Moscoviticum pecuniam diligenter conquirat.« 
A lengyel király Haidenreichnak 1554. decz. 11. (id. Ii.)
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hogy atyai örökségéből kiüzetett s mert felséged nem segíti 
őket, részvéttel forclúliiak feléjük. Főkép Nagy-Lengyelország- 
ban volt nagy az érdeklődés János Zsigmond iránt s Bona 
királyné udvarába seregestül »lovagoltak« a nemesek kérde
zősködni a dolgok állása felől.x) A tartományi gyűléseken is 
megbeszélés tárgyává tették a királyné és királyfi ügyét.

Sőt a lengyelek messzibbre is kezdettek gondolni s a . 
lengyel királyi trónnal hozták combinatióba János Zsigmond 
nevét. Már ekkor felmerült és népszerűvé kezdett válni amaz. 
eszme, hogy ha a királyné magtalan maradna, a király halála 
után Zápolya János Zsigmond,ot választónak a lengyel trónra, 
mint lengyel vérből származott királyfit, sarját a dicső Jagelló 
dinastiának, a melynek az akkori király a hetedik generatió- 
ját képviseld, s a mely család iránt a lengyelek nagy kegye
lettel viseltettek.2)

A lengyelek eme részvéte és rokonszenve még inkább 
megerősítette Izabellát ama szándékában, hogy ha Ferdinand 
még most sem teljesíti ígéreteit, maga veszi kezébe sorsának 
intézését.

A bécsi követ (Haidenrich) Vilimből visszatérő útjában 
decz. 28—29-én megállapodott Krakkóban. Fontos leleplezé
seket tett ott neki Izabella egyik árúló titkára, részint saját 
tapasztalásából, részint a kétszínű török csausz Mahmud 
elbeszélése után. Brezowici Ditmarowski Jakab volt a titkár 
neve, a ki már levélben is megírt egyetmást a bécsi udvarba 
Redern Fridiiknek, a mely úton valószínűleg a János Zsig
mond elleni merényletről is értesültek.

1) Haidenreich jelentése Ferdinándnak. Augsburg 1555. jan. 12. 
»Varia certe sunt huius rei judicia hominum, quod existiment ili. ducem 
Oppoliensem a paterna haereditate depulsum.«: . . . »Obscurum enim non 
est in Maiori Polonia res pueri favore plenas esse, atque adequitare nobi
les multos ad aulam ser. Bonae.«

!) »Tum quoque, si, quod Deus avertat, ser""1 M'is V. filia Regina 
Poloniae, d"" mea dem 1'"' sterilis fu tura  esset, nmltorum animi quoque 
in  puerum inclinare videntur, tanquam ex sanguine Polono natum, et 
quod ille Jagelinorum stirpi, ex qua ser«>«s rex Poloniae septimus 
numeratur, quae Polonis valde grata et accepta est, proximior habere
tu r .« Quae ego quidem, prout animi hominum constituti videntur, apud 
Μ*™ V. praetereunda non esse existimavi.« (U. ott.)
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Ditmarowski mindenekelőtt azt monda, hogy a királyné 
megelégednék, lm készpénz helyett birtokot kapna, pl. Plesst 
(SziléziaImii a lengyel határon) vagy más birtokot Oppeln és 
Ratibor közelében. A török csausz, renegáthoz méltóan - 
szolgálatát ajánlotta az ártíló titkár által Ferdinándnak, a 
kinek ő török ügyekben hasznos szolgálatot tehetne; külön
ben is izento - titokban keresztyén és nagy vonzalmat 
érez a római király iránt. Mondja, hogy Izabellának a török
kel való érintkezése mindjárt Temesvár elesése után (15.52.) 
elkezdődött s hogy a török és franczia által azóta fentarta- 
tott és tovább fejlesztetett.x) Ugyanazon évben (t. i. 1552-ben) 
ment a franczia király követe Danezkába a lengyel királyhoz, 
a kit-a. király saját tanácsosával Zarembával együtt elküldött 
Izabellához Radomba, a hol akkor a királyné tartózkodott. A 
királyné udvarában ott volt akkor épen ugyanez a törökkövet 
Mahmud, s a királyné és Petrovith által a franczia követtel és 
Zarembával Ivrepnicből a lengyel királyhoz azzal az aján
lattal küldettek vissza, hogy Petrovith a királynét visszaviszi 
Magyarországba.2) Izabella ekkor küldötte (egyetértve a még 
Lengyelországban lévő Petro vithtal) Osseckit a portára; 
Petrovith pedig Magyarországba ment előkészíteni az ügyet, 
miutáu a lengyel királytól biztatást kapott, hogy segíteni 
fogja,8)

Izabella és a török további összeköttetéseiről így leb
benti fel a fátyolt a török csausz, az áruló titkár útján. 
1553-ban a lengyel király a saudomiri vajdát küldötte a por
tára, hogy a török vezesse vissza Izabellát s ő is ígérte segé- *)

*) » Und hat sich dicse Handlung bakit nachdem Temesvár ver
lern worden angetriefflet u. sich hernach durch den Türggen auch 
Frantzosen so sich der Sachen bald angenomben geweittert.« Haiden- 
reich jelentése Ferdinándnak az erdélyi ügyekről, a miket Mahmut török 
követ u tán Ditmarowski Jakabtól hallott. »Actum Augspurg 15. Jan. 
1555.« (B. c. 133— 137. lev.)

2) In  solcher Zeit dán es M ahm uth von ir der Künigin von H un
gern auch den Petrovith neben deren baiden Botten wieder von Crepnitz 
zu den Kunig von Poln geschickt worden, m it der Werbung-, dass Petro
vith die Künigin in  Hungern soll anfieren.« (ü . ott.)

3) »Dieweil er von dem König von Poln Vertröstung gehabt, dass 
sein K. May. wollte dazu verhelften.« (TT. ott.)
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Ivét.1) Ossecki és Baky is ebben fáradoztak a portán, akik  
által Izabella keservesen panaszkodott az adósság meg nem 
fizetése miatt, s Ferdinand ellen segítséget kért. Mahmud 
maga volt ebben a tolmács (teliát jól tudhatta!) s épen ő 
küldetett ki Izabellához, a franczia követ közbenjárására.2) 
Mahmud utasítása az volt, hogy a lengyel királyt vegye rá, 
hogy a királyfit a határra vezettesse. A király titokban belé 
is egyezett, nyíltan azonban nem akarta tenni a római király 
miatt.3) Sanokot is azért adta Izabellának, hogy onnan 
kényelmesen előkészíthesse /■£;« véghez vihesse szándékát. *) 
Azonközben franczia követ volt a portán, a ki Petrovithhoz is 
elment, sok levelet vivén a magyar urakhoz és a moldvaiak
hoz ; s a magyar királynénak személyesen tett jelentést arról, 
a mit végezett. A két Oláhországnak is írt a szultán, hogy 
személyesen ez évben nem jöhet ki a persa háború miatt, de 
segítséget azért küld s pénzt a franczia fog szerezni a válla
lathoz. 5) Egyáltalában a franczia és a török mindenáron 
szövetségbe akarja vonni Izabellát a római király gyengíté
sére. A királyfival az a czélja a töröknek, hogy ha Erdélyt 
elfoglalnák, az ifjú vajdát (t. i. János Zsigmondot) Bécs és 
Ausztria ellen indítanák.

Haidenreich ezzel is többet tudott s most már nemcsak 
az akkori lengyelországi állapotokról, de a múlt évek titkos 
tárgyalásairól is jelentést tehetett Eerdinándnak, 1555. jan. 
12. és 15-én Augsburgban, a hol urát a birodalmi gyűlésen 
találta.

’) 1553-ban »ist palatinus Sandomiriensis von wegen der K. May. 
zu Pol. bey dem Türggen gewesen u. liandlung gepflegt, der Türgg soll 
zu solcher einfuerung helfen, darzu er dan auch sein hülff wollte erzai- 
gen.« (U. ott.)

a) »Und ist nach solcher W erbung er Malimuth auf anhaltung des 
französischen potens dieser Zeit herausgeschickt worden.« (U. ott.)

s) »Bewilligt solche haimlich zu befördern, dann in öffentlich 
solche von Euer Bom. Kün. May. wegen n it gebueren wolle.·!· (U. ott.)

‘) »Damit sy aus solcher nehe ire Sachen gelegenliclier möge 
befurdern.« (U. ott.)

ε) »Und der Franzos soll die Verlegung des gelts dieweill ver
schaffen.« (U. ott.)



Haidenreich harmadik követsége Lengyelországba. — Ferdi
nand tartozásai fejében csehországi birtokokat kínál Izabellá
nak.. — Lakását Izabella a. magyar határhoz közeli wisznici 
várba teszi át. — A franczia király fényes ajánlatai. — Az 
erdélyi rendek küldöttséget indítanak a királynéhoz Ilyvóba 
(Lembergbe.) — Izabella és János Zsigmond visszatérése

Erdélybe.

Haidenreichnak é s ' Castaldonak sikerűit meggyőznie 
Ferdinándot, bogy Izabella és János Zsigmond ügye a vál- 
ponthoz jutott. Ferdinánd követei jelentéseiből s a lengyel- 
országi levelekből, főkép Izabella ultimátumából (responsum 
ultimum et resolutum) 1) belátván, hogy élire van állítva a 
dolog, gyors cselekvésre határozta el magát. Az ígéretek és 
alkudozások teréről nem lépett ugyan le még most sem, de 
legalább határozottabb ajánlatokat tett, a melyekkel tüstént 
visszaküldötte Haidenreich Erazmust Lengyelországba.

