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Hunyadi M átyásnak természeti tulajdon- 

/ága i.

B í t s i  fogfágból M átyás, nem tudhatni mi
é r t , Prágába vitetett, ahová éppen Lászlónak ha
lála napján kemény őrizet alatt érkezett. Podie- 
brád György, talán mivel nagy hasznot várt ezen 
ifjú tó l, vagy legalább nagy summa pénzt remény
lett válcfágáért, maga keze alá vette ugyan, de 
úgy ta r to tta , mint jó b a rá tjá t, és a városban 
szabadon hagyta járni. Már tizennégy esztendős 
korában nagy hire vo lt, hogy az országiás dolgát 
igen é rti, és hogy nagy bátorfággal, ’s hadi tu
dománnyal búr. T ó t, Bolgár, ISémet, és Diák 
nyelven egyaránt szóilott, és tsaknem minden Eu
rópai nyelveket értett: azért az a tty a , aki más 
nyelvet nehezen tudott a Magyaron kívül, min.
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den fontos egyezésekben, mellyeket nem bátor
kodott másra bízni, ötét vette tolmácsnak. a^. 
Igen szépen ir t ,  és tsínosbban sok író diákoknál, 
pedig olly időben, midőn még az írás annyira 
isméretlen volt Magyar országbari, hogy magok 
a Vajdák, és más fő udvari Tisztek nem szégyen- 
lették megvallani leveleikben, hogy nem tudnák 
nevöket aláírni. A  T anító i, Vitéz János, és en
nek nénnyétől való unokája Czezinge Ján o s , kik 
a Görög, és Diák Literaturának helyre állítói kö
ze tartozaudók b ) , olly nagy kedvet gerjesztettek 
benne a tudományok m egtanulására, hogy több-

4  Ú j I A B B  T ö R T Í H E T E K .

a) Steph. Kaprinai S. Theolog. D. et Histo
riographi Hungária Diplomatica temporibus Ma: 
thiae de Hunyad Regis Hungáriáé. Vindob. 1767· 
T. I. p. 65. AJ city äs Király Kolosvárott született 
1443. 17. Martiusban. ibid. p. 16.

b) Vitéz János 1445· Püspök volt Nagy Vára* 
áon, és 1465· esztendőben Esztergomi É rsek , és 
hihető , hogy tanítója volt Mátyásnak ; ámbár Kap
rinai Ür arról kételkedik, Lássad: Tentamen Hi
storiae literarum sub Rege gloriosissimo Mathia 
Corvino de Hunyad in Hungária. Autore Paulo 
Vallaszky. Lips. 1769. p. 24.68· 8· Cesinge János,  
(K aprinai P. II. p. 58·) aki Vitéznek is ,  nem kü- 
lömben Janus Pannonius/roA neveztetik, Pétsi Püs
pök lett 1459-ben, és Vitéz János nénnyének a fia  
vala. Ez még Rómában is azon időben legjobb diák
nak , és görögnek, tartatott, és érdemes azért is az 
emlékezetre, hogy e' két nyelveken előbb kezdett 
tiszta kifejezésekkel éln i, és azokat Ac a gyár or-



nyíre olvasással múlatná m ag á t; különösen pe
dig Liviusnak, és Curtiusnak historiájit olvasá, 
mellyeket magára alkalmaztatott. A tudományok
ra való vágyódása olly nagy volt, hogy még a 
Szent Atyák írásit is m egforgatná, és azokból 
gyakrán megszégyenítené a Theologia tan ító k a t; 
de még a Fisiognomiában i s , tsillag visgálásban, 
építő mesterfégben , várak erősítésében , és Tak
tikában az akkori időhöz képest jeles előmenetelt 
tett. Mivel a természet ötét ékes beszéddel, ele
ven észszel, és mély elmével m egajándékozta, és 
ö a Rómaiak írásiban gyakorlottá m agát, rövid 
idő alatt annyira ment tehetfége, hogy másokat 
majd okokkal maga értelmére hozo tt, majd éb
resz tő , és tanúfágos tréfáival magához hajlandó
vá tett a). Illyen em ber, ki ennyi nagy tulajdon- 

fágokkal bírt, akkoron a tanúit férjfíaknak riikafága 
m iatt is megérdemlette a betsületet; azért ö rajt» 
inég ifjú korában már minden ember álmélkodott. 
Kegy gazdagfága, és a vitézíégre vágyódó szíve 
nem engedték, hogy papi hivatalra lépjen, melly- 
ben ó minden kétfég kívül legfőbb méltófágra

szagban közönfégessé tenni, mint sem más Európai 
tartományokban azok ismeretesekké lettek volna. 
A z  öregbbik vitc'z iskolát fundá lt Esztergomban., 
Posonyban pedig 1467· Universitást.

a) Martius Gáleotus egy Olasz országi bőlts 
fé r j  fiú több elmés gondolatokat szedett öszve illy 
előírással: De Mathiae Corvini egregie , sapien
te r  , et jocose d ictis , et factis: mellyeket Schvandt- 
ner Ür Script, rerum Hung, kibotsátott. T. I. ρ. ,£ζ8·
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emelkedhetett volna. Ellenben azon* igyekezett, 
hogy egy tanúit hadi embernek minden fortéllyait 
megtanulja. Már kisded korában az attya ötét 
fegyver viselésre tan íto tta , és a táborozásbéli al- 
kalmatlanfágokhoz hozzá szoktatta. Azért a kard· 
dal való küszködésben, és lovaglásban megelőzött 
sok hites vitézeket, és kiütött a nyeregből soka
k a t ,  akik nála sokkal nagyobbak, és idősbbek 
voltak. Többnyire arról gondolkozott, mi módon 
terjeszthesse továbbra azon hadi ditsöféget, mel- 
lyet az attya napkeleten, és napnyúgoton szer
ze tt, és külörnbíéle újj intézeteket, fegyvereket, 
és más eszközöket gondolt k i , mellyek a harcz- 
ban a Magyarokat győzedelemre segíthették. Igen 
szerette a maga nem zetjét, azért a régi Magyar 
vitézeket is nagyra betsülte, és asztala fölött a 
bolts beszélgetések után azoknak jeles tselekede- 
te it a legtanúltabb énekesek által énekeltette. Mind
azonáltal a régi Római vitézeket választotta pél
dául , nem ugyan a hadi keménység, és kevély- 
fégre nézve; hanem a nagylelküfég, jó fág , és 
más egyébb erkőltseikért. Legnagyobb hibája volt 
a hirtelen harag , melly mivel hamar elrpúlt, ke- 
gyetlenfégre őtet nem fakasztotta, és az állhatat- 
lanfág jó barátihozképest, kiket eleimén fölötte 
kedvelt, és gyakorta, midőn meghűlt benne a  
hajlandófág, nem tsak elhagyott, hanem még 
meg is büntetett. ACzillei Grófok felckezete igye
kezett ö , és az Ersébet örökös Grófné között há- 
zasfágot, 's ennél fogva eggyesféget szerezni: de 
ez meghalt egy kevéssé Mátyás fogfága előtt. Az- 
ért Podiebrád arra a gondolatra fakadtt, hogy a

ti U j j  a b b  T ö r t é n e t e k .



M jÍ t  r  í  9, γ
tnaga leányát Kunigundát ajánlaná néki felefégül. 
Bé is vette az ajánlást, mellyre Podiebrád igye
kezett ötét a Magyar trónusra segíteni. Ha ezt 
véghez vihetne, magánakis nagy hasznot remény
le t t ; mert ez ál tál az Ausztriai, és Lengyel ud
varok megakadályoztattak volna a Tseh koroná
nak elnyerésétől, mellyet Podiebrád magáévá 
♦enni szándékozott,

$· 2.

A  M agyar Rendek Pestre gyülekeznek.
\

jLegottan, hogy a Mágnások Albertnek halálát 
hallották, Pestre gyűjtötték a Rendeket, és az ujj 
esztendő elejével a Király választásról tanátskoz- 
tak a), Némellyek a választók közül úgy gondol
kodtak, hogy a megholt Királynak nemzetfége

a) Kaprinai P. I. p. 317. egész végig , és Práy 
Űr Ann. R. Hung. T. IIL p. 212. sequent. Petri 
Ranzani Siculi Epitome Hist. Hung. L. VI. ap. D. 
de Schvandtner T. I. p. 393. sequ. Ant. Bonfinii 
(de Boniinis) rerum Hung. Decad IV. Lips."i77i. 
Nicolai Oláhi Chronicon suae aetatis. Posonii 1735. 
Aenae Silvii Europa C. I. Thúróczy Jánosnak kro- 
nikája 1464. esztendővel végződik , és Kaprinai Úr
nak Opus díplomaticum 1461. M átyás Király his
tóriájához tartozandók lehetnek : Epistolae Mathiae 
Corvihi. Cassoviae 1744. és Alexand. Cortesii car
men in belliqas laudes M. Corvini, amelly 1531- 
ben íratott in Jo. Sambucii Appendice, és Bonfi-
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mellett köllene m aradni, és azért annak sógorait» 
adták e lő , tudniillik: K ázm ért, a Lengyelek Ki- 
rá lly á t, és a Saxoniai Vilhelm Herczeget: nem 
külömben tanátsolták Friderik T sászá rt, és a két 
Ausztriai A lbert, és Zsigmond Herczegeket, kik 
közül az utolsóknak különös jussok lehetett Ma
gyar országhoz, az Ausztriai háznak hajdan en« 
gedtetett Magyar országi örökfég rendje szerént. 
Mások félre tévén ezen külömbözó ítéleteket, ma
gok nemzetjökböl kívántak Királyt választani; 
m ert tapasztalták, hogy a külső országi Királyok
nak fö gondjok tsak a többi tartományaiknak gya
rapítására lett volna; Magyar országról p ed ig , 
noha ez a Török széleken mindenkor veszedelem
ben forogna, keveset aggódtanak. D e, hogy ezen 
ok fontos lehessen, ahoz fegyveres nép kívánta- 
tatott. Annakokáért Szilágyi M ihály, Mátyás an- 
nyának testvérje , é t az Auránai P rio r Zékel Ta
m ás, Mátyás attya nénnyének fia, kik a Hunyadi 
#eregének vezéri valának, 20000 emberrel Pest alá 
síá llo ttak : ellenben Gara László a Palatinus, és 
JJjjlaki M iklós, az Erdélyi Vajdáknak eggyike ke
vesebb számú sereggel Buda várába. Szilágyi
nak szándéka az v o lt, hogy Hunyadi M átyást a 
trónusra emeltesse. A seregnek tekintetete , mel- 
lyet magával hozott,.de leginkább az a nagy sum
ma pénz, mellyet Mátyásnak annyától fatsart k i , 
és a Mágnások közt elosztott, tsak hamar elnyom
ta  a Palatínusnak, és Vajdának tekintetét. Ez a

niasnak \ 543-ban,  és 1568 ban kibotsátott írásihoz 
ragasilatott.

3 Ü I 7 A B B  T ö r t é n e t e k .



Μ X τ  γ  X s. 9
két Mágnás ekképpen okoskodott, hogy szégyen 
volna ö nékik, már m eglett, és régi nemes vér
ből származott embereknek, kik mind a hadi dol
gokban, mind a polgári igazgatásban nagy ta
pasztalással bírnának , magokat egy még tizenöt 
esztendőt bé nem töltö tt ifjúnak igája alá vetni, 
kinek nagy attya egy ismeretlen , ’s talán nemte
len Oláh vala. Még attól is köllött nékik tartan i, 
hogy ezen ifjú, avagy az ö attyafiai számot ne kér
jenek tölök Hunyadi Lászlónak haláláért, kinek 
megöletésére mind tanáts adások, mind ítélet té
telűk által ok adtanak alkalmatosfágot. De kit kel
lessék Királynak választani, abban egymástól fö
lötte külöm böztek; mert magát vélte mindegy- 
gyik legérdemesebbnek a koronára. A Palatinus 
ugy an , aki igen nagyra vágyódó v o lt , azt vélte, 
hogy minekutánna több esztendőkig az országnak 
minden dolgait igazgatta , éppen nem lehet néki 
nehéz az országló hatalomhoz ju tn i, azért eltökél- 
lé m agában, hogy azt erővel is magáévá tegye. 
Volt is valamelly kevés jussa hozzá; mert az an- 
nya , Czillei Anna , egy testvér volt az utolsó Ki
rálynak nagy annyával.

5* 3*

Hunyadi M átyás Királlyá választatik.

Szilágyi Bánnak azt ígérték a Bárók, és a vá
lasztó Fö emberek Pesten , hogy semmi féle Né
met Herczeget nem választanak, hanem M agyart 
fognak a trónusra em elni, azért azon igyekezett,



io  U i j  a b b  T ö r t é n e t e k .
hogy a Budán lévő Mágnásokat is Péstre hozhas·* 
»a, Ezek Friderik Tsászárra látszattak voksolni; 
»pert Gara Palatinus is , akitől függtek v a la , kül
sőképpen ahoz m utatta hajlandófágát, mivel nem 
merte időnek előtte valófágos szándékát fölfödöz- 
Ali. A Palatínusnak egész ereje a Budai vár őrző 
katonafágban á llo tt, de ezt is egy történet igen 
megerotlenítette. A Duna tudniillik Buda, és Pest 
között hirtelen b eá llo tt, azért a Hunyadi feleke- 
zetnek húsz ezer katonái Buda városát könnyen 
elfoglalhatták. Minthogy a Palatinus katonái el
lent nem állhatták nékik, kínteleuíttetett a Pala
tinus maga is , a Vajdával, és a többi követőivel 
Pestre általjönni. (22. Jan. 1458·) Legottan, hogy 
a Király választás elkezdődött, Szilágyi a válasz
tó Rendeket seregével körftlvétette olly szín a la tt, 
ne talántán a választás közben valaki nékik nyug- 
hatatlanfágot szerezne: ez után a Rendeknek re
gulául a ján lo tta , hogy a választást szabadon te
gyék, nem tekintvén a megholt Királynak nemzet- 
fégére ; az öreg Hunyadinak érdemeit, és Mátyás
nak ritka erköltseit annyira m agasztalta, hogy 
talán már akkor a voksolás akaratja szerént esett 
volna , ha tsak a Palatínus hívatalja ereje szerént 
azt más napra nem hallasztotta volna. E rre a Pá
pa követje Joannes a S. Angelo Kardinális, ki a 
Hunyadi háznak nagy pártfogója vala , igyekezett 
Szilágyi részére vonni a Palatinus felekezetét, Szi
lágyi pedig sok akasztó fákat állíto tt föl a Duna 
partjára, és egy pelengért négyfelé vágó eszkö
zökkel, seregét pedig, mellynek számát egészen 
40000-re nevelte, P est, és Buda között a jégen



I I

ütközeti rendbe helyheztette a). A másodszori ösz- 
vejövetelkor jelenté a katonákkal körülvétetett 
Rendeknek, hogy mivel a nagyobb rész közúlök 
Mátyásnak szánta az országot, valaki ennek vok- 
sot nem ád , úgy fog tekintetni, mint haza árú ló , 
és a törvény szerént vagy akasztófára fog vitetni  ̂
vagy a pelengérre. Ezen kinyilatkoztatásra meg
lett a Király választás, mellyet a Palatinus, és a 
Vajda is harmad napon helyben hagyott. Szilágyi 
az újj Király nevében kórmányozónak té te tte te tt, 
és aláírta magát az eggyezésnek, mellyben az el
lenkező felekezetet bátorfágba helyheztette; mert 
azt ígérte , hogy az úgy neveztetett Oktavális tör
vény szék, amelly három esztendők előtt félben 
m aradit, azonnal elkezdődjék; minden jószágok, 
mellyek ez időtől fogva a belső hadakozásokban 
elvétettek, viszszatérittessenek ; minden rabló vá
rak elhányattassanak, és mindeneknek, kiket a 
Király áttyafiai m egbántottak, törvényesen igaz- 
fág szolgáltassák. Még arra is kötelezte a Királyt, 
hogy Pesten minden esztendőn ország gyűlést tar
tson ,  a pénz állapotját megjobbittsa b ) , az Egy
házi Rendet oltalmazza ugyan dézmabéli szabad.

a) Kaprínai tír  p. 392. és p. 392· Ezen bőlts 
embernek nyomozási szerént ez a választás mégis, 
altaljában vévén , tökélletesen szabad vala. Vide 
p. 400. sequ.

b) Kaprínai tír I I .  136. 192. A z öszvnolvasz- 
tat ott érez három mark rézből, és egy mark ezüst
ből állott. Egy Hlyen markból, vagyis egy Hlyen 
darabnak negyed részéből 375 kispénz veretletelt»

M á t y á s ·



Λ 2  U j j  a b b  T ö r t é n e t e k .
fúgában ; de egyszersmind kínszeríttse is okét az 
Egyházi törvénynek m egtartására, végre az or
szágot, valameddig a nagy veszedelem, miatt nem 
lenne szükféges az egész országnak hadra kelni, 
maga költfégén oltalmazza.

S· 4.

M á ty á s  K ir . P rá g á b ó l M . országba hozatik.

Legelső  gondjok a Rendeknek a választás után 
az volt , hogy a Királyt kiszabadittsák. E’ végre 
némellyek a fő Rendek közűi Prágába küldettek 
Podiebrádhoz, kik a K irályt kiváltsák, és béhoz-, 
zák az országba. Mindnyájan ajánlották magokat 
a pénz letételére, akár mennyi lenne váltfága, és 
ehez a Király annya maga 40000 arany forinto
kat ágért. Mihelyt a követfég Podiebrádnak eleibe 
adta Mátyásnak a Királyfágra lett em eltetését, 
nem tsak viszszatette előbbi szabadfágába , hanem 
még sógorfágot is kötött véle , eljegyezvén néki 
a leányát, aki alig volt még akkor tizenegy esz
tendős. Azután számos őrizet alatt Strazniczba, 
Morva ország szélére késértette, és mivel híre fu- 
tam odott, hogy a Tsászári felekezet készül Mor
vába ü tn i, utánna indúlt maga is egy sereggel. 
A Magyar Rendek általvévén Strazniczban Királ- 
Iyokat, Podiebrád fiának 60000 arany forintokat 
ajándékoztak a hív ő rize tért, és az eljegyeztetés

Soo kispenz ért egy aranyat. De ennek az értéke 
1462-ben háromszázra tétetett. Azon . 200 kispénzeh 
400 filléreket foglaltak magokban.



által m egm utatott barátfágért. ( 5. Febr. ) Ez a 
kegyesfég bírta Podiebrád Györgyöt a r r a , hogy 
a házasfágról szólló levelet azonnal m egíratná, 
és nem tsak szoros eggyeíeget tenne Magyar or
szággal, hanem még a Királyt is nemzetfégével 
eggyutt Giskra Jánossal, Sáros vármegye Fö Is- 
pánnyával, és fölső Magyar ország Fö Kapitán- 
nyával megeggyeztetné. Minekutánna ezek eliga- 
zíttattak  volna, Mátyás nagy pompával Budán el- 
kezdé az uralkodást, de korona nélkül. Podiebrád 
viszszament P rág áb a , ahol egynéhány hetek után 
Királynak választatott.

$· 5·

A  K irá ly  ellen pártütés támad.

^Mihelyt a Rendek P es trő l, és Budáról élszéljed- 
te k , Szilágyi a megölettetett Hunyadi László tes
tét fölvétette, és Erdélyben Károly Fejérvárra at- 
tya temető helyébe vitette nagy pompával. Ez. 
nagy sérelmére vált a Palatínusnak, aki Lászlót, 
m int valamelly gonosztévőt halálra ítélte. Mind 
δ , mind pedig Ujjlaki kezde félni % azt vélvén , 
hogy ez a kezdete a Hunyadi ellenfégei üldözte
tésének; azért föltették m agokban, hogy a hódo- 
láskor tett esküvést megszegik , és Friderik Tsá- 
szárt a Magyar trónusra segítik. Mátyás Király 
követeket küldött Friderikhez , akik akár jó mód
dal , akár fenyegetéssel bírják reá a korona visz- 
szaadására. De a Palatinus, és a Vajda kérték va- 
la titk o n , hogy tartaná még tovább is magánál 

koronát. Még más pártütés is támadtt az or-
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szagnak éj szaki részén a Király ellen; mert Gis- 
kra Fő Kapitány einem  hitethette m agával, hogy 
Ö, ki az előbbi igazgatás alatt a Hunyadiak kiir
tására rendeltetett vezér vala, megmaradhassbn 
eddig való hatalm ában, és azért ezt erővel akar
ta  megtartani. Már Albert halálától fogva Kassát, 
L ö tsét, B artfát, Eperjest, és Beszterczét saját jó
szága gyanánt b írta , és olly vélekedésben volt, 
hogy ha m indjárt a Tsászár alattvalója lenne i s , 
mindnyáját lehetetlen volna néki m egtartani. Azért 
nem a Tsászárhoiz, hanem a Lengyel Királyhoz 
fordult, aki m indjárt Mátyás választatása után 
Magyar országot magának tu lajdonította, és a 
Tsászártól írást nyert a Magyar Rendekhez. A Len
gyel Királynak nem tsak hathatós segítféget ígért 
Magyar országban; hanem még azt is , hogy a 
Kémet Rendnek ellenfégeskedésétöl is Pruszsziá- 
ban megmenti. Ezen ígéretének végbe vitelére 
igyekezett a R end , és a Lengyel Király között 
tartandó békeféget kö tn i; de itt czélját el nem 
érhette. Kázmér általlátta, hogy lehetetlen lészen 
ö néki megtartani Lengyel országot a Rend el
len , ha M a g y r országnak ura akar lenn i, és az
ért Giskra ajánlását bé nem vette. Erre mindazon
által ez le nem tsendesedett, hanem eltökéllette 
m agában, hogy maga egyedül fogja a hadat foly
tatni Hunyadi ellen, nem tekintvén, hogy ezen 
tselekedete nyilván való pártütés légyen. Mátyás 
tehát Rozgony Sebestényt, a Királyi fő Lovász 
Mestert küldötté ellene, ki is Lengyel országba 
űzte, és három várait, úgymint P a th á t, M isiét, 
és Galgóczot megvévén, szelj elhányta. Ö té t, ét

14 U j j  a b b  T ö r t é n e t e k .



M a y y a s . 15
az 0 Tseh követőit kegyetlenfégök ruiatt annyira 
gyűlölték a parasztok, hogy 50000-en fegyvert 
fognának ellene, és mivel ö Huszszíca volt, m int 
keresztes katonák úgy hadakoznának. Ez által an
nyira megtsükkent ereje, hogy a Botköi véres tsa- 
ta  után kíntelen volt elszaladni.

5. 6.

Hű ez országi történetek.

N a g y  hasznára vált Mátyás Királynak, hogy ötét 
IV. Calixtns Pápa Királyi méltófágában megerő
sítette ; m ert sok Magyarok, akik alattomban Fri- 
derikhez ha jú ltak ,'a  Római Székhez viseltetett tisz
teletből megmásoiták szándékjokat, és Mátyáshoz 
hívek maradtak. Calixtns annyira kedvelte a Hu
nyadi fam íliát, hogy mihelyt megértette Mátyás 
fogfágát, nem tsak Bullák által igyekezett őtet 
m egszabadítani; hanem még azután is ,  hogy Ki
rállyá té te te tt, szoros^eggyesféget kötött véle. Re
ményiette tudniillik , hogy ő általa a Törököt ki
űzhetné Európából, melly szándéknak tellyesítésé- 
re számos keresztes sereget akart gyűjten i, és amit , 
ez elfoglalna, magának megtartani. Nem volt két- 
fég benne , hogy a Hunyadi ház megtörhetné még 
m ost is a Törököknek ere jé t, és erre m ost m ár, 
midőn a Királyi pálezát kezében ta r t ja , elegen
dő ereje is volna. Azért szükféges volt a Pápának 
ezen házzal eggyet érten i, és Mátyást Királynak 
ismérni. A Törökök hadi állapotja veszendőben 
lenni lá tsz a to tt; m ert Mohamed Szultán kíntelen 
volt egyszerre három ellenféggel viaskodni, a Ka-



ramáni Uznn Hassan Fejedelemmel, a Pápának 
Aragóniái hajós seregével az Egeumi tengeren , 
és az Epirusi Skanderbég H erczeggel, kik ellen 
többnyire szerentsétleu vala. Hogy ha a -Pápa ha
mar sereget küldhetett volna Görögországba , két- 
fég kívül végső veszedelem érte volna a Törökö
ket egy ollyan időben, midőn Skanderbég, és 
Uzun eggyet értettek a Pápával, és egy nagy 
szándéknak végrehajtásán véle közre dolgoztának. 
Rettenetes volt ez a hír Mohamednek fülében: 
ugyan azért, hogy a nagy veszedelmet nyakáról 
elháríttsa, igyekezett hoszszas fegyver nyugvást 
kötni a Magyarokkal. Mátyás meg nem határoz
hatta m agát, mi tévő légyen; mert a Pápa elle
ne dolgozott a Török követnek, és ö néki szinte 
annyi okai voltak a tsendesfégre , valamint a ha
dakozásra. A Török széleken lévő függő Fejedel
mek szokás szerént ravaszok voltak a Magyarok
hoz ,  kik m iatt, hogy ha hadat kezdene M átyás, 
bizonyos kimenetelét a dolognak várni nem lehet
n e , mivel a Törököknek titkon mindent megizen- 
tek. A keresztes katonáknak rósz állapotját , és a 
távul lévő Európai Fejedelmeknek bizonytalan sé- 
gítfégét, vagy legalább azoknak késedelmesfégét 
a segítő sereg küldésben jól tudhatta az előtte lé
vő Királyok históriájából: mégis a Pápa ezt a Tö
rök háborút lelkiisméretet, és hitet érdeklő dolog
nak lenni mondotta. György a Ráczok Fejedelme, 
aki leghatalmasbb volt a többi függő Herczegek 
k ö z t, gyűlölte a Hunyadi famíliát vejének halá
láért, kit a Királynak testvérje Belgrádban meg
ö lete tt, és kötelesnek vélte m agát, hogy azért

boszszút
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boszszút álljon. Ezt ö nem is hallasztotta sokáig; 
hanem azonnal, hogy véghez ment a Király vá
lasztatása, hozzá fogott szándéka tellyesítéséhez: 
de ő ezért életével adózott j  mert egykor sétálás 
közben Szilágyi Mihályra tám adtt közel Belgrádi 
hoz, és a testvérjét Szilágyi Lászlót .agyon vág
ta. Ez mán nem sokára Szilágyi Mihály is őrizet 
nélkül lelte Ötét a Duna m elle tt, és megfogta.'· 
Mindazonáltal nem bánt véle kegyetlenül, hanem 
minekutánna Betse, Torontal, és Somlyó várait 
maga váltíágáért általengedte volna, szabadon bo- 
tsátotta a). A Fejedelemnek két újjai elvágattak 
m egfogatásakor, melly m iatt halál érte nem so
kára eleresztetése után. O ugyan örökfe'gét a fiá
ra  Györgyre hagy ta , de országát a Római Pápá
nak ajándékozta , ámbár az nem az övé lett vol
n a , hanem Magyar országé b). Ez az ifjú György 
a Törökök által m egvak íta to tt, és kmteleníttetett 
atyai jussát mostoha báttyának Lázárnak enged-· 
n i , aki minekutánna a mostoha annyát méreggel 
megölte volna , Török segilfég ált^l utat nyitott 
magának a Rácz országi kórmányozásra. Midőn 
ez magát tellyes bátoríagban lenni vélné, önnön

M á t y á s . ' 17

a) Kaprinai II. p. 196. 198. Kitetszik azon le
veléből a Pápának, melly ben a Fejedelem özve
gyét , és ennek attyafiát ajánlja Mátyás Királynak, 
hogy György Fejedelemnek Decemberben 1 ágj-ben, 
avagy Januáriusban 1458-ban történt halála. Kapri
nai p. '10.

b) Odoardi Rajnaldi eont. Ann. Baroni T. 
X V II I .  p. 513.
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maga védelmezőjétől, Mohamed Szultántól kirí- 
izeríttetett Szerviáról lemondani. Ezen hirtelen 
való szerentse változásán olly nagy bánatba me
r ü l t , hogy egynéhány hónapok után halál érte a). 
Most már reményfége Ion az elüzettetett György
nek Rácz ország viszszavételére. De István Tamás, 
Bosnyák ország K irállyá, ’s Lázár a Fejedelemnek 
veje ellent állottak néki, és arra kérték M átyást, 
hogy azt ő nékik a d ja , és fogadja oltalma alá 
őket. Mátyás ugyan véghez vitte Szilágyinál, hogy 
ez a följebb em lített három várakat, melfyeket 
György Fejedelem maga kiszabadulásáért néki 
ad o tt, viszszaadná a fiának Galambocz várával 
eggyütt: de mivel a Szegedi országgyűlése Györ
gyöt alkalmatlannak ítélte az uralkodásra ; István 
Tamás Király pedig olly hatalmas v o lt, hogy a 
Pápa ö á lta la , és még más valamelly Lengyel, 
M agyar, és Tsászári segítfég által az egész Eu
rópai Török, birodalomnak elronthatását remény- 
lené; azért Mátyás Király Tamásnak engedte Rácz 
országot, a fiának pedig Istvánnak Szendrőt. 
Györgyöt, kinek a Szerviai Rendek fogták párt
ját , magánál m egtartóztatta.

a) Kaprinai 11. p. .34· Görög történetek ( lás
sad Stritter Ürnak: Mem. populor, ad Danubium 
incolentiuni P. II. p. 38c. ) ezt a Györgyöt M ihály
nak nevezik , és Mohamed öttsének lenni mondják ; 
talán azért , mivel Mohameddel eggyütt nevelke
dett , és mostoha annyának a testvérje volt. M it is 
mondják, hogy Eleázárnak, vagyis Lázárnak öz
vegye fogatta tta  meg ötét, és Mátyáshoz küldötte.
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S z ilá g y i V ilágosvárba  zá ra tta tik .

E zen  a Szegedi gyűlésen Gara László a Nadoris- 
pánylagát, Ujjlaki Miklós a Vajdafágát, és Szilá
gyi Mihály az Igazgatófágát elvesztette, melly 
miatt nagy része a Rendeknek zúgolódásra fakadtt. 
Szilágyi nem tsak testvérje volt a Király annyi
nak ; hanem az az eggyetlen egy jóakarója, aki 
a Fejedelemségre emelte. Ö 'ugyan bőven megju
talm aztatta szolgálatját; m ert tulajdon örokfégéfc 
a Beszterczei Grófíágot néki ajándékozta: ám bár 
még nem tu d n á , ha vaílyon m aga, avagy mara- 
déki nem esnének-é ki valaha a trónusból, és /gy
érré a jószágra azután szíikfégök nem lenne-é a). 
De ezt a kegyesíéget, és háláadófágot nem soká
ra kedvetlenfég érte. Szilágyi talán maga egyedül 
akart kormányozni, míg a Király fiatal volna; 
vagy ta lá n , amint némelly újjabb történetíróknál 
olvastatik, az Igazgatófágát nagy hatalommal, 
akarta öszvekaptsolni öt esztendőre: de ez nem 
férhetett meg egy olly Királynak gondolkodásá
v a l, akinek esze, bátorfága, és tapasztalása az 
idejét föllul múlja vala. Tehát ízetlenfég tám adtt

a) A  Gróffág 1458-ban adatott által Szilágyinak. 
(Kaprinai P . II. p. -29.) Mindazonáltal» Király jus- 
iá t ahoz még utóbb is megtartotta; mert Beszter- 
cze czímerét a két Magyar országi, ás Dalmácziai 
czúnerck mellett negyedik helyre tetette; nemzet

sége czímerét pedig a közép paisba különösen.
B a



nem sokára Szilágyi, és Mátyás között. A Király 
olly dolgokhoz kezdett, mellyek az országnak 
igen nagy kárára válhattak vo lna , és Szilágyi 
ezeket fontos előadásokkal akarta meggátolni. E- 
zekre a Király mérges feleleteket ad o tt, és midőn 
Szilágyi még tovább se szűnne meg ellenzent a 
Király igyekezetét, kitiltotta az udvarból. Azon
nal előállottak némelly udvari T isztek , akik amaz
nak szerentsétleníege által kívántak előm enni, 
és azt bizonyították felőle, hogy ö Király akarna 
lenni. Ez volt az oka, hogy a Király vason vitet
né őtet Világosvárba, és o tt fogva tartatná. Az 
irigyek most már parantsolatot kőidének Mátyás 
Király nevével a két vár őrző Kapitányokhoz,  
hogy Szilágyit ölessék meg. De mivel ezek kétel
kedtek a parantsolat valófágáról, nem akarták tel- 
lyesíteni, és egy a kettő közül a Királyhoz m en t, 
hogy szóval végyen parantsolatott tőle. Ennek tá
vúi létében Szilágyi szakáttsa az őrzőket kitsalta 
a várbó l, hamis hírt támasztván egy rabló Török 
tsapatnak közelítéséről, az alatt maga a várat 
urának részére elfoglalta. Ezen esetre a K irály , 
ki előtt most már Szilágyi hatalmasnak lenni lát
szato tt, másképp kezdett gondolkozni, azzal men
tegetvén m a g á t, hogy ezen tselekedetre ötét a 
szoros engedelmesfégnek megszerzése kínszerítet- 
te volna, azért véle megbékult. Szilágyi két esz
tendő múlva hadba menvén a Törökök ellen , el
fogata to tt , és Konstantinápolyban feje vétetett. 
(1460.)
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5. 8.

Frideriket a pártosok Királynak választják.

A letétetett Palatinus , és Vajda magok részére 
húzván a Szalai, és Posonyi Fö Ispányokat, a Ba- 
z in i, ’s Szent Györgyi G rófot, a Kanisai Lászlót, 
Erdélynek második V ajdáját, a Slavoniai Bánt, 
Gereben Ján o st, és a Drabantok fö Rapitánnyát 
más tíz hatalmas-urakkal eggyiitt, Német Ujjvá- 
rott Friderik Tsászárt Magyar Királynak válasz
tották. Még erösbb lett felekezetjök , minekutánna 
a M odrusi, és Segnia - Vegliai Gróf Frangepán 
M árton, és Máté az Erdélyi Püspök hozzájolc 
állottak volna. De a többi Prelátnsok, és az or
szág Bárói Mátyásnak fogták p á rtjá t, kik között 
volt még Ország Mihály Palatínus is , és a két 
Erdélyi Vajdák, Rozgony Sebestény, és János, 
kik költsönös segítfégre kötelezték magokat a Ki
rállyal. A Gara felekezete azt az okát adta Mátyás
tól lett elpártúlásának; mivel nagyon ifjú volna, 
és nein tsak nem vette volna Királyi házból ere
detét, hanem még nemzetfégét se lehetne a régi 
Magyar Nemesek számába tenni , és hogy mérték
telen uralkodása módja'val végső romlással fenye
getné a Magyar szabadfagot. Ezt az utolsót so
kan igaznak tartották a Magyarok közül; mert a 
Szegedi gyűlésen, ámbár semmi veszedelem se 
lá tsza tna , mégis közönféges fegyverre kelést pa- 
rantsolt, és e’ mellett olly szoros rend tartás t, 
hogy tsaknem közönféges zúgolódást okozott, és 
szándéka roszra magyaráztatott. A koronáztatás-
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Dak elmúlasztása is oily nagy botránkozást oko
z o tt , hogy Gara az országot Fejedelem nélkül len
ni hirdetné, mivel olly hoszszú időtől fogva nem 
volna koronás Királlyá. A Tsászárban , mert ő tar
to tt  valamelly just magának a koronához, [meg
volt ngyan a vágyódás, de szívéi meg nem nyug
tathatta , attól tartván , ne talántán igazfágtalan- 
fágot kövessen el. Azért hogy szívét letsendesít- 
hesse , előbb mint sem Garának feleletet adna II. 
P ius' Pápától kére tanátsot. O úgy vélekedett, 
hogy ez, mivel már az előtt Eneás Silvius név 
alatt több ideig udvarában vo lt, fontos okairól, 
inellyek vagy javasolták, vagy ellenzették néki a 
Királyíag elfogadását, igaz íté le te t fog hozni. De 
e z , hogy se ö tét, se Mátyást meg ne sértse, az
zal mentegette m ag á t, hogy Magyar ország álla- 
potja előtte nem elég ísm éretes; npha Ö ezt ele
gendőképpen ismérhette mind önnön maga tapasz
talásából , mind a Római udvar követeinek, és 
más udvari embereknek leveleiből. Annakokáért a 
Tsászár maga Tanátsosainak szavára a választást 
jóvá'.hagyta, Német Ujjhelyben Királynak hírdet- 
tette magát, és a Sóvári ( Szalezburgi ) Érsek ál
tal a koronát fejére tétette a). Ez után egy kevés 
sereget gyű jtö tt, mellyet Gravenek Ulrik vezér-

a) A z  bizonyos, hogy Fr ide fik  4. M art tustól 
fogva  magát Magyarok Királlydnak nevezte; de 
bizonytalan, ha e’ napon esett-á koipnáztatása, 
mivel akik ezen időben írtak históriát, erről nem 
emlékeznek. Nc/nellyek az újjabbak közül bizonyét- 
ák , hogy a koronázás véghez vitetett; azok között
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lése alatt a pártosokhoz kü ldö tt, kiknek vezérei 
Ujjlaki M iklós, és IJsigmond, a Szent Györgyi 
G róf vajának.

5* 9·
H ad a Tsászár, és Király között.

A zonban Mátyás Rozgony Sebestényt, és Nagy 
Sebestényt seregek vezérévé te tte , és megparan- 
tso lta , hogy a Tsászártól zálogban bíratott Kis
m arton , és Soprony várait ostromolják. Egyszer
smind a Pápához is küldött némelly fő rendű Tisz
tek e t, akik jelentenék néki, hogy ö, ha tsa k 'a  
Tsászár el nem áll kívánfágaitól, a Törökök ellen 
hadba nem indúlhat. Ezen II .'Pius Pápa nagyon 
m egrémült; mert ö az előtte lévő Pápának példá
jára szándékozott nagy sereget kiállítani a Törö
kökre, és e’ végre minden Európai Fejedelmek 
jkövetjeit öszvejövetelre Montovába rendelte. Ó a 
Tsászárt egy tehetetlen hadi embernek ism érte, és 
azért iiiera volt olly nagy bizodalommal hozzá, 
m int a vitéz Mátyáshoz. Azért szükfégesnek ítélte 
ennek védelmezését, hogy a Tsászárt elvonhassa 
a jelenlévő hadakozástól. Ezen föltételnek végre 
hajtásán annyira hirtelenkedett, hogy a Magyar 
országi követnek, Karvahal János Kardinálisnak 
m egparantsolná, hogy valakik Mátyást a Török 
hadi készületekben akadályoztatják, minden kése-

i’agyon egy Magyar Mágnás is , aki tsaknem Fri- 
derik idejében é lt , és igen érdemes 0 hitelre. Kapri- 
nai II. p. 329.
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delem nélkül átok alá vesse. Mindazonáltal a Kar, 
d inális, aki Mátyásnak ugyan szíves barátja vo lt, 
tPe koránt sem olly tüzes mint a Pápa , a paran- 
tsolatot titokban ta r tá , és a Pápa is azután hamar 
észbe vévén h ib á já t, a parantsolatot viszszahúz- 
ta. (4 . Apr. j  Azon közben Mátyásnak követjeit 
olly betsülettel fogadta, valamint illik Királyi kö
veteket fogadni a Pápa udvaránál, noha tudná, 
hogy ez szinte olly kedvetleníégére lészen Fride- 
riknek, valamint az átok maga. A Tsászár némel- 
lyeket a Német Rendek közül Olasz országba kül
d ö tt, az úgy neveztetett engedelmesfég letételé
re : ezek midőn látnák a Magyar követeknek fogad
ta tásá t, a reájok bízatott dolgot nem akarták vég
hez vinni. Ezt látván a Pápa , néminémü módon 
igyekezett tselekedetét mentegetni. Emlékeztette 
tudniillik a Tsászárt a Római Széknek szokására, 
amelly azt szokta Királynak ism érni, kinek az or
szág valóban birtokában vagyon, és illetlen do
lognak lenni mondja vala , Mátyást , akit ö , és 
az 0 előtte valója legkissebb ellenzés nélkül Ki
rálynak ism értek, most minden ok nélkül hátra 
vetni. Jelentette még kedvetlenfégét is a Tsászár- 
nak azon lépéseiért, mellyeket tett egy ollyan or
szágnak elnyerésére, melly már régtől fogva tör
vényesen más úré volna. Mind ezek annyira meg- 
enyhíték a Tsászár harag ját, hogy engedelmet. 
adna küldöttjeinek, a reájok bízatott dolognak 
végre hajtására. Ez által bátorfágot vett a P áp a , 
hogy fenyegetés, és előadások által a Tsászárt el
vonja szándékától; mert azt adta eleibe n ék i, 
hogy nehéz számadásba, és vétekbe keveredik,



1.5
Ka Mátyás kínteleníttetik ö miatta fegyver nyug
vást tenni a Törökökkel, mivel az ártalmas len
ne a keresztényfégnek. Egyszersmind egy szen
telt zászlót küldött János Kardinálishoz olly pa- 
rantsolattalj hogy adja által azt M átyásnak, mi
helyt bizonyosan tudni fogja, hogy ezzel ö nem 
a Tsászár ellen akar élni. Hamar ez után kftlde a 
Tsászárnak is a Törökök ellen egy vas sisakot, és 
kardot, mellyek Szent Péter sírján szenteltettek 
m eg, és ezen okkal ösztönözte a hadra, hogy tud
niillik : ö a Magyar Királyi névnek felvételével 
kötelezte m agát Magyar országnak a keresztény- 
fég ellenfégei ellen leendő oltalmazására. De nem 
volt foganatja; mivel serege gyózedelmet vett Nagy 
Sebestényen Sárvár m ellett, és reményfége volt, 
hogy Magyar országot Mátyástól elveheti. A Pá
pa követje nagyon, de haszon nélkül igyekezett 
békeféget tenni a T sászár, és Király között: vég
re úgy fölindult, hogy a Pápától átkot kívánna 
Friderik ellen. De az már most jobban tudta, mi- 
némü országló princípiumok szerént szokott dol
gozni udvara; azért intette ö té t, hogy se egy, se 
más részre ne hajúljon, ne talántán a két ellenke
ző rész közt teendő ítéletre szolgáló alkalmatos- 
fágot elveszeszsze. Kérését a követnek azon ok
ból nem tellyesítette, mivel nem hozhatott előbb 
átkot, míg az okokat, mellyeket mind a két fele
kezet maga részéről előad, és mellyek mind egy, 
mind más felöl fontosoknak látszatnak lenni > meg 
nem visgálta, ’s meg nem ítélte volna: sótt így 
írt tovább a követhez: e’ mostani dolognak álla
potba éppen nem enged semmi visgálásfc téte tn i.
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mivel mind a két Fejedelemnek hatalmas pa'rtlW 
gói lehetnek mind kívül, mind belöl az ország
ban. Ez az utolsó talán jel adás volt, mellynek a 
Kardinális , és ennek jó barátja a Király hasznát 
vették. Mert most m ár azon igyekeztek mind a 
ketten, hogy a pártosok fejeit kegyesfég, és jó 
tétemények által elhúzván a Tsászár m ellől, ma
gokhoz édesgessék, mellyet tsak hamar meg is 
nyertek. Gara László ismét Palatinus l e t t , újjra 
meghódolt a Királynak: de más esztendőn meg
halt. Ujjlaki Miklós is arra az ígéretre, hogy övé 
lészen Bosnyák ország, a Királyhoz á llo tt, aki
nek példáját sokan követték. Az alatt a hadi sze- 
íentse is jőbbra fordult; mert Nagy Simon tel- 
lyes gyözedelmet vett felső Magyar országban. 
Friderik Tsászár, ki a múlt esztendőn Májusban 
az öttsével Friderikkel, és az attya testvégével 
Zsigmonddal László Királynak Ausztriai tartomá
nyin elosztozkodott, magát ezen a részen bátor- 
fágban lenni gondolta: de melly igen megrémült, 
midőn hallaná, hogy az öttse Friderik ö ellene 
hadat készít. Még nagyobb lön nyughatatlanfá- 
ga , midőn a Törököket Szerviába rohanni értet
te ,  tudván, hogy ez a keresztényfégnek nem ke
vés kárára válik.

§. 10.

'F riderikkel fegyver nyugvás tétik.

V ette  észre M átyás, hogy itt volna a jó alkal- 
m atosfág, mellyben a Tsászárt békefégre bírhat
n á , avagy legalább fegyver nyugvásra. Annak-
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okáért kérte, fogadná fiának ö té t , és indúlna vé
le eggyütt a Törökökre, ne talán ezek, amint 
m ár látni való volt, rettenetes erejöket továbbra 
terjesztenék. A Tsászár most hajlandóbbnak mu
tatta magát a békefégre, mint az elő tt, és nem 
annyira kívánta Magyar országot, mint sem azon 
kárnak helyre állítását, mellyet a Király attya 
okozott örökös tartom ányiban; tovább: László 
Királynak nevelésére tett költíegeknek kifizetését, 
és azt a p é n z t, mellyért a Magyar korona zálog
ban adatott néki. Ezen kívánfágokat ugyan nem 
ismérte Mátyás illendőknek:' mindazonáltal meg
le tt a fegyver nyugvás m égis, és G yörgyöt, a 
Tsehek Királlyát rendelte tellyes hatalommal köz
benjárónak a békefég helyre állításában. György 
ugyan magára vállalta a dolgot, de czéljához nem 
é rh e te tt; m ert a följebb említett summán kívül 
azt is kívánta a T sászár, hogy Soprony, Német 
U jjvár, Rohoncz, Fraknó , Kábold , és Szarukó 
egészen Ausztriához kaptsoltassanak. A Király te
hát egész erővel készült a hadakozáshoz, és hely
ben hagyta az Erdélyi Vajdának Rozgony István
nak hat hatalmasbb Magyarokkal tett szövetfégét, 
melly szerént ók szabadfágot kívántak, hogy a 
Tsászári tartományokba, és a Tseh Huszszíták- 
nál zálogban lévő Magyar váraknak határiba bé
ronthassanak. ígérte azon kívül, hogy 28000 ara
nyat esztendő által fertályonként fizet nékik, és 
a Tsászárral teendő békefégböl ki nem rekeszti 
őket.

M á t y á s . 27·
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5· 11*

A  Törökök Szerviának birtokába lépnek.

V éghez vitte ugyan Montovában a P á p a , hogy 
a T.sászár , a Római Birodalom, a. Burgundiái Fe
jedelem , az Olasz országi Herczegek, és Mátyás 
Király sereget ígérnének a'Törökök ellen, és után
ira m indjárt parantsolatot adott k i , (15. Jan. 14Ó0.) 
hogy a had Friderik Tsászárnak, mint keresztes 
sereg fő vezérjének kórmányozása alatt három esz
tendeig folytattassék. Úgy tetszett m indazonáltal, 
hogy ez a sereg ki nem áll. Ö abban a remény- 
fégben volt, hogy a Törökök első megtámadása· 
nak István Tam ás, Bosnyák országnak, és Szer
viának Királlyá ellent fog állapi. De ez a Fejede
lem félékenyfégből Mohameddel eggyezésbe eresz
kedett alattomban. Ezt hogy titokban ta r tsa , a 
Pápától kért segitféget, és midőn hallaná a Szul
tán t közelgetni, maga alattvalóinak parqntsolá a),

a) Kaprinai Ür 1. c. II. p. 309. A  Papa y-dik 
Májusban, és 11. Júniusban, indította útnak a kért 
segitféget. István pedig 3. Júniusban adott paran
tsolatot a felkelésre alattvalóinak. István Tamás 
Szerviában, ’s Bosnyák országban egy részét há ta 
a tenger partján lévő Dabnáczidnak, ’s Horvát 
országnak. Hogy a Magyarok Királlyá még 1459- 
ben is ura volt Nissa varosának , amelly határ vá
ra vala Szerviának , kitetszik egy levélből, melly- 
ben azt a Marnavich famíliának általadta. Kapri
nai I. p. ,559·



hogy hadra keljenek. De addig késett, hogy a 
Szultán SzendrÖ várát körülvehetne, és alkalma- 
tosfágot adna a Király fiának, szükfég színe a latt, 
a vár kapuinak megnyitására. Mihelyt ez m eglett, 
Mohamed azonnal Oláh országon által sietíéggel 
viszszament Görög országba , hogy a keresztény 
Fejedelmeket föl ne ingerelje tartománnyainak 
megtámadására.

§. 12.

A  Bosnia Királlyá kódolást ígér a Pá
pának.

Szendro várának elvesztése olly káros volt a Ma
gyaroknak, hogy Tamás Király méltán számot 
tarthatna a büntetésre, mihelyt Mátyásnak ideje 
lenbe ő ellene fordítani fegyverét. Azért a Pápá· 
nak kezde hízelkedni. Ott hogy szercntsés lehetne, 
azokat az alattvalóit tám adta meg , kik az úgy 
neveztetett Patarénusok vallását ta rto tták , két 
ezeret közülök a Római katolika keresztí'égnek föl
vételére k ínszerített, és4oooo-et egész a S. Sábái 
Fejedelemnek határáig ha jto tt, aki őket örömmel 
oltalmába fogadta. A megtéríttettek közül némel- 
lyeket Rómába küldött, kérvén ö általok a Pápá- 
p á t , hogy állítana nékik újj püspökfégeket; ötét 
pedig az Anyaszentegyházért te tt fáradttfágának 
jutalmául ajándékozná meg egy koronával: egy
szersmind SzendrÖ elvesztéséről is mentegette ma
g á t ,  és mind m ag a t, mind országát a Római 
Széknek hatalma alá adta. A Pápa ugyan meg
örült az izexietnek: mindazonáltal SzendrÖ elvesz
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tése oily károsrak tetszett az ö szándékára nézve, 
hogy, kivévén a püspökségek fölállítását, meg 
hem engedne néki ezen hívtelenfégéért, se amiket 
k ért, jóvá nem hagyná. Azon kívül félt Mátyás 
Királyt is m egbántani, mivel ez Bosnyák ország
nak, és Szerviának örökre való általadásához, 
amelly egyedül ötét illeti v a la , a Pápának éppen 
nem akart just engedni a). Nem volt ez az előre 
való gondoskodás haszontalan; m ert lego ttan , 
hogy a Bosnyák országi követségnek hírét vette 
M átyás, kezde nagyon panaszolkodni, és még a 
Pápa bizonyítására i s , hogy a Bosnyák országi 
Fejedelemnek kérése nem fog m eghalgattatni, alig 
tsendesedett le. Hamar ez után a Bosnyákok Ki
rállyá ujj jelét mutatta hívtelenfégének, az Anya- 
szentegyházhoz; mert hatalmában volt néki Mo
hamed Szultán , aki mint kém , kereskedő képé
ben Jaicza városában m egism értetett, és δ ezt 
nem tsak fogva nem vitette a Pápához, amint a 
keresztényfégnek haszna kívánía vo lna: hanem 
még szövetségre is állott véle. Ezen vakmerőség
re Mohamed azért vetem edett, hogy Szervia, 's 
Bosnyák országnak fekvését tökélletesen m egtud
hassa, és alig ha nem volt czélja Horvát ország 
felé, avagy M agyarországba m enni; mivel Jaicza

go U j j a b b  T ö r t é n e t e k .

a) Ezen alkalmatosjággal a Pápa arra a gon
dolkozásra fa k a d tt , hogy egy quaesitort haereti
cae pravitatis, vagyis f ő  Inquisitort küldjön M a
gyar országba az hittől szakadttaknak, és különö
sen a Iluszszítáknak megbüntetésére. Kaprinay P .
II. p. 89·
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ennek hatarához közel fekszik. Azután Ő hadi 
időben fogattatott e l , mint elleníeg, Magyar or
szágnak örökös tartpm ánnyában, meljyre nézve. 
Mátyás Királyhoz köllött volna általküldeni. De 
a Bosnyák Király nem követte az illendöíeget,; 
hanem tulajdon hasznára tekintvén , inkább akart 
egy olly hatalmas Fejedelemnek barátja lenni, ki
nek tsak első parantsolatjára is talpon álihatott 
számtalan katonafág, mint sem egy meghatáro
zott hatalmú Királynak , és függést nem isméro 
keresztes seregnek szövetségében maradni. Maga 
tapasztalta M átyás, hogy nintsen elegendő ereje 
ennek a Bosnyák Fejedelemnek megaláz-ására: an- 
ankakokáért igyekezett a Bosnyák országi uralko
dóknak többszöri példája szerént ö néki fortéllyal 
nyakát szegni. E’ végre a testvérjéVel Radivojval, 
és a fiával Istvánnal alattomban eggyet é rte tt, és 
minekutánna ezeknek eszközlése által megölette 
vo lna, országát a fiának engedte olly föltétellel a), 
hogy engedjen Magyar katonákat szállítani a Szá-. 
va m ellett feküvö váraiba.

a) Kaprinai Ür II. p. 105. igyekezik megmu- 
ta tn i , hogy Mátyásnak semmi re'sze nem volt a 
gyilkosságban. M ivel a Király tsvpán a Pápa ké
résére engedte oda Istvánnak Bosnyák országot: et 
nem lehet h inni, hogy Ő Tamás Királynak eleiében 
szövetféget tartott volna a fiával. Vide Práy Ami. 
III. p. 264.
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S2

Folytatása a Tsászárral való viszálkö- 
dásnafc.

M átyás ugyan az utolsó fegyver nyugvástól fog
va nem viselt nyilván hadat Friderikkel: mind
azonáltal mint Albert Herczegnek frigyese, ellen
sége le tt;  mert ezzel 4. Apr. 1461. szoros eggyes- 
féget kötött. Magyar országban a Huszszíták, 
vagy Tsehek, akik több helyfégeket zálogban bír
nak vala, egész Komáromig mindent hamuvá tet
te k , kiket maga a Király viszszavert ugyan, és 
Balogh, ’s Richnó váraikat elvette, (1460.) de 
ezek Lengyel országból, ahová vonták m agokat, 
más tavaszszal számos sereggel előjővén , egész 
felső Magyar országot hadba keverték. Giskra Já
nos , aki ezen rabló néppel egész eddig társafág- 
ban volt, Frideriket Magyar Királynak ism érte , 
(10 . Mart. 1461.) és Albertet, aki 4000 Magya
rokkal egyetemben Bétset körülvette, viszszaüzte. 
Mátyás ugyan k/nteleníttetett viszszahívni ezen 
4000 katonákat, hogy a Törökök ellen vezethet
n é , melly által szövetféges társát olly erőtlenné 
te tte , hogy az nem árthatna többé a Tsászár- 
nak: mindazonáltal el nem mulasztotta ha jó al- 
kalmatosfágot lá to tt, amelly néki hasznot nyújtana 
a Tsászárellen. Podiebrád G yörgy, a Tsehek Ki
rállyá le akará Frideriket tenni a Német Biroda
lomból , és némelly választó Fejedelmekkel utol
jára tanátsot tartott, fylost már a Király is sietett 
megesküdni Györgynek leányával, hogy az egy-

gyesfég



gyesfég annál szorosbb léven köztök, egymásnak 
könnyebbfégére lennének a hadakozásban. A men- 
nyegzö ugyan meglett m indjárt az esztendő elején: 
(25 . Jan. 1461.) de a haszon, mellyet ebből le 
hetett volna várni, reményfégénél kevesebb le tt;  
m ert a Királyné három esztendő múlva meghalt 
(23. Febr. 1464.) magzat nélkül. Azonban a Ki
rályt mégis annyira b ír ta , hogy ez kérné a Német 
Birodalmi Fejedelmeket, hogy adatnák viszsza a 
Tsászárral a koronát, és küldettetnék el véle a 
megígért keresztes katonákat. Ezen módnak nem 
lett foganatja; mert, a Tsászár mind addig nem 
akarta kiereszteni keze alól a koronát, míglen a 

• pénz érette egészen le nem téte tnék : noha azon
ban könnyen reá lehetett volna bírni, hogy ne tar
tson többé magának jnst Magyar országhoz. Gis- 
k r a ,  áki tsak előbb egy kevéssé kezdett néki en
gedelmeskedni, elállott tő le : mivel Mátyás Ki
rály állandóvá tette zálogos várainak birtokában, 
azon kívül jószágot, és más egyébb ajándékokat 
ígért néki. Mind ezekre nézve a Királyhoz á llo tt, 
azt az okát adván, hogy igen nagy k/vánfága vol
na néki a Törökre menni. Giskra példájának azon
nal voltak követői; m ert sok Tsehek, kik eddig 
Komoro vezérlése alatt Magyar országot pusztí
to tták , Mátyáshoz állo ttak , minekutánna az Esz
tergomi Érsek azon 2028 aranyaknak, mellyekkel 
az ország nékik adós v o lt, megfizetését ajánlotta 
volna.

M Á. τ γ  Á s. 3Ä
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A  Király Oláh országot elfoglalja.

M oham ed Ragúzát akarta megvenni: de midőn 
nem bírna a lakosok erejével, kipusztítván a kö
rü l lévő helyíegeket, viszszatére. Azért a Magyar 
szélekhez ment táborával, de itt egyszerre oldal
nak fordult Oláh ország felé , Vlad Fejedelm et, 
kitol előbb egy kevéssel egymás után két tsapást 
k ap o tt, e lűzte, és helyébe a testvérjét Draknlát 
tette. Vlad ugyan már tíz esztendőtől fogva a Len
gyel Királynak engedelmeskedett: de mivel tar
tománnyá a Magyarokhoz tartozandó volt, és ál- 
ta llá tta , hogy Magyar ország bátorfága k íván ja , 
ímgy vessen véget a Török uradalm ának; Mátyás
hoz folyamodott seg ítfégért, és meghódolt néki. 
Mátyás helyt adott kérésének , és bement Oláh or
szágba. Itt az Oláh Rendek is m eghódoltak, a 
várakat őrző Törökök pedig elillantottak. Vlad 
mindazonáltal nem tétetett viszsza urafágába : ha
nem még inkább Belgrádban fogíagra té te te tt; 
m ert fülébe ment a K irálynak, minémü nagy ke- 
gyetlenféget követett el nem tsak a maga alattva
ló in , hanem még azon M agyarokon, és Erdélyi
eken is , akik tartományiban voltak, akiket egy- 
gyúl eggyig megöletett. Mivel Drakula, kit a Tö
rök Szultán Fejedelemnek te t t ,  le nem tétetett 
urafágából Mátyás Király á lta l , úgy látszik , hogy 
Mohamed ezen Oláh országi történet által nem 
vélte jussát megsértetettnek lenn i; mert békével 
hagyta az Oláhokat. Mindazonáltal hogy boszszút
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állana a Magyarokon, Ali Bég vezért általküldé 
a Száván, és Slavoniát Szerein, és Futak között 
kipusztitotra. Ez olly véletlenül e se tt, hogy Ali 
Bég előbb téré .viszsza 17000 foglyokkal, mint 
sem a Király ellene mehetett volna. De a Szere- 
mi FŐ Ispány, Zokoly Péter haszontalanná tette 
igyekezetét; mert viszszamenetele közt a Száva 
mellett vitézül megtámadván, a foglyokat kisza
bad íto tta , elvette ragadom ányit, és seregét szél
ielűzte.

5· 15·

A  Törökök Bosnyák országot elfoglalják.

E z  a kár nagyon megboszontotta Mohamedet. 
Azért is hogy szándékát mentül előbb tellyesít- 
hesse, sietett Szerviát, Dalmácziát, Bosnyák, és 
Horvát országot elfoglalni, hogy a napnyúgoti 
birodalm at, a napkeleti, és Trapezunti szerént, 
mellyeket nem rég rontott vala e l , hatalma alá 
vegye. Ezen szándékát a Bosnyákok Királlyá Ist
ván kinyomozta, és hírévé adta a Pápa'nak, re- 
ménylvén, hogy ez által mind 5 , mind a többi 
keresztény Fejedelmek kíntelenek lésznek néki men
tül hamarább segítíeget adni. Fz úttal a koronáz- 
tatásrais kért tőle engedelmet, és az ujj Püspök- 
fégeknek fölállítására, mellyet mindazonáltal meg 
nem nyert tő le ; mert tudva volt n á la , hogy ö 
M agyar Királyoktól nyerte az országot, és Ma
gyar országnak fizet. Mohamed, kinek alegerósbb 
Bosnyák országi várak hatalmában voltak, és tud
ta , hogy nagyobb részé az ország lakosinak vagy 
titkon , vagy nyilván a Patarénusok, vagy Mani-
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khensok vallását ta r t ja , és ezért nagyon űldözte- 
tik Fejedelmétől; igyekezett ezt a részt magához 
húzni, tellyes bátorságot ígérvén  néki vallása gya
korlásában ; magoknak a Bosnyákoknak pedig na* 
gyobb szabadfágot, m ihelyt a Királyt elűzik tő- 
lök, Ez így lévén , a jövő tavaszszal tábort vert 
Szerviában a Morva vizénél, Mátyás is öszveszed- 
te hadi erejét országa védelmére. Reményiette 
ugyan a Szultán, Hogy ezt az urat kitsalhatja á l
ló helyéből, annakokáért olly mozgásokat te tt a  
fekete tenger felé, mintha Oláh országba, avagy 
Ásiába akarna menni. De a Király azért ki nem 
m ozdult; sött tetette  m agát, mintha békeféget 
akarna véle kötni, és midőn értené, hogy éppen 
semmit sem akar érteni a békefégröl ,  arra a gon* 
dolkozásra fakadtt, hogy a Szultánnak szándéka 
légyen Ötét táborában megtámadni, Annakokáért· 
még inkább siettette Ά megígért segítféget a P á
p áva l, és Velenczeiekkel; de semmit se n yert; 
m ert az Olasz országi Fejedelmek is haddal ké
szültek egymás ellen, Ezenn annyira megháboro-’ 
d ó it, hogy víszszahívná követjétRóm ából, és va- 
lófágos hajlandól'agát mutatna' a Szultánnal teen
dő szövetfégre. Nagy ijedttfégére vált ez a Római 
Pápának ; azért is egynéhány ezer katonát kül
dött segítfégére, és még többeket ígért néki. Mo
hamed vélvén , hogy irt volna már az id ő , melly- 
ben föltett czélját elérhetné , hirtelen léggel béro- 
hant Rosnyák országba. Itt előtte minden várak 
kapui nyitva voltak ; mert a Királynak udvari Tiszt
je it, és alattvalóit m ár előre megvesztegette. Ist
vánnak., aki kínteleníttetett Jaicza várába fu tn i.
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javaslá Mátyás , hogy vonja seregét a hegyek kö
z é , és amidőn a Törökök megtámadják a Magya
ro k a t, hátúiról üssön rajtok. De István kéméllem 
akarván k in tsét, midőn már a Magyarok feléje kö- 
zelgetnének, Jajczába futott. Futása közben a Tö
rököktől elfogattatván, m egölettetett: a Magya
rok ped ig , mivel a P á p á tó l, és Velenczeiektöl 
küldetett segitfégnek elérkezése elölt nem akartak 
hazájokon kívül hadakozni, a Szávához viszsza- 
mentek, Mohamed eggyik részét seregének Hor- 
vát országon által Karinthiába, ’s Stájer or'zág- 
ba küldé rabolni; más részéve] pedig Ragúzát vet
te  körül. JLz mind a Pápának , mind a Tsászár- 
tiák nagy ösztönt adott a hadi készületre. A P á
pa öszvegyüjtött minden Olasz Herczegeket, ezek
kel , és akik még kötelesek voltak a keresztes se
regnek előállítására , e’ jelen lévő Török háború
nak folytatásáról tauátskozott. (22. Sept. 1463·) 
A Velenczei tá rsa fág , és ennek a Fejedelme Mau
ro Kristóf két se rege t, és egy tábori hajót ígért 
a K irálynak, egy sereget Dalmácziába , a másikat 
pedig Moreába , és úgy eggyeztek a Királlyal, 
hogy a Dalmácziai birtokokra nézve semmi újjí- 
tás a Király részéröl se tétessék.

§. lő.

Békefég a Tsászárral.

M o s t már tapasztalták a Bosnyák országi Rendek, 
hogy Mohamed sokkal nagyobb kegyetlenféggel 
Uralkodik mind magokon, mind javaikon, hogy 
sem akárminémü keresztény Fejedelem: annak»·

C *
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okáért segítíiégjöket, és hívfégjöket ajánlották Má
tyásnak , hogy ha a Törökök igája alól ;kiszaba- 
dítaná ök^t a). Azonban' engedett Friderik Tsá- 
szár is 9 Király kérésének, és fogadta, hogy le
mond M agyarországhoz való jussáról, és a koro
nát Soprony városával eggyütt általadja nék i, ha 
e’ kettőért járandó summát megfizeti. (19. Jul. 
1463.) Ezekért a Magyar Rendek, de nem a Ki
rá ly , M agyar, Dalm áczia, ’s Horvát-országi Ki
rálynak titulusát adták néki, azon kívül just en
gedtek a Magyar trónushoz mind magának, mind 
a fiának Maximiliánusnak, hogy. ha Mátyásnak 
nem maradna semmi örököse. A Királyt fiának fo
g a d ta , és élete fogytáig Borostyánkőt, K áboldot, 
K isrnártout, K őszeget, és Rohonczot zálogban 
m egtarto tta; úgy m indazonáltal, hogy ezen rész 
az egyházi dolgokban a Magyar Püspököktől függ
jön , és hadi időkben tartozzék Magyar országnak 
katonákat á llítan i; holta után pedig 40000 ara
nyon viszszaváltatván, M agyar országhoz kap- 
tsoltassék. Minekutánna Mátyás ezen békefég ál
tal napnyúgoton bátoríagot szerzett volna, min
den tehetfégét a Törökök ellen fo rd íto tta , és se-

a) Práy Úr P. III. p. 282. 298· -A békefég kö
tésnek 19. Júliusban értük magokat altija a  A l a g y a r  

közbenjárók; ugyan az napon a Tsászar, a Pápa 
követ je ; a Király pedig 24. Juliusban , ú .  Plus 
Pápa 22. Octoberben , mindnyájan a Magyar Ren
dek 3· Aprilisbcn 1464-ben , és másodszor is a Ki
rály maga 23. Aprili,sben. A  f ő  eggyezés Német 
Vjfhelyben ment véghez.
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regét Pétervárához vezette. Mohamed azt gondol
ván, hogy ez a kis Királyj sereg reá  nézve nem 
Veszedelmes, viszszament fő városába , minekután- 
na meghagyta volna Ali Bégnek, hogy szemmel 
tartsa a Magyarokat. Vette észre M átyás, hogy 
az 6 ereje kevésre betsültetik , azért sietett men
tül előbb végbe vinni szándékát. Tehát hirtelen 
Bosnyák országba m ent, megvette Jajcza városát, 
három hónapi ostromlása után a várat m agát, és 
hamar azután az egész országot elfoglalta a). Má
tyás a gyözedelem után viszszament országába ; 
m ert az Esztergomi Érsek egy kis hadat okozott 
£<-lsÖ Magyar országban : ki nem fizette tudniil
lik a Tseheknek az adósfágot, noha ezek a zálog
ban bárt várakat már viszszaadták; azért félni 
kezdének , ne talántán a pénz tőlök örökre meg- 
tagadtassék. Ennek eltávoztatására az akkori szo
kás szerént némelly hadi szolgálatot tévő neme
seket fogadtak Morva országban, kikkel Trentsén 
tájá t pusztították. Azután Györgyhöz, a Tsehek 
Hirállyához folyamodtak, kitol nyertek is segitfé-

a) Eg gyet a f ő  Búrok kőiül, tudniillik Üjjla- 
k i Miklóst a Király Bosnyák ország Királlyáoá te
lve , ki is valóban bírta az eggyik részét Bosnyák 

, jországnak 1470.' Práy Ür IV . p. 78. Ennek a fia  
Üjjlaki Lőrinci volt Dux Bosnae. Kaprinai Ür 
Hung. dipl. P . I. p. 351. A z  utólsó előtt való Ki
rálynak , Ágy mint István Tamásnak özvegye a Ró
mai Széket tette örökösének Bosnyák országban. 
P ráy  Ür IV. jj. 132, Leibnitij Cod. juris Gent. T. 
I. p. 438.
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get. Azonban a Magyar arak i s , akik ebben a 
tsatázásban kárt vallottak, egybe sereglettek, és 
e’képpen támadtt had a Tsehek, és Magyarok közt, 
a Király, és a Rendek akaratja nélkül. Végtére 
az (efféle rendetlen tselekedetcknek elnyomására 
öszvekaptsolta m agát mind a két Fejedelem, és 
azt végezték, hogy ez után nem engednek ska- 
badfágot alattvalóiknak, hogy magok boszszút állja
nak; hogy minden ragadozó várak elhányattassanak; 
’s hogy ha valaki ez után pártot ü tne, minden 
jószágának elvesztésével büntetödjék, és ez a ko
rona jószágához ragasztassék. (14. Apr, 1464.)

5* 17*
M átyás Királynak koronáit at ása*

K evéssel előbb a Király Székes Fejérvárott ma
gát m egkoronáztatta, hogy akik ez előtt ötét nem 
akarák törvényes Fejedelemnek ism érni, ez után 
hozzá állhatatos hívféget mutassanak. Ezek után 
Budán gyűlést tarto tt , amellyen sok polgári tö r. 
vények szabattak, és Slavóniának, ’s Erdély or
szágnak jussai megerősíttettek. A Király fogadta, 
hogy míglen ö é l, a pénznek állapotja nem fog 
ujj lábra á llítta tn i, és elrontotta az úgy nevezte
te tt Breves evocationes , vagyis eddig való Királyi 
ju s t , az ollyan embereknek , kik a hívtelenfégröl 
bévádoltattak az udvarnál, m egfogatására, és 
előbb, mint sem az ország Rendjeitől megftéltet. 
tek volna, megbüntetésére a). Némelly fogyatko-

a) Egy régiebb ország gyűlésen 1462. lajstrom- 
ba szedette Mátyás azon vétkeket, mellyekért ma-
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zásit a törvényeknek helyre á llíto tta , a templo- 
m ok , és házak föíverőinek nagyobb büntetést 
szabott, és parantsolta , hogy hat hónapok alatt 
minden várak, tnellyek Albert halála után építtet
tek az országban , lerontattassanak , azokon kí
v ü l, mellyek Török ország szélein feküsznek,

()« 18.