A boldogtalan követ alig pihenhette ki úti fáradalmait 
Augsburgban; öt nap múlva már vissza kellett indúlnia 
(1555. jan. 17-én.) Úgy járt Castaldo is, a ki alig hogy meg
érkezett a királynéktól, újabb rendeletet kapott, hogy siessen 
Varsóba, esetleg Piotrkowba, és kövessen el mindent, hogy 
az öreg királyné Izabellát a Magyarországba meneteltől 
viszatartsa.

Haidenreich utasítása az volt, hogy gyors menetben 
Bécsbe igyekezzék, ott Miksa cseh királylyal értekezzék s 
azután a legnagyobb sietséggel Krakkóba menjen; onnan a

IV.

') Melyet a lengyel király titkárának, Grabowicki Gábornak adott
SZÁDECZKY . IZABELLA. 6
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reá bízott utasításokat küldje el Ca-sta bionak Varsóba, vagy 
Piotrkowba. vagy a hol hallja, hogy tartózkodik *) s d maga 
siessen a lengyel királyhoz. A királyt mindenekelőtt bizto
sítsa, hogy neje nászhozománya pünkösdre össze lesz gyűjtve. 
Köszönje meg közbenjárását Izabellánál és kérje fel arra 
továbbra is. Győzze meg nővérét a király mindenek felett 
arról, hogy Ferdinand eddig azért nem elégítette ki, mert 
nem akarta, hogy az ő pénzén indítson ellene háborút; mert 
ha Osseeki az ő akarata ellenére járt volna a portán követ
ségben, nem tűrte volna el, hogy udvarában azután is szaba
don forgolódjék s nem bocsátotta volna marja ele titkos tanács
kozás végett. * 2)

Ferdinándnak tehát joga volt -  így szól tovább az 
utasítás -  Izabella őszinteségében kételkednie ; de mind azt, 
a mi történt, hajlandó elfelejteni s a következő ajánlatot teszi 
tartozásai törlesztésére: A királynénak ígért 100,000 arany 
forint, annak kamatai, továbbá a János Zsigmondnak bizto
sított évi 25,000 irt jövedelem ötezer forintnyi pótléka fejé
ben zálogba adja nekik Csehországban Clumnitz, Rohesetz és 
Shal városotokban lévő birtokait. (Az elsőt abban az árban, a 
mint ő szerezte, a két utóbbit a, helyi viszonyoknak megfelelő 
értékben.) Ha úgy tetszik, küldje el meghízottját a birtokok 
fölbecslésére. Ha nem ütné meg értékük (a mit ő nem hisz) a 
tartozások összegét, hajlandó azt akár készpénzben, akár más 
jószágban pünkösdig kipótolni. Ebből meggyőződhetnek — 
úgy mond — hogy nemcsak szép szóval akarja őket tartan i! 
Rajta lesz azon is, hogy Ferdinand főherczeg a, sziléziai her- 
czegségekhez tartozó Tosseg várát mihamar átadja,, fölszere
léseivel együtt.

A rra kéri tehát Ferdinánd a lengyel királyt, eszközölje 
ki, hogy Izabella e méltányos ajánlatokat ne utasítsa 
vissza, hanem inkább »tárt karokkal« fogadja, a sokat emle

0 Ferdinand levele Castaldonak. Augustae Vindelicorum 1555. 
jan. 17. (B. c. 148. lev.)

2) . . . »Nec Sertas ejus illum postea, si se invita ablegatus esset, 
in aula sua palam versari pertulisset, nedum ad secretiora colloquia 
admisisset* Ferdinand utasítása ifj. Haidenreicli Erasmus számára. 
Augustae Vindelicorum 1555. jan. 17. (B. c. 137 — 145. lev.)



getett leveleket (a törökhöz és a magyar elég illetlenekhez) adja 
immár a lengyel király kezéhez, kérvén, hogy a szultán engedje 
át Erdélyt a szokott évi adó mellett Ferdinándnak.

Ha- azonban Izabella inkább a készpénzt akarná, mint 
az említett birtokokat, várjon még legalább egy évig, hogy 
azalatt összegyűjthessék azt a nagy összeget, s addig, mint 
zálogot használja az említett három birtokot. Legyen tekin
tettel arra, hogy a. magyarországi zavarok mily roppant költ
ségbe keverték Ferdinándot, s hogy leánya (a lengyel királyné) 
nászhozományát is a jövő pünkösdre ígérte.

A mi a kívánt szabadalmakat illeti, Oppeln és Ratibor 
herozegségekben, azok felől megkereste a, cseh rendeket, de 
azok nem engednek (levelüket mellékli); hivatkoznak királyi 
esküjére, hogy tartsa meg őket előjogaikban.

Kevéssé biztató a sziléziai herczegek közötti elsőséget 
illető válasza is. A régi gyakorlat által szentesített jogszokás 
erre nézve az volt, hogy életkor szerint megy a sorrend. Mind- 
azáltal megígérte Ferdmánd, hogy mindent el fog követni és 
reméli, hogy kieszközölheti, hogy az elsőség az ö és leánya 
iránti tiszteletből a királyfinál· engedtessék át, mint fiának és 
vejének, a ki leányát bírandja nőül.l)

Az adómentességre nézve is az áll, mint a szabadal
makra és előjogokra, t, i., hogy rossz példa volna a többi szi
léziai herczegek előtt: de ígéri Ferdinánd, hogy az ö élete 
tartamára elengedi az adókat.

A kártérítés követelésétől álljon el Izabella, gondolja 
meg, mily sokba került a háború épen ő miatta.

Ha a királyné engedni nem akarna s minden áron vissza 
akarna menni Magyarországba, vagy Erdélybe, avagy tán 
már el is mdúlt volna a követ oda érkezése előtt: intse a 
lengyel királyt, ne engedné meg azt, mert abból országaiknak 
nagy veszedelme következnék.

A lengyel király mindezek felől küldjön követet a király
nékhoz s ha kell, menjen el maga Haidenreich is.

') . . . »Tamen . . . nos sedulo operam daturos, ac ut speramus, 
effecturos, ut illi tanquam filio et genero nro, in honorem nrum et filiae 
w u<·, quam conjugem habiturus est, primus inter reliquos Silesiae prin 
cipes locus concedatur.« Haidenreich f. id, instructiójában. 1555. jan. 17.

6*
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Nem feledkezik meg Ferdinand a magyar fogoly valla
tását is kérni, a mely ezélból márcz. 24-ére külön megbízottat 
készül oda küldeni. Utasítását Izabella árúló titkárának s a 
török követnek szóló izenettel végzi, a kiknek leleplezéseiért 
köszönetét mond s további szolgálataik megjutalmazását 
ígéri.*)

Ferdinand erős reményt táplált, liogy követe most siker
rel fog járni s hogy Izabella e »legméltányosahb feltétele led« 
el fogja fogadni. Közbenjárásra nemcsak a lengyel királyt, 
de az öreg királynét is fölkéri s az engedékenységre külön 
felszólítja magát Izabellát is.2) Nem feledkezik meg érdekei 
védőjéről Kadziwill herczegről sem, segítségét kérvén Hai- 
denreich követsége támogatásához.3)

De mikorra Haidenrieh Krakkóba ért, Izabella már 
nem volt többé Piotrkowban. ígérete szerint ott várta be 
háromkirály napját,, de midőn látta, hogy Ferdinánd e legiíjabb 
terminusra sem küldte el a pénzt, fölkerekedett és elutazott. 
Nem ugyan Sanokba, a hová előbb készült; de a magyar határ
hoz szintén közeli Krakkó és Tarnow között fekvő visznici 
várba tette át lakását. Piotrkowból távozása okául azt adta, 
hogy ott országgyűlés lesz, s a rendek elszállásolása végett az 
ő lakására is szükség van. De hogy ez csak afféle ürügy volt, 
mint a régebbiek, abban senki sem kételkedett s nyíltan 
beszélték, hogy Visznicből mihamar Sanokba s onnan Magyar- 
országba fog menni.

Haidenreich első törekvése most arra irányúit, hogy 
Izabellát a veszélyes úton, a melyen elindúlt, megállapodásra 
bírja. Ez egy időre sikerűit is. Castaldo közbenjárására (a ki 
Varsóban volt) Bona királyné megígértette leányával, hogy 
addig a visznici várból el nem távozik, a míg a lengyel király
tól és Ferdinándtól feleletet nem kap. Lehet, hogy Izabellát az 
is visszatartotta a Sanokba való költözéstől, hogy ott az

>) Ferdinánd instructioja ifj. Haidenreich Erasmus számára, 
Augustae Vindelicorum 1555. jan. 17. (m. f.)

!) Ferdinánd levelei 1. a lengyel királynak, 2. Bona 3· Izabella 
királynéknak. Aug. Vind. 1555. jan. 17. (b. c. 149 —150. lev.)

a) Ferdinánd K adziwill lierczegnek, Aug. Vilid. 1555. jan. 17. 
(b. c. 151. lev.)
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összehalmozott élelem megégett, a miben a jó osztrák követ 
isten-újját lá tta ! *)

Hairlenreicl) 1555. lehr. 24-én ért Vilnába a lengyel 
királyhoz. Márczius 1-én volt audencziája. Miután Haiden- 
reicli megbízatásait, előadta, arról is szó volt, hogy János 
Zsigmond, mint Oppeln és Ratibor herczege, személyesen 
vegye-e át lierczegségeit Ferdinándtól, avagy commissariusok 
által ? A lengyel király úgy vélekedett, hogy ha Ferdinand 
személyesen kívánja átadni a királyfinak a herczegségeket, 
az alkalmasabb időben, egy év leforgása alatt történjék; 
vagy ha commissariusok által: adja kézben mindjárt, mihelyt 
Csehországba jő.

A lengyel király örömmel hallotta Ferdinand ajánlatait 
s tüstént útnak indítá azokkal Izabellához titkárát, Grabo- 
wickit, a ki most hatodszor ment a királynéhoz a magyar 
ügyekben való tárgyalás végett. Útját Varsó felé vette, bogy 
ott Róna királynéval is értekezzék. Haidenreich Vilnában 
maradt, hogy a király .mellett várja, meg Izabella feleletét. 
Csak ha, a királyné elfogadja a felajánlott birtokokat, akkor 
szándékozott hozzá menni a szerződés megkötése végett. 
Addig azonban bővebb informatiót kórt urától, a birtokok 
állapota és jövedelmezősége felől, hogy meg tudjon felelni a 
királyné előrelátható kérdezősködéseire, és felhatalmazást 
kért a, szerződés megkötésére. Róna királynétól és Castaldo- 
tól is küld levelet, (melyeket ő Vilnában kapott) csak a len
gyel királytól nem küld választ Ferdinand újabban (márcz. 
4-én, saját »ta.bellarius«-a által) küldött sajátkezű levelére, 
mert a lengyel király nehezen tudta azt elolvasni s jól meg 
akarta érteni (behatóbb tanúlmányozás után), mielőtt vála
szolt volna reá.2) Figyelmezteti urát arra is, hogy a leánya 
nászhozományában adandó 100,000 frt, ha a megígért határ-

') Iíaidenreicli Erasmus jun., Ferdinándnak. Yilna 1555. márcz. 
9-én (b, c. 151 —158. lev.).

2) »Quantum vero attinet ad litteras M,is Vrac Sert! suae propria 
manu scriptas, cum difficilius legi possent, rogavit se apud Mtem Vrara 
excusari, quod hoc nuncio Sertas sua non respondeat, ubi autem eas 
rectius cognovisset, dixit, quod tum  M1' Vrill‘ rescribere, litterasque mihi 
tradere vellet.« Haidenreich márcz. M-iki jelentésében (id. h,).
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időre (pünkösdre) nem lesz készen, ez a körülmény megakasz
taná az erdélyi ügyek sikerrel biztató tárgyalásait is.

Haidenreicli maga sem maradt soká Vilnában, mert a 
lengyel király márcz. végén a piotrkowi országgyűlésre indul
ván onnan, vele ment ő is és urának újabb utasításait 
Varsóba várta, a hol a húsvét ünnepet töltötték.

Ferdinánd még mindig Ágostában időzött, midőn len
gyelországi követének először Krakkóból, majd Vilnából 
(márcz. 9-én) írott jelentéseit vette. Siet eleget tenni mind a 
lengyel király, mind Haidenreicli kívánalmainak. Beleegyezé
sét nyilvánítja, hogy a királyfi ne személyesen vegye át a 
herczegségeket; elegendőnek ítéli, ha megbízottakat küld, a 
kik az esküt nevében letegyék. Ennek hat hét múlva kellett 
volna megtörténnie, a mikorra ő Csehországba készült.

Az Izabellával való tárgyalásra nemcsak felhatalmazást 
küld Ferdinánd, lengyelországi követének, (te egyszersmind 
kész kötelezvény-formulát, a mely magában foglalta Ferdi
nánd ajánlatait a birtokok felől (azzal a hozzáadással, hogy 
az oppelni és ratibori herczeg előzetesen biztosokat küldhet a 
birtokok megvizsgálására, kik aztán a hűségesküt is letehetik 
nevében) s a melylyel Haidenreichnak, mint Ferdinánd telj
hatalmú megbízottjának, biztosítania kellett a királynét és 
fiát a feltételek pontos és hű megtartására.l) De a kötelez
vény (assecuratio) csak azon föltétel alatt volt átadandó

J) »Assecuratio per Erasmum Haidenreicli expedienda« (I)-. n. 
1555. ápr. 5-höz) Záradéka a következő : »Sert0111 Reginalem et Dno"' ill. 
per praesentes litteras meliori quo fieri potest au t debet modo et forma 
assecuro, certifico et fide denique mea Christiana prom itto, ejus sacmam 
Kom. regiam Mtl'm praescriptas conditiones ex parte sua integre adim
pleturam , firmiterque et inviolabiliter observaturam, et per suos quoque 
observari curaturam  esse, fraude et dolo semotis, ita  tamen, quod et 
serma Regina Hung, et illmus filius ejus praescriptas conditiones sibi 
incumbentes integre, candide et sancte adimpleant, atque execution! 
demandent, prout sese facturos suis quoque Iris sertiR suae et ipsius illmi 
dni ducis manibus propriis subscriptis et sigillorum appensione commu
nitis ac mihi exhibitis testati sunt. Ad quae omnia praemissa, et prae
miosorum singula firmiter et inviolabiliter ' hoc casu observanda, praeli- 
batam  Rom. Regiam M,em dnum meum clemrau"> vigore mandati mihi 
concessi firmiter astringo et testimonio harum  Irarum  mearum, quae 
datae sunt etc.« (így), (bécsi állam ltr. 282. sz. cod. 145 —148. lev.)
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Izabellának, lia ő és fitt sajátkezű aláírásukkal szintén köte
lezik magokat Ferdinand kívánalmai teljesítésére s főképen 
arra, hogy Petrovitliot semmiké}) sem fogják támogatni, sőt, 
Int őt, vagy emberei egyikét-másikát elfoghatják, szigorúan 
meg fogják büntetni, vagy a római király kezébe adják.*)

A pénzbeli tartozások fejében felajánlott csehországi 
birtokok felől Ferdinánd részletes tájékoztatást küld követé
nek (1555. ápr. 5-én). Clumnitz (most Chlumetz) várost úgy 
dicséri fel, mint a mely erős várával kies helyen Pardubitz 
(nála Pardowícz) és Podiebrad (szerinte Boidenbrott) között 
fekszik. Sok falu tartozik hozzá (multis villis abundans), 
melyek évi jövedelme legkevesebb 8000 tallérra rú g ; vette 
pedig ő maga száztizenegy ezer tallérért. A másik kettő 
Rohrnetz és Steal Szilézia határán fekszik, évi jövedelmük leg
kevesebb 4000 frt, értékük hetvenezer tallér. Így a jövedelem 
Ferdinánd számítása szerint meghaladja a tartozás kamatait.

Mind e birtokok azonban nem örök áron, csupán 
zálogbirtok gyanánt lettek volna Izabellának és fiának át
adatniuk. Ferdinánd a szerződésben határozottan ki akarta 
kötni, ha lehet mind a három, főkép pedig Clumnitz vissza- 
válthatóságát - és pedig örök időre, vagy legalább hat-hét 
év leforgása alatt.

A birtokok az összes pénzbeli tartozások fedezésére 
lettek volna átadandók. Tehát Izabellának az Erdély átenge
dése alkalmából lekötött 100,000 arany forintnyi hitbér (dós), 
annak két évi kamathátralékai (12,000 frt), továbbá Oppeln 
és Ratibor évi jövedelmének 25,000 írtra való kipótlására 
kikötött évi 5000 frt (mely már két évre 10,000 frtot tett) s 
így összesen 122,000 frt fejében. S eme birtokokat mindaddig 
bírták volna zálogban, a míg a királynét és fiát Ferdinánd 
vagy készpénzzel ki nem elégíti, vagy más birtokot nem adott 
légyen nekik örökjogon, alkalmasabb helyen, Sziléziában.2)

') Ferdinand újabb utasítása Haidenveich számára. Augustae Vin
delicorum 1555. apr. 5. (bécsi állami levéltár 282. sz. c. 159—16Í5. lev.)

2) A birtokok »pignoris et hypothecae titu lo  tenenda, possidenda 
et fovenda, donec Ser4’1 ejus ad parata pecunia satisfaciamus, vel alia 
bona oppertunioria in Silesia habita proprietatis jure conferamus.* F er
dinánd Haidenreichnak. Aug. Vind. 1555. apr. 5. (id. h.)
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Izabella, ha már készpénz helyett birtokokkal kellett 
megelégednie, inkább szeretett volna valamely, az oppelni és 
ratibori herczegséghez közeli birtokot, hogy szem előtt és 
könnyebben kezelhető legyen; ha már csakugyan Oppelnben 
kellett volna lakniok. Ki is fejezte régebben Ferdinánd előtt, 
hogy mely sziléziai birtokokra vágyakoznék. De ezek a bir
tokok a brandenburgi őrgrófnál voltak zálogban, és pedig 
Oppelnért és Batiborért cserében; és nem mint Izabella 
hitte, Bédern Fridiiknél, a ki csak igazgatója volt az illető 
birtokoknak. ])

A mi a sziléziai herczegségek kívánt adómentesséfjét 
illette, Ferdinánd abba »erős okok miatt« bele nem egyezett; 
de saját élete tartamára nemcsak megígérte az adó elenge
dését, hanem mindjárt el is küldte az arról szóló biztosító
levelet. A felajánlott csehországi birtokokra nézve is meg
ígérte az adó elengedését. A további szabadalmakat (a miket 
Izabella ha számára herczegsége fiiggetlenítése czéljából 
kívánt) a cseh rendek bele nem egyezése és saját királyi 
esküje ellenére nem engedélyezhette.

Ferdinánd erősen bízott, hogy a kiegyezés Izabellával 
ezen az alapon végre létesülni fog. Bízott magában Izabellá
ban, hogy elfogadhatónak fogja találni eme föltételeket; 
bízott a lengyel királyban (a kinek a nászhozományt szorgo
san készítette pünkösdre) és környezetében (a vicekanczellár 
és a kir. titkár számára már jutalomról kezdett gondoskodni) 
s végre bízott Bona királyné közbenjárásában, a kinél e vál
ságos napok alatt mintegy állandó követül ott tartá 
Castaldot.