A  Török háborúnak folyta tása.

Illy  rendelései közt Mátyás ujj hadi készületeket 
te tt a Törökök ellen. Pius Pápa nagyon rajta volt, 
hogy Konstantinápolynak viszszavételére ujj ke
resztes sereg állíttassák, és noha már öregfége 
m iatt erőtlen volna; mindazonáltal mégis kívánt 
maga jelen lenni a hadakozásban, Annakokáért 
Ankona mellett hajóit egybe gyüjté, és azt kíván
ta a Velenczeiektöl, hogy ók is álljanak azokhoz 
gályájokkal. Ezen tengeri erőn kívül még egy Olasz 
országi seregnek is köllött volna menni Dalmá- 
cziába. Minekutánna a Velenczei hajps sereg An
kona mellett vasmatskákat hányt volna, a Pápa 
kivitette magát a tenger parthoz, hogy e’ kettős

grínak a Királynak volt szabad büntetést szabni, 
nem külpmben azokat, me/lyekért a jószágok ve
tettek e l ; és végtére minden Egyházi törvény szé
ket illető dolgokat meghatározott. Corpus Juris, p. 
215, M átyás nem fsak szerzője volt a törvények
nek ; hanem szoros megtartója is. Azért ez a köz
mondás támadtt hálta után: Meghalt Mátyás Ki
rá ly , oda az igazfa'g. Kaprinai Ür l.c . P . I. p-88»
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tábori hajóknak öszvekaptsolásáról szükféges ren
deléseket tenne. De ezen dolog közt sullyós nya
valyába esett, mellyben egynéhány nap múlva ha, 
lála történt. (14. Aug. 1464.) 0  ugyan remény
iette , hogy az ö halálával vége nem szakad a ha
di készületeknek, és azt paran tso lta , hogy a had
ra gyűjtetett pénzből Mátyásnak 40000 arany ol- 
vastassék l e ; a hajók pedig minden katonákkal 
eggyütt adassanak a Velenczeieknek. De amint lát- 
« z ik , ez a parantsolat nem ment tökélletesfégre. 
Azon kívül se vették hasznát a Magyarok ezen 
hadi készületnek , kivévén az egy Ragúza városát, 
kinek a Pápa egy kevéssé halála előtt a Velenczei 
gályákon külde segítí'éget. M egígérte Mátyás, hogy 
a ’képpen tészen minden készületeket a maga se
reg év e l, hogy az Olasz országival, és Velenczei 
hajókkal egyszerre foghasson a hadakozáshoz. Az
ért elnézte , midőn rongálta | Mohamed Bos- 
nyák országot. Végre midőn lá tn á , hogy már 
Jajczát kezdi ostrom olni, szükségesnek íté lte , 
hogy megszegje ígéretét, és magánosán a hada
kozáshoz fogjon. Tehát megindult a város felé. 
De midőn az ostromlásnak huszadik napján oda 
é rne , ellenfég nélkül lelte a várnak környékit; 
m ert Mohamed hallván a Királyt közelgetni, olly 
hamarfággal eltávozott, hogy még az ostromló 
eszközöket se rontathatta el. A Király utánnaer.edtt, 
ha talán ütközetre kínszeríthette volna, de utói 
nem érhette , az éhfég miatt pedig nem késhetett; 
m ert a Szultán egész Bosnyák országot pusztává 
tette. Ez a szomorú állapot kíntelenítette, hogy 
kimenjen Bosnyák országból, és forduljon Rác2

44 Ú j j a b b  T ő r t í h e t e k .



országnak. I t t  Zoinich várának ostromlásához fo
gott. A hadi vezére Zápolya Imre az eggyik sze
mére megvakult, és szeme fénnyével elesett min
den bátorfága: de még serege i s , mellynek az 
előtt olly nagy kívánfága volt elérni a Szultánt, 
most midőn feléje közelgetui hallaná, megrémü- 
le. Ebből pártütés tám ad tt, és Mátyás kíntelenít- 
tetett magát hátravonni. Ó ugyan föntartotta még 
egy ideig bátorfágát, és nem szűnt meg mindjárt 
a várat ostromolni: de Zápolya eltölté hamis hí
rekkel a K irály t, és olly veszedelmes képzelödé- 
seket vert fejébe, hogy ez még kevesebb ditsö- 
JTéggel hagyná félben az ostrom ot, mint előbb az 
δ ellenfége; mert hátra hagyván minden ostrom
ló eszközöket, viszszafutott M agyar országba. 
Azonban· a Szultánnak legfőbb gondja volt a z , 
hogy seregét olly nagyra nevelje, amint tőle ki
telhetett: de midőn a Király viszszameneteléről 
hírt venne, téli nyugodalomra m en t, és seregét 
széljelbotsátotta. Mindazonáltal tarto tt mégis a Ki
rálynak vitézfégétol, és mély hadi tudománnyá' 
tó i, és igyekezett követek álta l, akiket némelly 
fő rendű Magyarokhoz küldött; nem külömben az 
O láh, ’s RácZ országi Fejedelmek által eggyesfé- 
get tenni vél*; nem mintha valóban kívánna ba
rátja lenn i, hanem hogy időt nyerhessen váloga
to tt sereg állítására, és a Velenczei, ’s Magyar 
országi szövetfégnek fölbontására, és végre a Ma
gyarok elámítására. De ez a szándék nem marad
hatott olly titokban, hogy a Király észre ne vet
te volna, annál inkább; mivel a Szultán maga is 
adott néki arra alkalmatosfágot; mert hadi készít-
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létéit oily nagyon, és olly hamarfággal te t te , 
hogy kiki észrevehetőé, hová czéloz. Ezért a Ki
rály megvetett minden ajánlásokat, és midőn a 
Szultán követet küldene hozzá szabadfág levél nél
k ü l, azt előbb, mint sem az ország határához 
érne, viszszaküldötte,

§, 19.

A  K irály véget vet a régi hadi állapotnak,

IMem lehetett semmi olly kedvetlen Mátyás K irály 
e lő tt, mint Zoinich alól lett elszaladásának emlé
kezete; mert ő egy b á to r, és nagyra vágyódó if
jú  v a la , kinek szivén még tsak árnyéka is a féle
lemnek halálos sebet ejtett. Azért olly eszközök·» 
hoz n y ú lt, mellyekkel jövendőre elejét vegye az 
efféle történeteknek. Első volt az ; hogy a párto
sok fejeit keményen megbüntette ; a második pe
dig , hogy újj rend ta r tá s t , és szoros engedel
mesleget hozott bé seregé közé. Ez az utolsó re
gulákba volt foglalva , mellyeket a G örög, és Ró
mai tactica írásokból szedegetett öszve; mert an
nyira értette a Római hadakozás á llapotjá t, hogy 
öreg hadi vezérjeinek tsudálkozására# merné vitat
n i, hogy ámbár sok újj találm ányok, úgym int 
puskapor, és más segítő eszközök volnának 6 ná- 
lok szokásban, mellyekrol a régiek semmit sem 
tudtak vala, mégis nagyon távú] volnának a had 
viselésben a Rómaiaktól, és közel sem érnék el 
azon hasznokat, mellyeket azok hadi tudomán- 
nyok által szerezhettek. Eddig a Magyarok tsak 
az aprólékos tsatákat é rte tték , és a nagy útköze-

44 U j j a b b  T ö r t é n e t e k .



M Á τ  ϊ  á ί .  4.5
teknek szerentsés kimenetele inkább történetből 
esett meg nálok, hogy sem azt előre jól kidolgo
z o tt, és tökélletes tanáts foganatjának lehetett 
volna mondani. A hadi tudományt tsak úgy űz
ték , m int valamelly kézi mesterféget, és minden 
tanítás nélkül lassan lassan tapasztalásból tanul
ták meg. A várak birtokosai bizonyos számú őr
állókat, és hadi szolgákat tartoztak magoknál tar
tani , kikkel hadi időkben a szomszédok ellen ka
tonáskodtak, és váraikat kissebb tsoport ellen vé
delmezték. Az elsővel más tudományt nem sze
reztek, magoknak az ifjú vitézek; hanem , hogy 
tudjanak berontani a szomszéd határokon, ott pusz
tításokat ten n i, a prédát elvinni, éf sérelem nél
kül viszszamenni. Némelly váraknak áirtokosai olly 
hadi mesterek voltak , kiknek különös jussok volt 
ä hadi tudománynak tanításához, vagyis Mesteri 
hatalommal bírtak. Ezek a táborban külön váltak 
á többi seregtől szolgáikkal, és tanitványikkal,  
és ámbár valaki tapasztalt hadi ember volt is , 
meg nem engedtetett néki, hogy vezérjök légyen 
Valamelly katonáskodó vitézeknek , valameddig a 
szolgák számában volt, és valamelly vitéz Nemes·, 
tő i, avagy a Fejedelemtől nyilván vitézzé (R itte r)  
nem tétetett. Ez a rendelés igen héjányos vo lt; 
mert minden várhak, minden nemesnek tulajdon 
szolgáiból, vagy zsoldosaiból álló tsapatjai valá- 
nak, és az ország seregét se bizonyos regemen-, 
tek re , kapitányíagokra , ’s tsapatokra osztani nem 
lehetett; sem pedig illendő függésben, ’s enge
delmeskedésben tartani. Mivel a nemeseknek hadi 
szolgalatja kevés id ő re , úgymint egynéhány nap



ra volt meghatározva, és az is tsak aprólékos tsa^ 
tákból állo tt: tehát a lovasfág nagyobb bötsben 
tartato tt a viadalban a gyalogfágnál; nem is volt 
másutt gyalogfág, hanem a kerített városokban, 
mellyeknek oltalmazása polgárokra , és mesterem
berekre volt bízva. Jól tudta M átyás, mind a 
Római írásokból, mind maga tapasztalásából, 
hogy sokkal nagyobb erővel bír a gyalog, mint 
sem a lovas katonafág. Tovább: vette észre azt 
is , hogy szükféges légyen a köz embert szin
te oily szorgalmatosfággal , valamint ennek a  
tisztjét fegyverben gyakorolni, és hogy ezt az 
egész seregnél egyféle m ódon, ’s szünet nélkül 
kölletik tselekedni. Bizonyosan rem ényiette, hogy 
ha a köz ember vitéz maga viseletéért szinte úgy 
várhatja betsületét, ’s tisztfégre való emeltetését, 
valamint az eddig való szokás szerént a katonás
kodó nemesek ; tehát a félni nem tudó bátorfág 
igen nagyra fog nevelkedni. Végtére általlátta azt 
i s ,  hogy a köz bátorfág, és a jó rendtartás kí
vánja a z t , hogy a régi hadi állapot tellyesféggel 
megváltozzék. Ennek bővebb megértésére meg köll 
emlékeznünk, hogy a nemeseknek m egtilto tta , 
hogy egymást erővel meg ne támadják.Melly tilalom 
állatijában szükféges vo lt, arra a végre, hogy már 
egyszer szakadjon vége az ország belső erő'tleníté- 
sének, szabaduljanak meg az erőtlenebbek a ha
talmasabbaknak erőszak téte le itő l, szereztessék 
erő , és hatalom az igazfág bírálnak , a kereske
dés , és főldmivelés előre mozdíttassék, mellyeket 
eddig az útfélen rablók m iatt alig lehetett gyako
rolni. A fegyv^reskedés pártfogó i, vagyis a har-
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Czot tanító nemesek nem voltak oily eggyögyfiek 
és m egátalkodtak, hogy észre nem vették volna 
az e’féle magános viadaloknak k árá t: de ok azt 
vélték, hogy az aprólékos harczokat annyiban köl- 
letik tartani , mint valatnelly kissebb roszszat, és 
mivel az akkori szokás szerént lehetetlennek tarta
to tt harcz nélkül a fegyver gyakorlás; e’ nélkül 
pedig nem készülhetnének az országnak alkalma
tos védelmezői, kikre mindazonáltal Magyar or
szágnak nagyobb szükfége volna , rfiint más akár- 
melly keresztény tartományoknak. Tehát azt vél
ték , hogy fölötte veszedelmes volna megtiltani 
az országban a tulajdon hasznokéit való l'egyve- 
reskedést, ’s vitéz megtámadásokat.

§. 20.

A  gyalogfágnak, és álló seregnek fö lá l
lítása.

A Király mivel tanúit vo lt, és tovább látott más 
nemeseknél, kik közül ritkán találtatott egy ol- 
ly an , aki valamelly nyelven olvasni tudott volna , 
nagy részént véget vetett a lovasfágnak, és a ma
ga találmánnyá szerént gyalog sereget állított a).
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a) Práy Ür Diss. hist, critic, p. 126. A  Ma
gyar sereg állapotjárói ér maga a Király egy le
vélben , mcllyct előad P ráy Ür Anu. P. IV. p. 144. 
A  fekete seregnek , Armigeri , nem volt szabad he
lyéből kimozdulni , ha mindjárt kész halált látott 
volna is szemei előtt. Ez után legnagyobb tekintet
ben tartattak a Huszárok^ kik ha elfáradtak, avagy
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Fölállította t. i. a Fekete sereget, amellynek pán- 
czél inge volt, és a veleje volt az egész seregnek. 
Ezt δ maga gyakorlottá a fegyver viselésben, és 
annyira hozzá szoktatta a betsületre való vágyó
dáshoz, hogy a legveszedelmesebb környíilállások- 
banis kész szolgálatot tenne hazájának, tsak hogy 
híres nevét föntarthassa. Mind i t t , mind a többi 
seregben állandós jutalmat rendelt kinek kinek vi
téz maga viseletéért, m indnyájokkal, akik alkal-

szorongattatlak az ütközetben , a pánczélos , vagy 
fekete  sereg háta mege vonták magokat. Ezen pán
czélos katonafág kerületbe állott vár form ára a töb
bi gyalogjág körül, me Ilynek ötöd része puskások
ból állott. A  puska tsinálás még ekkor igen héjá- 
nos vala , és elegendő hasznát venni nem lehetett, 
mivel a puskapor igen drága vala. A  város fa la it  
se tudták még ekkor lelőni; hanem béhánytt nagy 
kövek által szorongatták a városbélieket. A  fekete  
sereg sok rendetlen dolgokat követett e l , mellyeket 
Mátyás Király tsak elnézett. Végre midőn igen sok
ra vetemedne , és az embereken, kiket néki védel
mezni köllött volna , többet követne el a Törökök
nél, Vladiszláv Király egészen eltörlötte. A  sereg 
ugyan ellent' á llo tt, és \gyi-ben sánczba verte ma
gát : de az ország serege onnan is kiverte , részsze- 
rént fölkonczolta, részszerént a többi katonák közé 
keverte , részszerént pedig nyársra házaita, avagy 
kerékbe törette. Va lame Ily része Ausztriába f u to t t , 
ahol addig lopott, ’s gyilkoskodott, miglen a Tsá- 
szár 1493· cSSJÜl eggyig hi nem irtotta volna. Práy 
Annál. IV. p. 251.

matosoknak



illatosaknak találtattak a fegyver viselésre, állan- 
dós gyakorlást ta r ta to tt , és hadi törvéneket sza
bott a katonaságnak.

$· 21.

Budai Universitas.

A  hadi állapotnak megjobbítása után a Magyal 
ifjúfágnak neveléséről gondolkozott. Ez is az élőb
bemhez hasonló b á to r, és nagy munka vala. Mert 
nem az volt az ö czélja, hogy a tanúit férjfiaknak 
rend jé t, v ag y , ami akkor mind egy volt, a papi 
rendet fölem elje; hanem az egész nemzetet a tu- 
datlanfágból ki akarta ragadni, és a tudományok
ban olly ízléshez szoktatni, melly által szükíeg- 
képpen az erköltsi tsínosodás következne. Annak- 
okáért Budán egy Universitást állított, mellyben 
40000 ifjaknak elegendő tanúló helyök lehetne. 
Ez minden bizonnyal az akkori időben legnagyobb 
nevelő intézet volt a). Az Universitásnak rendel*

a) Raprinai Ür 1. c. P . I. p. 71. Paüli Val- 
laszky Tentamen Hist, litterarum sub Rege Glo
riosissimo Mathia Corvino de Hunyad in Hunga- 

. ria. p. 51,— 66. A  Budai Universitas leírása Hei- 
tai krónikájából a Magyarok dolgairól,  melly Ko- 
losvárott 1557-ben jö tt k i a sajtó alól t szóról sió* 
ra ford ítva  adatott elő az 57. levélen. Fiús Fápa 

K 14Ó5. 1. Júliusban nagy szabadjágot engedett en
nek az Universitásnak. Zsigmond Király ugyan 1387. 
állított Budán egy Academiát: de ez már régtől 

fogva abban múlt. A  Fétsi Academiának, a nie Ily 
H l. Darab, id
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tetett épületben hét nagy hallgató palotákat épít
te te tt ,  külömbféle nagy vásáros piaczokat, egy 
nagy ispitályt ehez illendő patikával eggyütt, há. 
rom ugró kutakat, bövíeges szobákat, és kama
rákat a gazdafágra : minden szükféges mesterem
bereknek lakó helyet, és sok élés házakat rendelt, 
mellyekben mindenkor egy esztendőre való élés
nek készen kölletik vala lenni; mert azt akarta , 
hogy a tanúló ifjak tanítóikkal, és szolgáikkal 
eggyütt egészen el légyenek választva a városbe
liektől. Ez a rendelés, de leginkább az 6 példája ,  
és az a nagy betsület, mellyet δ a Budára gyűlt 
tanúit férjíiakhoz m u ta to tt, ösztönt adott sok ne
meseknek, és vagyonos uraknak azon szörgalma- 
tosfágra, melly által a tudományok állapötja ki
mondhatatlan hamarfággal megváltozott ,  és vég
tére majd minden nemesnek, vagy papnak várá
ban lehetett valamelly kis iskolát látni a tudós 
nyelveknek tanítására. Végre annyira nevelkedett 
a tanúit Magyarok sza'ma , hogy még a Király éle
tében két tanúit nemzeti társafág állana föl Ma
g y a r, és Erdély országban, kik a kies tudomá
nyokban , és diák ver$ készítésben foglalatoskod-

go t f j j A B B  T ö r t é n e t e k .

Ί360. állíttatott f ö l , és 1.364. a Pápától privilegio- 
mohhal megajándékoztatott, kevés haszna v o lt, és 
fsak némelly nevendék Papoknak tanítására szolgált. 
Vitéz János még harmadikat is állított Posonyban 
1467. amint már másutt e’ fe lö l volt emlékezet. 
Több tanúit férjfiaknak, akik M átyás idejében él
tek , lajstromát adja Tisztelendő P. Horányi Mem, 
jüungarorum scriptis editis notorum V. I. p. 4*3;



Bak vala. A tanítók, és tanuló ifjak számára: de 
leginkább a maga szükfégére Mátyás egy igen 
n a g y , és költíéges könyvtárt álí/tratott föl a Bu
dai várban , mellyre esztendőnként több mint 33000 
aranyat költött a). Ebbe ó nem tsak azon köny
veket rakatta , mellyek az akkor újjonnan föltalál« 
nyomtatás által adattak ki ; hanem még bövféges

M á t y á s . 5V

a) M átyás Király halálakor a Budai könyves 
tárban 55000 kötetek találtattak , melly szám az ak
kori idöhözképest igen bövféges volt. I I .  Vladisz- 
láv , aki M átyás után uralkodott, sok kézírásokat 
ajándékozott el kiiliimbféle tanúltaknak, akik azokat 
k i akarták nyomtattatni, másokat a Törökök B u 
dának megvételekor vagy elragadtak, vagy semmi
vé tettek ; ami /negmaradtt, egy pinczébe hánya
tott , me/lyben 1686-ban, midőn a Tsászári sereg 
viszszavenné a várat, tsak 300, és azok se valami
revaló nyomtatványok találtattak. A  könyvíró diá
kok elöljárója volt Felix Ragusinus Dalmata, ki a 
Római , Görög., Knldeai, és Arábiái nyelvekében jár
tas volt. Királyi engedelemmel Hesz A ndrás , aki 
Német országból vette eredetét, és az előtt Olasz 
országban űzte mesterfégét , 1472. állított f ö l  elő.  
szőr Budán könyv nyomtató m űhelyt, amelly első 
vala Magyar országban. Ibid. p. 96» Ebben tsak 
diák munkák nyomtattattak ; mert a Magyar nyelv
nek sem a tudós írásokban , sem a Királyi rendelé
sekben , sem pedig a törvényes dolgokban nem volt 
kelete. Sött az a vélekedés volt, hogy lehetetlen lé
gyen kiírni a Magyar szókat. Galeotus ap. Dn. d* 
jichvandtner. T . I. p. 557.

D a
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kézírásokat is hozatott napkeletről, és napnyúgot- 
Tol. Ezeket az utolsókat többnyire tanúit Görögöké 
tö l ve tte , akik Konstántinápolynak elvesztésekor 
Magyar , és Olasz országba költöztenek; részsze- 
réut pedig más könyvtárokban íratta  l e ,  különö- 
sen pedig Florencziában a legjobb eredeti írások 
szerént. Ezek az utolsók igen drágán írattak l e , 
és fényesen béköttettek. Számos író diákok,  és 
mesteremberek fogadtattak, akik ezeknek elkészí. 
tésében foglalatoskodtak; egy különös gondvise
lőnek pedig amazoknak írásit visgálni, *s a hibá
kat jobbítani köllött. A könyvtartó házat három 
száz régi kö képek rendesen elhelyheztetve ékesí
tették. A födelén pedig látszatott egy tsillag vis- 
gáló to rony , amelly h ihető , hogy az e’féle épüle
tek közt legelső volt egész Magyar országban.

$. 22.

Villongás a T sászár,  és K irá ly között»

M oham ed olly nagy méregre fakadtt követjének 
▼iszszaküldetéséért, hogy megesküdne , hogy mind 
addig meg nem nyugszik, míglen Belgrádot, és 
Jaiczát meg nem veszi. Ez a fogadás ösztönözte 
arra M átyást, hogy országának minden erejével 
hadra készülne, és mind a P áp án á l, mind a Ve- 
lenczeieknél a segítfégnek mentül előbbi általkül- 
dését siettetné. A Pápa egybe gyüjté a keresztes 
seregnek fölállítására öszveszövetkezett Fejedelme* 
j ie t , jelentvén nékik, hogy Ő esztendőnként 100000 
aranyat küld Mátyás Királynak hadi segítfégül. 
Be melly igen boszonkodott, midőn a többi fele-



kezet sokkal kevesebbet íg ért, mint az előtt. Ke
serűek voltak panaszi közt tett kifejezései: mind
azonáltal gyümőltstelenek. Midőn a követeknek 
nem volna mit előadni magok m entfégökre, kez
dek a Királyt vádolni, hogy nagyon késne meg
tám adni ä Törököket, és hogy nagy részét az ál- 
talküldetett pénznek más haszonra fordítaná. A 
K irály , ha mindjárt e’képpen vádoltatnék i s , meg 
nem szűnt mindazonáltal majd egy, majd más fe
lé tenni m ozgásokat: Horvát országba méné Fran- 
gepán M árton, és János Grófoknak megaláztatá
sára , mivel ezek bízván sok jószágaikhoz, kivált 
mivel Veglia, Zeng, és Modrus hatalmokban vol
na , bátorkodtak lemondani a Királyhoz eddig mu
tato tt engedelmesfégröl. Ezen szándékának tellye- 
sítésétöl kínszerítette ötét elállaní Friderik Tsá- 
szárnak ujj ellenfégeskedése. Mert ez nem akarta 
m egedni, hogy az ö zálogos helyfégeí adót adja
nak a Török háborúra, noha ezt megengedte a 
te tt eggyezéskor; és midőn Soprony várának Ka
pitánnyá azt erővel beszedetné, engedelmet adott 
egy Ausztriai nemesnek , Pottendorfer Györgynek 
a közellévő Magyar széleknek kipusztítására. Ezen 
igazfágtalanfágot még egy mással tetézte. Mert 
midőn béjutna a' testvégének, Albertnek örökfé- 
gébé, a Szent Györgyi, és Bazini Gróf Zsigmond- 
tól elvette Berchtoldsdorf várát Ausztriában, no
ha a Gróf pénzt adott reá költsön a Fejedelem
nek ; azon föHül nem igyekezett a Fejedelemnek 
hadi embereit széljelereszteni, avagy kielégíteni: 
azért tö rtén t, hogy míglen a Gróf segedelmet kér
ne K irállyától, addig amazok Magyar országb*

D »

M á t y á s .  S3



ütnének , ’s külömbféle erőszakot követnének el 
a lakosokon: sött hogy állandós maradások lenne 
Magyar országban, Kosztolány várát építették 
JMagy Szombat mellett. A sok előadások, és fe
nyegetések után eggyezés által szakadtt vége a 
Tsászári , és Királyi egyenetlenfégnek. De az em
lített rabló sereg ellen kíntelen lett Mátyás fegy· 
vert fogni. Ezek a balgatagok rem ényiették, hogy 
a tolók építtetett vár elegendő védelmökre lészen, 
és midőn az ostrom állás nagy terhökre válna, 
igyekeztek általvágni magokat a Magyarokon. De 
erre elégtelenek lettek , ’s részszerént agyon vá
gattak , részszerént elfogattak, és minekutánna 
száz fő tisztek közölök helyben fölakasztattak vol
n a , a többiek Budára vitettetvén , a tornyokból a 
Dunába taszíttattak. Ebből a Tsászár azt a hasz
not v e tte , hogy a két ezer főből álló v itézek, 
kiket tartozott volna örökös tartományiból fizet
ni ,  minden fizetés nélkül eloszlottak.

$· 2-3·

Podizbrád G yörgy átok alá vettetik.

M ásodik Pál Pápa nem tudván bizonyosan, ha 
vallyon a Király ellen tett vádolások igazak lé
gy enek-é, avagy rágalm azások; szükségesnek vél-· 
te , hogy az felől néki hírt adjon , egyszersmind inté 
ö té t , hogy azokat igyekezzen tselekedettel megczá- 
folni. Azon Brevében, mellyet ez felöl hozzá kül
d ö tt , azt írja vala, hogy György a Tsehek Királlyá 
eretnekfégről vádoltatik, és rem ényű, hogy ö a 
Római Széknek György ellen hozandó ítéletét hat-'
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hatossá te sz i, mivel hihető volna, hogy e'képpea 
m agáévá tehesse annak országát. A dolog így 
esett.' György Király ugyan a Pápát Anyaszent- 
egyház Fejének ism érte: de titkon hív követője 
m aradtt Húsz János tanításának. II. Pius Pápa pa- 
rantsolá néki, hogy tiltsa meg a kelyhel való élést 
a  világiaknak, és vessen egyszersmind véget azon 
jussoknak, mellyeket a Bazileai gyülekezet enge
dett a Rokiczáni Tseh gyülekezetnek. De ö a Ró
mai követet, ki a Pápa akaratját eleibe a d ta , 
tömlöczbe té te tte , és éppen nem akarta alattva
lóit azon jusoktó l, mellyekért ök annyi vért on
to ttak , megfosztani. P á l , aki Pius után ült a Ró
mai Székbe, eltökéllette m agában, hogy átokkal 
fogja megbószszdlni ezt az engedetlenféget, és a 
katolika Tseh felekezetiül ösztönöztetvén , kérdés
re vévé a dolgot. Mivel pedig Mátyás segedelme 
ehez szükfégesnek ta lá lta to tt, e’ végre megszóllí- 
tá  ö té t , reményféget nyújtván néki a Tseh koro

n á h o z ; noha ez nem δ tő le , hanem a Tseh Ren
dek tő l, és a  Tsászártól függött. A Király ugyan 
gyűlölte az igazfágtalaníagot, és nem ígérhetett 
segítféget; ha tsak Györgyhöz háláadatlanfágát 
nem akarta m utatni, úgymint nem tsak jó akaró
jához ; hanem még mint ipához is , és fogadott 
attyához. Mindazonáltal a nagyra vágyás, és az 
a kívánfág, hogy országot nyerjen, kötelesfégé- 
nek megszegésére ösztönözték, és megígértették 
véle a Pápának, (2 . Oct. 1465.) hogy kész lé
szen, mivel m ár egyszer m agát, ’s országát a 
Pápának szentelte, nem tsak a Tseh Király ellen 
hozandó átkot törvényesen végre hajtani; 'hanem
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még a Tsehek, és Törökök ellen is ,  ha paran
csolja, egyszersmind hadakozni. Sött olly kifeje
zést tett, hogy ö ki'ntelenfégböl ereszkedett arra 
az eggyezésre, mellyre ötét a György Királlyal 
tett barátfág , vagy ami több; a sógoríag köte
lezte , és hogy hatalma légyen a Pápának Ötét ezen 
»zövetfégnek telly esetésétől fölóldozni a). Mihelyt 
ezen maga kinyilatkoztatása Mátyásnak Rómába 
jö t t ,  azonnal föláldozott.m inden Tseheket a P á
pa alattvalói kötelesfégjöktol, és ezen hirtelen tse- 
lekedetével nem fsak véres hadakozásokra nyújtott 
alkalmatosfágot; hanem történetből még a Törö
kök hatalmának további, kiterjedésére i s ,  melly- 
nek 6 mindazonáltal tsonkftását fölötte óhajtotta, 
íz e k  után .;oooo aranyat küldött Mátyásnak a Tö-

a) Nem volt ekkor Püspök Tseh országban , k i 
a koronát Györgynek fejére tehette volna ; mert a3 
eggyik meghalt, a másikat pedig 'még ahor a Pápa 
tneg nem erősítette Bulla által. Azért kérte Podie- 
érád Mátyás K irá ly t, adna engedelmet némelly 
Püspököknek a koronázás végbe vitelérce. Ez meg
lett , és a Püspökök véghez vitték a koronázást, 
minekutánna mind ezeknek , mind a Magy ar Király
nak fogadást tett volna, hogy híven megmaradna 
a kaiolika ytnyaszentegyházban. Ha Práy Úr vé
lekedésének hitelt lehet adni, Mátyás ebből vett al* 
kalmatösfágot, hogy ellene támadjon a h it szegés- 
é r t , mintha fölbontotta volna fogadásá t, ámbár 
híven inegmaradtt is a Bazileai gyülekezetnek ren
delési mellett, és fsak egyedül ezeket tette elejébe 
a Római Pápa parantsolatinak.



rök háború folytatására, kérvén egyszersmind ö- 
t e t ,  tegye le Györgyöt trónusából. Ezen kívánfá- 
gát a Pápának Friderik Tsászár is helyben hagy
ta , és Mátyásnak jó reményféget adott aT seh  ko
ronához: mindazonáltal ez mind eggyiknek, mind 
a másiknak azt a feleletet ad ta , hogy δ előbb, 
mint sem országa Rendjei erről magok ítéletét ad
ták volna, szándékát ki nem nyilatkoztathatja. 
Kedve ellen volt ezen felelet a Pápának, és azért 
búsulni kezde; mert vette észre , hogy az δ tsele- 
kedete több Európai Fejedelmeknek nem tetszene, 
nem tsak azért, hogy jó akarói volnának a Tseh 
Királynak; hanem mivel már helytelennek kezdék 
ta rtan i, hogy a Pápának hatalma légyen vala- 
melly Királyt trónusától megfosztani. Gyprgy Ki
rály azon panaszolkodott Mátyáshoz írt levelé
ben , C 28- 1466. ) hogy a Pápa nem akarta béven- 
ni védelmezését vádolói e llen , és azon k ívül, 
hogy meg nem hallgattatott volna a kirendeltt idő
nek elmúlása előtt; még m égis íté lte te tt, és átok 
alá vettetett. O az ő ártatlanfágát alattvalóinak 
bizonzfág tételével erősítette, és bizonnyal mon
d o tta , hogy a katolikus Tseh felekezetet soha meg 
nem szomorította ; sött tisztfégekkel, ’s ajándé
kokkal jutalm aztatta , és más szinte olly érdemes 
alattvalóknak elejébe tette. Tovább előadta, hogy 
ő néki mindenkor szándéka volt országát minden
ben boldogítani, mellyet néminémüképpen vég
hez is vitt. Mondotta azt i s , hogy már készülő-, 
ben volt a keresztényekért hadba menni a Törö
kök ellen , és kérte M átyást, mint jó barátját, ésí 
fogadott fiá t, fogná néki pártját, ’s vinné végbe«
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λ Pápánál, hogy vegye viszsza á tk á t , engedjen 
ríjjra időt a törvényre; engedje m eg , hogy vé
delmezhesse m agát, és mentegető okait fontol
ja meg.

5- M-

Erdélyi zenebona.

A Király ugyan inkább akarta volna a Pápa íté
letét fegyver által foganatossá tenni , -m int sem 
Györgynek kérésére .ötét m egengesztelni: de egy 
Erdélyi pártütés kínszeríté ötét most még Tseh 
országra nézve békefégben maradni. Az Erdélyiek 
már régtől fogva gyűlölték a K irályt, mivel jus
saikat sokakban sértegette , és rendkívül való adót 
sarczolt tölök a Török hadra. Egy bizonyos Vörös 
Benedek, akár hazája javát, akár tulajdon hasznát 
tekintvén, fölzendítette a népe t, és annyira vet
t e ,  hogy ez a maga V ajdáját, Szent Györgyi Gróf 
Jánost Királynak választaná, és árra b írná, hogy 
a választást jóvá hagyná. Ez egy igen bátor : de 
egyszersmind vakmerő tsclekedet va la ; mert E r
délynek akkor se gazdagfága, se belső ereje nem 
volt elegendő, hogy valamelly Királyt tarthasson 
különösen, és törvényes Fejedelme, ’s m is hatal
mas szomszédok ellen ötét védelmezhesse. Más 
fcavaszszal Mátyás Erdélybe indúlt táborával. (1467) 
A  pártos felekezet mihelyt m eglátta seregét a Ki
rálynak, oda lett minden bátorfága, és az ujj Ki
rály , aki egyszerre elhagyatott a maga féléitől ·, 
kíntelem'ttetett a Királyhoz folyam odni, és tőle 
botsánatot kérni. Ezt könnyen megnyerte tő je, 
mivel kedves embere volt. Egyáltaljában nem ma
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ta to tt nagy keményféget a pártosokhoz ; mert mi- 
jnekutánna a Gróf helyébe más két Vajdákat ren
delt volna, közönféges engedelmet hirdetett az 
országban.

5- *5-

M oldva ország lakosinak megaláztatása.