*

Az osztrákokról azt mondja egy nem épen hízelgő bon- 
mot, hogy rendesen megkésnek egy évvel, egy hadsereggel s 
egy eszmével. Ferdinánd most valóban úgy járt. A míg Izabella 
békűlékeny kedvében volt s ő maga könyörgött kielégíttetése- 
é r t : addig Ferdinánd könnyedén vette s komoly figyelemre 
alig méltatta kívánalmait; most, hogy az elkeserített királyné 
s a nagyratörő ifjú királyfi megindúltak Magyarország és

’) Ferdinánd 1555. ápr. 5-iki utasításában. ·
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Erdély felé, kárpótolatlamÜ elvett jogaik visszaszerzésére: 
immár hajlandó lett volna nagyobb áldozatokra is, hogy őket 
feltartóztassa és visszatérítse. De Ferdinand minden intéz
kedése és gondoskodása későn érkezett. Izabella akkor már 
elvetette a koczkát, a mely döntött további sorsa felett. Meg
állva a sok búza-vonat, az újra meg újra hiábavalónak bizo
nyult hitegetést: elindult azon az úton, a melyen maga volt 
sorsát intézendő s a melyen elégtételt szerzett eddigi meg
aláztatásaiért. Nem ok nélkül költöztek át Piotrkowból a wisz- 
nici várba. Petrovith és erdélyi párthiveik már ekkor elő
készítették a visszatérés útját Erdélybe, s a török és franczia 
biztosították annak sikerét.

' A török csausz Mahmud még 1555. tavaszán is mind
egyre udvarában volt; ez év elején franczia ügyvivő is érke
zett hozzá, a portai franczia követtől, a kinek magának is 
nem sokára meg kellett érkeznie.x)

A török és franczia fényes ígéretekkel kecsegtette 
Izabellát az Erdélybe visszatérésre. A franczia küldött azért 
volt nála, hogy a Ferdinánd-ellenes szövetségbe^ bevonja. Ebben 
a törekvésében a lengyel király titkárának megérkezése és 
jelenléte által sem engedte magát zavartatni, sőt Grabowicki 
jelenlétében is fennen bizonyítgatta a királyné előtt, hogy 
Ferdinánd, mint a királyiinak gyámja, elhagyta őket és nem 
gondol velők; érdekeinek megvédését tehát csakis a velők 
való szövetségtől várhatja,

A franczia király nevében a következő ajánlatokat 
tette : A király, János Zsiymondnak — nem törődve azzal, 
hogy már el volt jegyezve Ferdinánd legkisebb leányával — 
három fiatalabb leánya közül bármelyiket nőül adja (a leg
idősebbet azért nem adhatja, mert már el van jegyezve a skót 
trónörökössel). Ha a királynénak nehezére esnék egyszerűen 
visszalépni az első házassági szerződéstől (a római király 
leányával): szerez a pápáitól dispensatiót. A királyfinak egy 
külön tartományt ad Francziaországban, melynek jövedelme 
50,000 koronás tallért fog kitenni. Fetrovithnak, mint .a

’) »Est autem is non verus legatus, sed ab ipso legato ad ser1™' 
suam praemissus et expectat legatum, qui ex Yalachia subsequatur.« 
Haidenreich 1555. márcz. 9-iki jelentésében. (id. h.)
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királyfi hű szolgájának húszezer koronás tallér évi jövedelmet 
biztosít. János király öröksége visszaszerzése czéljából a 
római király ellen Magyarországban és Erdélyben indítandó 
háborúra pedig kétszázezer koronás tallért utalványoztat ki a 
franczia bankból Konstantinápolyban; s biztosítja, hogy a 
török a királyfinak fegyveres segítséget fog adni és koronát 
tesz a fejére. Ha ezt a török a franczia királynak tett ígérete 
ellenére nem teljesítené, az esetben a franczia felbontaná a 
törökkel való szövetségét. 1)

Ezeknek az ajánlatoknak megtételére érkezett Izabella 
udvarába a franczia ügynök, azzal a biztosítással, hogy ha a 
királyné az ajánlatokat elfogadja, tüstént udvarába jő azok
nak megerősítésére maga a Moldovában időző konstanti
nápolyi franczia orator is.

Mahmud a török csausz nagy buzgalommal támogatta 
a franczia követ törekvéseit és mindent elkövetett a maga 
részéről is, hogy a királyné az ajánlatokat elfogadja. A nagy 
ígéreteket azzal a kecsegtetéssel toldották meg, hogy a szultán 
a királyfinak visszaadja nemcsak Budát, de mind ama váro
sokat és várakat, melyeket János király halála óta Magyar- 
ország területén elfoglalt. 2)

9 A franczia király »Non obstante matrimonium inter Μ 1'·' V. 
ser,itrmi filiam, et ipsum ill. ducem proclamato, Ser'' ejus Reginali pro 
ill""· filio suo, unam ex tribus posterioribus filiabus, cum primogenita 
regi Scotiae desponsata esset, quam tamen ex ceteris expeteret, in  
matrimonium, atque provinciam liberam in regno suo Galliae cum 
reditibus quinquaginta mille coronatorum obtulit, hocque regem suum 
effecturum, affirmavit,- ut si gravaretur ser'"" Regina Hung, a priori 
matrimonio filii recedere, id ei dispensatione liberum facere vellet; 
Petroivithio, tanquam fideli ili"1' ducis servitori annuos viginti mille 
coronatorum redditus spopondit. Ac ut etiam regnum paternum bello 
recuperare possent, ad movendum M'< Vfnt bellum in Hungária et Tran
sylvania ducenta millia corona,torum ex bancho Gallico Constantino- 
polis pendenda addixit, cum firma promissione, quod Turea ipsi ill·"" 
duci in persona propria auxilium  daturus, atque ei coronam impositu
rus sit. Id si Turea, prout regi Galliarum promisisset, non praestaret, 
vicissim Gallum fidem Tureae datum non observaturum .« Haidenreich 
jelentése Fetdinándnak, Vilna, 1555. márcz. 9-én. (b. c. 151 — 158. 1.)

") »Magis etiam haec oblatio apud quosdam, exageratur, quod ipsi 
ili"1" duci Oppoliensi Turea jam  non Budam solum, verum etiam caete-
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Gyönge vigasztalásul szolgálhatott ezekkel szemben az 
osztrák-pártiaknak ama feltevése, hogy Lengyelországból alig 
fognák Izabellát segíteni, mert ott a muszka elleni háborúra 
készülnek.

Izabella nem sokáig habozott, hogy az osztrák hitegeté
sek — s a török és franczia fényes Ígéretek közűi melyik felé 
hajoljon. Amazok iránt a többszörös csalódás bizalmatlanná 
tévé; emezek hátterében ott állott, — mint kecsegtető vég
ezel — Erdély visszanyerése, hová a zsenge ifjúvá fejlődött 
János Zsigmond mindig mindenünnen visszavágyott. Amaz 
legfölebb tisztességes megélhetést biztosított volna nekik, de 
idegen uralom alatt, idegen ország területén; emez az »arany
nál drágább szabadság« és az uralkodói méltóság varázsával 
vonzotta őket. Nem volt nehéz a választás! Az oppelni sze
gényes herczegség helyett — a hol a herczegi lak maga is oly 
silány volt, hogy Gyulafejérvártt az udvari istálók is különbek 
valónak s a honnan egy félszázad múltán az Erdélyből kibúj- 
dosott Báthory Zsigmond is visszaszökött — János Zsig
mond anyjával együtt szívesebben választó a szép és kies 
Erdélyt, melyhez atyja emlékének kegyelete, a honvágy s gyer
mek éveinek szép emlékei ellenállhatatlanúl vonzották.

Erdélyben pártjok napról napra nőtt és erősbödött. 
A szultán 1555. tavaszán újra s még nagyobb nyomatékkai 
sürgette a királyfi visszavitelét. A persa háborút befejezvén, 
most már legfőbb figyelmét Erdélyre fordítá. Ferdinánd por
tai követei: Verancsies és Zay annyit sem tudtak kivinni, 
hogy az erdélyi adót a portán elfogadják. 1555. tavaszán 
Busbektől ugyan elfogadta a szultán az adót; de nem enge
dett csupán egy félévi (1555. nov. végéig tartó) fegyverszü
netet. a mely idő alatt Eerdinándnak el kellett határoznia 
magát: visszabocsátja-é Erdélyt a, királyfinak a béke fejében, 
vagy kész inkább háborúba keveredni ?! A félévi fegyver- 
szünet elteltével (mi alatt Petrovitb a lugosi bánságban, az 
oláh és moldovai vajdák saját tartományaikban állottak résen

ras civitates atque arces, quas in  Huny. a tempore mortis ser1"1 quon
dam regis Joannis oecupasset, tradere ac consignare velit, ac ut id 
Gallicus orator jactare debeat, cui ta men ne minima fides adhibetur,« 
Haidenreich márcz. 9. jelentésében (id. h.)
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Erdély határúinál), a szultán kiadta formánját az erdélyi 
rendeknek, hogy a királyfi visszavitelét ne halaszszák (kiilön- 
hen szörnyű büntetését zúdítják magokra), s egyidejűleg meg
parancsolta a ruméliai, budai és temesvári basáknak s a két 
oláh vajdának, hogy a királyfi visszavitelét hadaikkal támo
gassák.

Az erdélyi rendek 1555. decz. 23-án Marosvásár hely tt 
tartott országgyűlésükből kérik Ferdinándot, mentse fel őket 
hűségeskiijök alól; 1556. febr. havában Tordán tartott 
országgyűlésükből pedig már követet küldöttek (Tőkés Gás
párt) Izabellához és fiához, hogy készüljenek és jöjjenek 
vissza Erdélybe; és addig is, a míg ők bejöhetnének, behívták 
Petrovithot.

Petrovith febr. 22-én már Erdélyben volt csapataival; 
megindultak a moldovai és oláh hadak is s az országban 
jóformán ellenállásra sem találtak: csupán néhány vár tartotta 
magát Ferdinánd hűségében. A szász-sebesi országgyűlés 
(1556. márcz. 12-én) már kinyilatkoztathatta, hogy »a mi 
urunk gyermekét, a János király fiát,, retkük magunknak 
fejedelműl és királyid egyenlő akartadból, kinek az ő méltósága 
szerint minden bívséggel, mint urunknak leszünk, vagyunk is.« 
Helytartójává »képévé« bejöttéig Petrovithot választék, reá 
bízván az ország kormányzását!1)

Ferdinánd zászlaja még csak néhány váron lengett. 
Legtovább Szamos- Újvár tartá magát, melyet Ferdinánd 
vajdája, Dobó István, egri hírnevéhez méltót vitézséggel védel
mezett. Az ostromló táborban lévő rendek 1556. jun. 1-én 
(a szultán újabb sürgető formánját vevén) tábori országgyű
lést tartottak s megválasztották a. királyné és fia bevezetésére 
küldendő követséget, mind a bárom nemzetből négy —négy 
előkelő urat, Kendy Ferencz vezetése alatt. * 2)

Izabella már ekkor elhagyta a vvisznici várat, el Sano- 
kot s az erdélyi határhoz közeli Tlyvóban (Lemberg) várta az

') Szilágyi:  Erdélyi Országgyűlési Emlékek X, k. 481. 1.
2) A követség magyar tagjait Kendyn kivűl nem ismerjük ; a szé

kelyek közűi : Andrássá Márton, Pécs Pál, Lázár Imre, Bernát Ferencz ; 
— a szászok közűi Hedwig Ágost, T artler János, Renner Péter és Schef
fer István voltak tagjai. (1. Szilágyi:  Érd. Országg-y. Emi. I. 486. 1.)



IZARELLA ÉS JÁNOS ZSTGMOND LENGYELORSZÁGBAN. 93

•erdélyi követséget, ;t mely jul. 6-án Kolozsvárról elindulván 
aug.8-ánérkezett oda. A száműzetés napjai megvoltak szám
lálva, az Erdélybe visszatérés útja tárva és biztosítva volt. 
Az oláh és moldovai vajdák serege Szatmár-Németi alatt 
állott táborban, hogy a királyné bejövetelét és átvonulását 
fedezze.

Az erdélyi küldöttséggel együtt ment Ilyvóba Szolimán
szultán követe is. Bethlen Farkas tudósítása szerint ő tar
totta a királyné előtt az első oratiót. Azért jött — úgy mond 

- ura a hatalmas szultán parancsolatjából, hogy vissza
vezesse őket az országba, melyből Ferdinand király erősza
koskodása és embereinek vakmerősége által kifizettek. 
A szultán meg fogja védelmezni a trónon, melyre őket 
visszaülteti.

A török csausz után (Izabella a szultán pártfogásáért 
néhány köszönő szót mondván) Kendy Ferenoz üdvözölte a. 
királynét és királyfit. Hat év telt el azóta — úgy mond, — 
hogy az álnok Frater György mesterkedése és rábeszélése 
által megesalatva Ferdinánd király hatalmába adtuk magun
kat. Hogy mennyi nyomorúságot szenvedtünk azóta, és mily 
pusztúlás érte hazánkat, nehéz volna előszámlálni; fölemlege
tésével keserű fájdalmakat kellene felújítani. Mióta téged, 
felséges királynénk, elbocsátánk, országunknak nem volt 
nyugodalma a töröktől s a német őrségtől; vigasztalás és 
enyhülés helyett újabb és újabb csapások mérettek reánk. 
Nagyot vétkeztünk felséged ellen, de most tévedésünket be
ismerve, bocsánatot kérünk és esedezünk : térj vissza hozzánk, 
vedd kezedbe újra az ország kormányzását, mert csak úgy 
reméljük, hogy az idegen nemzet kormányzása alatt gyászos 
pusztúlásnak indult hazánkat előbbi fényébe visszaállíthatjuk. 
Tántoríthatatlan hűséget és föltétien engedelmességet fogadunk 
az egész ország nevében, melynek leghőbb óhajtása, hogy 
minél előbb viszontláthasson felséges fiaddal egyetemben !

A királynét és vele lévő fiát mélyen meghatották Kendy 
szavai s elérzékenyűlve mondott köszönetét, hogy jóindúla- 
tukban annyi viszontagság után is megtartották őket s hogy 
visszahívják a »barát« (t. i. Frater György) cselszövénye 
által tőlök elragadott országba. Közölni fogja anyjával és
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testvérével a lengyel királylyal kívánságukat s tőlök választ 
nyervén, sietni fog óhajtásuknak eleget tenni. Kész szívvel 
elfogadhatja meghívásukat, mert senki sem vetheti szemére, 
mintha Ferdinánd ellen vétket követne el, a mennyiben ő 
Erdély átengedése fejében tett ígéreteiből alig váltott be 
valamit, s így a szerződést, mely köztök köttetett, Ferdinánd 
maga semmisítő meg. Istent és az egész világot hívja tanú
bizonyságul, hogy a szükség által kényszerítve nyúl ehhez az 
eszközhöz, melyet neki a végzet önként kínál, maga és fia 
balsorsának enyhítésére.x)

Izabella, ígérete szerint, tüstént, értesítette anyját és 
fivérét az erdélyiek ünnepies meghívásáról. Az öreg királyné 
és a lengyel király beleegyezésüket nyilvánítók és szerencsét 
kívántak neki útjára.2) Felvirradt tehát a szabadúlás napja és 
a királyné s a honvágytól égő ifjú királyfi 1556. szept. 23-án 
útra keltek Ilyvóból, Podolia fővárosa lakosságának szerencse- 
kivánatai és rokonszenvök tüntető nyilvánítása mellett. 500 
lengyel lovas és ugyanannyi gyalog kísérte őket útjukban, 
Stryj és a Vereczlcei szoroson át, a mely a legkönnyebb 
átjárás volt Erdély felé, s a merre 20 év múlva a Báthoryt 
királyid hívó lengyel küldöttség, s másfél század múltán 
Rákóczi és Bercsényi hadai is bejöttének.

Magyarország határánál díszes küldöttség várta a hat 
évi keserves száműzetés után az országba visszatérőket. 
Somlyai Báthory István (a későbbi lengyel király, akkor 24 
éves ifjú) állott a küldöttség élén s üdvözölte meleg szavakkal 
a királynét, a kinek örömkönyek ragyogtak szemében. 
A küldöttség fényes és imposans volt s az Izabella érdekében 
alakúit keleti confoederatio hű képét mutatta. Nemcsak az 
erdélyi három rend volt abban képviselve, de ott volt a két 
oláh vajda bojárjaik kíséretében s ott volt a budai basa által 
a királyné elé küldött két század török janicsár, ragyogó 
díszben.

E fényes, öt-hat nemzet tarka vegyűletéből alakúit dísz-

’) Bethlen Farkas : H istoria de rebus Transylvanieis, I. k. 593. 1. 
(Editio 2-da, Oibinii 1782.) 

s) U. o. 594. 1.
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kíséret élén folytatta útját Izabella és János Zsigmomi 
Munkácson át Hunzt felé, a hol a városban nagy lelkesedés
sel fogadtattak. A várat ugyan Ferdinand őrsége tartotta 
megszállva (Korlátli Mihály és Zsoltai Benedek parancsnok
sága alatt) s mert az meghódol ni nem akart, ostromlására 
hátrahagyta Somlyai Báthory Andrást, meghagyván Mára* 
maros megye lakóinak, hogy mellé siessenek.

A tulajdonképi Erdély területén a királyné kísérete 
nőttön nőtt s Beesnél a Zápolya család régi hű barátja, maga 
Pfirorith, várta és üdvözölte őket, az erdélyi nemesség színe 
virágával s a. városok elöljáróival. Becstől a Szamos folyó 
völgyében haladtak tovább Szamos-Újvár felé. melyet Ferdi
nánd hűségében még mindig vitézül védelmezett Dobó István. 
B( x;skay (fyörgygyel és Forgách Pállal. De Szamos-Újvár 
alatt azért háborítlanul mehetett el a királyné, a lovagias 
egri hős és társai (a Petrovithtal kötött egyezményhez híven) 
nyugodtan nézték a bástya fokáról, hogyan vonói el alattuk 
Kolozsvár felé Izabella és fényes kísérete.

Október 22-ike volt, midőn a királyné és a királyfi 
Kolozsvárra értek. A bevonulás királyi pompával történt. 
Az erdélyi három nemzet (magyar, székely és szász) képvise
lőin kivid, lengyelek, törökök, oláhok és ráczok, urak és hadi 
nép, nemesek és városi polgárság tarka vegyűlete emelte a 
kíséret színpompáját s a bevonulás fényét. A megérkezés 
örömére ünnepet ült Kolozsvár s az egész ország. A királyné 
még az nap ajándékot osztott a török követnek s az oláh 
vajdáknak, a kik rakonczátlan hadaikat siettek ugyan ki
vezetni az országból, de útjokat dűlás és pusztítás nyomai 
jelölték mindenfelé. 1)

Izabella Erdély és a hozzá tartozó magyarországi várme
gyék rendéit nov. 25-ére országgyűlésre hívta össze Kolozs
várra. Ez országgyűlés a híres pozsonyi jelenetre emlékeztet, 
midőn a magyar rendek Mária Teréziáért és kis fiáért »vitam 
et sangvinem« kiáltással fogadnak tántoríthatlan hűséget.