A z  Erdélyiekhez m utatott kegyesfégnek az volt 
az oka, hogy a Király még ezen esztendőben 
Moldva országot magáévé akarta tenni. Most igen 
jó  alkalmatosfága a k a d tt, hogy István t, a Mold· 
váknak Fejedelmét, ki az előtt alattvalója volt 
ugyan Magyar országnak: de azután Lengyel or
szágnak m eghódolt, haddal megtámadja ; mert 
Berendek, egy Moldvából kifizettetett Herezeg 

Őtet segítfégül hívta. István Moldva országban, 
és Beszszarábiában uralkodott, és ravaszfága ál
tal mintegy bátorfágot szerzett m agának; mivel 
a Tatárok , Törökök , Magyarok , és Lengyelek 
hatalma alá adta m agát, és mind eggyik nemzet
tel elhitette , hogy tsak ö néki volna alattvalója. 
Mátyás ótet nagy hadi embernek ism érte, és jól 
tudta azt i s , hogy a Moldvaiak mérész emberek; 
azon kívül tartománnyok is ollyan vagyon , amelly 
Ókét védelmezés közben győzedelmessé teheti el- 
lenfégök ellen. Azért nagyon vigyázva méné se  ̂
regével. Midőn a határnál lévő nagy erdőhöz ér
ne , vette észre , hogy abban sok fák volnának le
vágva, és az ellenfég lesben várná ötét: azért 
meggyújtatta az e rd ő t, és tűzzel, ’s vassal űzte 
el a Moldvaiakat. Minekutánna itt a szerentse né
ki szolgált volna, a fő városnak indult. A lakosoky
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valamerre m ent, mindenütt futottak e lő tte , é t  
némelly főbb rendűeket küldöttek hozzá a békefég 
e rá n t, nem mintha ezt valóban kívánták volna, 
hanem hogy hitegetés közben véletlenül rajta üt
hetnének. A Király Bánia a) nevű püspöki várost 
választá magának , hogy ott a küldettekkel tsen- 
desfégben cggyezhetne. De a Moldvaiak 12000 
Oláhokat dugtak a közel lévő isméretlen tájakra , 
hogy végre hajthassad szándékjokat. Szerentséjé- 
re a Királynak egy utas embert megfogtak kato
n á i, ki a lesben állókat lá t ta , és kivallotta, Ei 
olly későn e s e tt , hogy a Királynak alig lett ide^ 
je repdeléseket tenni maga védelmére. Legottan, 
hogy béestveledett, az Oláhok körülvették a vá
ro st, és a sövényt, mellyel fal helyett a város kö
rü l-vo lt véve, több helyeken meggyújtották. A 
Magyarok ugyan a kapukon ellentáüottak, és el- 
állották a piaczot i s ; de az Oláhok utat nyitottak 
m agoknak, és siettek a Püspök házához , hol a

a) István xj/ói-ben a Lengyelek óltalma alá ad
ta magát. A  Lengyel históriák meg nem eg g ye i
nek még a régiebb Bonfinius, Ranzanus, és Thú- 
róczy János Magyar történetírókkal is , és azt mond
ják , hogy István a Moldva országi Vajda Mátyás 
Királyt Bániából elűzte , és azután is még hév ma
radit a Lengyelekhez. E zt az utólsót Kázmér K i
rálynak utóbbi írása megczáfolja: de a nélkül se 
lehet elhinni; mert István 1470-ben meghódolt a 
Lengyeleknek, következendőképpen az előtt nem le
hetett hatalmok Alatt. Több okokat ád elő az em

líte tt  történetírók része're JRráy Ür p. 37,



K irálynak, amint ök vélekedtek, kölletík vala len
ni. I tt  már őket készen várta a válogatott Magyar 
katonaíag több próbált hadi vezérekkel. De már 
akkor a Király nem volt itten ; hanem majd ve
zé r, majd köz katona m ódra az útszán. Tüzes volt 
a m egtám adás, de nem külömb ennél a Magya
rok ellentállása. Tsak ugyan móljára is az Oláhok 
lettek a vesztesek, és a Király megmenekedett a 
nagy veszedelemtől. A Magyar történetírók bizo
nyítása szerént 7000 Oláhok, 1200 Magyarok fe
küdtek halva az útszákon, és majd egy Magyar 
se m aradit sérelem nélkül. Maga a Király is egy
néhány sebet kapott , mellyeket tsak négy eszten
dő múlva lehetett bégyógyítani, kára pedig olly 
nagy volt, hogy kínszeríttetne Magyar országba 
viszszamenni. A Vajda egynéhány győzedelem je
lekkel Lengyel országba fu to tt, és m agát hirdet
te győzedelmesnek. Mindazonáltal mégis írt leve
le t Mátyás K irályhoz, bánta hívfégtelcnfégét, és 
állandós hívfégét ígérte néki. A Király szükféges- 
nek ítélte, hogy megfelejtkezzen mindenekről, 
amik történtek, ’s m egengesztelödött, és hogy a 
vett kárnak híre ne menjen tovább, a Moldva or-, 
izági zászlókat, 's más egyébb tábori eszközökéi 
nagy pompával Budán a vár templomába» kifüg
gesztette.

§. 26.

Tseh országi történetek.

M íglen  ebképpen folynának a dolgok Moldva or
szágban , a Tseh országi dolgok olly rósz álla
potra ju to ttak , hogy Mátyás azokból méltán hatz-
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Hot reménylhetne. ( 25. Máj. Γ467.) Mert a Pa'pa 
semmivé tette mind azon szövetfégeket, mellyek 
valaha György K irály, és más keresztény Fejedel
mek között tétettenek. A katolikus urak ellene tá 
madtak Podiebrád K irálynak, és egy bizonyos 
Sternbergi Zdeokót tettek ország Rapitánnyának. 
György Királynak tsak egynéhány Német országi 
Fejedelmek lettek pártfogói, akik ö általa szoktak 
gátot: vetni Friderik Tsászár hatalmának, és ural
kodásra vágyódó kívánságának. O mindazonáltal 
mégis hadat m ert izenni égy levélében a Tsászár- 
n a k , és 1468· ennek tartományiba haddal kuldé 
a’fiát Viktorinust. Nem tetszett a Pápának Mátyás 
Királynak késedelmesfége, és úgy vélekedett, hogy. 
az Anyaszentegyház javáért szükféges légyen né
ki egy mnnkásabb Fejedelemhez fordulni. Azért 
már 1465. igyekezett követje által Rázmér Királ-. 
lyal György ellen szövetféget tenni , és már most 
ö néki ígérte Tseh országot , mellyet az előtt Má
tyásnak adott. Minekutánna a katolikus Tseh urak 
öszveszövetkeztek, a Pápa parantsolatjából Káz- 
mér K irálynak, vagy pedig a fiának köllött a ko
ronát ajánlaniok, és midőn ezeknek ajánlása fo- 
ganatlan lenne, azt tselekedte, hogy a Prusz- 
szussal újjonnan köttetett békeféget mind addig 
meg nem akará erősíteni, míglen a Tseh katoli
kusok ajánlására nem állana. Ezen tselekedetnek 
hamar híre futamodott, és a Német országi Her- 
czegeket úgy föllázzíto:ta, hogy ezek egy olly 
jusnak, mellyel δ egy választó H erczegíégröl,  
«millyeb Tseh ország , rendeléseket tészen vala,· 
«Ily hathatós szóval ellene m ondottak, hogy ő ez
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titán nagyobb vígyázással la'tna a dologhoz. Káz- 
m ér Király a’ nélkül sem íjedtt m eg , és állhatatos 
m aradit föltételében, vagy azé rt, mivel igazfág 
szerető volt, vagy pedig mivel a politikát tekin
tette , melly szerént nem akart végre hajtó esz
köze lenni a Pápa ítéletének egy Király ellen; 
sőtt inkább igyekezett eggyezést tenni a P á p a , 
és a Tseh Király között.

M á t y á s . 63

§· 27-

M átyás hadat kezd a Tsehekkel.

M áty ás  nem bírt annyi erővel, hogy m agát meg
győzhette volna, mint Kázmér a Lengyelek Ki
rállyá ; hanem az uralkodásra való mértékletlen 
vágyódás , és a nagyobb hírnek vadászasa ötét 
annyira elragadta, hogy Tseh országot elnyerni 
igen igen kívánná. Az igazfág szeretete, mellyet 
a törvény szolgáltatáskor szokott m utatni, m ost, 
amidőn vetélkedő fél l e t t , megaludtt benne , és 
meg nem fontolta , hogy György Király mentette 
ki ötét a halál torkából; hogy fogfágában véle 
nem tsak kegyesen bán t; hanem még a leányát 
Is néki ígérte ; tovább , hogy eszköze volt a Ma
gyar korona elnyerésében ; hogy ótet haza mene
telekor az országba őrző sereggel kísértette , és 
azután atyai hajlandófágának jeléül szövetféget 
tett véle; sőtt annyira megvakftotta vágyódása, 
hogy minden kötelességéről, mellyel nemzetéhez 
tartózo tt, megfelejtkezne, és azon jeles, de még 
hé nem tellyesitett fö ltételeit, mellyek szerént or
szágát boldogítani akarja vala ,  az erkőltsi tsino-



sodás, a h a d i, és gazdafágbéli állapot jobbí
tása által , félben hagyná ,  tsak hogy Feje
delme lehessen egy olly nem zetnek, mellben 
a hitbéli szakadás miatt tseudesfégben, es nagy 
nyughatatlanfág, ’s veszedelem nélkül nem ural
kodhatott. A Magyar Rendek, mivel egynéhány 
esztendőtől fogva Mohamed nyugodni hagyá Őket, 
megfelejtkeztek a veszedelemről, mellyben forog
nak vala ; mivel nem tsak fegyver nyugvást nem 
kötöttek véle, hanem megvetvén ezt az országok 
után esdeklő kevély Fejedelmet, magok ellen in
gerelték. T ud ták ’ők , hogy országjok a sok har- 
czolások által pénzéből kiüríttetett, és napról nap
ra  nevekedett a zúgolódóknak szám a; tapasztal
ták azt i s , hogy ha az ő Királlyok több országot 
b í r ,  az ö hazájok nem lészen elegendő gondvise
lés a la t t , és a hatalmasbb szomszédok miatt kön
nyen veszélyre juthat. Mindazonáltal a jó szeren- 
tsének képzése annyira ellepte szivüket, hogy nagy 
h ír t , ’s talán még prédát is reménylenének Tseh 
országból, é« hogy nem kevesebbet kívánnák 
Györgygyel a hadakozást, mint maga a Király. 
Ez tehát jól tudván szándékát alattvalóinak , Eger
ben ország gyűlést tarto tt , és kérdezte a Rende
ke t, ha vallyon el köllene-é indúlni sereggel Tseh 
országba ? a jelen lévők két külömbözö értelem
mel voltak: de mivel ö azokhoz á llo tt, kik a ha
dat kívánják vala , hadakozás rendeltetett, és az 
chez kívántatott adó megengedtetett. A Király nein 
akarta , hogy országért látszassák hadakozni; ha
nem, hogy az Apostoli Szék akaratjának, mint enge
delmes fiú,eleget tenne. Azért minden írásiban, mel-
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lyeket m íg  György éltében közre bo tsá to tt, értei* 
mes kifejezésekkel vitatja vala , hogy ö néki leg- 
kiesebb szándéka, 5s kíváníaga se légyen Tseh or- 
szagot magának elfoglalni. Ezen külsőképpen mu
ta to tt szándékát először Protáz Olomuczi Püspök* 
k e l, és a katolikus Tseh Rendekkel közlötte leve
lében, (g . Apr. 1468.) amelly mintegy hadi ize* 
•netül szo lgált; mert ebben jelentette a katolikus 
uraknak, hogy ö a Pápa parantsolatjára azért jő* 
vend hozzájok , hogy az Utraqnisták, vagy eret
nekek ellen védelmezze. Ezen írással küldött egy
szersmind az Európai Fejedelmekhez is manifestum- 
o t ,  mellyben bőven előadta , melly igen szána- 
kodik a katolikus Tseheknek szorongattatásin , 
melly távúi légyen ö minden tulajdon haszon ke
reséstő l, bizonyos lévén benne, hogy ez az δ 
Tseh országi hada olly istenes légyen, valamint 
a'Törökökkel va ló , és hogy a Tseh országi ha
dakozásból örökre való jutalm át várja.

$· 28·

Békefég a két Királyok költ.

G y ö rg y , mivel meg sem álm odta, hogy Mátyás 
.6 hozzá ellenkezd akarattal légyen, még tovább 
folytatta Friderik Tsászár ellen a hadakozást, és 
az öregbbik fiát V ictoríuust, Monsterbergnek Fe
jedelm ét Ausztriába küldé az ott léyó földes urak
nak védelmére , kik a Tsászár ellen föltámadtak. 
•Ezt akarta Mátyás Király először m egtám adni, 
.azért is levelet küldött hozzá , mellyben sokkal 
gpás hangon szóllott , m int sem amaz Európai F*· 

f i i .  Bar eb. I  *



jedelmekhez írt had izenő levelében (manifesto* 
inában ). Itt az t az okát adta ellenféges tseleke- 
detének, hogy t. i. ideje volna már egyszer, hogy 
boszszót álljort a sok erőszak tételekért, mellye- 
ket M orva, ’s Tseh ország lakosi a Magyar nem
zeten elkövettek; tovább: hogy a Tsászárral te tt 
szövetrége ,  amelly régiebb volna ama György Ki
rályénál, kötelezi ó te t, hogy segíti'égére légyen 
λ Tsászárnak. Tsudálatosnak látszatott Victorinas 
«lőtt sógorának ezen maga kinyilatkoztatásai; m ert 
az  em lített ellenféges tselekedetekért m ár régen 
«légtétel ada tta to tt, és ezeket nem György okoz
ta , hanem némelly Magyar országban letelepe
dett Tsehek, részszerént pedig maga a T sá iz á r, 
kinek mindazonáltal védelmezésére mostan fegy
vert fogni látszatott. De még a Tsászári szövet- 
fégét se lehetett régiebbnek tartani a Tseh orszá
ginál. Vette tehát észre, hogy ő néki valófágos 
szándéka légyen a Pápa akaratját tellyesíteui, és 
az attyát letenni trónusából. Azért sietett megírni 
az attyának Mátyás szándékát, de egyszersmind 
próbát is tétetni véle , ha vallyon M átyást írásba 
foglaltatott okok által nem hozhatná-é tsendesfég- 
re. Mind ezek haszontalanok lettek Mátyás előtt. 
M ert e z , minekutánna a P á p á t,  és Római Tsá- 
szárt a megígért segítfégért kérte vo lna, Laab 
mellett Ausztriában táborba szállo tt, Morva or
szág széleinél. György Király sietett elejébe men
ni , és táborához közel seregével megállapodott., 
Tsak nem mind a két sereg egy számmal volt: 
de a Magyarokéban számosbb lovasfág, a T$ehe-> 
kében pedig számosbb gyalogfág találtatott. Mind
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* két Király tanúit híres hadi vezér vala , és tud.· 
ta rnindenik, hogy az első ütközetnek szerentsét- 
len kimenetelétől függ jövendő védelmezésének, 
avagy megtámadásának állapotja. Azért mind a 
ketten kerülték az ütközetet. Mivel a két serege» 
tsak a Teja vize választá el egymástól, gyakorta 
m egesett, hogy a  két Király egymást m eglátná, 
utoljára beszédbe eredtek. Ekkor György megmu
tatván , hogy M átyásnak'ipa, olly hathatósan szú* 
vére szóllott, hogy ez egészen meglágyúlna. Er
re olly ajánlásokat t e t t , mellyek Mátyásnak re· 
ményfég fölött hasznosok voltak; mert azt fogad
ta , hogy végét szakasztja a Tsászárral lévő ha
dakozásnak , és valami károkat okozott néki, az 
Esztergomi Érseknek ítélete szerént, mind helyréi 
fogja á llítan i; hogy minden egyházi jószágokat 
viszszaád a katolikus Tseheknek, és az úgy ne
veztetett Utratjuista felekezetet elnyomja 5 megfi
zet minden hadi költféget nék i; véghez viszi a 
Morva országi Rendeknél, hogy ő érette kezesek 
légyenek , és szabadfágot ád nékik, hogy lemond
hassanak az eddig m utatott engedelmesfégről, hogy 
ha Ő a békefég pontjait meg nem tartja . Minek- 
utánna Mátyás ezekre reá állott volna, barátfá- 
gosan elvált tő le , és úgy tetszett, hogy m ár nem 
kíván többé hadakozni. (1468·)

, §. 29,

M átyás megszegi a békefdget.

N em  ollyan nagy volt Mátyásban a betsületre^ 
és urafágra való vágyás, hogy egészen megaludttf

*  *
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Volna tenne a bará tíág , 's háláadófág: annak» 
okáért a'képpen tselekedett most i s ,  valamint 
utóbb más alkalmatosfágokkal szokott tselekedni. 
ö  most jó barátja  m aradit hajdani jótevőjének, 
és eltökéllette m agában , hogy nem sértegeti töb
b é , hanem még inkább szolgál néki. De ezen jó 
lelküfége, és eltökéllett szándéka füstbe m e n t, 
m ihelyt a Király eltűnt szeme e lő l, és megint 
helyt adott tulajdon hasznára czélozó kívánfágai- 
nak. M ert alig ment a sereghez viszsza, már is 
m egbánta, hogy el hagyta m agát záratni a Tseh 
koronának m egnyerésétől, és föltette magában , 
hogy ezt az eggyezést semmivé teszi. Talált is 
nem sokára egy színes okot. Mivel a Morva or
szági kezesek nem jöttek elő annak idejében, te 
h á t hozzáfogott a tsatázáshoz. György az élésnek 
szűk volta m iatt kíntelen lett hátrább m enni, 
mellyre Mátyás Znoim mellett beütött Morva or« 
szágba. Nem volt ugyan hihető , hogy előbb· me
hessen m indjárt; m ert az Utraquisták, vagyis 
Hnszszíták sok várakat bírtak a hegyeken, e rő s , 
és bátor férjfiak voltak, és mintegy megáltalko- 
dással hadakoztak, tudván, hogy elnyomattatásö- 
kat vallásbéli tanításoknak semmivé tétele fogja 
é rn i, melly nélkül nem h itték , hogy idvezülhes- 
senek. Mindazonáltal Györgynek mégis igen ve
szedelmes volt az δ állapotja ; m ert egy külső or
szági frigyese sem v o lt, és félhetett, ne talántán 
utoljára minden szomszéd Királyok országára ro
hanjanak, és népeiknek sokafágával az ő kevés 
Számú táborát árvíz módjára elboríttsák. Ez a 
gond vitte arra é te t ,  hogy Kazmér Király egy-



gyík fiának Tseh orsza'got ajánlaná, hogy δ álta. 
la viszszaverhesse Mátyást Magyar országba. U- 
gyan e’ végre akart maga is beütni Magyar ország
ba. De úgy zárva talált minden bejárásokat, hogy 
lehetetlen lenne néki azokon általhatni. M átyás 
Király Victorinnst kiverte Morva országból, Brn- 
na , és Olomucz várában, mint Tseh ország hely. 
ta rtó ja , a Rendektől hódolást k ív án t,  és ennek 
megléteiével Német Brod mellett Tseh országba. 
Ütött, i tt  a Vashegyek alatt följebb méné, és Sem- 
tessi mellett beállott egy nagy erdőbe. Mihelyt en
nek közepét é rte , az e’ végre rendeltetett szén
égetők a már az előtt béfürészeltetett fákat ledön- 
tö tték , és a Király, midőn, ingyen sem vélné, 
magát seregével eggyütt György Király hatalmá
ban találta f aki előállott egész táborával. Itt le» 
heteden volt néki magát általvágni, azért álnok- 
fággal igyekezett utat nyitn i, ígérte tudniillik 
Györgynek , hogy , ha most elereszti ő te t, illy nagy 
lelkufégéért háláadófágát fogja m utatni, és híven 
m egtartja fogadását, azért kieresztette. De ő is
mét megszegte fogadását, Morvába ment, ezt a 
Markgróffágot Spilberg váráig elfoglalta, Ro
senberg Jánost, aki egy volt György Királynak 
hatalmasbb kővétői közül, maga részére húz ta , 
és az ősznek végén Posonyba m én t, hogy a Ren
dektől ujj hadi kőltféget nyerjen a hadnak folyta, 
tására*, mivel eddig a Pápától ígért hadi költfé» 
gek meg nem érkeztek.
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§· 30·

Szövetjeg a Tsászár, és M . K irály közt 
Podiebrád elled*

A Tsászár sokkal köteles volt Mátyás Királynak; 
m ert ez nagyon tágított szorongatásin, azon kí
vül is részes akart lenni György Királynak lenyo- 
m atásában, részszerént a katolika hithez viselte
te tt buzgófágából, részszerént önnön maga hasz
nának tekintetéből. Mert m á r . egynéhányszor 
György annyira hozta ö té t , hogy kevésben mú- 
la e l, hogy meg nem fosztatna Tsászári koroná
jától. Azért bizonyos hadi költféget rendelt Má
tyásnak A usztriából, egyszersmind Tseh orszá
got is örökre néki ígérte , mihelyt kiűzi onnan 
Podiebrádot. A  Király is ellenben olly fogadást 
te tt a  Tsászárnak, hogy m aradékira haggya or
sz á g á t, hogy ha magának férjfiú gyermeke nem 
m aradna, és a Tsászár kívánfága szerént szövet- 
féget ajánlott Kázmér Lengyel K irálynak, melly- 
nek állandós föntartására az eggyik leányát ma
gának akarta venni felefégül, a másikat pedig a 
Tsászár fiának Maximiliánnak köllött volna elven
ni. Ezen ajánlás nem tetszett K ázm érnak, annál 
inkább, mivel 0 m agát tarto tta  M agyar, ’s Tseh 
ország törvényes örökösének, és az ehezvaló ré
mé nyfégének majd minden órán leendő bétellye- 
sedését nem akarta leányának egy u jj ,  és isméret- 
Ien házhoz való házasítása által kezéről elejteni.' 
Azért elő se hozta a házasfág állapotját, az aján
lott szövetféget pedig azon okból nem fogadta el,

f é  ü n  A B B  T Ő R T Í S E T E K .



Μ X ? r  A s. 71
-toivcl a Szepesfégi zálogos jószágainak rabolta- 
tásáért néki mind eddig elégtétel iiem ada to tt; 
azon kívül, mivel Mátyás a Moldva országi Her« 
czeget is tőle elidegenítette. Az esztendő végén 
Friderik Rómába méné , és a Pápánál Mátyásnak 
te tt ígéretéről m egfelejtkezett; mert azt kérte 4  
P áp á tó l, hogy engedje meg egy Bulla á lta l, hogy. 
a fia Maximilián M agyar, és Tseh országnak örö. 
köse lehessen. Ez kedve ellen volt a Pápának, és 
azért abban mar.adtt. A Király is hírt vett Friderik 
szándékáról, e's mind azé rt, mind a segedelem 
pénznek meg nem küldéséért úgy fellobbant, hogy 
a  pártoskodó Stájer uraknak ő ellene pártjokat 
fogná. De ez az egyenetlenfég nem sokáig ta r to tt;  
m ert hogy mind a két Fejedelemnek az volt ·  
czélja , hogy Györgyöt elűzzék, hamar megegy- 
gyeztek egymással, és most már Mátyás maga kín,, 
szerítette a Stájer szövetfégeseit, hogy a Tsászár» 
hoz , m int űrökhöz engedelmesféggel viseltessenek,

5. 3i.

M átyás Tseh Királynak korpnáztatik.

M á s  esztendőn a Király Spilberg várát is meg
vette , onnan Olomuczba m en t, és a Morva or
szági Rendeket egybe gyűjtötte. (13. Febr. 1469.) 
A  Rendek azt kívánták tő le , hogy vegye föl Tseh 
ország Királlyának titulusát: de-ő  még m ost ezt 
nem akarta tselekedni. Sternbergben György Ki
rályhoz m éné, és egy esztendöbéli fegyver nyug· 
vast te tt véle, ahol Györgytől Tseh ország örö
kösévé té te te tt; úgy m indazonáltal, hogy védel-
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Ü IIA B *  T Ö K T  Ϊ Κ  ETEK,
m ére légyen a Huszszítáknek, és engesztelje meg 
λ Pápát nékik. Ezen eggyezés a T sászárt, a ka
tolikus Tseh u rakat, és a Pápa követjét haragra 
gerjesztette, és mivel az utolsó helytelennek állt
tá  a z t, azért, hogy a Pápa engedelme nélkül ment 
volna véghez egy eretnekkel: megszegte, és Olo- 
muezban m agát Tseh , és Morva ország Kírállyá- 
nak választatta , egynéhány nap mtílva a koronát 
Bruna városában fejére té te tte , ( 3. M áj.) és vég
re Boroszlóban, m int Sléziának, és Luzácziának 
Fejedelme, a hódolást elfogadta. Ezt az ujj hit- 
szegest György kintelen lett elszenvedni, mivel 
erőtlenebb volt, hogy sem véle ütközetre mehe
te tt völna. Victoriúüs ugyan kezdé pusztítani Mor
va országot: de m egfogattatván, Eosonyba rab- 
fágra vitetett. H enrik, az ifjabbik fia Györgynek, 
Sléziában, és Luzácziában szerentsésebben hada
kozo tt, és Mátyás Királyon Hradistie m ellett Mor
va országban győzedelmeskedett. De tsak hamar 
ujj erőre kapott M átyás, és Henrik seregét meg
verte. De azért ez mégis erős karba helyheztette 
m agát a 'jövő télen.

5- 3*·
Jfladiszláv Herczeg‘választatása. Törők 

rabiások.

A gyülőlíegnek, és állhatatlanfágnak annyi pél
dája után vette észre György a véle tartó Utra- 
quistákkal eggyütt, hogy ő magának bátorfágot, 
és nyugodalmat Mátyástól nem ígérhet. Annak 
•káért föltette tóágában, hogy ez után jobban hoz-



zá la t a Lengyel ^Királlyal teendő eggyezéshez. 
Ezen szándékának végben vitelére azonnal talált 
alkalmatosfágot; mert egy Rómába indúlt Len
gyel követ hozzá jött. Ez némelly elöadatptt föl
tételeket azonnal helyben h ag y o tt, és azután meg
jelent az Utraquistáknak gyülekezetében, melly- 
ben Vladiszláv , a Lengyel Királynak öregbbik fia 
Tseh ország örökösévé választatott. Ezen válasz
tást Kázmér yilágos szóval einem  fogadta ugyan; 
mert néki nem te tsze tt, hogy némelly föltételek
kel a választás' nem volt egybe kaptsolva. Mind
azonáltal mégis követjére reá b íz ta , hogy ezen 
választásra kérjen a Pápától megerősítést. Ez már 
Rómában lelte a katolikus Tseheknpji küldöttjeit, 
kik a Pápától erősítést vártak Mátyásnak koro- 
náztatására , és vélök pörbe eredtt a választásnak 
törvénytelenfége felől. Ezen történeten a Pápa na
gyon t*4J.yíborodott, mivel δ mind a két Király
nak oda 'ígérte  volt Tseh országot, és egy , vagy 
más részre nem hozhatott íté le te t, ha tsák magát 
gyalázatba nem akarta ejteni. Annakokáért sietett 
Őket elküldeni, ígérvén, hogy ő maga megvisgál- 
tatja követ által á választást Tseh országban. Még 
veszedelmesebb lett a Pápa állapotja , midőn lát
ná a Törökök erejét nevelkedni. Mert a veszede
lemnek eltávoztatásáfa szükféges volt néki mind 
a két Királynak barátfága. Mohamed hasznot akar
ván venni a Tseh háborúból, parantso4á a Bős- 
nyák országi Azambég Basának, aki egy Német 
országi renegát va la , hogy raboljon ki egész O· 
lasz országig minden tartományokat. Ez minek- 
atánna Horvát o rszágo t, és Karnioliit kipusztí.
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tó ttá  vo lna, Olasz országnak indu lt, mellytÖl 
már nem is volt egy napi járó földnél tovább. 
Mivel most olly szerentsé* le tt, hogy előbb % m int 
sem áZ Ausztriai sereg kiállhatott volna ellene, 
sérelem nélkül haza m ehetne, négy hónap múlva 
ismét útnak e red tt, H orvátországot egész a Szá* 
váig porrá ége tte , és gyilkosíág, vagy rabfág ál 
tál lakositói megfosztotta. Igyekezett ngyan még 
Slavoniábais általm enni: de a Zágrábi K áptalan , 
és a városi lakosok, 's a Száva vizének kiáradása 
meggátolták. Mivel igen kegyetlen vo lt, és nagy 
ellenfége hajdani keresztény attyafiainak ; nem tsu- 
d a , hogy rajtok olly iszonyú kegyetlenfégeket kö
vetett e l;, m ert tsak első ki jövetelekor legalább 
ggooo embert megfosztott vagy életétől, vagy sza
badságától*

5- 33·

A  Magyarok kedvetlenjébe. Tseh háború.

E z e n  Török Basa kegyetlenfége fölnyitotta sok 
Magyarok szemeiket, hogy látnák , melly igen 
káros légyen a Tseh háború mind nékik, m ind ha- 
zájoknak. Mindjárt a Török pusztítások után visz- 
szajött Mátyás az országba, és újj adót kért a 
Tseh háborúnak folytatására. Mivel ö keyéllyen 
szokott parantsolni, és az utólsó ország gyűlésé
nek rendelései ellen azokat, akikről vélte, hogy 
az  o tekintetét kissebbítenék, keménnyen, 's két
szeresen m egbüntette, senki sem találkozott, aki 
az adó m iatt nyilván ellene m ert volna szóllani, 
-azért a R,endek engedtek kivánfágának, Ö azt vél··
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te , hogy elégendő bátorfágban Volna szem éllyé, 
és nem légyen mit félni azon kedvetlenfégtól, mel- 
lyet a minap némellyek nyilván valóvá te ttek , te
hát ismét Tseh országba m éné, és sok ideig föl 
's alá járt seregével Deutsbrod táján a’ nélkül, 
hogy G yörgygyel, aki oldalaslag késérte seregé
vel , ütközetbe ereszkedne. A dolognak kimenete
le m egm utatta, hogy ő Báróinak szándékát ele
gendőképpen ki nem tanújta ; mert némellyek kö
zölök ,  de különösen Ján o s, a bólts Esztergomi 
É rsek, és ennek a ttyafia , a Pétsi Püspök készül
tek ellene pártot ü tn i , és már most eltökéllették 
magokban, hogy a Lengyelországi Herczeget te
szik Királlyá. K ázm ért, a Lengyelek Királlyát 
ugyan egy Római követ m eglátogatta , de nem 
a’ végre, mint a Pápa ígérte uéki, hogy a Tseh 
országhoz való jussát m egvisgálja; hanem hogy 
javasolja néki, hogy vállalja magára György Ki
rálynak felüzését, azután az eggyik leányát fele- 
fégül adván M átyásnak, Tselt országhoz való jus
sát engedje néki. A Pápa követjén kívül megje
lent még egy más is a Tsászártól, kinek köteles
sége az v o lt, hogy a T sászár, és Király magzati 
közt házasfágot szerezzen; György ellen pedig 
szövetféget kössön : de eggyik olly keveset nyert 
követfégével, mint a másik. A Tsászár ezt bosz- 
szűfágból tselekedte, mivel Mátyás eggyesféget 
te tt Györgygyel, és ugyan azért a Német országi 
Rendek Bétsben reá nem bírhatták , hogy a Ki* 
rállyal megbéküljön. (1470.) Némelly Tseh Hasz· 
szíta urak reménylvén, hogy a hadat Mátyás Ki
rállyal jó móddal félben hagyathatnák, arra kerék)
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hogy aminémü jussa volna Tseh országhoz, azt a 
Német Rendekre b ízn a , és azoktól várna e’ felől 
íté le te t; amelly por pedig maga személlyét illet
n é ,  azt György Királlyal kettős viadal által vé
gezné el. De küldöttjeik bé nem eresztettek, és 
a Király minekutánna megértette volna jövetelek
nek o k á t, azt m ondotta , hogy ő a Német Ren« 
dektöl személy válogatás nélkül való ítéletet nem 
várhatna, mivel némellyek közülök Györgynek na
gyon pártját fognák , mindnyájan pedig a Tsá- 
szárnak kedveznének. Ami a kettős viadalt illeti  ̂
erre 6 néki , úgym ond, semmi szükfége nintsenf 
mivel ö nem azért fogott fegyvert, hogy magáé
vá tegye Györgynek országát, hanem mivel ellene 
fégjök volna az eretnekeknek , vagyis Utraquisták- 
nak. Ez után György a Magyar Rendekhez for
dult , és panaszt tett Királlyoknak háláadatlanfá- 
g á ró l, ’s megbékélhetetlenfégéröl. Levele olly fo
ganatos lett a pártütéshez készülő rész előtt ̂  hogy 
eddig titokban tarto tt szándékaikat nyilván valóvá 
tennék. Ezt értvén M átyás, úgy m egrettent,hogy 
Znoimnál M orvaországban m egállapodna, és va
lóban szándékozna Győrgygyel megbékélni. Alla- 
potja nem ollyan jó v o l t , amint az eddig való 
hadi szerentséból várhatta volna. Mert György Ki
rály nem hagyta továbbra terjedni hatalmát Tseh 
országban, és még több esztendeig kínszeríthette 
őtet pénzének, és katonáinak haszontalan vesztege
tésére. A Sléziabéliekkel magát elútáltatta ; mert a 
rósz pénzt nálok forgandóvá tette. A Lengyel Ki
rály is oltalmazó szövetféget kötött ellene a Tsá- 
ezárral. A Bosnyák országi Törökök Dalmácziát,
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Horvát országot, Friault, Stájer országot Zágráb 
tájával egyetemben fölégették, és Szabátsot a Szá
va mellett széljelhányták. Ez által még  nagyobb 
lett az ügyefogyott Ilonátoknak, Slavóniabéliek- 
n e k , és Magyaroknak titkon ellene forral mérge ; 
maga a Pápa általlátta , hogy Ö néki a keresztes 
sereget nem a kereszLényekre ; hanem a Törökök
re kölletik fo rd ítan i, ha békefégben akar m arad
ni Apostoli székében. A Római kintstár úgy kiüre
sedett, hogy 18000 aranynál többet belőle adni 
nem lehetne, mellyet a Pápa sok mentegetések 
közt egy szentelt sisakkal, és karddal a Királynak 
általkuldött. Kázmér a Lengyelek Királlyá hajlan
dónak m utatta m agát az Utraquistáktól elöadatott 
czikkelyeknek elfogadására, és már annyira hozta 
a P á p á t, hbgy ez bizonyos föltételek alatt visz- 
*zaakarná venni á tk á t, és Györgyöt minden Utra- 
quistákkal eggyütt az Anyaszentegyház kebelébe 
fogadni. Illy formán Mátyást az a kár érhette vol. 
n a , hogy a katolika Anyaszentegyházért tett buz
gó szolgálatja jutalom nélkül m aradjon, és a gya
lázaton k ívü l, mellyet ennek a nem nagy hírt ér
demlő hadnak maga kárával leendő végezetével 
nyert volna, még azt a kárt is szenvedte volrfa, 
hogy haza jövetele után erőtlen, és kedvetleu nem
zeten uralkodna, amelly nem Ő nék i; hanem egy 
hatalmas szomszéd Fejedelemnek szánta koroná
já t. Illy rósz állapotból hogy kivergödhessék, 
megígéré Györgynek, hogy az elfoglaltt tartó» 
mányokat viszszaadja , a hát Victorinust szabadon 
•ereszti,. és ez t, vagy ennek az öttsét Henriket té- 
-*zi Tseh ország örökösévé maga u tán , ha a Tseh
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Rendek Ötét neveznék Királynak. (Febr. 147«.} 
Ezen ajánlás hogy annál foganatosbb lenne, na
gyon adakozó kezde lenni a hatalmasbb Utraqui- 
stákhoz, és mivel György is nagyon hajlandónak 
mutatta m a g á t, reraénylette, hogy czélját elérhe
ti. De a Lengyel követek találtak benne m ódo t, 
hogy semmivé tegyék Mátyás munkálkodását. Ha
mar ez után Györgyöt vízi betegfég érte·, és sír·* 
•ba döntötte, faa . M art.) Ezt hallyváu Mátyás', 
roegkönyvezte illy nagy embernek h a lá lá t; noha 
kevéssé előbb annak megöletésére pénzen gyilkost 
fogadott.