Izabella is maga nyitotta meg eme nevezetes ország- 
gyűlést, mely hivatva volt újonnan megalkotni az önálló nem-

') Bethlen Farkas históriája I. k. 597. 1.
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zeti fejedelemséget. — A rendek közlelkesedéssel ajánlják 
fel életüket és vérüket trónja védelmére, s a kormányzást 
egészen és osztatlanul az ő, mint Magyarország törvényesen 
megkoronázott királynéjának kezébe teszik le, 16 éves fiát az 
ő gyámnoksága alatt hagyván, hogy nagykorúságáig ő kor
mányozza az országot.

Ezzel tényleg megtörtént Erdély külünválása az anya
országtól és elszakadása a római királytól, »kinek hatalma 
alá — az egykorú füljegyzés szavai szerint — úgy is várat- 
lanúl, reménytelenül, erőszakosan estenek.«

*

Nem Izabella, nem János Zsigmond érdeme, nem is 
Ferdinand király mulasztásainak és szerződésszegésének volt 
ez következménye: hatalmasabb tényezőkben, a történelem 
kérlelhetlen logikájának, a magyar nemzet geniusának s öní'en- 
tartási ösztönének ellenállhatlan erejében kell keresnünk az 
okokat, melyek az erdélyi fejedelemséget annyi megpróbálta
tás után ismételve megalkoták s másfél század zivatarai 
között ezután is fen tárták — védbástyájáúl és menedékhe
lyéül a magyarság két oldalról veszélyeztetett politikai sza
badságának és nemzeti önállóságának.
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7*
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Lengyelországba 81. —  utasítása 
82. 84 . —  Vilnában 85. — 
Varsóban 86.

H aller Péter 40. 
r H elena fhgnő, Ferdinánd ki
rály leánya 48.

H absburg ház 1. 66.
H omonna 7. - i harmincza- 

dos 8.
H orváth M ihály téved, hogy 

Izabelláék m eglátogatták Oppelnt 
és R atibort 5.

H uszt városában hogyan fo
gadják Izabellát 95.

Ilyvó  1. Lemberg.
I stván király (így nevezték 

a törökök János Zsigmondot) 
41. 43.

I zabella, a Jagelló házból, a 
lengyel k irály  (Zsigmond) leánya, 
Zsigmond Ágost k irály  nővére, 
Zápolya János király neje (csak
nem minden lapon). —  Ozvegygyé

lesz (1540 .) —  1. 1 5 4 0 — 1551. 
és 1556  — 1559. uralkodik — 2. 
Erdélyről lemond 2. —  liitbériil 
1 0 0 ,0 0 0  a. fr t kárpótlást köt ki 
2. —  kivonul Erdélyből, 3. —  
K assára megy s ott tartózkodnak 
(1 5 5 1 . aug.— 1 552 . jun.) 4 . — 
kivonul Kassáról, 5. —  Lengyel- 
országba tér vissza 5. — mit
kapott Ferdináudtól 5. 6. — elé
gedetlenségének kezdete a föltéte
lek nem teljesítése miatt 6. — 
érdekében Petrovich s az erdélyiek 
mozgalmat indítanak 7. —  az 
elégületlenek követét fogadja 7.
—  Varsóból majd Piotrkowból a 
m agyar ha tárra  készül áttenni 
lakását 7. 8. -^ h o z  követeket küld 
Ferdinánd 9. —  ügye tárgyalása 
a lengyel király előtt 1 0 — 13.
—  Bona királyné előtt 13 — 15.
—  a bécsi követeket fogadja 16.
—  felelete 17. 18. —  összejöve
tele anyjával és fivérével a len
gyel királylyal Kockóii (1554 ) 
19 —  24. —  kívánalmai Ferdi- 
nándtól 24. 25. 26. —  udvará
ban a magyarok befolyása 2 7 .,— 
28 — 30., —  követet küld Becsbe
31. —  kívánalm ai Ferdináudtól
32 . 33. —  követe a bécsi udvar
nál, audientiái 34 — 35. —  követ
küldése eredménye 36. — követei 
a portán 36 —  39. ■—  követeinek 
szembesítése az erdélyi vajdák kö
vetével (Vég Jánossal) a nagyve
zérnél 40. — hoz követet küld a 
szultán 45., 46. — panaszai F e r
dinánd ellen 47. 48. 49. 50. —  
elkeseredése és fenyegetőző szavai 
51. 52. 53. —  udvarában török 
és oláh követség 54. — lakását 
Varsóból ismét Piotrkorvba teszi át 
54. —  felelete Ferdinánd gyanú
sításaira 54. 55. 56. —  udvará-
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ban merénylet a királyfi ellen 57 
— 62. —  ügyében Kromer követ
sége Ferdinándhoz 63. 64. — 
— t mélyen sérti Ferdinánd eluta
sító válasza 65. —  útra  készülő
dései 66 . — t  a török és franczia 
buzdítja az Erdélybe visszatérésre 
66. 67. —  visszatérési terve 
(1554— 55.) 67. 68. — hozCas- 
taldo követsége 69. —  levele és 
nyilatkozatai Ferdinánd követe 
(Castaldo) előtt 70. 71. —  eluta
zását elhalasztja 72— 73. —  sé
relmei és panasza Ferdinánddal 
szemben 74. —  fenyegetőzése 75. 
— t a 1. király védelmezi 76. —  
és a lengyel közvélemény 7 7. —  
egyik titkárának  leleplezései 78. 
79. 80. — ultim átum ának hatása 
Bécsben Ferdinándnál 81. — nak 
Csehországi birtokokat ajánl fel 
Ferdinánd tartozásai fejében 82.
83. —  Piotrkowból elutazott a 
magyar ha tárra  84. — hoz a 1. 
király titk árá t küldi 85. — val 
való tárgyalás 86. 87. — elveti 
a koczkát s megindul M. o. felé 
88 . — t török és franczia követek 
fényes Ígéretekkel kecsegtetik 89. 
90. — pártja  Erdélyben 91 . —  
Lembergbe teszi á t  lakását 92. 
—  ott fogadja az erdélyi küldött
séget 93. — elindul Lembergbői 
s Erdélybe jő 94. —  diadalútja 
Erdélyben s bevonulása Kolozs
várra 95. 96.

J agelló dinastia 78.
J ános Zsigmond, Zápolya 

János király és a lengyel Izabella 
fia, (sz. 1540.) -— 1. —  anyja 
gyámsága a la tt 1540 — 1559. 
Oppeln és R atibor sziléziai her- 
czegségeket nyeri cserébe Erdé
lyért, 3. —  eljegyzése Johanná
val, 3. — Kassáról való kivonu

lása és búcsúzása 4. 5. —  szem
rehányásokkal illeti anyját, a miért 
Erdélyről lemondott, 6. —  érde
kében forradalom tör ki 7. —  
anyja m ellett van a bécsi követek 
kihallgatásánál 16., 17. 24. —  
nagyratörekvése 26. 27. 29. — 
levele Ferdinándnak 31. —  kívá
nalmai 32. 33. — nak Ferdinánd 
levele 34. 35. —  ügye a portán 
37. 38. — nak zászlót és kardot 
küld a szultán (fejedelmi jelvé
nyül) 41. ■—  visszavitelét elren
deli a  szultán 41 . —  jogának bi
zonyítása Erdély irán t 42. 43. 
-— érdekében a  szultán és nagy
vezér intézkedései 44. 45. — 
visszaviteléről a lengyel kir. ud
varban is tanácskoznak 47. —  
ifjúvá fejlődik s önállóan kezd 
gondolkozni 49. —  ellen merény
letet követnek el Varsóban 57 —  62.
— ot Buda visszaadásával kecseg
teti a török vissza Erdélybe 6 7.
—  érdekében a szultán nyilt há
borúval fenyegetőzik 68. —  szá
m ára a kiváltságok megadását 
sürgeti Izabella a herezegségek- 
ben, Ferdinándnál 75. —  ügye 
mennyire népszerű a lengyel köz
vélemény előtt 77. — ot tekintik a 
levyyel /vön örökösénél: 78. —-nak 
kárpótlásúl birtokot kinál Ferdi
nánd 81. 82. — ot sürgeti F erd i
nánd, hogy vegye á t herczegségeit 
85 . — nak a franczia király leá
nyát kin álja feleségül segy 5 0 ,000  
tallérnyi jövedelmű franczia ta r
tom ányt 89. Erdély visszaszerzé
sére 2 0 0 ,0 0 0  ta llért 90 . —  visz- 
szavágyik Erdélybe 91. — ot az 
erdélyiek fejedelműl választják 92.
—  anyjával visszatér Erdélybe
94. —  diadalútja 95. 96.

J ohanna, Ferdinánd király
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legkisebbik leánya, a kit János 
Zsigmonddal eljegyeztek, —  2 .3 ., 
—  adassák Izabella udvarába ne
velőbe 24. 27.

K abánsebes 44. 45.
Kárpátok 66. 68.
V. K ároly császár 6 7.
K assa városába megy Izabella 

e’s fia Erdélyből 3. — án tartóz
kodnak (1 5 5 1 . aug. 1552 . jun.) 
4. — Kibocsátják kezökből s el
távoznak onnan Lengyelországba 
4. —  A kassai kivonulás leírása 
Tinódi által, 5., 11. 14. 16., 32.

K ászon, budai basa, 42.
K atalin föherczegnő, Ferdi- 

nánd leánya, majd lengyel k irá ly 
né, 9. —  közbenjár a becsi köve
tek mellett a lengyel udvarban
11. 13. 21.

K endy A ntal 7.
K endy Ferencz —  erdélyi 

vajda 6. 3 6 .3 8 . — vezetése alatt 
küldöttség megy Erdélyből Izabel
lához 92. — üdvözli Lembergben 
a királynét 93.