5· 34·

A  Lengyel országi Jlerczeg Vladiszláv Tseh 
ország Királlyává választatik.

G yörgy  halála nem te tt változást Mátyás Király 
ezéljában; mert mivel mindenkor azt vitatta ,hogy  
0 nem Györgygyel visel hadat az országáért, 
hanem az Utraquistákkal a katolika hitnek föntar· 
tá sá é rt; még ez után is fegyverben m aradtt. Mind-v 
azonáltal mivel hihető vo lt, hogy az Utraquisták 
a Tseh koronának katolikus örökösi közül válasz
tanak eggyet K irállyá, és ezt a katolika felekezet 
is helyben hagygya.: meg nem határozhatta ma
g á t, ha vallyon hasznosabb lenne-é erővel fogni 
Tseh ország elnyeréséhez, vagy szelidfég által 
nyitni magának utat az Utraquistáknál ? Midőn a 
mellette lévő Tsehekkel tanátskozna, majd mind
nyájan az erőszakot javasolták, ugyan azért Mór· 
v.f̂ , ’s Slézia országban, és a közel lévő Tseh szó·
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lelten m agát ismét ellenkező módon viselte. Ezen 
tselekedetével megvesztegette Stejnberg Zdeukó- 
nak okos, és bölts rendelését, melly által a vök- 
•okát ö reá fordította ; az Apostoli követnek, Fer
rara  Lörincz Püspöknek szokatlan hevesfége pe
dig , aki előre átkot hozott mind azokra, akik 
nem Mátyásra voksolnának, egészen semmivé tet
te. Mert a Tsehek, kik a.szabad választást min
denkor m egtartották, annyira fölzúdúltak, hogy 
λ  Kuttenbergi gyülekezeten (19. Máj. 1471.) na
gyobb részént a Lengyel országi Vladiszlávhoz ha
jd inának ; egy kisaebb rész Albert Saxoniai Her- 
ezeg re ; NJátyás Királyra pedig éppen kevesen 
voksolnának. Albert ugyan vitt egy sereget Prágá
b a : de mihelyt Vladiszláv egy nagyobbal indulni 
kezdett, ott hagyta a várost, és a koronához va
ló jussát többé nem kereste. A Pápa követjé szük- 
fégesnek ta r tá , hogy föltétele mellett még tovább 
is megmaradjon. Annakokáért egykor am ise alatt 
kih irdette, hogy egyedül Mátyást kölletikTseh or
szág törvényes Királlyának ism érni, és a katoli
kus uraktol tett elöbbeni választást a Pápa névé. 
ben megerősítette. Egyszersmind Sixtus Pápának 
két Bulláit kihirdette, mellyekben a Tsehek, Slé- 
ziabéliek, Luzácziabéliek, és Morva országiak már 
elsp Martiusban felóldattak azon esküyés aló l, mel
lyel az előtt Vladiszláv hívíégére magokat leköte- 

1 lezték , azt az okát adván, hogy ez azAnyaszent- 
egyházhoz viseltetett engedetlenfége á lta l , mivel 
nem akart György ellen harczolni, semmivé tet
te válatztatását. Az Egyházi Rend ugyan ez által 

j Mátyáshoz hajú it: de a világi urak olly nyilván
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kezdenek ezen tselekedetért zúgolódni, hogy a 
P á p a , tsak hogy letsendesíthesse ő k e t, megígéré , 
hogy mind a két Királyoknak va'lasztását az Egy
házi törvény szerént még egyszer megvisgáltatja.

5· 35·

Némelly M agyarok Kázmért választják 
Királynak.

K ázm ér a Lengyelek Királlyá mind a Tseheknek, 
mind ä Magyaroknak ajánlását Felfogadta, és az 
öregbbik fiát Vladiszlávot Tseh ország Királlyá- 
n a k , Kázmért pedig, az ifjabbikat Magyar orszá
génak rendelvén * mind a  kettőt hadi sereggel kői
dé a kirendelt országoknak elfoglalására. M agyar 
országot V itéz, az Esztergomi Érsek, Cesinge Já
nos a Pétsi Püspök, és még más egynéhány pár
tos Magyarok ajánlák Kázmér Királynak. Mert a 
sok pénz zsarolás , és erőszak tétel blly nagy v o lt, 
hogy sokan a Király ellen forralt mérgeket m ár 
többé titokban nem tarthatták. Az Érsek ugyan , 
és a Püspök azon kívánfágtól ösztönöztetvén, m el
lyel a Magyarok közé általok béhozott tudományo
kat továbbra terjeszteni igyekeztek, sok ideig tar
tóztatták m agokat, annál is inkább ; mivel a Ki
rállyal eggyütt köz akarattal dolgozván a tudomá
nyoknak előm ozdításán, véle szoros eggyesfégben 
voltak. De a Király olly keménnyen bánt vélök, 
hogy magokat kínteleneknek látnák kötelesfégök 
megszegésére ; m ert Ö nyilván beszéllette , hogy 
az Egyházi Rendnek fölösleg való jószágát el köl- 
letik v enn i; mivel az által vetemednék olly sojc

roszra,
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rosZra , ainelly azon időben rajta olly annyira el-« 
'hatalm azott; sött ugyan azálta l nevekedik annyi« 
ra hatalm a, hogy támadásokat gerjeszthessem 
Végre hozzá is fogott ezen ítélet teljesítéséhez , 
és a Püspököktől, ’s jószággal bíró klastromok- 
tói a tizedet, és a nagy jövedelmű jószágokat más 
egyébb jussokkal eggyütt elvette ; különösen pe- 
dig m egtiltotta az Esztergomi Érseknek a tizedet, 
mellyet eddig szedett vala a korona jövedelme-« 
b ő i, és a bányákból. Erre δ néki sem az ország 
Rendjeitől , sem egyébb honnan hatalom nem 
adatott, és az Egyházi Rendűek nem voltak köte- 
lesek azt békével elszenvedni, mivel ők hivatal-« 
jóknak fölvételekoresküvésselfogadták m indazok
n ak ‘m egtartását, valamellyeket egyházi jószág
nak neve ala tt kezekhez vettek. A  Pápa nem adott 
helyt panaszszaiknak; m ert Ö, vagyis inkább a 
Magyar országi követje megengedte a Királynak , 
hogy annyit vehessen az Egyházi tizedből, ’s m is 
egyébb jövedelmekből m agának, amennyi szük- 
féges lészen az Eretnekeknek?, és Törököknek meg- 
zabolázására; noha a Királynak leginkább azért 
köllött aZ Utraquisták ellen hadakozni, mivel ezek 
egynéhány szükfégtelen egyházi fundatiokát el
foglaltak, és- azokat a koronának, és némelly ha- 
talmasbb uraknak adták aZ országban. Az Eszter
gomi Érseknek külömbféle erős várai, és elég gya
korlott katonái voltak, azért a Király erejének jő 
ideig ellent állhatott volna; föltette tehát maga« 
ban , hogy a tronfot tronffal ü t i , és Kázmér Her* 
ezegej Magyar országba hívja. Ez azonnal Magyat 
•rszág Örökös Királlyáuak kezdé magát nevezd!

I I I . t í «r «b . K

M k  τ γ  X s. 8 i



egy levelében, Mátyást pedig ország Usurpatori* 
n a k , és néki hadat izent. Ez után tsak hamar bé- 
jö tt az országba , és egész Eger váráig nyomult. 
Azon időben az öregbbik Herczeg Vladiszláv Kara
kóból Tseti országba in d ú lt, és előre levelet kül
dött M átyáshoz, mellyben jelentette, hogy 6 már 
m egindította seregét Tseh ország elfoglalására, 
m ellyet annya testvériének, vagyis Vladiszláv Ki
rálynak halála után Podiebrád György törvényte
lenül magáévá te tt;  most pedig, midőn ennek ha
lála történt volna, ö akarná hatalma alá venni. 
Azon kívül azt ir ta , hogy szükfég volna Mátyást 
azért m egbüntetni, mivel megengedi a Törökök
nek, hogy Magyar országot pusztíthassák , és nagy 
előmenetellel dolgozhassanak a keresztény fég ki
irtásán.

§. 36.

A  pártosok letsillapodnak.
M áty ás  ezeket hallván, M agyarországba sietett, 
hogy Budán ország gyűlést tartván , (21» Sept. 
1471.) szelídfége, és adakozása által a Rendek
nek kedvöket megnyerhesse. Ezek előadták pana- 
szikat, és 6 mindenben tellyesítette kívátifágjokat. 
Megengedte, hogy a Nemeseket megfogattatni ti
lalmas légyen, és azt ígérte , hogy a várakat egye
dül született M agyarokra, nem külömben a vár
megyéket Magyar nemesekre bízza ; a törvényes 
visgáltatásoknak, Y  ítélet tételeknek rendjét meg 
nem g á to lja ; némelly alattvalóknak rendetlen tsé- 
lekedetét, kik eddig kerülvén a v ilág i, vagy egy
házi törvényszékeket, Rómában ítéltették meg pa-
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naszikat, halállal való büntetés alatt megtiltotta ; 
fogad ta , hogy ez után a hadra kelést azon mód 
szerént fogja rendelni, amint Zsigmond Tsászár 
idejében szokásban vala, minden jószágokat, mel- 
lyek nem az ország Rendjeinek ítéletével vétettek 
a kamarához, havmincz nap múlva viszszaadatja, 
kilencz veszedelmes nemesek rabló várait elhányat
tatja , és a papi Rendnek az adót még tovább is 
elengedi. Ezek után sokaknak, akiknek állandós 
hi'vfégéröl kételkedett, jószágot ajándékozott, és 
ezeket állandóvá tévén a hívfégben, Nyitrához 
ment seregével, ahol már akkor Vladiszláv tábort 
vert. Késéröi őtet kegyelméért égig magasztalták, 
melly által engedelmesfégre hoztak sok pártoso
kat , kiket ö maga kegyességével, és nyájasfágá- 
val igen megnyert. Kik midőn azon ditsöféges név
ről emlékeznének, mellyet ö vitézfégével, ’s tudo- 
mánnyával az egész nemzetnek szerzett más or
szágokban , rövid idő alatt annyira hozzá édesed- 
tek , hogy elfelejtkeznének minden sérelemről. Ez 
által egyszerre eltűntek Kázmér táborából az ö 
követői. Azért midőn Nyitrához ju tna, Mátyás 
nem találta olly nagy sereggel az ellenféget, m int 
amiilyennek lenni ha llo tta ; hanem tsak kevés kül
ső országiakból álló középszerű tsapatot, melly 
az 5 elérkezésekor oda hagyván sá to rá t, a várba 
futott. Ezekből is sokan általszöktek, mivel a ve* 
zérjök Kázmér Herczeg zsóldjokat meg nem ad
h a tta , melly által annyira megfogyatközék ereje, 
hogy setét éjszakán sok' veszedelmek közt kiköl
tözvén a várból, sietve menne viszsz? hazájába. 
Azonnal, hogy ezt a Király m egértette, parantso-
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Iá némelly vezérjeinck, hogy a várat ostromolják , 
maga pedig Budára viszszatére. I tt  némellyeket á 
pártosok közül keménnyen m egbüntetett: de ezek
nek fejét|, tudniillik az Esztergomi Érseket jóm ód
dal kölletett megnyernie ; mivel még mind eddig 
v á ra it, ’s katonáit megtartotta. Némelly Bárók, 
kik különösen kívánták a békeféget, semmit el 
nem m úlattak, hogy a Királyt megengesztelhes- 
eék az Érsekre nézve , és ezt olly föltételek alatt vit
ték véghez, mellyek az Érseket majd hogy nem 
hasonlóvá tették a Királyhoz. (19. Dec. 3471.) Az 
Érsek megígérte ugyan, hogy két várait elrontat- 
ja , és megnyeri a Lengyel H erczegtöl, hogy vi
gye ki Berzenczéböl, és Nyitra várából katonáit* 
Azt is fogadta, hogy szükfég idején megnyitja 
maga várait a K irálynak: de a Király kíntelenít> 
tete tt a korona, és a bányák jövedelmének tized 
részét, nem külömben két elrontatott klastromo* 
kát néki engedni. Mind a ketten fogadták egy* 
m ásnak, hogy eggyik se vigyáz ez után a rágal* 
m azásokra, mellyekkel eggyik rész a másik előtt 
illettetne; hanem egymásnak ki fogják nyilatkoz* 
tatni mind azokat, akik igyekeznének eggyiket a 
másiknál gyanúfágba hozni, és egyáltaljában min* 
den ellenfég ellen kőltsönös Segítféget nyújtnak. 
Az Érsek m egismerte, hogy tartozik hívféggel len* 
ni hadi időkben; végre a Királynak hatalma lé
szen őtet jövendőben engedetlenfégéért pénzzel, 
avagy más módom büntetni; mindazonáltal feje , 
vagy személlyé ellen ne vétene. De a Király ezt 
az utolsó föltételt, ámbár ez egy régi jussa vol
na az Érseknek, azonnal fölbontotta. Mert mihelyt
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az Érseket hatalma alá keríthette, m egfogatván, 
kú iszerítette , hogy Esztergom várát mind addig 
az Egri Püspökre haggya, valameddig vége nem 
szakad a Lengyel hadakozásnak. Ezt minekutánna 
megnyerte volna tő le , újjra m egfogadta, hogy 
viszszatérít minden elidegeníttetett jószágot az 
Érsekféghez. De az ebből semmi hasznot se vett; 
m ert hamar azután, hogy a Vissegrádi fogfágból 
k iszabadult, meghalt. (1472.) A nénnyének a f ia ,, 
a Pétsi Püspök kifutott az országból, és ez is 
más esztendőn meghalt. Midőn Ránonokjai féle
lemből nem mernék eltem etni, azt a feleletet vé- 
vék a K irálytól, hogy temessék e l , ‘ mivel ő néki 
egyedül tsak az élőkre volna haragja, nem pedig 
a halottakra. És mivel külső országokban hírt szer- 
zetttudom ánnyá által hazájának, emlékeztető osz
lopot is állított néki, ami tö b b : még versekbe 
foglalt elmés gondolatait is öszveszedette, ’s köz
re botsátotta. Vitéz halála után Alemannus,' más
képp Beckenschläger Jánost tette Esztergomi Ér
seknek , aki Sléziában egy mesterembertől szár
mazván , idővel bŐlts, és nagy udvari emberre 
le tt: de utoljára roszszalfizetett jótévöjének. Mert 
minekutánna a Király eszközlése által Kardinális 
kalapot nyert volna, kezdé gyűlölni jótévö Feje
delm ét, amint látszik, irígyfégböl egy Minorita 
szerzetesért, kinek a Király szinte Kardinálist tiszt
séget szerzett. Ö három esztendők után nagy kin- 
tsel, és sok titkos udvari dolgokkal általszökött 
a Tsászárhoz, a Királynak akkori legnagyobb el- 
lenfégéhez.

M á t y á s . 83



$· 37·

Viszálkodás a Tsászár, és K irály között.

A li  g halt meg Gyöggy a Tsehek Királlyá, máris 
megújjúlt a T sászár, és Magyar Király között a 
v isíá lkodás, hihető azon okból, mivel a Tsászár 
nem akarta Tseh országot néki engedni; noha a 
Pápa Bullájának kihirdetésekor a Tsászár követje 
Ötét Tsehek Királlyánák isméré. Még egy más 
terhes kötelesfég is faggatja vala a M agyar Ki
rálynak sz ívét, mellyre kíntelenfégből kötelezte 
m agát a Tsászárnak, és mellynek terhe alól ö rö 
mest kimenekedett volna, tudniillik: hogy meg 
ne házasodjék , hogy így az örökfég Magyar or
szágban bizonyosan a Tsászárra maradhasson. 
Mivel a Tsászár majd mindenkor ujjat vont az 
Ausztriai Rendekkel, talált a Király ezeknek vé- 
delmezése által ollyan m ódot, mellyel kedvetlen- 
fégét véle észre vétethesse. Ezen kívül még ká- 
rosbb eszközökhöz is fogo tt, annak gyötrésére; 
mert fölfegyverkeztetett egy tsapat keresztes ka- 
tonafágot, mellynek mivel sem a Török ellen nem 
akarta hasznát venui, sem pedig néki ingyen fize
tést adn i, és ezek már rablással készültek eledelt 
szerezni m agoknak, őket a Tsászár tartományiba 
küldötte. Ezek olly pusztításokat követtek el Ausz
triában , hogy a T sászár, tsakhogy mentül előbb 
kitakarodjanak, a Király barátfágát kérésé, és 
nem kötelezvén többé őtet az özvegyfégre, Tseh 
országot újjra oda ígéré nék i, tsak hogy, mivel 
parantsolatjára ki nem indájának, erővel űzze kj.
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Ezt a Király megtselekedte. Ez ntán Victorinus 
H erczeget, György Király fiát szabadon botsátot- 
t a , és véle Sléziába indűlt. Minthogy Victorinas 
hiV m aradtt hozzá, és sokat ért az Utraqnisták- 
n á l , kezdela Lengyel ttdvar félni, netalántán Má
ty á s , valamint Kázmérral tselekedett, Vladiszláv- 
tól is a jóakarókat elidegenittse ; azért fegyver 
nyugvást k é r t , mellyet tsak agyán meg is nyert 
egy esztendőre. (31 . Mart. 1472.) A lengyel or
szági Rendek ezt tsak négy hétre akarták tenn i: 
de Kázmér , és ennek két fiai azt a jövő esztendő
nek Majus hónapjáig vitték, azután annyira bír
ták a R endeket, hogy ezek tellyes hatalmat en
gednének a békefégnek tökélletes végben vitelére. 
Ez valamennyire a Pápa Ösztönözéséből lett meg, 
aki nagyon óhajtá Lengyel, M agyar, és Tseh or
szágban a békefég helyre állítását; m ert a Törö
kök mindenkor közelebb , ’s meg közelebb mentek 
Olasz országhoz; és ameddig Mátyásnak más fe
löl lennének do lgai, addig nem lehete reményfég 
azoknak viszszanyomattatásához. Az eggyezés 
Nerszban kezdődött Sléziában, a Pápa követjéuek 
Bembo Márkusnak, aki Pátriárkája volt Aquiléá- 
n ak , közbenjárása által. De Mátya's seregének 
Morva oszágban való tsatázási által sokszor meg
akadályoztatott. Az előbb említtetett keresztes ka
tonák, kiknek nagyobb része Lengyelekből állo tt, 
M agyar, ’s Lengyel ország szélein M andragora, 
és Bukanecz várait elfoglalták; de a Király kiver
te mind a kettőből őket, á nemeseket haza kül
dötte , a nemteleneket pedig maga serege közé ke
verte. A jövő tel elején hat ezer Magyarokat Len-
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gyei országba küldött, akik Smigrod , és M isina 
váéait megvették. Ez a szerentse siettette a béke- 
fégnek mentül előbbi megtételét a ) , mellynek mind 
a két Király Lublyóban magát aláírta. (1474.) 
Mátyás fogad ta , hogy viszszaád minden elvett 
helyeket a  Lengyeleknek, és három esztendeig 
fegyver nyugvást tart Tseh országban. A versen-» 
géseknek, mellyek bizonyos zálogban bírt jószá
gok m ia tt, nem külömben a M oldva, és Oláh or
szági elsófégért tám adtanak, végben szakasztásá- 
ra  az rendeltetett, hogy más öszszel a két ország- 
béli Rendek visgálják meg , és tegyenek azokról 
/té le te t; M oldva, és Oláh ország Vajdáinak pedig 
i«ég két esztendeig nyugodalom engedtessék.

5· 38·
»

M oldva , és Oláh ország a Magyarok ha
talma alá esik.

M íg len  a M agyar, és Lengyel nemzet közt az 
eggyezés folyna, annyira nevelkedett a Bosnyák 
országi Törököknek bátorfága, hogy minden esz
tendőn Horvát országon áltál a Tsászár tartom á
nyiban rabolnának, és végtére egész Sóvárig 
(Szalczburg) mennének. K itetszett, hogy ennek 
a Magyar tisztek engedelmével köllött véghez men
ni , és végre k itudódott, hogy Thuz János, a Dal-

a) Dogiel Ür T. I. p. 69. — 73. Kázmér Király 
a békefég pontfainak 51, Februariusban ért a alá 
magát Lublyóban; Mátyás Király 27. Februarius- 
ban; a Magyar Rendek pedig 23. Aprilisben,
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máezja , Slavonia, ’s Horvát országi Bán fösvény* 
fégböl nem állott ellent a Törököknek, valamint 
egyébb aránt se t^llyésitette kötelesfégét; sött a 
gondvisélése alatt lévő tartományokJakosinak ja.- 
vait kiszopta, ’s némelly részét az említett tartó* 
mányoknak általadta a Velenczeieknek , és végté* 
re a büntetés elöl maga is Velenczébe szökött. 
Uznn Hassan , és a Velenczei hajós sereg annyira 
megrongálták a Török Szultánnak seregét, hogy 
ez örökös békeféget akart kötni Mátyás K irállyal, 
és ennek megnyerésére Szerviát Bosnyák ország
gal eggyütt visszaadni. Követjeit a Király Buda 
várában maga eleibe eresztette : de midőn ezek az 
eggyezés közt szabad menetelt kérnének Magyar or
szágon által seregjökn^k, hogy a tö^bbi Európai 
Fejedelmek ellen hadat kezdhessenek, őket visz. 
szaigazitotta. Hamar azután jobbra fordult a T ö 
rökök szerentséje, mellyre a Török Szultán egy 
kis Sereget kulde a Dunához, melly a Szabátsi őr
zőkkel eggyütt egész P étervárig , és innen nap. 
nyűgöt felé Slavoniába ment pusztítani. Azután 
a Moldva országi Vajda ellen készült, mivel ez 
nem .tsak Lengyel, ’s Magyar országok hatal
ma alá á llo tt; hanem még Drakulát i s ,  az Oláhok 
V ajdáját, ki a Törökök oltalma alatt uralkodott, 
négy esztendők előtt kiverte tartománnyából. A 
Vajda jól tudván, hogy Mátyás jobban tudna győz
n i , mint a Lengyelek K irállyá, hozzá folyamo
do tt segftfégért a Törökök ellen. A Király minek, 
ntánna a hódolást tőle elfogadta, véle eggyütt 
Erdélybe m ent, és olly rendeléseket te tt, hogy 
ízükfég idején segedelmére lehessen.
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$· 39*
Lengyelekkel te tt békefég fölbontatik.

E z  által Mátyás a Lengyelekkel kötött békeféget 
megszegte, mellyet hamar azután egy következő 
tö rténet egészen fölbontott. Tudniillik János , a 
Szagáni Herczeg kezdé rabolni Lengyel országot, 
és Kázmér oliy vélekedésben volt, hogy ennek 
Mátyás légyen az oka, azért panaszra fakadtt; 
ámbár nem volt elegendő oka re á , mivel 6 is 
m indjárt, hogy megtette a békeféget, titkon szö- 
vetfégre lépett a Tsászárral, és más egynéhány 
Német országi Herczegekkel, ’s választó Fejedel
mekkel Mátyás ellen , kikkel a fiát Tseh ország tör
vényes Királlyának , és a Német birodalom válasz
tó Fejedelmének ismértette. ( 1,3. Mart. és 6. Jul. 
1474.) A Király , aki mindjárt kész volt ismét fegy
vert fogni, Sléziába m éné, akinek Kázmér is után- 
rta, indúlt a’ végre , hogy seregét a fiáéval öszve- 
kaptsolja. Ez a sereg , mellyet Kázmér magával 
viszen vala , ollyan volt, hogy Mátyás annak lá
tására m egrém ülne, és azt m ondaná, hogy ha ő 
néki olly nagy , és olly szép serege volna, az 
egész világot meghódítaná. Ez előtt ugyan ö Bo
roszlóba vonta m agát, mivel nem vélte bátorfá- 
gosnak ,hogy a mezón megmaradjon előtte : mind
azonáltal Zvanovik mellett mégis reá ü tö tt, hogy 
meggátolná Vladiszlávval való öszvekaptsoltatá- 
s á t ,  6 mindazonáltal azt meg nem akadályoztat
hatta. Ezen kívül némelly Magyarokat a Ligniczi* 
és Opoliai Fejedelmekkel eggyütt Szepesfégból, 
és Sléziából két osztályokban Lengyel országba
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küldött, és az élsok által Mesericz várát megvet- 
te. Az eggyesült T se h , és Lengyel sereg nem 
szokott a rendtartáshoz , azért minden tsapat á  
maga tetszése szerént rabola a szomszéd helyié- 
gekben, és ez által a szükféges eledelnek meg
szerzését meggátolta. Mátyás azokra kiütvén, só
kat közűlök leö letett, mivel se bé nem voltak sán· 
czolva, se őröket nem állítottak k i ; sótt még a 
veszedelmesbb helyeken se voltak illendő vigyá
zassál : más része pedig a Lengyel táborban vé
letlenül tám adtt tűz által megemésztetett. Végre 
az éhfég, és ragadó nyavalyák annyira elhatal
m aztak , hogy a két Fejedelem , K ázm ér, és Vla- 
disláv kínteleníttetnének az ostromlást elhagyni. 
E lőbb, mint sem ez történne, a két Királyok ma
gok személlyé szerént öszvejöttek M átyással, és 
fegyver nyugvást kötöttek. Mátyás a Lengyel Her- 
czeg aszszonyt Hedvigát kérte felefégül: de ez né
ki oda nem ad a to tt, mivel az annya, aki leánya 
volt Albert Tsászárnak, Mátyásnak eredetét nem 
tartá  olly nemesnek, hogy véle sógorfágba keve
redhetne. Midőn látná M átyás, hogy nem tel- 
Jyesíttétik kívánfága , és annyira megvettetik , olly 
nagy haragra fakadtt, hogy a M agyar, és Tseh 
Rendek közt tétetett eggyezést, inelly szerént a 
Tseh országi tartományoknak ő , és Vladiszláv közt 
elkölletik vala osztatn i, megvetné, és igyekezne, 
noha haszontalanul, a Tsászárt fontos ajánlások 
által arra b írn i, hogy engedje néki örökbe Tseh 
országot. Későbben enyhült mégis Valamennyire 
haragja, és harmad fél esztendőt engedett a fegy
ver szünetre.
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5.-40.

A  Törökök veszedelme. M átyás K ir. házas~

fig* -

A Török Szultán tellyesíteni akarván M oldva, 
és Oláh ország eránt való szándékát, Szoleiman 
vezérjének parantsolta , hogy járjon végére a do
lognak: de olly nagy tsapást vett István Vajdától, 
és ennek Erdélyi frigyeseitől, hogy az egész se
regből alig tere valaki viszsza fegyveresen. ( 17. 
Jan. 1475.) Mátyás egynéhány hónap múlva Sza- 
bátsot viszszavette a Törököktől , Szendrőt os
trommal körülfogta, mellyet midőn meg nem ve
hetne, nagyobb részét Szerviának elpusztította. 
Ezen tselekedete által olly nagy nevet szerzett ma
gának Olasz országban, hogy a szövetfégben lévő 
Olasz Herczegek nagy summát küldenének néki 
hadi kőltfégúl.. A Szultán boszszút akarván állani 
ezen kárért, és gyalázatért, szövetféges Tatárjait 
egy felől, más felől pedig a maga vezérjét kűldé 
egy nagy sereggel Moldva országba. De ennek a 
Hadnak is majd olly káros kimenetele l e t t , m int 
az elsőnek. Mert a Vajda olly nagy ham arfágal, 
amint tsak lehetett tőle, rajta ment a Tatárfágon, 
nagy részét lekaszabolta, 's majd m indnyáját,  
aki kard által el nem ese tt, e lfogta, és szolgaíag- 
ra eladta. (1476.) A Törökök közül i s , midőn a 
hegyeken által akarnának m enni, többet leölt har- 
mincz ezernél. De midőn észre venné, hogy ez a 
nagy szám a többi sereghez képest tsak tsekély- 
fég volna, és lá tn á , hogy mégis lehetetlen légyen

92 TJj iAB.B T ö r t é n e t e k .



Uly számos ellenfégnek ellent á llan i: engedett a 
Király parantsolatjának , a lakosokat minden ja
vaikkal eggytítt a hegyekbe, és erdőkbe kiildé, és 
végtére maga is oda méné. Ez után a Törökök 
szélieljártak Moldva , 's Oláh országban, és az 
üres hitván hajlékokat mindenütt meggyújtották. 
Bé akartak Erdélybe is ü tn i: de midőn hallanák, 
hogy & Király siet feléj ők a fekete sereggel, és 
a többi Magyar fölkelő haddal, nyakra főre visz- 
szafutottak* A Király gondolván, hogy a Törö
kök ez titán egy hamar nem bátorkodnak tartomá
nyiba ü tn i , a házasfágról gondolkoza , és egy igen 
szép , okos, és tanúit Nápoly országi Herczeg asz- 
Szonyt jegyzett el magának jövendő felefégűl a).

a) A z eljegyzés Boroszlóban ment véghez 1475· 
5. Fcbruariusban. Minekelötte a Herczeg a > iszony 
elmenne Nápoly bél, megkoronáztatott 15. Septem* 
herben 1476. A  mennyegzős pompát bőven leírja 
Schvandtner Ür Script, rer. Hung. T. I. ρ j ip . 
fleá trix  Királyné a tanúit Magyarok előtt nagy be* 
ts álét ben tartatik ; mert sok tanúit férjfihkat ho
zott Magyar országba, és 1478· híres iskolát álla
tott Selmsczbányári. Lásd: Vallaszky Tentamen 
hist, litterarum sub R .-Máthia Corvino in Hungá
ria. ρ. 33· 66. Tovább: arról is még érdemes az 
emlékezetre, hogy tsínosabb szokásokat kozott a 
nemzet közé, egyszersmind megtanította az erkiilts 
jobban való megbet'sülésére, az Olaszoknál szokás
ban lévő émberfégre okta tta , a Királyt rendetlen 
maga viseletétől, és a játéktól elvonta, és arra bír
ta , hogy többé nem társaik adna olly barátjágnsan
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Ez azután történt nem sokára, hogy a Lengyel 
Királyi Herczeg aszszony tőle megtagadhatott. Ä 
mennyegzönek nagy pompával kölletik vala végbe 
menni. Ahnakokáért minden hatalmasbb nemese
ke t, Bárókat, és várral bírókat udvarához híva
tott. Beatrix Herczeg aszszony még Septemberben 
elhagyta az a tty á t , a Nápoly országi Ferdinand 
K irály t; de tsak Decemberben ért Székes Fejér
várra , hol a Palatinus, és a többi ország Bárói 
jelenlétében megkoronáztatott. Az esküdtetés tíz
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alattvalóival, jobban vigyázna tekintete , ’s méltó- 
jóga megtartására. Kaprinai Hung. dipl. T . I. p. 
88. Minémil alatsony dolgokra vetemedett M átyás, 
kitetszik két példákból, mellyeket Kaprinai Ür elő
dei a 88· lapon. Midőn egykor nem volna pénze , 
mellyel katonáinak zsóldját kifizethetné, egy éjsza
kán a táborban játszott tisztjeivel, és tolok íoooo 
aranyat nyert, mellyek elegendők lettek a zscldnak 
kifizetésére. Tovább: ha az ellenfég fekvését meg 
akarta tudni, maga lett a kém. Egykor Szerviai 
paraszt ruhában egy egész nap árúit árpakását a 
Török Szultánnak sátora e lő tt, úgy hogy senki reá 
nem ismérhetvén, szerentsésen viszszajönne. M e,ry  
nagy kegyetlenfég uralkodott még akkor az ország
ban , onnan kitetszik , hogy egy Rácz Herczeg, kit 
Mátyás szép tehetfiégeiért bet sü lt , és követfégekbe 
is küldözött , hét testvér fogoly Török közül eggyi· 
két a nyársra házald , a másiknak foga it kiveret· 
vén , arra kínszerété, hogy amazt süsse meg. A z-: 
után pedig nagy pénzért kiadta, P ráy . Ann. IF .'
Ρ· J9Ó



nappal későbben ment véghez Budán, Dec.) 
az öiőm inneplések pedig egész a jövő esztendeig 
ta toltak. Mivel a mennyegzö alatt se Ujjlaki Mik
lós, a Bosnyák orsza'gi h itá ly , se más valamelly 
Ba'ti, Vajda, Báró, avagy Fölspány nem volt la
kó helyében , vette észre a Szultán, hogy mpst 
Volna alkalmatos ideje béűtni az országba. Ezt 6 
nagy ham arfággal, és szerentsés előmenetellel vit
te véghez. Mert egy vár se hátráltatta m enetelét, 
Elpusztította Dalmácziát, Horvát országot, Kar- 
n io ü á t, Stájer országot, valamelly részét Slavo- 
n ián a k , ’s Erdélynek, és széijelhányatta az ujj 
erösfégeket, mellyeket a Király a Szendröi vár 
őrzők zabolában tartására állíttatott. Annakokáérfe 
a mennyegzö sok embereibe került Mátyás Király
n ak , kiket az ellenfég vagy leöldőzött, vagy jó- 
szagostól , gyerm ekestől, ’s házi tselédestől egy- 
gyütt örökös rabfágra vitt. Ezen kívül okot adott 
a Tsászárnak is a hadakozásra ; mert ez azt vél
te ,  hogy a Király kész akartva eresztette által az 
δ tartományiba a Törököket, mintha ez által akart 
volna boszszút áilani rajta Vladiszlávhoz viselte
tett hajlandófágáért.

$· 4»·

H a d  a T sásiá rraL
\

A Tsászárnak éppen semmi oka sem volt a gya- 
/«úfágra; mert nem kevesebbet szenvedett Magyar 
ország a T örököktől, mint sem a Német biroda
lom. Mas oka volt tehát ö néki a hadakozásra. 
Tudniillik: Tseh országo t, és a választó Fejede-
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lemféget egyszersmind Vladiszláv Herczegnek ajdn« 
dékozta, ntinden ahoz tartozandó tartományokkal 
eggyütt; némelly Ausztriai földes u rakat, kik az 
előtt nem engedelmeskedtek néki, kiűzött tarto
mányiból, noha azokuak Mátyás á Lengyel orszá
gi békefég tételben bo tsánato t, és bátorfágot nyert 
vala ; és midőn ezen számkivettettekéri a Király 
közbenvetné m agát, alattvalóinak m egengedte, 
hogy rablásokat, ’s pusztításokat tehessenek Ma
gyar országban. Mind ezekért a Király ö néki ha
dat izent, ’s egyszersmind mentegető írást küldött 
mind az A usztriai, mind a Német országi Ren
dekhez, m ellyetamaz a Magyar Rendekhez írt le
velében igyekezett megezáfolni. A felelet helyett 
Mátyás 17000 M agyarokat, Tseheket, és Ráczo- 
kat három osztályokban Ausztriának eresztett, kik
nek beérkezésekor,- mivel Vladiszláv , akire Fride- 
rik tám aszkodott, hadi költfég nélkül lévén, ha
za m éné, és az Ausztriai pártosok majd mindnyá
jan Mátyáshoz állo ttának: egynéhány nap múlva 
tsak nem egész Ausztria Bétsen, é$ Linczen kívül 
hatalma alá esett. A Tsászár nem volt előre gon
doskodó, és sehol se nyert segedelmet. Azért kín- 
telen lett békeféget kötni mind azon föltételek alatt / 
mellyek a Királytól eleibe adattanak. Ez különö
sen Beatrix Királynénak közbenjárására ment vég
hez. ( í. Dec. 1477·) A Tsászár kíutelen -lett min
den elűzetett alattvalóinak m egengedni, és, nékik 
viszszaadni elvétetett jószágaikat. Tovább: kínte- 
leníttetett Mátyásnak 100000 forint hadi költféget 
fizetni, és Tseh országot úgy oda ígérni néki, va
lamint az előtt Vladiszlávnak adta. Ez minekután-
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n$i nagyobb részént bétellyesíttetétt volna, Ma- 
tyás minden városokat viszszaadott, és seregét 
haza vezette, a)

§■ 42·

Békefég a M a g ya r , Lengyel, és Tseh 
Királyok közt.

A .  Lengyel országi hadnak ugyan egy kevéssé a 
fegyver nyugvás által vége szakadtt: mindazon
által mégis megmutatta Mátyás Pruszszus ország
ban i s , hogy ö még most is erósb légyen a Len
gyeleknél, kik ellen segítíegül ment a Német Rend
nek, és a Vertwelandi Püspöknek. Ez volt az oka, 
hogy utoljára a Magyar, és Lengyel Királyok közt 
a  békefég tökélletesen helyre állott. Mind Vladisz- 
láv , mind Mátyás egymást valóíágos Tseh Kirá* 
lyoknak ismérték, és az országot magok közt el
osztották, Vladiszláv Tseh országot tartotta meg. 
Mátyásé lett Morva ország, Slézia, Luzáczia, és 
Λ hat városok; mindazonáltal úgy, hogy ezek 
Mátyás halála után a Tseheknek 40000 aranyért 
viszszaadattassanak; ha pedig Vladisziávnak előbb 
történne halála, egész Tseh ország Mátyásra ma
radjon. Ezen eggyezésnek mind a két fel az esz
tendő vígén magát aláírta Oiomuczban. (6 .  Dec.
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a) JSemelly történetírók azt állítják , hogy ezen 
alkalmat osjuggal a Tsászár lemondott a Magyar 
Királyi titulusról: de nints elegendő okok ennek 
megbizonyításara. Lásd: Häberiein Auszug. VII. 
B. S. 139, 

i l l .  Darab. G
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ι 47?Μ Más tavászszal a Király megeggyezett Len- 
gyei országgal is a Sira'di gyűlésen ,  és megenged
te , hogy a Pruszszus Nemet Rend szinte azon 
föl tételek szerént megújíthassa a békeféget, mel- 
Jyek szerént az előtt tizenhárom esztendőkkel meg
te te te t t , és a zálogos Kulm , Starigrod, és Brod- 
nika várait viszszaválthassa. ígérte még azt is ,  
hogy a Magyar országi tijj vámokat eltörli, mel- 
lyek akadállyára volnának a Lengyel kereskedés
nek. De az egyenttlení'ég fö okainak megvisgálá- 
s a , és az ezekéit kivántatott elégtétel más őszre 
hall aszta tott.

5* 43·

A  Törökök veszedelme Erdélyben.

A z  alatt Moldva , ’s Oláh ország, amelly fő oka 
volt ezen meghatározatlan viszálkodásnak, fölöt
te nagy károkat szenvedett Ali Bégnek seregétől ,  
aki mint fö vezérje Mohamednek , íooooo ember
nél többet vezetett bé e’ tartományokba. A Török 
tábor egész Erdélyig terjecitt, és nem meszsze 
Karoly lejérvártól a Maros mellett Báthory Ist
ván Vajdával ütközetbe ereszkedett, mellyet majd 
midőn már egesztn megnyerne a Vajda , elérke
zett Kinisy Eai is, a 'lömösvári Fő Ispa'ny a tsa- 
ta mezejére , aki a megrémült Törököket nem tsak 
elűzte; hanem majd mindnyáját vagy levágta, 
vagy íogiagra ejtette a). Hamar ez után inás T ö-

a) r>uj Οι μ. í.^o. A z ütközet után nagy ven· 
4égjeget utenek a Magyarok u halottaknak testeinA



tök sereg egyszerre Stájer országban, Slavoniá» 
ban , és Magyar országban, Kőszeg, és Győr tá* 
ján termett, amelly sok Magyar gazdákat koldus
sá tett. Ezen bátorfága a Törököknek, amint Má
tyás vélekedett, a Velenczeiek, és Római Pápa  
miatt esett, akik különösen békeféget kötöttek a 
Szultánnal. Azért is kemény kifejezésekkel tette 
nyilvánvalóvá haragját mind Velenczében , mind 
Rómában. Mind a két hatalmasíág mentegette ma
gát. Ez akár mint volt is, abban boszszúfággal 
illették a Királyt, hogy a Velenczeiek Frangepán 
Jánost ,  Vegliának, Modrusnak, és Tersatének 
Grófját óltaimok alá vették, és Veglia szigetjét 
elfoglalták; a Pápa pedig ezt ö nékik ítélte: no
ha már régtől fogva a Magyarok bírták. A Pápa 
még abban is megsértette a Király jussát, hogy 
egy némellyel Modrusi Püspöknek nevezett. Mind 
a  kettőt igyekezett Mátyás okokkal, ’s hadi erő
vel megmásoini. De mivel ez után hamar a Né
met Tsászárral hadat kezdett, elhallgatott min
den t;  sött más esztendőn Vegliát maga is oda en
gedte, valamint Gróf Frangepán Istvánnak is Ter- 
satét, és Modrust nyolcz várakkal eggyütt Hor- 
vát országban , ’s négy erős helyfégekkel eggyütt 
Zágráb vármegyében, örökben ajándékozta, ám
bár tudná , hogy a Frangepán familia nagyobb haj - 
landófággal viseltessék Velenczéhez, mint Magyar 
országhoz.

és Kinisy Púi egy holt Törölt testet fölkapván f o 
gai kő ié , úgy járta muzsikára a tánczot. Me Ily 
tsaknem hihetetlen nagy erőt jelent.
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$ ·  44·

A  Tsászár, és K irá ly  közt hadakozás 
támad.

A Tsászár, és Király közt eredett hadakozásra 
egy felól fösvényfég, más felöl a Királyi hatalom
nak fölemelése adott okot. Λ Tsászár meg nem 
akarta engedni Ausztriának, hogy lefizesse azon 
íooooo forintokat, mellyekkel az utolsó eggyezés 
azerént tartozik vala Mátyás Királynak ; sött ha 
némelly történetíróknak hitelt adunk, ö azt a pénzt 
az Ausztriai Rendektől fölvette, és maga kintstár- 
jába tette. Tovább az Esztergomi Érseket Bekken- 
schlaeger Jánost nem akarta kiadni, vagy azér t f 
hogy a pénz, mellyet ez magával v itt ,  országá
ban m aradjon, vagy , hogy meg ne szegje ígére
t é t ,  mivel ötét oltalma alá fogadta. Hogy pedig 
ezt ne kínszeríttetne tselekedrti, reá beszéllette a 
Sóvári Bemard Érseket, aki félelemből a Törö
kök miatt nem akart malagában megmaradni, hogy 
az Ersekféget Bekkenschlaegernek engedje. Ez tit
kon ment ugyan véghez : de mivel a Sóvári (Szalcz- 
burg) Káptalan, az Érseki Rendek, és különösen 
Kristóf, a Szekoviai Püspök ellentállottak, tökél- 
letesfégre nem mehetett. A Tsászár , kinek tekin
tete a tseréröl tett eggyezésnek megmásolása által 
megsértetett, a Szekoviai Püspököt, mint fö oká* 
megbüntette. De mind a Püspök, mind maga az 
Érsek titkon Mátyás oltalmához folyamodtak, éí 
a Király midőn tettetné m agát, mintha Vegliához 
akarna sereggel m enni, és e’ végre a Tsászártgl
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engedelmet nyerne Ausztrián által a menetelre : 
minden Sóvári, és Szekoviai erósfégekbe katoná
kat helyheztetett. Ezen erőszak a Tsászár előtt 
nem tetszhetett tsndálatosnak lenni, mivel már 
többször tapasztalta idegenfégét Mátyás Ki
rálynak, aki többnyire pártfogója lett az ö pár
tos alattvalóinak. Mindazonáltal nagyon bánta 
mégis, hogy illy gondolatlan volt, és jószívüfé- 
gével eszközlöje lett a dojog végre hajtásának. 
Kcilömbféle Német Herezegek igyekeztek békeíé- 
get tenni e' két f  ejedelem között, és Mátyás mint
egy látszatott kajálni kíváulagjokra, mivel na
gyon óhajtotta megtámadni a Törököket magok 
országában. Mert ezeknél már közönféges foglala- 
tosfággá vált rabolni Slavoniában, mellyért a Ki
rály szükfégesnek ítélte őket beljebb űzni Magyar 
ország széleitől, Annakokáért egy tsapatot az ol- 
lyan rablók közül minekutánna a Száva mellett 
széljelüzött volna , még Szervián alól is kergetett. 
Még nem volt tovább Jaicza v á rán á l , midőn a 
Tsászár 500 lovasokat Magyar országba küldött, 
kik a Lajta, és Rába között törökösen égettek 
*s pusztítottak mindent. Ezek elleu kíntelen lett 
megfordulni. Föl is tette magában, hogy mentül 
előbb sereget viszen Ausztriába , ’s Stájer ország
ba. De mivel utazása közt a Pápától Bullát vett, 
mellyböl értette , hogy maga a Pápa akar követje 
által közbenjárója lenni az eggyesfég helyre állí
tásának: tehát boszszóálló fegyverét továbbra hal
asztotta . A Tsászár nem ollyannak mutatta ma
g á t ,  amint egy öreg , és előre látó uralkodótól 
lehetett várni; mert jól tudta , hogy ö nem hadra

£
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termett ember légyen; ellenben a Király egy a 
legszeretitsésbb, és mindeneket általlátó hadi ve
zérek közül való légyen. Tovább: tapasztalta azt 
is ,  hogy nem támaszkodhatik alattvalóira, mivel 
a sok adó zsarolás miatt egészen elidegenedtek 
tőle. Több e’féle történetekből azt is megtanulhat
ta  volna, hogy ö a Német Rendektől nem nyer 
segitfége*·.: mégis az ajánlott b éke fég pontjait el 
nem fogadta, és se nem engedte lefizetni az adós- 
íagot, se az Esztergomi Érsek kintsét viszsza nem 
adta ; se pedig magát az Érseket nem kínszeritet- 
te lemondani az Esztergomi Ersekfégröl. Utoljára 
a Király hada tizen tnék i, és hadakozásának okát, 
a Német Rendek elejébe terjesztette. Ezek a Tsá- 
szárnak szemére hányták tselekedetét, mondván, 
hogy ő a Királyt egy ollyan hadakozástól vonta 
e l ,  amelly mind Ó néki, mind a Német biroda
lomnak szinte annyit használt volna, valamint 
magának a Magyar Királynak, Mert a Török min
den esztendőn legalább egyszer elment egész 
Baváriáig. Azért szükfégesnek ítélte m agát,  és 
tselekedetét külömbféle írásokban mentegetni. Es
zekkel végtére azt nyerte, hogy a Német Rendek 
jgérének ugyan néki segítséget; de nagyobb ré-i 
czét ígéretjöknek bé nem teljesíte tték ,

5’  45*

A  béhefég helyre á llítta tik*

A Tsászár igen nagyon bízott a Rendek ígéreté- 
b e n ,  és reá nem bírhatta m agát, hogy addig is 
maga pénzéhez nyúljon, ’s oily nagy sereget ál-



líttsoh, amennyi kívántatok országa védelmére. 
Elégnek vélte lenni a határokat valamennyire őriz
tetn i,,és  néha visgálókat küldeni Soprony felé az 
ellenfég főidére. Ellenben Mátyás két kis sereget 
küldött Stájef országba, és Ausztriába, mellyek 
többszöri tsatázásaik mellett is nagy prédát gyűjté
sek. De az Ausztriai hadat tsak tunyán folytatta 
M átyás , mivel minden^Rgyelmetesfége a Törökre 
volt fordítva. Mert Mohamed Szultán az ip á t , 
Nápoly ország Királlyát Otranto várától a tenger 
tnellett megfosztotta, és nagy készületeket t e t t , 
mellyek alig ha nem Magyar ország ellen valának. 
Ezen okból Magyar Balást, aki mind eddig Dal- 
mácziában a Velenczei tártafággal Vegliáért vias
kodott, Otrantóhoz küldé; maga pedig azonban 
egy keresztes seregnek fölállításán , és segedelem 
pénznek megszerzésében dolgozik vala, mellyel 
sereget állíthatna a Szultánnak megtámadására. 
(2 .  Máj. 1481·) A Pápa segítfégére lett mind a 
kettőnek megszerzésében , és követje által Bétsben 
fegyver nyugvást szerzett, amelly nem sok idő 
múlva Budán egész Júliusig terjesztetett. Még vala- 
melly reményfége is Ion néki, hogy rövid idő múl
va békeféget tehet. Mert Mátyás a már említie- 
tett Esztergomi Érseket kész volt nem tsak Ma
gyar országban megszenvedni; hanem még az Fsz. 
tergomiErs^k titulusátis, és a Győri Pü'pökféget ; 
de nem magát az Esztergomi Ersekféget, néki 
jáltalengedni. Tovább újj fegyver nyugvást szer
ze tt ,  és megnyerte Mátyástól, hogy ez minden 
ejfoglalt helyeket kész lett viszszaadui, mihelyt a 
Tsászár ,50000 forintot néki lefizetne.

G 4
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§. 46.*
M átyás hadat készít a Törökök ellen : de 

a Német Tsúszárra kinteLeníttetik 
fordulni.

M íglen a Tsászár, és Király közt az eggyezés 
folyna , a Török részröljjs elenyészett a félelem 
Mohamed Szultánnak véletlen halála, és azon bel
ső hadakozás miatt, mellyben Rajazet, a biroda
lomnak örököse keveredett. A Magyarok , kiket a 
Király Nápolyba küldött, Otrantót (H idrnntum ) 
viszszavették, és e’képpen végét szakasztották O- 
lasz országban a Török nrafágának. Lehetett ugyan 
reményleni , hog^v a keresztény seregnek Görög 
orsza'gon való általmenetelével igen szerentsés fo- 
lyamat'ia lészen a hadakozásnak. Azért az lett tet- 
]yes szándéka a Királynak, hogy hozzá fogjon, 
noha az Olas'z Herezegek, mihelyt megértették 
Mohamed halálát, a segedelemre készített pénzt 
magoknál megtnrták. Mivel erre a hadakozásra 
adó , és katona kívántatott, a Király egybe gyüj. 
té a Rendeket, (15. Jtil. 1481.) vélök ujj törvényt 
hozott a tizedről, és a Ráczoknak, akik Magyar 
országban választanak lakást magoknak, vallás
béli szabadfágot a d o t t , és a tized alól Őket föl
szabadította a), Azonnal, hogy ez meglett, Szer-
_____ ______ ___________________ j____ _ ________

a) Corpus Juris Hung. T. I. ρ. 228. Ez után 
a tized még más bérben lakúknak is elengedtetett, 
kiket a Predau Tét szótól ( Adj unctu soknak)  Pre* 
dauctusoknak neveztek· Kercselich Hist, ecel. Zá
gráb. T. I. p. 156.



viába indúlt; és aTsászár valamint az előtt, úgy 
most is mindja'rt a Királynak elmenetele után 
«gész Sopronyig raboltatott, ’s pnsztittatott; mert 
Vladiszláv Király egynéhány Tseheket külde se- 
gitfégére, és ezek által reményiette, hogy a Ki
rályt kínszerítheti a békefégre, a’nélkül, hogy az 
50000 forintokat megfizesse. A Király tsak akkor 
méné a Száván á lta l , amidőn fülébe ment a h í r , 
mellyre föltett szándékát azonnal félben hagyta. 
Kimondhatatlan volt Mátyásnak haragia ezen fegy- 
ver nyugvásnak föltöréséért; mert seregét három 
tsapatokra osztván, egyszerre mind Magyar, mind 
Tseh ország felöl Ausztriába, és Stájer országba 
ütött. A Rendek azonnal részére állottak , és Re- 
gede , Zilly , Potol ( Petau ) , ’s Fölöstöm (Für
stenfeld ) váraknak megvételében segítették. To
vább: egy részével a harmadik seregnek Marburg 
várát bekerítette : de itt az Esztergomi Érsek aka
dályt vetett néki, segítfégére menvén a várbeliek
nek. Ennek ügye az utolsó fegyver nyugvás tétel
ben feledékenyfégben m aradtt, mellyért hogy bosz- 
szút álljon , különös eszközlöje lett a békefég föl
bontásának. Hamar azután elérte ezé]ját szándé
kának ; mert midőn a Király, mint védelmezője 
a Sóvári Érsekfégnek , szinte úgy adót vete ag Ér- 
sekfégnek lakosira , valamint önnön maga alattva
lóira : eltökéilette magában Bernárd Érsek , hogy 
inkább lemond az érsekí’égről, mint sem védel- 
mezése alatt éljen a Magyar K irá lynak tehá t  hi
v a ta lá t ,  és tartománnyat az Esztergomi Érseknek 
engedte. A tél elején Mátyás viszszament seregé
vel Magyar országba: de újjra egynéhány tsapa-
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tokát küldött a Tsászárnak tartományiba, akik 
egész Paszszau városáig mentek rabolni: de Bruck 
városánál a Lajta mellett kemény tsapást kaptak 
a birodalombéli katonáktól. Akart ugyan a Tsá- 
szár is hasonlóképpen baszszút állani: de Mátyás 
viszszaverte, megvette Haimburg, és Bruck vár 
r a i t ,  és olly veszedelmes állapotra hozta a Tsár 
szá r t ,  hogy ez kintelenittetne elhagyni Ausztriát, 
és Stájer országban Gréczet venné lakó helyül mar 
gátiak. Azonban reménylette mégis, hogy majd 
elfogy a pénze Mátyásnak, és a hadat nem foly
tathatja: de ez hihetetlen gondolat volt. Nagyon 
bízott még egy Tseh országi hadi emberhez i s ,  
akit ö maginak pénzen fogadott vala, és aki 6 
néki valólian nagy hasznot hajtott: de nem lett 
annyi ereje , hogy szoros állapotját kívánt jóra 
fordíthassa· Tovább : megparantsolta a NémetReiir 
deknek is ,  hogy állíttsák elő a megigértt katoná
kat , és némellyeket közölök pénzzel büntetett, 
mellynek bészedését Fiskálisára bízta. A Pápa kör 
vetje, és az újjomian Érsekké lett Arragóniai Já 
nos Kardinális, aki sógora volt a Királynak ,  a 
P á p a , és a Kardinálisok parantsolatjából minden 
kitelhető okos mesterfégét arra fo rd íto tta , hogy 
békeféget tegyen a Tsászár, és Király között. De 
a Tsászárnak fösvényfége győzhetetlen m aradit/  
és semmivé tett minden igyekezeteket.
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$· *7*
M agyar országnak a Törökökkel való 

viszontagfági.

A Király minden Ausztriai határ várakat hatal
ma alá vetvén , Magyar országnak nem volt mit 
félni többé a rablásoktól. Annakokáért a Király 
Szerviára tett szándékának végben viteléhez fogott. 
Ekkoron Szerviában Skender, a Smederoni ( Szen- 
d rö i)  Vajda uralkodott, aki különös eszközlöje 
volt azon pusztításoknak, mellyek a Tsászári , és 
Királyi tartományokban történtének. Ez ellen Má
tyás Király a följebb említett Kinisy Pál vitéz 
Grófot kuldé, kinek kórmányozása alá rendelte 
3 Szevviai Vük Fejedelmet, akik több mint 50000 
Görögöket, és 1000 Törököket magokhoz hódí
to ttak , és Magyar országba ktildék lakosoknak. 
A Török Despota, mihelyt a Magyarokat látta 
Szendröhöz közelgetni, azonnal ellenök indúlt, 
de viszszaverettetett. Ugyan ez történt Galambocz* 
tiak Őrzőivel. De midőn a Magyar sereg remény* 
fégénél nagyobb ellentállást tapasztalna a két vá
raknál, megelégedett azzal, hogy Szerviát föl
dúlta, és minekutánna a Krusolcz vizénél három 
kis erőségeket, úgymint: Haramot, Kevit, és 
Pazazint állított, és azokban őrzőket hagyott vol
n a , viszszatért hazájába. Ezen hadnak az lett a 
foganatja, hogy Bajazet Szultán öt esztendeig tar- 
tandó békeféget kérne a Királytól, amelly meglé· 
vén, levél által megerősít,tetett. De már a jövő 
tavaszszal beütöttek a Törökök Moldva országba,.
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és Riliát, ’s Akermant a Duna mellett egész Besz- 
szarábíávaí eggyütt elfoglalták. Ez által a békefég 
fölbőntatott. Mindazonáltal tanátsosnak ítélte a 
Király megkérdeztetni előbb Bajazetet, mi adott 
volna arra ö néki alkalmatosí'ágot; mint sem se-, 
reget vinne ezen tartományba, mellynek amúgy 
se sok hasznát veheti vala, A Szultán bizonnyal 
mondja vala , hogy ö Moldva országot nem vélte 
a békefég kötésben foglaltatni, és bizonyíagúl ál- 
talküldötte az eredendő levelet aKirálynak, hogy 
látná maga is, hogy abban se Moldva, se Oláh 
országról nem légyen emlékezet. Meg is fogadta, 
hogy ez időtől fogva szemül megtartja a fegyver 
nyugvást , és semmi katonafág nem mégyen ez 
után várából a Királyi határokba. De az elfoglaltt 
tartományt nem akarta másképben viszszaadnj , 
mint tsere á lta l , mivel annak elfoglalása néki sok* 
ba került, A Király látván , hogy a levél megegy- 
gyez a Szultán bizonyításával , udvari tisztjének 
gondatlanfága m ia t t , ki a fegyver nyugvás pont* 
jait levélbe irta , olly nagy haragra gerjedtt, hogy 
pálczázáshoz fogott, és azután ötét fogfágra té
telé. Ez a hirtelenfég nagy kedvetlenfégére vált a 
Magyar Báróknak; mert azon udvari tiszt a főb
bek közül való vo lt , tudniillik P é te r , a Kalotsai 
Érsek, kit a Király nem tsak Egyházi hlvataljára 
nézve, hanem még az újjabb gyűlésnek végzése 
szerént is tulajdon hatalmából meg nem büntet
hetett;  és aki nem tsak mivel igen jó tanáts adó 
volt,  hanem mivel a Királlyal igen szabadon 
bánt, és ötét az ország sértegetéséért, ’s a sok 
pénz zsarolásért nem egyszer megintette, nagy te*
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iintetben volt mindeneknél a). De mivel ugyan 
ez a.férjfiú más 1 6 rendűeket is gyakorta nem ha
gyott szó nélkül, és az ö fogl'ága által némellyek 
Sértegetésének hamar vége szakadtt, tsendcsfég 
Jön , annál is inkább, mivel a Pápa tsak közben- 
vetése által, nem egyházi átok által fogta párt
ját b). Többnyire a Szultán nem szívből tette az 
ígéretet; mert még azon esztendőn 7000 Törökök 
Xarinthiában , és Karnioliába mentek rabolni, ki
ket a viszszamenetel közt Gereb M átyás, a Hor- 
Vát országi Bán Dubniczánál a Száva mellett le- 
lAgdalt.

$· 48·
Ausztria a M agyar Királynak meghódal.

í^kkor még a Tsászár hatalmában voltak Korn- 
neibnrg, Béts, Ebersdorf, Schadvien , és Német 
Ujjhely. De az elsőt hét hónapi ostrom ntán el
vesztette, a másodikat, ’s harmadikat más eszten-

M á t y á s . lop

a) A  Kalotsai Érsek egy tanúit, eleire látó, es 
bátor férjfi vala , ki a következendő uralkodás alatt 
kittmúlván szándék] ok at a Törököknek , hazáját a 
veszedelemtől megmentette. A  gazdafágot i s , és a 
Matematikát jót értette, ésPráy Ür szer ént p. 282. 
a Duna árkát Báts f e lé  ásottá , melly tselekedete, 
valameddig tökélletesfégre nérrr m ent, nevetfégcs- 
nek tartatott az egész országban.

b) Práy Ür 1. c. p. 175. A  Moldva országi 
' Vajda éppen nem volt érdemes arra , hogy a feg y  
ver nyugvás pontjai közé foglaltassák ; mert 1479- 
ten ismét Lengyel országhoz hódolt.
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dőn , a negyediket harmadikon , és az utóláót ne
gyediken ( 17. Aug. 1487· ) nem az őrzőknek vét
ke, hanem önnön maga késedelrnesfége miatt. AZ  
első városnak elvesztése után Linczbe fu to tt , és 
midőn Béts is ( ς. Jun. 1485·) a Király kezére jut
na , minden kintsét Insprukba vitte Zsigmond Fe
jedelemhez, ahonnan maga Német országba ment 
segedelmet kéini , mind Mátyás, mind a Német 
Alföldiek ellen, kik a fiát Maximiliánt, mint ön
nön Fejedelmöket fegyverrel üldöz-ik va la ; egy
szersmind szándékozott ötét Római Királlyá válasz
tatni. Mátyás ugyan igyekezett gátot vetni szán
dékának, de gyümöltstelen lett igyekezete; mert 
a korona Maximiliánnak adatott, és az attya ígé
retet vett, hogy a birodalom egész erővel segit- 
fégére lészen. Ennek mindjárt meg köllött volna 
lenni, és a Német Rendek tartoztak ezt megtsele- 
kedni; mert Ausztria, midőn ennek Rendjei Má
tyásnak hódolnának , Német országtól egészszen 
elszakasztatott. De a birodalom Rendjeinek ígére
te most is szinte olly sikereden volt, m intáz előtt.

5· 49·

A  Nagy Törvénynek szerzése.

A Királynak nem volt annyi ereje , hogy az Ausz
triai hadat elvégezhette volna; mert a Magyar 
Rendek meg nem engedték , hogy az országra vet
tetett adó kifizettessék, e’ mellett igyekeztek ha
talmát is öszveszor/tani, mellyel ó önnön maga 
erejéből igen megtágított. Úgy látszik, hogy a 
Király eleimén nem sokat törődött az ország pa-
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fläszival; mert imitt amott partütések ta’madtak , 
mellyek miatt kíntelen lett viszszajönni Auiztriá- 
b ó l , és szorgalmatosabban az orsza'g állapotjá- 
hoz látni. Tapasztalta tudniillik, hogy a törvé
nyek, mivel a b í ák  majd mindnyájan Ö véle tá- 
borozának, foganatlanok lettek, és az ország úgy 
tele volt tolvajokkal, gyilkosokkal, és ragadozók
k a l , hogy, amint maga a nagy törvényben (i48v) 
kifejezi, se az utas ember a maga útjában, se a 
vendég a gazda házában , se a testvér testvét je 
«1 tt nem lehetne bátoríágban. A Rendek kíván
ták , hogy újjittassék meg régi hatalma a Palatí
nusnak, és a Király megengedte azon fó hivatal
nak újj megg'azdagí'tását, mellyet az ország ren
dele , ámbár tudna', hogy ez által az ö hatalma 
kissebbedik; mert illy formán a Palatinus ország 
kormányozója lett a Király távúi létében , tútora 
a kisded Királynak attya halála után , Fö Kapi
tánnyá az ország seregének, Fö Bírája az ország
nak , nem külómben Kúnfágnak, Jászfágnak, és 
Dalmácziának; közbenjárója a pöröknek, mellyek 
Vagy a Rendek közt, vagy a Király, és Rendek 
közt támadhatnának; végre helytartójaja tehetet
len , vagy túnya Riályoknak , amidőn valameliy 
követféget meghallgatni, és néki vála zt adni kel
lene. Tovább: a nemzet újj törvényt kívánt, ki
nek a Király hogy akaratját tellvesíttse, minden 
rendeléseit az előbbi Királyoknak egybe foglaltat
ta ,  amelly azután Nagy Decretumnak neveztetett, 
és a Budai gyűlésen minden Báróknak, söt tm<g 
a fogfágban lévő Ralotsai .Érseknek petsétjével is 
megerösíttetett. Ebben a Decretumban vége sza-
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kasztatoú a Palatínust ítélő széknek, valamint két 
inás hasonló törvény szolgáltatásoknak i s ; ( con- 
gregationes, et braves evocationes)  mert könnyen 
megeshetett, hogy, mivei ahoz sok jószágos Ma
gyaroknak öszve kölletik vala gyűlni ; öszveeskü- 
vések, és pártütések támadnának. Hatalom en
gedtetett a FŐ Ispányoknak, hogy azon nemese
ke t,  kik a seregtől való viszszamenetel közt rabol
nának, vagy harczolnának, megfogattathassák ,  
és büntethessék. A z  rendeltetett, hogy valaki a 
Velenczeieknek, vagy Lengyeleknek várat adna ál
ta l ,  mint hiteszegett, és haza árúló, úgy bünte- 
tödjék. Minden készakartva elkövetett gyilkosfág- 
ra halálos büntetés tétetett;  végre mind magának 
a Királynak, mind utánna valóinak adakozása, 
ha ez az ország jussaival, és szokásival ellenkezne, 
erőtlenné téte te tt , és a többi czikkelyek; mel- 
lyek a régiebb rendelésekből iktattattak bé ebbe 
a törvénybe , megerösíttettek. Az adó szedésben 
most inár annyira megmásolta módját Mátyás, 
hogy még az Ausztriai népnek is elengedné azt 
az a d ó t , melly a Tsászártól reá kivettetett.' Ezt 
mindazonáltal nem ok nélkül tselekedte ; mert olly 
köllemeteS akart lenni alattvalóinál, hogy ezek 
önként a fiának, Corvinus Jánosnak , mint jöven
dő Rirállyoknak m árm ost meghódoljanak; ámbát 
törvénytelen ágyból születtetett a). Ezen szándé-

a) A z  annya in Chron Mellicensi ad an. 1491. 
Ausztriában Stain városából eredett polgár aszszony· 
nah tartatik ; mások Sláziából származottnak mond· 
fák. Vindisch Űr:  Kurzgefafste Geschichte dei

ki



kát először Tseh országban akarta véghez vinni, 
és mihelyt Ltizáczia, Slézia, és Morva ország la
kosi ötét magok fő órának, 's Királlyának ismér
ték volna, azonnal szándékozott ötét megházasí
tani Mária Blanka Sforza Herczeg aszszonnyal, 
kit az attya Galeázi M ária, Mediolánumnak Feje
delme erre az időre néki feleíegul ígért;

§ ·  5° ·

Folytatása a Német Tsászárral való fo 
kozásnak.

V é g re  mégis talált a Tsás?ár egy olíy Német or
szági Fejedelmet, aki ö néki híven pártját fogta. 
Ez volt Albert, a Saxoniai Fejedelem, aki mivel 
már az előtt egynéhányszor szerentsésen harczolt 
a Magyarokkal, jó kimenetelét ígérte e’ jelen lé
vő hadakozásnak, ha néki, mint Német ország fö 
Kapitánnyának a Tsászár , és a Rendek pénzt, 
és katonát küldenének. De se eggyik, se másik 
nem adott segítféget, és amelly katonákat maga 
állított ki, azokat is maga költfégén kíntelenítte- 
tett tartani. Ezen időben a Király lebetegedett, 
és semmi reményfég nem lön meggyógyulásához. 
Annakokáért tanátsosnak vélte a Fejedelem, hogy 
fegyver nyugvás által addig hallaszsza a hadat, 
tníglen a Királynak halála nem érkezne; mert lát
ni való volt, hogy ez alkalmatosfággal had támad 
a Magyarok közt, avagy talán még az ország is

Ungarn. Presburg. 1778. a £08· lapon ötét egy Ma
gyar nemes aszszonynak lenni mondja.

I I I . Darab. H
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a Tsászár kezére juthat. Mivel a Király is hajlan
dó (agát mutatta a nyugodalomhoz , Märgendorfban 
^24. Nov, 1487.) meglett a fegyver nyugvás fél 
esztendőre olly föltételek ala tt,  mellyek egészen 
békeféggé változtathatták ; t. i. hogy a Tsászár* 
nak Ausztria viszszaadassék, mihelyt ö eleget té- 
szen a Ki.ály ki'vánlágainak; ennek halála után 
pedig ingyen viszszatéríttessék. A Tsászár Ma
gyar ország Királlyá titulusát m egtartaná; nem 
külömben az Ausztriai Háznak örökös jussát a 
Magyar koronához. Azonban a Király meg ne fösz- 
sza az Ausztriai Rendeket szabadfágjoktól; hanem 
haggya olly állapotban, amiilyenben találta ural
kodásának elején. Ezt az eggyézést, amellyet bé- 
keíégre is lehetett volna fordítani, a Király nem 
sokara megsértette; mert ígéretét, hogy az adó 
szedésben nagyobb mértékletesféget fog tartani 
Ausztriában , éppen olly hamar elfelejtette, vala
mint Magyar országban. Egyáltaljában minden 
föltételek olly kedvetlenfégre hozták a Tsászárt, 
hogy a Herczeget, aki mind ezeket helyben hagy
ta vala, kivetné kegyelméből; Anriakokáért a ha
dakozás azonnal, hogy a fegyver nyugvás ideje 
elmúlt, újjra elKezdödött. Végre a Tsászár Ausz
triának viszszaváltására magát ajánlotta. De mi
helyt hallotta, hogy Mátyás 70000 forintig emel
te a váltfág árá t ,  egészen eláilott az eggyezés- 
tol. Ezen dolgot fontolóba vévén a Rómaiak Ki
rállyá Maximilián, azt monda,  hogy az ö attya 
igen fösvény, a Király pedig iftértékletlen volna 
kívánfágiban: mindazonáltal még nem volna oda 
minden reményíég a két Fejedelmeknek megegy-
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gyeztetésére, l ia  a, Tsászár még illendő ajánlást 
akarna tenni. Mátyásríak annyira megtetszett Ma- 
ximiliánnak ezen maga kinyilatkoztatása, hogy 
néki nagy summa aranyat,  bort,  és marhákat 
küldene ajándékban: de a Tsászár ellenben olly 
nagy méregre fakadtt ellene, hogy sok ideig sze. 
me eleibe nem eresztené.