KlS-LENGYELORSZÁG 7. 11.
K mita Péter, 22.
K nyszin, litván városban fo

gadja a lengyel király a bécsi kö
veteket 10. 14.

K ocko (most Kock) lengyel 
város, a  hol a lengyel király a 
királynékkal s a bécsi követekkel 
összejövetelt ta rto tt 1554 . márcz. 
20. — i tárgyalás 23. 24. 31. 
— ban m egállapított poutoza-
tok 32.

K olozsmonostoron jegyzik 
el János Zsigmondot Johanna fő- 
herczegnővel (1551 . aug.), 3.

K olozsvár városában köti 
meg a szerződést Ferdinánd és 
Izabella, 3. — ról kivonul Iza
bella (1 551 . aug. 6.), 3. — ról

1 556 . jul. 6-án küldöttség indúl 
Izabella és fia visszahívására, 93. 
— ra  bevonul a  királyné és fényes 
kísérete 95. — i országgyűlés
95. 96.

K onstantinápoly -bau az 
erdélyi vajdák követe (Vég János) 
36. 39 . — ból afranczia  bankból 
2 0 0 ,0 0 0  koronás ta llért Ígér a 
franczia király a Ferdinánd elleni 
háborúra Izabellának 90. — ban 
Ferdinánd követei 91.

K orláth Mihály 95.
K önigsberg, Sziléziában, 21.
K rakkó, — ai országgyűlés 

felszólal Izabelláék érdekében 6.,
7., 22. — i kanonok (Kromer) 31. 
63. — i püspök biztatja Izabellát 
az Erdélybe visszatérésre 65. 
— ban leleplezéseket tesz a bécsi 
követnek Izabella egyik áruló tit
kára  7 8, — ban Haidenreich 81.
84. 86.

K repnic 79.
K romer Márton, wislicai cus

tos, krakkai kanonok, kir. titkár, 
m int a lengyel király követe Bécs- 
ben, 31. —  másodszori követsége 
Ferdiuándhoz Podiebrádba 6 3 .6 4 .

K ryski Albert, lengyel királyi 
titkár, 13.

K ywan csausz 3 7. 38. 39.
I iatowicz, nagylengyelországi 

(masoviai) város, 13. 19.
L emberg városában várja és 

fogadja Izabella az erdélyi kül
döttséget 92. 93 . — bői elindúl 
Izabella Magyarország felé 94.

L engyelország —  1. 2.
— ban telepedik meg Izabella és 
fia 5. 6. — ot elhagyja Petrovich 
7. — ba követeket küld Ferdinánd 
9. 12. 17. 21. 22. 25. 28. 34. 
— ba követet küld a szultán 45. 
—-ba követet küld Ferdinánd 46.
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— hói visszatér Ilaidenreich a bo
csi követ 52 . 53 . —  ot felizgatja 
a János Zsigmond ellen elkövetett 
merénylet 57. 59. 62. 63 . - ban 
franczia küldöttek 67. —bői ki
menni ke'szül Izabella 72. — ban 
mennyire népszerű Izabella és fia 
Ugye 7 7. 78. — ban török és 
franczia követek 7 9 .8 0 . ba kö
veteket küld Ferdinand 81., 91. j

L ippa  elfoglalása a török által,
6., 44.

L itvánia, — ban keresik fel a 
lengyel királyt a bécsi követek 10.
12. 13. 19. 20 . 60.

L ogus M átyás, győri kapi
tány, Ferdinánd egyik követe 
Lengyelországba (1 5 5 3  —  1554)
9. — a királyi udvarban L itvá
niában 10 — 13. — betegessé lesz 
az út fáradalm ai m iatt 21 . —  
pártjá t fogja a királynénak és fiá
nak s érdekükben méltányos aján
latot tesz urának 21 . —  vissza
térése 30. (1. jegyzet).

L ublin, kislengyelországi vá
ros, —  országgyüjés székhelye 
11. 15. 19. 20. i országgyűlé
sen a bécsi követek 2 4 — 30.

L úgos, — i bánságot nyeri 
Petrovich 44. 4 5 . 91.

M agyarország—  1. 5. 11. 
—  királynéja (Izabella) 13. —  
szabad király választói joga 27.
28., 30., 38. — ba Izabella visz-
szatérési szándéka és készületei 
65. 68. 76. 77. 79. 81. —  felé 
elindul Izabella 83. 84. 88. — ban 
indítandó háború 90. - ha tárá t
átlépi Izabella 94. — királynéja 
(Izabella) 96.

M ahmud, török csausz leleple
zései 78. —  Izabella udvarában 
79. 8 0 .8 9 . — fényes ígéretei 90.

M ahmed, dragoman 40 . 45.

M arosvásárhely 7. — i or
szággyűlés 92.

M asovia, tartomány, 13. 19.
M áramauos megye 95.
M ária, Miksa cseh király 

neje, 35.
M ária T erézia 95.
M ied zir ec , — i kapitány 31.
M iksa császár 48 .
M iksa, cseh király, Izabella 

érdekében közbenjáró, 35 . 36.
47., 81.

M ohácsi vész —  1.
M oldova. — i vajda 7. —  

követe Lengyelországban 29. — 
izencte az Erdélybe ütésről 29. 
37 . 38 . — ban a franczia orator 
90. — i vajda 91. — Erdélyben
92. —  serege Szatmár-Németi 
a la tt 93. —■ Izabella elibe megy 
a m agyar ha tárra  94. —  hadait 
kivezeti Erdélyből 95.

M onaco — ban Ferdinánd ki
rály  (1 554 . decz.), 73.

M unkács, 8. —on át jő be 
Izabella 95.

M uszka elleni háborúra készü
lés Lengyelországban 91.

M yszkowski Miklós, radomi 
várnagy, oswiecimi stb. kapitány, 
a lengyel király követe Bécsben 31.

N agy - L engyelországban 
mily népszerű Izabella és fia 
ügye 80.

N emzeti királyság —  1.
N eptin Konstantin 10.
O dera partján  fekszik Oppeln 

és K atibor 2 . 3 .
Oderberg — 3.
Oláhország, 37., 80 . — i 

vajda 91. —  tám ogatja Izabella 
visszavitelét 92. —  serege Szat- 
már a la tt 93. —  Izabella elibe 
megy a magyar határra  93. -
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kíséri Izabellát 04. — kivezeti 
seregét Erdélyből 95.

O lmütz 50. 52. 65.
O ppeln  és R atibor sziléziai 

városok és herczegségek, melyeket 
Ferdinand Erdélyért kárpótlásul 

János Zsigmondnak Ígért —  2. 
leírásuk és rövid jellemzésük 3. 
— ban nem já r t  Izabella 5. — 
rosszul jövedelmeznek 6., 10. 14. 
22. 23. 24. 27. —  teljes fiigget- 
lenítését kívánja Izabella 32. 33. 
— i herczeg 34., 35 . 48 . 51., 79.
—  szabadalmai 83 . —  átvételét 
sürgeti Ferdinand 85. 87 . 88. 91.

O ruz (v. Urudzs) csausz kül
detése Jáuos Zsigmondhoz 41 . 45.

O ssecki Márk, lengyel, követ
sége a  portán 37. —  szembesitte- 
tése az erdélyi követtel 40. 
szidalmazza Vég János követet 
40 . 48 . — t Izabella m egtagadja 
51. 71. —  miben já r  a portán 
79. 80. 82.

O swiecim  — i kapitány 31.
Osztrák-Szilézia  2. 3.
A P ápa 89.
P atócsy 7.
P erneszt, az erdélyi felkelők 

követe Izabellánál 7.
P erSA háborúja a szultánnak 

39. — befejezése 91.
P etrovith P éter , Zápolya 

János k irály  rokona, Izabella és 
János Zsigmond legbuzgóbb p á rt
híve és vezére. K assára követi 
őket —  3. —  elkíséri a királynét 
Varsóba 6. —  M agyarországba 
tér vissza s mozgalmat indít a k i
rályné és fia érdekében 6. 7. 9.
—  ügye a bécsi követek tárgya
lásaiban 10 —  1 7. 21. 22. 23. 25. 
28. — hoz levelet kíván íratni 
Ferdinánd Izabella által 36. —  
követei a portán 36 —  43. — nak

adja a  szultán Lúgost és Karáu- 
sebest 44. 45., 48. 51. —  állító
lagos küldötte Izabella udvará
ban 57. — ról Izabella állítólagos 
nyilatkozata Castaldo előtt. 71. 
— nak írni kész a királyné a fel
tételek teljesítése után Ferdinánd 
érdekében 75. —  miket te tt Iza
bella érdekében 79. 80. 87. 
előkészíti Izabella visszatérését E r
délybe 89. — nak 20.000 tallér évi 
jövedelmet Ígér a franczia király 
90.—  bevonul Erdélybe 91.92.— 
Deésnél várja és üdvözli a  vissza
térő királynét és királyfit 95.

P éter  moldovai vajda 76.
P iast herczegek bírják Op- 

pelnt és R atibort 1200 — 1532 
—  3.

P iotrkow  (Petricovia) váro
sába tette á t lakását Izabella 7. 
11. — ban fogadja Izabella a bé
csi követeket 16— 18. 19. — bűi 
eltávoznak a követek 20., 60. 61. 
— ba küldi a 1. k irály  Ferdinánd 
válaszát 65. — ban tartományi 
gyűlés 65. 66. —ból Izabella ú tra 
készül 67. — ba megy Castaldo
Izabellához 70. 71. — ban nem 
akar maradni Izabella 7 7. —ba 
küldetik Castaldo a királynékhoz 
81. 82. — ból útrakél Izabella 
84. 86. 89.