5- 51.

M átyás Királynak halála.

U to ljá ra  látta Friderik Tsászár, hogy Ausztriát 
pénz nélkül viszsza nem veheti, azért a Királyt 
szeinéllyes beszélgetésre Linczbe hívta. Reá állott 
ugyan a K irá ly , és készült elmenni: de minek- 
elótte útra indulhatna, hirtelen halála esett. Ő 
tudniillik beteges állapotában majd Ausztriából 
alájött Magyar országba; majd innen amoda visz- 
szaméne. Ez által annyira elerőtlenedett, hogy 
ßetsben a guta megütné, és két nap múlva vége 
lenne életének (5 .  Apr. 1490.) éppen akkor, mi
dőn Morva országba készüle fiának koronáz!atá- 
sára. Országát tűrhető tsendesfégben hagyta; mert 
Bajazettei három esztendőre újjra békeíeget kö
t ö t t ,  és a serégét Ausztriában, ’s T:-eh országban 
egy igen alkalmatos vezérre b ízta , tudniillik: Zá
polya Istvánra, Szepes, és Trentsény vármegyék
nek Fő Ispánnyára, akit a fölső tartományok Fő 
Kapitánnyának nevezett vala. A Sléziai, ’s Morva 
országi Rendeket János , a Nagy Váradi Püspök 
nagy summa pénz által állandósan megtartotta a 
luvfégben; vagyis inkább arra bírta , hogy Corvi-
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nus Jánost ismernék uroknak: a Magyarok is lé- 
tsendesedtek, gondolván, hogy a Nagy Decretunt 
által végeszakadtt minden zendülést támasztható 
alkalmatosfágnak.

II. V L A D I S Z L Á V i
5· 52·

A  koronára vágyódok igyekezetei.

^ ^ Í á t y á s  Királynak tetemeit Beatrix Király
né Feje'rvárott eltemettette, Corvinus Jánost pe
dig fiának fogadta. Mind kettőnek a Magyar Ren
dek meghódoltak. János most már Magyar,· és 
Tseh ország Herczegének neveztetett. A többi vá
rokon kívül, mellyeket az attyától nyert·ajándék
ban , most Buda várát is elfoglalta , és az attyá- 
nak kintsét is , melly 400000 aranyra betsültetetty 
kezéhez vette. Mivel· a Palatinus meghalt, Urba'11- 
ra , az Egri Püspökre bízatott az ország kórmá- 
nyozása, az ujj Király választásról teendő rende
lésekkel eggyütt. Ezen hivatal nehéz, és veszedeb 
mes vala; mert Corvinuson kívül még a Római 
Király is Maximilián, és Vladiszláv a Tsehek Ki
rállyá vágyódtak az országra, és azt a Nápolyi 
Király is igyekezett a maga leányának, Mátyás 
Király .özvegyének megszerezni. Corvinus a Kalo- 
tsai Érseket eddig való fogfágából kieresztette, ki 
azután nagyon Segítette igyekezetét. Azt is re
ményiette a Herczeg, hogy kintse, ’s több erős 
várai hathatós eszközök lesznek a korona megszer
zésében,..és más idegen Fejedelmek, kik a Ma-



gyár koronára vágyódnak, igyekezetének semmi
vé tételében. De kevés jóakarókra akadtt , kik ö 
reá voksoltak volna; mivel sokan megütköztek 
születésében, és gyalázatnak tartották egy tör
vénytelen ágyból eredetűtek adni az országot. Ma
ximilian ama örökfégröl tett eggyezés szerént kí
vánta az országo t, mivel született Ausztriai Her- 
czeg volt, és látszott mintegy hajlandónak lenni 
az özvegy Királynéval való házasságra a). De a 
Rendek nem olly tsekély dolognak vélték a sza
l a d  választást, hogy azt kezök közül’azonnal ki- 
preszszék , és helytelennek kiáltották az örökfég
röl tett eggyezést, azért, hogy az tsak egynéhány 
Mágnásoknak helyben hagyásával ment volna vég
hez , és az erről készíttetett írásban egyedül azok 
voltak aláírva. Vladiszláv kivánfága is az örökfé- 
gen épült, mellyhez még azt a jegyzést te tte ,  
hogy Magyar ország aTsehekével eggyesitve min
denkor ellent állhat a Törököknek , és hogy a Ma
gyaroknak Slézia, Luzáczia , ’s Morva ország el
foglalásakor tett költfége el fog veszni, ha nem

II. V l a d i s z l á v . 117

a) Ezt a Magyar históriák bizonyosnak lenni 
mondják: de a Német történetek ellenkezőt írnak. 
Λ  Királyné ész,re vétette véle, minémü haj la adó
joggal viseltessék hozzá , és kérte, hogy jöjjön men
tü l előbb Magyar országba. De Maximilian ötét f e 
leletében annyának nevezte, akarván véle észre vé
tetn i. hogy éppen nem kívánna férje  lenni. Ez a 
jel vitte arra ötét , hogy ez után Kladiszlávot ked
velné , és telly es erejével, umelly nem tsekély v o lt , 
ψ trónusra segítené.
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ötét emelik országjok trónusára; mert a békefég 
pontjai szerént ezen tartományoknak viszsza köl- 
letik vala esni a Tseh koronához. Az Egri Püspök 
Pest alá hívta (15. Májasra) mind azokat, kik
nek jussok volt a voksolásra , és nagy sereget vitt 
magával a választásbéli szabadfágnak föntartásá- 
r a :  szinte így tselékedett Báthory István i s ,  az 
Erdély országi Vajda. A gyülekezet kezdetével 
egy újj , és eddig ismeretlen felekezet mutatta 
m ag á t ,  melly az ifjabbik Lengyel Herczeget, Al
bertet akarta Királynak választani: de ezt a fö 
rendű tisztek hamar tsendesfégre hozták. A válasz
tással több ideig kölletett vala várakozni; m ert 
a Slavoniai, ’s Horvát országi eggyesult Rendek, 
az Auránai P r io r ,  Ujjlaki Lörincz, a Ráczok Fe
jedelme , a Szerémi Fejedelem , és Zsigmond, a 
Pétsi Püspök még útban valának hét ezer lovas- 
fággal. A késedelem, mellyet ez a környülállás 
szerzett, öregbbítette a veszedelmet', melly a ko
ronát kívánó sok Fejedelmek miatt az országot 
érheti vala; mert Albert, a Lengyel országi Her- 
czeg közelgetett sereggel az ország széleihez; va- 
lamint ennek testvérje Vladiszláv Tseh országból: 
de még Corvinus is készült erővel foganatossá ten
ni ki'vánfágát. Az ország Rendjei kezdék mind 
eggyik Fejedelemnek jussát visgálni, inkább azért, 
hogy időt nyerjenek azok seregének hátra marasz- 
tására'; mint sem valamelly fedhetetlen ítéletnek 
hozásáé it ; mert majd mindnyájan Vladiszlávhoz 
hajúinak vala. Tovább; igyekeztek Corvinnst el
húzni kívánfágától, és végre kínszerítették azt ax 
ígéretet tenni, hogy nem tart többé just Magyar
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országhoz, ha Bosnyák ország , Slavonia, és Hor- 
vát orsza'g néki engedtetik. Hamar ez után az a 
hír tám adtt, hogy Maximilian a Lengyelek Her- 
czegével azt végezte légyen , hogy az országot, 
ha ók kimaradnának a választásból, köz akarattal 
foglalják el, és úgy oszszák el egymás közt, hogy 
Alberté légyen fölső ; Maximiliáné pedig alsó Ma
gyar ország. Ez a hír annyira megrémíté a Ren
d e k e t , hogy Corvinust egynéhány váraknak által, 
adására kínszerítenék. Hamar ez után megjelentek 
a Horvát, Dalmáczia , ’s Bostiyák országi küldet
tek is, kiknek a Magyar ország Herczege elejök- 
be méné, hogy maga részére húzhassa őket, az
után Buda lakosit akarta megnyerni: de ezt Bá- 
thorynak katonái nem engedték, ^z ország tiszt
viselői magok közt azt végezték, hogy azt teszik 
országjok Fejedelmének, akinek az Ausztria Fo 
Kapitánnyá, a Szepesi Gróf Zápolya István fog 
voksot adni ,  és rendeltek magok közül némellyé- 
ké t,  akik ötét Bétsböl aláhívnák. Ez Vladiszlávot 
akarta Magyar Királynak, és azonnal parkntsola- 
tot adott a kórmányozása alatt lévő katoiiafágnak, 
különösen a fekete seregnek, amelly Slézia, és 
Morva országban fekszik vala , hogy az ország 
Rendjeinek hódoljanak meg. Illy nagy változást a 
választás tételben Porvinus nem vélt vo lna; ha
nem inkább reményiette, hogy a sereg, mivel 
mind eddig nagy tekintetben tartotta az a ttyát,nem  
δ ellene, hanem inkább érte fog dolgozni, annál 
inkább, mivel az attya már előre megnyerte tö- 
Jök, hogy ötét kívánnák a trónusra. Azért kimond
hatatlan lett bápatja , hallván a Grófnak ítéletét.

I I .  V l A D I S I l i v .  1 1 9
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Mivel Corvinus a választa's helyén maradni nein 
vélte tanátsosnak, kintsével, és hozzá tartozan- 
dóival eggyütt egynéhány hajókon alattomban el
ment olly szándékkal, hogy Slavoniába , és Hor- 
vát országba menjen. Ez a hirtelen való eltávo
zás semmivé tehette volna a választást, és az or
szág törvénnyé szerént méltó lett a büntetésre. 
Azt is lehetett vélni, hogy a Fejedelemnek czélj-a 
légyen a déli tartományokban, mivel itt se ka
tonák, se vezérek nem voltak, zendülést indíta
ni , mellynek valóbah rósz következés! lehettek 
volna. Annakokáért Báthory, és Kinisy utánna 
eredtek, és parantsolták néki, amidőn Székes Fe
jérvár táján utói érték volna, hogy viszszatérne. 
De midőn nem akarna engedelmeskedni, harczra. 
került a dolog, és megvévettetvén , kintsét, tábo. 
r á t ,  és katonáit elvesztette. Mindazonáltal maga 
piégis elfutott Slavoniába.

§· 5&

Vladiszláv Királynak választatok.

^Mihelyt Báthory hírül vitte a Rendeknek a gyo·- 
zedelmet, Vladiszlávnak a Királyfágra lett törvé
nyes emeltetése szokás szerént kihírdettetett a).

aj yiadisildv uralkodásának históriáját olvas, 
ni lehet in Lnd. Tuberonis Comment, de rebus 
sui temporis ab anno 1490. ad ann 1522. Schvandt- 
ner Ser. rer. Hung. Τ. II. p. 107. Nie. Isthvánfy. 
Propalatini Regni Hung. Historia Regni Hung. f. 
Coloniae Agripp. 1622. (Viennae 17,58·) Nie. 0 -
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Ez az ujj Király éppen akkor ért seregével az or
szág széleihez, és Farkashidnál táborba szállott, 
midőn a Rendeknek küldöttjei a választást néki 
hírűi vitték. Ugyan ezen a helyen írta alá magát 
az ország kívánfágainak, mellyekben a többi kö- 
zott e’ következendöket olvashatni. Minden jószá
gok , mellyek Mátyás Királytól elfoglaltattak, visz- 
szaadassanak, és a tőle rendeltetett adó eltöröl
tessék. Mindazonáltal a Király engedje meg, hogy 
a koronának némelly jószágait el lehessen idege
níteni, azokat tudniillik, mellyeket Mátyás halá
la titán a Rendek a’ végre adtanak el, hog.y a se- 
tegnek zsóldját kifizethessék. A főbb hadi szolgá
latokat, úgymint: az Erdélyi Vajdáét, a Székeli, 
röm ösvári ,  és Posonyi Grófét, a Slavoniai, Dal- 
mácziai, H orvátországi,  Szerémi , Nándor Fe
hérvári, és Jaiczai Bánokét egyedül Magyarok vi
seljék; a Mátyás Királytól elfoglaltatott Morva ,  
Slézia , Luzácziai, Ausztriai, Stájer, Karinthia , 
es Karniolia tartományok is a Magyar koronához 
tartozzanak, és ha az érettök járandó pénz letete
tik , az a korona őrzök kezébe adassék, és az or
szág javára fordíttassék. Minekutánna ezen fölté
telek egy részről elfogadtattak; más részről pedig 
engedelmesfég , és hívfég ígértetett volna, (31. 
Jul. 1490.) a Király Székes Fejérvárra méné. U ta
zása közt seregének egy részét Vissegrád ostrom-

}áhi Archiep. Strigoniens. Chronico sui aevi. Vin··· 
dob. 1763. különösen pedig Próy Úrnak Annál. R. 
Hung. Part. IV. L. III. V. mellyekben Joh. Mich. 
Brut tusnak nyomtatat lan írása néki sokat szolgált.
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Jására kőidé; mert abban Corvinus tisztje a szent 
koronát őrzi vala. Az alatt a Királyné, mivel 6 
reá volt bízva az ország kormányozása , Corvinus 
jószágait elfoglalta, és jóakaróinak ajándékozta: 
mindazonáltal mégis megígérte, hogy azokatvisz- 
szaadandja néki, ha minden várakat általad a ko
ronával eggyütt Vladiszlávnak, és meghódol né- 
ki. Engedett Corvinus az ajánlásnak, annál inkább; 
mivel úgy se volt annyi ereje, hogy védelmezhes- 
se magát a Király ellen. Annakokáért paraotselta 
a Vissegrágrádi Kapitánynak, hogy nyissa meg a 
vár kapuit, és 4 koronát adja által,

, 5· 54.

M axim ilian elfoglalja A u sztriá t ,  és M , 
országot,

t  s

V ia  diszláv a koronázást, noha már a koronát 
kezéhez vette vo lna , bizonyos okokra nézve mis 
időre hallasztotta; mert egy felöl az öttse Albeit 
ütött az országba, más felől pedig Friderik Tsá, 
szár ,  és Maximilián, akiket el köllött előbb νβή 
n i ,  hogy a koronázáshoz kivántatott Bárók Szé· 
kés Fejérvárott megjelenhessenek. Az öttsétugyaii 
egy magánosán tartatott beszédben Pesten annyi-i 
ra  hozta, hogy viszszaméne seregével. De a Tsá· 
szári sereget nem lehetett ennyire bírni. Ez Német 
országiakból, és Tsászári alattvalókból állott, 
mellyet két alkalmatos vezérek igazgattak , t. i, 
Maximilian, a Római Király, és Albert, a Ba- 
váriai Fejedelem. A Magyar országi őrizetek ke
vés számmal voltak ; az Ausztriai Rendek pedig,
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nemesek, és polgárok, mivel Mátyás okét nagyon 
szorongatta , gyűlölték a Magyarokat, és kívánták 
rajtok boszszújokat kitölteni· Azért a Magyar or
szági Helytartó , Zápolya István éppen nem b í
zott Ausztriának megtartásához; és minekutánna 
Bétsben az őrizetet vitéz maga viseletére felbuzdí- 
totta volna, kiment seregestöl Ausztriából. Be
szédje olly foganatos le t t ,  hogy minekutánna a 
város lakosi ^22. A ug.) örökös urokat magok 
közé eresztették volna, még tíz napig oltalmazták 
a várat, és annak falaitól az ellenfégetegynéhány, 
szór viszszaverték. A többi várakban lévő őrize
teknek nem volt annyi bátorfágok, és vagy az el- 
lenfég előtt elfutottak, vagy pedig véle időnek 
előtte alkura léptek. Az ala tt,  hogy ez történt, 
Vladiszláv magát Székes Fejérvárott megkoronáz, 
tatta ( ax. Sept.) a Zágrábi Oszvald Püspök ál
tal , és követet küldött a Római Királyhoz, aki 
elvonná őtet ellenkező szándékától. Ez elejébe ad
ta , hogy az Ausztriai háznak 1463-ban engedte
tett Magyarországi örökféget nem az ország Ren
déi hagyták helyben , azért az ország törvénnyé 
szerént helyesnek nem tar ta tha tik : ezen ok mel
lett jelentette néki még a Törökök szándékát is ,  
akik Magyar ország, és a mellette lévő Tsa'szári 
tartományok ellen hadat készítettek 4 mind ezekért 
ötét barárfágos eggvezésre kérte. De Maximilian 
fennyen felelt a követnek, mondván: hogy ó ha
tárt fog vetni Vladiszláv Király vágyódásának, és 
a tőle fölbontáson eggyezésnek erőt fog szerezni. 
Ezt mindjárt tselekedettel is megmutatta; (19. 
Oct.) mert egynéhány nap múlva megvette Vas
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v á r t ,  Szombathelyt, Veszprémet, és végre Székes 
Fejérva'rát. Tovább: szándékozott megvenni Buda 
várát is, és már nem volt reményfég annak meg
tartásához , mivel már dűlő félben voltak falai. 
De ebben nagy akadállyá esett,  mellyet el nem 
háríthatott;  noha nem az ellenfég, hanem maga 
volt annak oka. Tudniillik: megvévén erőszakosan 
Székes Fejéi várát, szabad prédát engedett kato
náinak,  mellynek elosztása közt olly nagy versen
gés támadtt a seregben, hogy tsoportosan men
nének viszsza Német országba. Akiket pedig nagy 
nehezen meg tudott marasztani, azok a hátra ma- 
radtt zsóldot kérték tőle, mellyet ö mindjárt meg 
nem adhatottnékik. Ez a zsóld tsak 600000 arany« 
ból állott:  de eggyet se talált jóakarói közűi ol- 
lyant Magyar országban, aki azt megadta volna. 
Azért Zsigmondhoz , a Pétsi Püspökhöz folyamo
dott , aki Német országból e r e d t t , 'é s  néki ezen 
summáért a Sóvári Püspökféget ígérte. De ebben 
nagyobb volt a hívfég , mintsem hogy az ígéret ál
tal meg hagyta volna magát vesztegettetni. Most 
már nagy része a seregnek mérgében széljelméne. 
A kemény tél, amelly ezen történetre következett, 
minden folyó vizeket jéggel béborított, és a tá
vúi lévő Magyaroknak jó módot nyújtott a Tsá- 
szári se.regnek megtámadására. Maximiliánt a mát
kája , Brittaniai Anna segítfégül hívá a Francziák 
ellen, akinek tartozott segítfégére lenni, hogy 
ha , amint azután valóban meglett, ezt a Herczeg 
aszszonyt, és ennek örökös herczCgfégét el nem. 
akarta kezéről ereszteni. Ezek a környüállások 
kínszerítették Ötét sietféggel viszszamenni Német
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országba, és hadakozása folytatását Magyar or- 
szagban inas időre hallasztani.

5· 55·

Békefég Albert Lengyel Herczeg gél.

IVlindjárt a Tsászár elmenetele után béjött Albert 
Herczeg 12000 Lengyelekkel, és még több Tata™ 
rokkal, ’s Magyarokkal az országba, és megújji- 
tötta előbbi kivánfágát. Ezt ö vagy azért tselekecl- 
t e , mivel bányával tett titkois eggyezése nem tel- 
lyes békefég, hanem tsák fegyver nyugvás va la , 
vagy talán mivel félt, ne talántán Maximilian meg
győzze a b á t ty á t , és a Magyar koronát örökre 
élvégye az ö házátó l,  vagy pedig mivel az öz
vegy Királyné kedvezett néki ,  és igyekezett ötét 
a trónusra segíteni. A Király igyekezett követe ál
tal ötét békeféges gondolkozásra hozni, de sem
mit se hyert. (1491.) Azért sereget küldött ellene 
a Szepesi Grófnak vezérlése alatt. Ez úgy megré
mítette a Lengyeleket, hogy a Magyar frigyesei is 
á Herczegtöl eltávoznának. Ez után a Kassai lako
sok kiütöttek a Lengyelekre j és elűzték őket. A 
Herczeg előbbre indult: de hamar általlátta j hogy 
nem lészen szerentsés kimenetele hadakozásának. 
Annakokáért Rákos mezején megcggyezett a Ki
rállyal, és amellv just magának eddig a koroná
hoz ta r to t t , drágán eladta néki. (20. F ebr .) Mert 
δ ezen j a ' é r t , és még egy másért, mellyet attyá 
nevében Sléziához magának tar to tt ,  a Sléziai G!o- 
gau , Svibus, Troppau, Thostek , avagy Jegern- 
dorf, és Kozle herczegfégeket Magyar országi Bá-



ró név alatt nyerte oily föltétellel, hogy ezek is
mét Magyar országhoz essenek, ha 6 Királlyá lé
szen Lengyel országnak , avagy magzat nélkül ha
lála történik. Mivel a Svibusi Herczegíég sajátja 
volt Konrád Herczegnek, Troppaut pedig Corvi
nus János zálogban bí r t a ,  úgy eggyezett m eg , 
hogy mind eggyikkért, még len amaz életben vol
na , emez pedig egészszen ki nem fizettetne, esz
tendőnként .3000 forintot nyerjen a Királytól. Hogy 
ha ö néki fiai maradnának, ezek addig bírják az 
említett Herczegíégeket, miglen eggyik közülök 
a Lengyel trónusra nem emeltetik. Többnyire az 
elfoglaltt Magyar országi Eperjes, és Szeben vá
rosokat addig bírja, miglen a Giogávi Herczegíég 
néki által nem adatik.

§. 36.

A  M. városok viszszavete/e. A  Tsászárral 
való megbékülés.

A Lengyel Herczegge] tett eggyezés után VJa- 
diszláv Király Székes i'ejérvár, Veszprém, és Kis
marton alá méné. Az első, mivel a Tsászár nem. 
küldött semmi segítféget védelmére , megnyitá ka
puit néki 19. Augustusban, és ezen példát követ
ték a többi elfoglaltt városok is. Corvinus János 
megvette Szombathelyt, és Zágrábot; Kinisy Pál 
pedig a Kalotsai Péter Érsekkel nagyobb részét 
azon nemeseknek, kik a Száva, és Dráva vizei 
közt laktak, majd szóval, majd erőszakkal Vla- 
diszláv hatalma alá hozták. Legtöbb pártosok vol
tak Slavoniában, Dalmácziában, és Horvát ország·
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ban;  mert hem tetszet ezen országok Rendjeinek , 
hogy Corvinus a Király koronázásakor örökfégül 
nyerte mind azon tartományokat, mellyek Adria 
tengere , Dalmáczia h a tá r i , és Száva vize között 
feküsznek; mivel ez által alább szállíttatott sza* 
badfágjok, és féltő volt, ne talántán egészszen el- 
szakasztassanak Magyar országtól, avagy ehez 
mint valamelly tartomány tsak úgy kaptsoltassa- 
ta k  a). A pártosok közül ugyan sokan a Római 
Királyhoz állottak: de mivel ez nem mehetett né
kik mindjárt segítfégül, és némellyek közülök egy
más ellen haragra gerjedtek, azután pedig, hogy 
az ellenkező félnek ártsanak, más Fejedelmet hív
tak segítfégül: azért előbb, mint sem Vladiszláv 
ö ellenek fegyverre kelne, vége szakadtt az egész 
Tsászári felekezetnek. Ezen kívül a veszedelem is ,  
melly a Török részről reájok jövendő va la , ősz-

ä) Kercselich Ap. Ür Hist. Zágráb. I. p. 172, 
Corvitius a t attya engedelmével még L iptov , és 
Ttnppau Herczegfégeket is bírta. Mivel a mátkája 
Jiiadott rajta , mihelyt elesett a Magyar koronától, 
és a Pápa 1490-ben a kézfogást helytelennek jelen
tette : annakokáért egy hatalmas Ualmáicziai Mag·, 
húsnak , Gráf Frangepán Fémárának Beatrix nevil 
leányát Vette e l , aki s zü lt ' ugyan egy f ia t  , és egy 
leányt néki ; de meghaltak időnek előtte. Ö tőle mon
datik származni a Sandrásky Gráfok nemzetfége 
Tseh országban ; de talán nem törvényes ágyból. 
J. V. Mellen, und G. H. burghart Reihe ungaii- 
scher Könige aus goldneu Münzen, Breslau. 1750. 
pag. 62.
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tönözte őket a Királlyal való eggyetértésre> ’s en» 
gedelmesíégre ; mert egy Török tsapat elfoglalt 
egynéhány városokat Bosnyák országban, igye
kezett Jaiczát éhféggel megvenni, és Nándor Fe
jérvárát meghódítani. Azonban egy más tsapat 
Horvát országot pusztította, '$ onnan berohant 
a közel lévő Ausztriai tartományokba s és nagy 
munkával gyózettethetett meg Dubiczánál a Hoi^ 
vát országi Bán által a Száva, és Unna vizek kö
zött. \ladiszláv Király , kinek szelíd természete 
nem engedte, hogy alattvalóinak vérét még to
vább is ontassa, és jószágaikát vesztegesse, aTsá- 
szárnak olly hasznos föltételek alatt ajánlott béke- 
í'égét, hogy ez kész lett Posonyban eggyezésre 
lépni. Tsak hamar véghez is ment> amint Vladisz- 
3áv kívánta a) ; mert a Tsászár a tőle zálogbari 
bírt Kisinárton, Fraknó , és Kábold helyfégeket 
viszszanyerte; Szaruköt pedig Kőszeggel, és Bo
rostyánkövei eggyütt mind addig megtarthatta ; 
míglen>az adósfág egészszen le nem fizettetik:, 
azon kívül elengedtettek néki mind azon kőtele*, 
zések, mellyeket az előtt kíntelenfégböl Mátyás 
Királynak te t t ;  nem külömben Mátyás ujj kíván- 
íágai , valamint az annyát illető jegypénz, melly- 
hez Vladiszláv egész eddig just tartott. Megenged
te mind aTsászárnak, mind Maximiliánnak , hogy

a) Práy 1. c. IV. p. 231. A  békej'éget Fride- 
rik Tsászár 4. Jan, hagyta jóvá 1492. Maximiliáii 
CO. Dec. 1491. Vladiszláv 6. Dec. nagyobb részent 
a Rendek 29. jS’ov. és magános M agyar, ’s Er
délyi városok Januáriusbdn 1492-ben.

ä
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a Magyar Királyi nevet viselhessék, 10000 aranyat? 
adott hadi költfégül Maximiliánuak, megígérte, 
hogy a Tsászárnak örökös tartományiban lévő vá
rakból katonáit kivezeti, és fogadta, hogy fogja 
kötelezni mind a mostani Magyar Rendeket , mind 
akik jövendőben valamelly fö hivatalra emeltetnek, 
hogy holta u tá n , ha magának férjfiú gyermeke 
nem m aradna, áz Ausztriai házat ismérjék ország- 
jok örökösének , és ezen fogadást nevök alól írá
sával erósíttsék. Tovább: szoros támadó, és ol
talmazó szövetféget kötött a Római Királlyal, és 
a Németeknek egyenlő just engedett a Magyarok
kal. Mind ezekért lemondott Maximiliáti azon jós
r ó l ,  mellyet mind eddig magának tartott a Ma
gyar koronához, viszszaadatott Szombathely, Szent- 
g r o d , Körmend , Márvánkö , és Kosztolárt, mel- 
lyeket a Tsászár népe a’ nélköl-se tarthatott meg; 
Maximiliánnak agyán olly nagy terhére volt a 
Franczia hadakozás, és mind pénzben, mind ka-- 
tonákban olly nagy szükféget lá to t t , hogy az első 
miatt éppen semmit se kezdhetne Vladiszláv ellen; 
mindazonáltal a koronához való jusnak elvesztése 
olly nehezére e se tt , hogy sok ideig alá nem írná 
magát a békefégnek, és utoljára is ezt tsak atfya 
tekéntetére nézve tselekedte. De még a Magyarok
nak se tetszett a békefég, és hallván a Budai la
kosok, hogy valaha az Ansztriai ház fog rajtök 
uralkodni, olly nagy haragra fakadtak, hogy a 
békefég szerzőire rohanván, talán megölték vol
na, ha a várba nem futottak volna. Észre vette 
tehát a Király* hogy a Rendek sem a békeféget, 
sem az Ausztriai háznak Magyar országhoz enged- 
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tetett örökfégét helyben nem fogják hagyni; azért 
ílly fortélyhoz fogott: minden Bárót különösen 
magához hivatott, és azt kívánta tőle, hogy hagy
ná írásban helybe mind a kettőt, melly kívánsá
gát a Fejedelemnek egy se merte megtagadni.

5- 57·

Budai Gyűlés. Az özvegy Királyné pa
naszszót.

M ás esztendőn a Király Budán gyűlést tartott, 
(1 . Febr. 1492.) mellyben közönféges törvényeket, 
vagy amint szokás yolt akkor neveztji, nagy De- 
cretumot hozott. Slavoniát meghagyta régi sza
badságában , azt rendelvén egyszersmind, hogy 
annak lakosi tsak felét fizessék azon adónak, mel- 
lyet Magyar országnak köllött fizetni a). Ezen en- 
gedelem őket letsendesítette ugyan: de még sem 
elégítette meg tellyesféggel; azért addig meg nem

a) Corpus Juris Hung. T. I. ρ. 259· A  Király 
azt ígérte a Decretumban, hogy S lézia , Luzáczia , 
,s Morva ország mindenkor egybe koptsolva hagya- 
tik Magyar országgal, a világi Fő Rendeknek ha
di szolgálatját meghatározta, úgymint: Corvinus 
Jánosét, Üjjlaki Lörinczét, aki Herczege volt Sze
remnek , a Szepesi , B azin i, Szent G yörgyi, Kor· 
báviai, és Frangepán G rófokét, és a B árókét, Ui. 
kik kötelesek egész, f é l , avagy negyedrész zászló
val (  Bandérium) tenni szolgalatot. Egy egész Ban
dérium 200 fegyvereseket, (arm igeros), és 200 lo
vasokat ( Husarones ) fog la lt magában.
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nyugodtak, míglen a Zágrábi Oszvald Püspök 
előbbi függetlení'égöket viszsza nem nyerte volna. 
Ez volt az oka , hogy Vladiszláv kíntelen lenne 
két esztendő múlva a Dalmácziai, Horvát orszá
g i , és Slavoniai herczegfég nevet elrontani, Cor-? 
Vinus Jánost aHerczegi név helyett Bánnak nevez
ni , és hatalmát megkissebbíteni. Az özvegy Király-, 
né pánaszolkodott a Gyülekezeten a házasságról; 
mert Vladiszláv azon időben, hogy az öttse ha
dat kezdett, megígérte néki a házasfágot,  és már 
m ost, midőn mind katonáit , mind várait néki en
gedte volna, nem akarja tellyesíteni fogadását. 
A Király semmit se szollott a panaszra 5 noha a 
Kalotsai Érsek mindenképp rajta volna, hogy a 
házasfág menjen véghez. De a Rendek a Király
nak fogták pártjá t , és nem engedték meg a Ki
rálynak a házasfágot, mivel a Királynéhoz nem 
volt reményfég, hogy yalaha .magzatot szüljön, 
és így oka lenne , hogy valaha az Ausztriai ház 
béjusson a Magyar országi örökféghe- Az ügyefo- 
gyott Királyné Sándor Pápához folyamodott, aki 
más esztendőn követet küldött Magyar országba, 
a dolognak megvisgálására: de ennek viszszame- 
netele után a házasfágbéíi eggyezést erőtlennek 
jelentette. Ez után viszszament hazájába: mind-- 
azonáltal még itt se zzünt meg a Kalotsai Érsek 
által arra kéntetni Yladiszlávot, valameddig ez 
mást nem vett felefégűl, hogy lépjen véle házas- 
Tágra.

I *
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7 $ ·  .58·

Lengyel ország Albertnek engedtetik. - -

M é g  azon a nyáron meghalt Kázmér, a Lengye
lek Királlyá, és Vladiszláv , akit m árm ost a Leij- 
gyel korona illet vala , jussát az öttsének Albert 
Herczegnek engedte , mellyért ez viszszaadott min
den Sléziai herczegfégeket Magyar országnak, és 
véle mindennémü ellenfégek ellen frigyet kötött. 
Ez alatt leginkább a Törökök értetődtek; mert 
ámbár Vladiszláv a Szultánnal fegyver nyugvást 
tett volna, és a Török széleken minden várait, 
úgymintTömösvárt, Belgrádot, Jaiczát, Szerént, 
és Szabátsot minden kitelhető gonddal megújjítof- 
t a , és őrizetekkel megerősítette volna: mégis, Ali 
Bég Basa béütött Erdélybe. (1493.) Jakup pedig, 
a Bosnyák országi Bég Horvát országba. Amaz 
Drágfy Bertalan Vajdától m egverettete tt , és pré
dájától megfosztatott: de emez szerentsésebb volt.; 
mert Laybach mellett Friderik Tsászárnak, aki ép
pen akkor halt m eg , tartománnyába ü tö t t ,  és mi- 
nekelötte az Ausztriai katonafág fegyvert fpgha· 
tott volna, sok prédával, és foglyokkal viszsza- 
tért Horvát országban. Itt már készen várták 8000 
emberrel a Horvát országi Bán Frangepán Bemarj 
és más hatalmasbb Horvát urak: de ö Modrus 
mellett elillant elöttök az erdőbe. Ellenfégei ollj 
készületben találták ö té t , hogy sokaknak elesvét 
a harczhoz minden bátorfágok, Modrusba visz- 
szakészülnének. Maga egyedül Frangepán volt az, 
aki kívánt megütközni a Törökökkel, és ó ezen



kívánfágával egyenetlenféget; és rendetlenféget 
okozott a többi közö tt , amelly végső veszedel
mére vált mindnyájojínak ; mert midőn a Törökök 
azt megsajdítanák, kinyomúltak az erdőből elle
nék , és mivel készületlen találták őket, annyira 
letsépelték , hogy kevesen volnának, akik előttök 
la'bra kaphattak. 1000 Törökök , 3000 Horvátok ma
radtak helyben zászlóstul, és vezérestől. F.z a veszt e- 
fég úgy megrémítette a Magyarokat, és Auszti iabé- 
lieket, hogy Vladiszláv , és Maximilian állandós ol
talmazó szövetféget tennének egymással a Török el
len ; a Magyarok pedigkülönösen fogadást tennének, 
hogy egy Törököt se eresztenek ezután országjokon 
által a Német birodalomba. Hamar ez után kér
ték Vladiszlávot a Velenczeiek: támadná meg or
szágikban  a Törököket: de mivel a Szultánnál 
tétetett fegyver nyugvás ideje még el nem m últ, 
nem adott helyt kérésüknek.

5· 59·

A  Budai ország gyűlésnek következése.