P less, sziléziai határváros 79.
P odiebrad városában találja 

a lengyel követ(Kromer) Ferdinánd 
király t 63. 87.

P ozsony, 23. — i országgyű
lésen a lengyelországi követek 30. 
— i jelenet 95.

P odolia fővárosa Ilyvó (Lem
berg) 94.

P oroszország — hoz 1742. 
óta tartozik Oppeln és Ratibor 3.



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 1 0 5

P orosz-Szilézia, 2, 3.
P rága, 59.
P rzerembski János, lengyel 

kir. vicekanczellár, 10. 25 . —  a 
becsi követtel értekezik 47 . 48. 
(10. —  ellenzi a 1. senatusbau Iza
bella Erdélybe visszatérését 68.

R adom — i várnagy 31. — ban 
tartózkodik Izabella 79.

R adziw ill herczeg, vilnai 
vajda, osztrák-párti, 13. —  lelep
lezései a  bécsi követ előtt 47. 48. 
49. 60. —  ellenzi Izabella E r
délybe visszatérését a  1. senatus- 
ban 68. —  herczeget segédkezésre 
szólítja fel Ferdinánd az Izabellá
val való kiegyezésnél 84.

R ajna vidékén a német fran- 
czia háború 66.

R atibor 1. Oppelune 1 együtt.
R ákóczi 94.
R edern  Fridrik  78. 88.
JRohosetz (város Csehország

ban) 82. 87.
R umeliai bég 92.
R ussia (Kis-Oroszország), — i 

vajda 25. 2 9 .— i palatiu  38.
R ustem basa, a szultán veje, 

37. 38.
S ambor 65.
S anok, m agyar határszéli len

gyel város, a hová Izabella laká
sát áttenni készült 7. 8. — a len
gyel k irá ly  neki ad ta  12. 29. —  
— ba készül áttenni lakását Iza
bella 65. 67. 69. — ba való el
utazástól Izabellát a  lengyel király 
s Ferdinánd követe Castaldo visz- 
szatartja  73. 74. —ot miért adta 
a 1. király Izabellának 80 , —  felé 
elindul Izabella 84. — ot elhagyja 
a királyné és fia 92.

S irakowski János, a lengyel

királynak Izabellához küldött kö
vete, 51.

S kal (Csehországban) 82. 87.
S öböstyén deák 1. Tinódi.
Sterzinieckt Vilmos cseh 

lázadó ügye 64.
S tryj 94.
S zakolcza 30.
Szamos-U jvár ostroma 92. 

— a la tt Izabella és kísérete elvo
nulása 95.

S zamos völgye 95.
S zatmár-N ém eti ala tt áll tá 

borban az oláh és moldovai vajda 
serege Izabella bejövetelekor 93.

S záSz-sebesi országgyűlés 92.
S zilézia  —  herczegségei Op

peln és lía tibo r — 2. 21. —  ren
déi 35 ., 4.9. 61. 7 6. 79. 87 . 88.

S zinán basa 38. 39.
A szultán követeli, hogy Er- 

dély Izabellának és fiának adas
sák vissza 6. uál Izabella fon
dorlatai 10. 12. 13. 14. 16. 17. 
18. 22 . 26. —  ráparanesolt a 
moldovai vajdára, hogy vigye visz- 
sza a  királyfit Erdélybe 29. —  
G alilaeabau fogadja az erdélyi vaj
dák követét (Vég Jánost) 41 . —  
rendeletet ad ki, hogy János Zsig- 
moudot Erdélybe visszavigyék 42. 
44 . —  Petrovichnak adja Lúgost 
és K aránsebest 45 . — követe Iz a 
bellánál 66. 67. —  háborúval 
fenyegeti Lengyelországot, ha Iza
bellát és fiát az Erdélybe vissza
térésben gátolnák 68. — hoz kö
vetet küldeni Ígéri Izabella, ha k i
elégíti Ferdinánd 74. 7 5. — Iza
bella érdekében 79. 80. 83 . —- 
követe az Erdélybe visszatérésre 
buzdítja Izabellát 89. — - vissza
adni ígéri B udát 90. —  fermánja 
92. —  követe Lembcrgben Iza 
bella előtt 93 . 95.

SZADECZKY : IZA B ELLA . 7*
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T arnow, 84.
T arnowic, 32.
T arnüwski, 29.
T emesvár elfoglalása a török 

által 6. — 44. 92.
T inódi Sebestyén m int szem

tanú, hogy írja  le Izabella és János 
Zsigmond K assáról való kivonulá
sát (1552.) —  4. 5.

T isza vidéki nemesség Izabella 
mellett rokonszenvez 7. —

T iszántúli részek, Zápolyá- 
nak és utódainak biztosíttatnak a 
váradi békében (1538.) — 1. 22.

T ordán tartott országgyű
lés 92.

ToST(az okmányokban Tossegg, 
Tossek) vára, az oppelni herczeg- 
ségben ; zálogba volt adva B ran
denburgi Györgynek 5. 6. 14. 
22. 23., 32. 36. 46 . 82.

T őkés G áspár küldetése E r
délyből Izabellához 92.

T örök követek Izabellánál 6. 
biztatják  az Erdélybe visszatérésre 
Izabellát 66. —  Buda visszaadá
sával kecsegtetik János Zsigmon- 
dot 67. 75. —  csausz, Mahmud 
elbeszélése Izabella fondorlatairól 
a törökökkel 7 8 — 80. 89. 90. 93.

T ykoczin, litván város, 10.
V árad — i béke (1538 ), 1 . 

3 7. — i püspök 7.
V arsó. Izabella o tt tartózko

dott egy ideig 5. — ból Izabella 
Piotrkow ba teszi á t lakását 7. 
— ba érkezése a bécsi követeknek 
9. 10. — ban audientiájok Bona 
királynénál 13. 14. 15. — ból 
Piotrkow ba mennek a követek 16., 
19. — ba térnek vissza a k irály
nék 3 2 .— bau Haidenreich követ
sége Bona királynénál 46 . 47 . 49. 
51. — ban merénylet János Zsig
mond ellen 5 7 — 62. — ban Cas-

taldo Bona királynénál 69, 70. 
— ba küldetik Castaldo 81. 82.
84., 85. — ban Haidenreich 86.

V erancsics, Ferdinánd portai 
követe 91.

V ereczkei szoroson át jő be 
Izabella 94.

W  ENGROW nagy lengyelorszá
gi (masowiai) város, 19. — ba ér
keznek a bécsi követek 20.

W erner  György, eperjesi fő
kapitány, 8. —  jelentése Ferdi- 
nándnak 8. 1. (jegyzetben).

V ég  J ános, az erdélyi vajdák 
követe a portán s a szultánnál 
Galileában, szembesittetése Iza
bella követeivel, szidalm aztatása 
Kustem, Szinán és más basák s a 
nagyvezér á l ta l ; jelentéstétele 
mind erről személyesen Becsben 
Ferdinándnál 3 6 — 45.

W ielun  várába zárták a me
rénylettel gyanúsított magyar fog
lyot, 61. 62.

W ie pr z , folyó Nagy-Lengyel- 
országban, 20.

V ilna, Litvánia fővárosában 
fogadja a lengyel király Ferdi
nánd követét Haidenreichot 46. 
— ba küldi Izabella udvarmeste
rét 47 . -— ból eltávozik a  bécsi 
követ 49 . — ban ta lá lja  a lengyel 
k irály t Haidenreich második kö
vetsége alkalm ával is 61., 63. 
— ban Haidenreich mindent elkö
vet Izabella visszatartására 69. 
7 2. — ban négy hóig a  bécsi kö
vet 73. — ból visszaindul 7 7 .7 8 . 
— ban Haidenreich harm adik kö
vetsége alkalmával 85. 86.

W islica — i custos (Kromer) 
31. 63.

W isznic várába teszi á t laká
sát Izabella 84. 89. — bői eltá
vozik 92.
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Z arkmba, a lengyel király 
tanácsosa 79.

Z ator — i kapitány 31.
Z ay, Ferdinánd portai kö

vete 91.
Z ápolya, erdélyi vajda, ma

gyar király, a nemzeti eszme kép
viselője, 1. 2. — rokona P e t
rovich Péter, 3. 12. 3 7 .— t a tö
rök Péter moldovai vajda által ki 
akarja űzetni Erdélyből 76. —  
öröksége 78. 90. 92.

I. Zsigmond, lengyel király 
11. 19.

Z sigmond Á gost, lengyel 
király, Izabella testvére, δ. —  
Izabellának adta Sanokot 7. —  
veje Ferdinándnak 9. —  a bécsi 
követek et fogadja L itvániában 10.
—  védelmezi nővérét s közbenjár 
a kiegyezés ügyében 11. 12. 13.
—  követei Bona királynénál 14.

15. —  összejön a királynékkal 
Kockón 19— 24. —  a lublini or
szággyűlésen 29. — követküldése 
Bécsbe Izabella érdekében 31. —  
utasításuk 32. 33 . —  követei 
mily válaszszal térnek vissza 34. 
—hoz követet küld Ferdinánd 45. 

—  Vilnában fogadja a bécsi kö
vetet 46 . —  válasza 48 . — nak 
Izabella felelete 51. 52. —  elkül
di Ferdinánd feleletét Izabellának 
65 . — nak Izabella izenete elu ta
zásáról 67. — hoz Ferdinánd
újabb követséget küld (Haidenrei- 
chot) 69. titk á rá t küldi Iz a 
bellához, hogy Erdélybe visszaté
résétől visszatartsa 73. 74. —  
kijelenti, hogy Izabellát erőszak
kal vissza nem ta rth a tja  76. —  
része az erdélyi és török mozgal
m akban Izabella érdekében 79.

Z so ltAi Benedek 95.