A Magyar Rendek, kik* a jövő őszszel Budára 
gyűltek, olly nagy méregre fakadtak a Király el
len azért, hogy nem akart részt venni a Török 
háborúban, hogy az ujj Palatinus által ( ez volt 
Zápolya István, a Szepesi Gróf) kemény szemre 
hányásokat tennének néki, és vádolnvk restségé
ért, ’s félékenyfégéért. Ezen méiész tselekedetet 
kíntelen volt a Király elszenvedni, elegendőnek 
tartván szelíden megmutatni nékik a rajta elköve
tett igazfágtalanfágot. Ezt 0 olly jó móddal tudta
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véghe* vinni, hogy mindnyájan megnémúlnának ; 
mert eszökbe juttatta , mire kötelezték ötét koro
názásakor , t. i. hogy semmi ujj hadi költféget ne 
kérjen tölök; szemökre hány ta , hogy ö kíntelen 
lett eddig mind m ag á t , mind embereit a Bosnyák 
országi pénzből k itartani, mivel ök még azt se 
fizették le , amivel néki tartozának , ahonnan ter
mészet szerént következik, úgy mond a Király, 
hogy a józan ész ellen lett volna azt a nyugodal
m at, mellybe az ország olly sok esztendöbéli ha* 
dakozások után nagy nehezen jutott va la , szükfég 
nélkül fölbontani. Ezen történetnek két egymástól 
külömbözö következései voltak; mert a Király azt 
tselekedte, amit tőle kötelesfég képp kívántak va
l a ,  és Kinisy Vajdát a Török ellen küldé. De a 
Palatinus elfelejtkezett Fejedelméhez, ’s hazájá
hoz való kötelességéről, és megtapodá a törvényt, 
meljynek tellyesítéséért olly buzgón szóllott a Ki
rály előtt. Kinisy Pál téli időben ütött Szerviába, 
(1494,) két rabló várait a Töröknek elhányta, 
viszszatért bővféges ragadománnyal, és történet
ből megértvén a Belgrádi őrzőknek a Törökökkel 
való czimborálását, őket különös keménységgel 
büntette meg a). Hasonló szerentséje volt más 
esztendőn Bolgár országban, amidőn Szendrőt 
kezdette ostromolni. De ennek megvételét meggá
tolta először katonáinak fösvénysége, kik a prédát

1,34 Ú j j a b b  T ö r t é n e t e k ,

a) A pártosok fejeit egy toronyba rekeszt ette , 
eg gyet minden nap közülük megöletett, megsütte- 
i e t t , és eledelül adatott a többieknek; az utóisit 
pedig éhen hagyta meghalni.:



bátorfágos helyre akarván vinni, ellene támadtak; 
azután pedig magának a vezérnek halála. Az előbb 
említett Palatinus azon idő alatt Zombort ostro
molta, amelly Corvinus Herczegé volt, ámbár δ 
néki erre nem volt egyébb oka , mint a z , hogy ó 
reá nézve igen alkalmatos helyen feküszik, t. i. 
az 0 ősi jószágai között. Ezen igazfágtalanfágot 
ugyan a Király megtiltá néki: de ö nem hajtván 
a parantsolatra , midőn jóm óddal meg nem nyer
hetné, erőszakosan elfoglalta.

§. 60.

M o ld va  a L engyeleknek  engedtetik . Újj- 
la k i tám adása.

L átván  ebből a Király, melly tehetetlen légyen, 
és melly nagyoií meg légyen határozva hatalma, 
Lőtsén az öttsével Albert Királlyal tanátsot tar
tott, ’s azt végezte, hogy eggyik a másiknak köl- 
tsönös segítféget adjon, amidőn egy , vagy más 
résznek alattvalóit az engedetlenfég pártütésre fa
kasztaná. Ezen alkalmatosfággal azt is megenged
te öttsének, hogy Beszszarábiát a Török Szultán
tól elvehesse, és Moldvát magáévá tehesse. Ezen 

- eggzezésre megjelent a Palatinus i s , és megengesz
telte jó szívű Fejedelmét, noha nem tett eleget 
parantsolatjának. Ennek igen rósz következései let
tének ; me t ettől fogva olly nagy hatalmat vett 
kegyes, és mindent helyben hagyó Fejedelmén, 
hogy ez sok szemre hányásait héjányos igazgatá
sáért békeféges tűréssel szenvedni kínteleníttetnék. 
Egy szóval a nagyok, akiket tsak keményféggei

I 4
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lehetett igazgatni, annyira megvetették a Feje* 
delm et, hogy nem szégyenlenének néki nyilva'n 
tsúf neveket adni. Ez a vaktnerőfég mégis utoljá
ra fölébresztette a Királyt tehetetlenfégébql, amint 
e’ következendő példából megláthatni. Tudniillik: 
egy bizonyos Kishorvát Jánosnak, aki Halapsicz- 
ról irta m ag á t , és akinek az előtt mint Ausztriai 
felekezeten lévőnek megkegyelmezett, most a jó
szágát elvette, mivel az ország gyűlésén meg nem 
jelent, sött a gyűlés ideje alatt a Kalotsai Érsek- 
nek némelly jószágait elfoglalta. Ez tulajdon hasz
na kereséséből, és boszúfágból Beriszló Bertalan
h o z ,  az Auránai Perjelhez á llott,  akit annyira 
vitt már gonoszfága, hogy mintegy szokás sze
rént a házas, és nőtelen személlyeket megszep- 
lositette , és azután megölte. Újjlaki Lórincz Sze
remnek Herczege a följebb említett pártosokhoz 
állott;  mert vette észre, hogy engedetlenfégéért, 
és Fejedelmének gyalázásáért, ’s még más na
gyobb tselekedeteiért meg fog büntettetni. Ezek
ről vádoltatott: hogy a Törököknek., minekután- 
na minden főtől egy e g /  aranyat vett volna, sza
bad általmenetelt engedett Német országba; azon 
kívül ö volt eszközlöje azon királyi szolgák erő* 
szakos halálának, kik, midőn a királyi adót vin
nék , útjokban megölettek. A Király Drágfv Ber
talan Vajdát kűldé a pártosokra, ki is elverte Kis- 
horvátot az országból , a Szeremi Herczeget 
tartománnyától megfosztotta, és végre az Au
ránai Priort is kézre kerítette. Ezt a Király}, 
mivel reá bizonyodott, hogy a följebb emlí
tett gonosz tsélekedetein kívül még hamis péuzl

136 'Uj j a b b  T ö r t é n e t e k .



is veretett, és titkon a Törökkel czimborált, zsák
ba varra tta , és a Duna mélyfégébe vettette. (149.5.) 
Ujjlaki minekutá|na megalázta volna m agá t ,  el- 
veszté ugyan jószágát a Rendek ítélete szerént: 
mindazonáltal másoknak közbenjárása által a Ki
rálytól viszszauyerte; de tsak élete fogytáig. Ez 
egy ország gyűlésén ment véghez.

§. 61.

Ujj törvények hozattatnak.

Á z  említett országgyűlésén kérettetett a Király, 
hogy sok polgári igazgatást, törvény szolgálta
tá s t ,  és más egyébb törvényeket, bővebben , ’s 
világosabban magyaráztasson meg. A Király hely
ben hagyta a Rendek kivánfágit. ( 8- Jun, 149,5,) 
A töblji közt azt kívánták, hogy a Török széle
ken lévő várakba két két Kapitányok tétessenek , 
kiknek eggyike mindenkor a várban maradjon, 

"Egy más rendelés az idegeneket érdeklette, kik, 
ha más külső országi hatalomtól, nevezet szerént 
a Római udvartól Magyar egyházi jószágot nyer
nének, és annak birtokába akarnának menni, mint 
köz békefég háborgatok, vízbe vettessenek. Ez a 
czikkely minden Prelátusoknak ellenzése ellen a 
Decretumba iktathatott. Más czikkely szóllott egy 
ollyau házi adóró l, amelly még Mátyás idejében 
rendeltetett, és a kintstárnak gondviseléséről; 
mert ez mind eddig nem éppen a leghívebb kezek 
alá volt bízva , és nagyon kiüresedett. ZsigmőmJ 
a Pétsi Püspök, aki fő gondviselője volt a kama. 
iának , mivel önnön magától egyszerre lemondott
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hivatalsáról, és azért gyanúfágba e se t t , minek- 
utánna fogfágba vitetett volna, 400000 aranyra 
büntettetett. A házi adóról eredett panaszt nehe
zen lehetett elhárítani; mert a köz nemesfég ösz- 
veállott, és nem tsak azt sürgette , hogy az e’féle 
adó fizetés félben hagyattassék; hanem még a fó 
Tisztekre nézve azt is kívánták rendeltetni, hogy 
ezek az adó terhé t , mint eddig tselekedték , ma
gokról a nemesekre , ’s az δ alattvalóikra ne há
ríthassák. A Király, és a Báróik először nem akar
tak a panasznak engedni: mindazonáltal tartván 
mégis a zendüléstől, ezt a módot találták: a Vesz
prémi Püspökre, a Székes Fejérvári Prépostra, 
és VerbÖczy Is tván ra , mint Római törvény tudó
ra bízták, hogy visgálják m eg, ha vallyon a há
zi adónak behozása igazfágos volna-é, vagynem? 
nem külömben kivánná-é az ország java* annak 
további megtartását? de ezek annyira megsokasi- 
ták a kérdéseket, hogy legnagyobb része a neme
seknek türhetetlenfégre fakadván , Királyi engede- 
lem nélkül időnek előtte *a gyűlésről eltávozna. 
Végre azok, akik még helyben m aradtak, ajándé
kok á lta l ; amazok pedig az idő előtt való eltávo
zás büntetésének félelme által letsendesífttettek.

§· 62. ,

Moldvai történetek. Török háború.

A gyűlés kezdete előtt Vladiszláv megtoldotta 
három esztendővel Bajazettel a békeféget olly föl
tétel a la t t ,  hogy a Törökök ne merjenek béütni 
Német országba; ö néki pedig szabad légyen a



fegyver nyugvást három hónapi előző izenete után 
fölbontani. (1496.) Albert, a Királynak testvérje, 
akinek semmi része sem Volt ezen eggyezésben , 
Beszszarábiában Ujj Kilia , és Akierman váraihoz 
vitte seregét, hogy az eggyezés szerént azokat 
elfoglalja. Itt midőn szérentsétlen volna, Szotso- 
vához m éné, amelly lakó helye volt Istvánnak, 
a Moldvai Fejedelemnek; mivel ez kötelezve lé
vén mind a M agyar, mind a Lengyel Királyhoz, 
elpártúlt mind a kettőtől. István Vladiszlávtól kért 
segi'tféget, és ugyan olly fenyegetéssel, hogy a 
Törökhöz folyamodik, ha ezt ö tőle meg nem nyer
né. Ezen kinyilatkoztatás olly nagy gondot oko
zott a Királynak, hogy Csicsója várát Erdélyben 
néki ajándékozná, tsak hogy ez után is híven mel
lette megmaradjon; azon kívül követje által fegyver 
nyugvást szerzett Ó közte , és a Lengyel Király kö
zött. Ezt a kengyelek ugyan megsértették , midőn 
Bukovina erdején Moldvába beütnének: de a Vaj
da győzedelmet vévén rajtok, kinszerítette őket 
4 fegyver nyugvás megtartására. Vladiszláv igye
kezett még az ö t tse , és a Törökök közt is béke- 
féget tenni: de ezek még inkább ötét szándékoz
tak megtámadni. A Bosnyák országi Basa elfog. 
Iáit némelly kissebb várakat Szerviában, elfogta 
a Jaicza várának oltalmára küldetett katonákat, és 
a Szultánnak küldötte, azután Jaiczát készült os
tromolni. Ezen fegyver nyugvásnak fölbontása okot 
adott a Királynak arra, hogy országa erejét a) had-

a) A  Király még 25 sátor béli Ciigdnyokat is 
állított fegyver a lá , és Vajdájokkal eggyytt a Pé-
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rta készíttse, és követet küldjön Konstantinápoly- 
ba , hogy panaszt tegyen a Basa ellen. Ennek meg
ígértetek , hogy ez után jobban meg fog tartatni, 
a fegyver nyugvás: mindazonáltal még sem bír
hatta arra Bajazet Szultánt, hogy az eggyezés le
vélbe béiktassa a Lengyeleket; mert a Moldva or
szági Vajda ellene dolgozott alattomban. Ez a 
Szultán oltalma alá adván magát, megnyerte tő 
l e , hogy egy sereg Török küldessék némelly Len
gyel országi tartományoknak kipusztítására, melly- 
nek ö a maga tartománnyán által szabad mene
telt ígért. Ezen embertelenfégén á Vajdának Vla- 
diszláv nagyon megboszonkodott: de mivel in
kább kívánt jó móddal eggyesí'éget tenn i, mint 
sem hadakozni, követeket küldött hozzá, akik 
nem sok idő múlva a Vajda, a Lengyel Király, ,a 
Litvániai Sándor Fejedelem , és ö közötte eggyes- 
féget tettek, egyszersmind közönféges szövetíéget 
a Török ellen. (20. JuL 1498.) Ez az utolsó a)

isi Pás)>i>fi katonai közé állíttatta. Ezeknek Pha- 
raones nevet adott leveleden. A  Magyarok Is E'arao 
nemzet [égének nevezték ükét. *) Ezen név alatt lettek 
1417. Moldva , és Oláh országban először ismere
tesekké , amint ezt Práy Ür p. 273. írja

Ők indiából erednek. Lásd: Hist. P ersuch 
über die Zigeuner. //. M. G. Grelhncnn. II . Abschn« 
Kap. V.

a) Lásd ama Frigyet V ladiszláv Királynak 1. 
Aug. a Lengyel Rendeknek( 21. Juliusban tett meg-, 
erősítéseikkel. Dogiel C. diplo/n. R. Fol. P. I. p. 
87. —· 94. A z  ujjat pedig , me Ily 14. Aug. 1499, 
téte te tt, ugyan ott p. 95.



más i esztendőn még továbbra terjesztetett; mert 
a Vajda , ki az előtt tsak arra kötelezte magát, 
hogy hi'rt fog a Lengyeleknek, ’s Magyaroknak 
adni , mihelyt valamelly hadi készületeket észre 
vészen a Törököknél; (14. Aug. 1499.) m®r rnóst 
azf fogadta, hogy a Törököknek nem fog maga 
tartománnyában szabad általmenetelt engedni', és 
ha a Lengyel, ’s Magyar Királyok ellenök indul
nának , társok lészen a hadakozásban. Ennek nem 
volt meszsze az ideje; mert (1509.) Vladiszláv 
.szöyeiíéget tett a Velenczeiekkel, és VI. Sándor 
Pápával a Törökök ellen; és ugyan amazoktól a 
hadnak folytatására 100000 aranyat nyert eszten
dőnként ; emeztől pedig engedelmet a tized bé- 
szedésére minden egyházi jószágokból , és funda- 
tiókból. Bajazet, aki ezen idő alatt szerentsésen 
harczolt a Velenczeiekkel, parantsolá némelly Bé
geknek Szerviában, hogy Jaiczát ostromolják: 
ezeket Corvinus véres fővel ereszté viszsza. Ezen 
győzedelemnek annyira megörült a Római P á p a , 
hogy nem tsak nyilván valóvá tenné a Királlyal 
kötött szövetféget; hanem még 40000 aranyat is 
ígérne hadi kőltfégül néki esztendőnként, és igye
kezne egy Francziákból, Spanyolokból, ’s Velen- 
czeiekbol álló hajós sereget készíteni olly szándék
kal , hogy azt a Johanniták nagy Mesterének , és 
egy Kardinális követnek vezérlése alatt Görög or
szágba küldje. (1501.) Az ala tt,  hogy ez a tenge
t i  erő Európa, és Asia közt elzárná a vízen já
rást, magának a Királynak sereggel köllött volna 
indulni Konstantinápolyba : de ennek végre hajtá
sát némelly nemzetfégi dolgok megakadályoztat'
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ták. Mert az öltse Albert meghalván Lengyel or
szágban , a Király választásban viszszavonások tá
madtak a Lengyelek közt, és ö ,  hogy az ifjabbik 
öttsét Sándort a trónusra emelhesse, kíntelenítte- 
tett hátramaradni. Más esztendőn a Töiökök Szer
viából a Száván általjöttek: ezeket Corvinus egy
néhány Bárókkal egyetemben felkereste, kevés hó
napok múlva pedig hazájokban Bödönt (V id in ) ,  
és Kladovát Bolgár orsza'gban elhányatta, Niká- 
polynak külső városait elégettette, és minekután- 
na Szerviának, ’s Bolgár országnak nagy részét 
elpusztította volna, Belgrádnál seregét haza ve
zette. Az elfogattattak közül a Törökök eladattak ; 
a Görögök pedig Belgrád, és Tötnösvár közt fek
vő termékeny pusztákra vitettek míveseknek. Azon 
közben a Velenczeiek vesztefége olly nagy lett a 
Törökök ellen, hogy kíntelenek lennének békefé- 
get kérni. (150.3.) Szinte azt tselekedte a Pápa is, 
aki VI. Sándornak helyébe választatott. Azért azt 
vélte ,a Király , hogy senkinek nem lészen sérel
m ére, haö  mind maga, mind az Európai keresz
tények részére hét esztendóbéli fegyver nyugvást 
tészen Bajazettel, és véget vet egy olly hadako
zásnak, mellyet még jó formán el sem kezdett.

J. 63.

Viszszavonások a K irá ly , és a Rendek 
között.

E z e n  hadi készületek közt nagy egyenetlenfég tá- 
madtt a Király, és a Rendek között. Ezek azt kí
vánták, hogy Slézia, Luza'czia, és Morva ország 
el ue szakasztassék Magyar országtól a Királlyal



Való eggyezés ( capitulatio)  szerént, mivel ezeket 
a Magyar sereg foglalta el a nemzet költfégén. 
Ezen jus nagyobb erejére nézve bizonyfág frást kí
vántak a Királytól. A Király ellenben ezen tarto
mányokat Tseh országhoz akarta ragasztani; mi
vel Mátyás Királlyal tett eggyezése szerént ahoz 
6 néki jussa vala: de nem merte szándékát egye
nesen kinyilatkoztatni. A Rendek ugyan ezen tar
tományokban néki a hódolást megtették ; de olly 
kétlegesen , hogy nem lehetne tudni, ha mint Ma
gyar Királvnak'é, avagy mint T^eh országinak 
esküdtek légyen. De ezenkívül még más panaszok 
is voltak. Majd mindnyájan zúgolódtak a Király
nak túnyafága ellen , és hogy ő azon pénzt, amelly 
önnön maga tar tására , szolgái bérére, és más 
egyébb szükfégeire rendeltetett, tulajdon javokat 
kereső szolgák által el haggya kőltetni; hogy a 
polgári rendtartást, és igazgatást roszszúl szol
gáltatja; és hogy δ a korona jussait nem tsakmem 
védelmezi a Római Udvar ellen ; hanem még ma
ga is sértegeti. Ezen utolsó panaszra egy levél 
nyújtott alkalmatosfágot, mellyben 6 maga 1497- 
ben a Pétervári Apáturfág gondviselőjének , An
gelus nak , aki más országból vette eredetét, meg
engedte, hogy több egyházi jószágokat tulajdo
níthasson magának; és még olly hatalommal, 
hogy az utolsó ország gyűlésének rendelése ötét 
abban meg ne akadályoztathassa. Ez a levél okoz
ta az t,  hogy a Rendeknek haragja, amelly mind 
eddig tsak titkon forrott, világosfágra jönne. Mind
azonáltal a Király letsillapította azt egy Decretum 
által, , mellyet a közelebb ( i .  Jun. 1498·) gytile-

I I .  V  1 A D I  S Z t  Á V,- 14.5



Vezeteti hozott a). Ebben bővebb rendelések tétet
tek azon katonákra nézve, kiket minden gazdag 
alattvaló a törvény, és polgári rendtartásnak fön- 
marasztására tartozott állítani. Tovább: rendeltetett 
az i s , hogy ez után egy Fö Ispány több várme
gyéket, és senki a Prelátusok közül más várme
gyéket ne igazgasson, mint sem amellyeket a ré
gi szent Királyok ö székeiknek engedtek. Semmi 
féle külső országinak, semminémü tudatlan haza
finak egyházi jószág ne adattassék, és hogy a 
Rendek annál tökélletesebben föntarthassák jus
saikat, minden harmadik esztendőn Pest mellett 
a Rákos mezején tartassék ország gyűlés, és ha 
ez Király választásra rendeltetik, semmiféle kül
ső országi követnek meg ne engedtessék, hogy 
azon megjelenhessen.

§. 64.

A  K irály házasúlása. Corvinus halála.

A  Rendeknek fö kiváníaga volt az , hogy a Ki
rály fiat haggyon maga u tán ,  kire azután hagy
hassa országát, és ne légyen Ausztriának oka

a) Corpus Juris Hung. T. I. ρ. 294· Ugyan 
abban ρ. 560. vagyon egy rendelése az 1,500. esz
tendőbéli gyűlésnek , melly által a Királyi f ő  tör
vény székbe a tizenhat esküdteken kívül még négy 
Prelátusok , négy Búrók , és négy törvénytudók tétet
nek , és etekre bízattatnak a régi szokásoknak, avagy 
íratlan törvényeknek feljegyzései, ’s rendbe sze
dését-

miért
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mtért hadakozni Magyar országgal.. Azért1 Ősz· 
tönözték a házasfágra. Ő egy Franczia Herezeg 
aszszonyt választott felefégűl a Navarrai Ki
rályi nemzetfégböl, tudniillik Candalle Annát, 
Foix Grófnét a ) ,  kivel <29. Septemberben 1502. 
öszveesküdtetett. Ez a Herezeg asszony igen a/ép, 
de egyszersmind férjfiúi bátorfágú lévén , a bázi 
gazdafágot magára vállalta a Király udvarában, 
melly az előtt olly roszszúl folytattatok, hogy 
sokszor kenyeret, ’s bort a Király aszta!ára az 
udva á tisztektől köllene költsön kérni. Más esz
tendőn szülte a Királyné ama hires Anna Herrzeg 
aszszonyt, boszszúfágára a'Magyar Kendeknek , 
kik egy fiú Herczeget vártak tőle. A következen
dő gyűlésen ( 23. Jun. 1,504.) rtiegájjfták a Rendek 
Slézia, Luzáczia , és Morva ország felől tett ré i 
keresőket; a Fő Ispányi hivatal vi elésének ren
det szabtak ; egy közfiuféges törvény könyv ké
szíttetését megrendelték $ végre a parasztoknak 
megtiltották a vadászatot, és mioaiászatot ; mert 
vetnék észre, hogy ezek ártalmára légsenek mi. d 
a szelő, mind a. szántó főid Művelésnek , és al- 
kalmatosíágot adnak sok parasztoknak ünnep te.· 
pon az Isteni szolgálatnak eltmilafására. A gyűlés 
Után nem sokára meghalt Cotvinu· H. roZev , a 
Hunyadi Háznak utolsó tsemeiéje , ( 12. Ocu) kr~

a) Kaprínai Hung. din). 7'. I. p. iqr. A nya  
a Kiró ynénah volt Foix Gasto. A z  a anya J-oíjS 
■Katalin, leánya volt a f t<,varrni óiók.i.r jierczeg 
as iszony nah. Sominersberg gt jn alogi che Tabel
len einiger Für» ti. und Giáil. Häuser. I. Th. S- 257» 
■S H L  L· arció. is
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Bek jószágát a Király az özvegy Herczegaszszony» 
nak , és ez által a nénnye fiának, úgymint a Bran
denburgi Markgróf Györgynek engedte.

§. 65.

Az A usztriai őrokfe'g m iatt való nyugha
tatlankodás.

U jj  panaszok támadtak a Moldva országi István 
Vajda halaidból, kinek fia Bogdán , midőn sereget 
vezetne a Lengyelekre, Vladiszláv Királytól, aki 
meg akarván előzni a Török, és Moldva országi 
szövetléget, közbenjárója lett a békeíegnek, azt 
az ígéretet vévé, hogy a testveijét, Ersébet Her» 
czeg aszszonyt néki adja felefégiíl, ha a Lengyel, 
és Magyar országi közös urafágot tovább is meg
ismeri. Ezért a Magyarok ujj panaszra fakadtak 
Királlyok ellen; mert ők Moldva országot mind 
eddig Magyar ország tartománnyának tarto tták , 
és ahoz semminérnü just nem akartak engedni a 
Lengyeleknek. Meg nem »elégedtek azon szemre 
hányásokkal, mellyeket tettek Királlyoknak, ha
nem még azt végezték magok közt, hogy ez után 
ne engedjenek semmi féle külső országi Fejedel
met magokon uralkodni. Ezen végzésnek erős meg
tartását nem tsak esküvéssel fogadták, mellyet a 
Prelátusok lelkiisméretökre tettenek; a Bárók, Fő 
Rendűek, és a Nemesek pedig keresztény hitökre, 
betsületökre, és emberfégökre fogadtattak a ) ;  ha-

»40 U j j a b b  T ö r t é n e t e k .

a) Dipl. ap. Dn. Práy IV. p. 313. Juravimus 
nos Praelati ad conscientiae nostrae puritatem; nos



nem még kemény büntetést is rendeltek annak, föl* 
bontó ira , tudniillik: örökös szolgafágot, melly* 
re mindeniknek jutni kölletik vala, és amelly alól 
sem a jövendő Király, sem a Rendek föl ne sza* 
badíthassák, aki valamelly külső országit merne 
Királynak javasolni. Ezeket írásban foglalták, (12. 
Sept. 1,505.) mellyben szabadon vitatták, bogy 
eddig országjok minden külső országból szárma* 
zott Király alatt kárt vallott, és bogy az e’t'éle 
Királyoknak túnyafága, avagy tulajdon baszna ke
resése miatt köllött elveszni Rám a, Szervia, Gab 
liczia , Lodoméria , és Bosnyák országoknak. Le
hetetlen is légyen, így vitatják vala tovább, hogy 
egy külső országi Fejedelem úgy tulajdonává té* 
gye a Szittyái szokást, ’s erköltsöt, bogy minden 
untalan iparkodjék hadakozással a Magyarok ne
vét továbbra terjeszteni; és elhitesse magával, 
hogy Magyar országot, mivel egyedül fegyverrel 
állíttatott föl, nem m ás, mint fegyver által le
hessen megtartani. Ez a levél , mellyben számos 
Egyházi , és világi urak nevezet szerént kötelez
ték egymásnak magokat a kőltsönös fegyveres se-
- ............................  ..  ■ ... ____ .. — .. .. 1 < r

verő Barones, Proceres, ct Nobiles praefati ad 
fidem nostram Christianam , atque honorem, et hu
manitatem nostram. In Eusebii Verini comment^ 
hist, juridica de haereditario jure Sereniss. Domus 
Austriacae in Apostol. Regnum de jure eligendi 
Regem. Viennae. 1771. p. 133. az a jegyzés olvas
tat ik , hogy ez a levél, valamint az egész végzés is 
helytelen ; mivel sem a Király , sem a királyi vá
rosok azt meg nem erősítették.

K 4
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gítfégre mind azok ellen, akik ö ellenek támad
nának, minden vármegyékbe, és nagy városokba 
elkűldetett. Azért könnyen kezébe mehetett a Ki
rálynak: de még se leu szíve nyughatatlan, no
h a lá tn á ,  hogy ez adtai híre tsonkúl, és tudná, 
hogy mind ezek oda czéloznának, hogy Zápolya 
János emeltessék a Kira'lyi trónusra. Ez az ifjú 
Gróf azon gazdag , és vitéz Palatínusnak a fia va- 
la , akinek hat esztendők előtt lett halála, és aki
nek Hedviga, a Testénél Fejedelem aszszony volt 
a felefége. K i , noha még tizennyolez esztendős 
se volna , tudta ravaszsággal, és nagyra vágyás
sal pótolni ideje fogyatkozását. Jó baráti a legha- 
talmasbb urak közül valának Magyar országban, 
és reményiették, hogy ö közte, és a Királynak 
leánya között házasíá'got szerezhetnek, és így a 
Gróf segítője lészen Vladiszlávnak az igazgatás
ban. Ekkor a Király sullyós nyavalyában feküdtt. 
Azért azt vélték, hogy mivel máskor se tagadhat
ta meg égy könnyen kérésit alattvalóinak , kön
nyű lesz reá bírni, hogy a leányát Annát az ifjú 
Gtofnak férjhez adja. De most az egyszer meg- 
kéi Élhetetlen le t t ,  és sein az a fogadás, hogy a 
leánya azonnal trónusának örökösévé tétetik, senj 
a fenyegetés, hogy ö té t ,  mint egy igen lágy , és 
tehetetlen Fejedelmet, ki a vas veszszőt, amint 
koronázásakor,javaslá neki az Érsek, nem tudta 
kezébe venni a Magyarok igazgatására , és aki még 
tsak nem is érti nyelvét a Magyar nemzetnek, 
azonnal leteszik trónusából; reá nem bírhatták, 
hogy engedett volna kéréseiknek. Hihető , ezt az 
ellenkező feleletet a Királyné okozta, kinek bátor-
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fága, hatalma, és esze elegendő volt a r r a ,  hogy 
az igazgató pálcza't maga forgathassa, és mivel 
terhben volt, reményiette, hogy férjfiú gyerme
ket fog szülni.

$· óó.

Lajos Herczegnek születése.

A Szepesi Grófnak baráti ezért boszszút állottak 
a Királynén, gyanúíagba hozván ö tét, mintha 

■már rendelést tett volna, hogy legottan , ha le
ányt fog szülni, férjfiú gyermekkel fölvaltassék. 
Ezt a rágalmazást hallván a Királyné, olly nagy 
bánatba merült, hogy idő előtt elérnék a szülés 
fájdalmi, és minekutánna némelly Mágnások je
len létében egy igenbádjatt fiat szült volna, meg
halt. (1. Jul. 1,506.) Ez a Herczeg olly gyenge 
volt, hogy egy ideig az elevenen fölmetszetett 
állatokban köllene ta r tan i , miglen a bőre megerő
södnék , és a levegő égnek nehézfégét eltűrhetné. 
Az attya Lajosnak kereszteltette. Ki a Királyné
n ak , és az öttsének, a Lengyelek Királlyának ha
láláért olly szomorúfágba m erült, hogy szobába 
zárkódván, semmit nem tselekedne, senkit magá
hoz , nem eresztene, hanem állandóul keseregne.

§. 67.

Maximilian Ts ászár béront M agyar or
szágba.

A Szepesi Gróf társainak mozgási, és az öszve- 
esküditek levele igen hamar hírévé lettek Maximi·

K 3



lián Tsásza'rnak, ki is szükfégesnek találta az Ausz
triai örökíégnek föntartására a fegyver fogást. An- 
nakokáért a Német országi Választó Fejedelmek
kel tanátsot t a r to t t , és tölök segi'tféget nyert a’ 
v é g re , hogy Vladiszláv Király t, mint Választó 
Fejedelmet a pártosok ellen védelmezze , és a Ma
gyar , ’s Tseh országokat, mint már régtől fogva 
elveszett tartományokat (ez a Kolóniái gyüleke
zetnek kifejezése ) a Német Birodalomhoz viszsza- 
kaptsojhassa. Ezen tselekedete Maximiliánnak olly 
kedves lett Vladiszlávnál, hogy a maga leányát 
a Tsászár unokájának, Ferdinándnak, és a még 
akkor világra sem jött fiának a Tsászár unoka leá
nyát Máriát eljegyezné. ( ao. Mart. 1506. ) A leány
nak pedig, ha Ó , és a fia magzat nélkül meghal
nának, mind a két országot örökre oda ígérné; 
végre a Tsászárt tette gyermekeinek tutorává. A 
Tsászár inté a Magyarokat, hogy ellent ne állja
nak Királlyok akaratjának, és ismérjék igaznak 
az ö jussát Magyar országhoz. De ezt az utolsót 
a Rendek nem akarták tselekedni. Azért Magyar 
országba jö t t , és Posony, ’s Soprony várait a 
környékkel eggyütt elfoglalta. A Rendek ugyan 
állítottak sereget ellene , de nem mertek véle szem
be szállani; hanem Ausztriába ütöttek, hogy a 
pusztítások által kínszeríttsék a viszszamenetelre, 
de egyszersmind igyekeztek is követek által véle 
megbékülni. A Tsászár sietettutánnok , hogy kín- 
szeríttse őket az ütközetre, .azonban eljött mind 
a két részhez a hírmondó , jelentvén nékik, a ko
rona örökösének születését, melly hírre azonnal 
tékefég lett. Noha kevés reményfegvolt, hogy ez
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a Herczeg ember kortérhessen: mindazonáltal azt 
vélték a Magyarok mégis,-hogy születése által tá
volabb esik országjok az Ausztriai örökfégtől. Az
ért minden előre való gondolkozás nélkül aláírták 
a Királlyal eggyütt nevöket (19. Jul. 1506.) azon 
levélnek, mellyben a Tsászár nyilván just tartott 
magának a Magyar koronához. Ezt tselekedték 
mind azon M agyarok, kik az előtt a külső orszá
gi Fejedelemnek a Magyar trónusból való kire
kesztésére öszveszövetkeztek, és így a szövetféget 
mintegy önként semmivé tenni látszattak.

§· 68*

Lajos az eggyütt uralkodásba vétetik.

Vladiszláv Királyban napról napra öregbbedett 
a kedvetlenfég, és sem a harmadik öttse Zsig- 
mond , aki Sándor után lett Király Lengyel or
szágban, sem a Magyar, és Tseh udvari Tisztek 
reá nem vehették, hogy az ország dolgaihoz lás
son. Azért mind a két országban elhatalmazott a 
ravaszfág, ésragadozás; mert a hatalmasok , akik 
még valamennyire tartóztatták az előtt magokat, 
most már ragadták minden Felöl a jószágokat, 
akár a koronáé, akár máséi voltak. Szabadon en
gedtek szív indulataiknak, ameljyek egyáltaljában 
akkor igen meg voltak vesztegetve. Látták Tseh 
ország Rendjei, hogy a Királyi Tisztek annyira 
viszszaélnek a nékik engedtetett hatalommal, hogy 
majd pártütés tám adna, kérték tehát a Királyt, 
hogy küldjön nékik scgítféget. De 0 a gyász esz
tendőnek vége előtt nem akarta maga élejébe bo-
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tsatani a küldötteket. Végre a Magvat Cancellarius 
Bakáts Tamás, aki Érsek volt Esztergomban, egy 
nagy tehelfégu em ber , aki nem tsak Presbyter 
Kardinális; hanem még Konstantinápolyi tituláris 
Pátriárka is volt, bement engedelem nélkül a Ki
rályhoz, és olly hathatósan szúllott néki, hogy 
ez a Rendeket maga elejébe botsátaná. Ezek arra 
kérték, látogassa meg Tseh országot, ígérvén, 
hogy a kisded Herczeget trónusa örökösévé té- 
szik, és megkoronázzák. Tetszett a Királynak ez 
az ajánlás , és elhagy ta magánosíagát. (15 ,7.) Ha
sonló értelemmel voltak a Magyarok i s , megtet
ték a választást, a kódolást, és a koronázást a). 
Ez olly nagy vigasztalást élesztett Vladiszlávban , 
hogy már most sokkal nagyobb buzgóíaggal lát
na az igazgatáshoz, mint azelőtt. Aprilisnek 22. 
napján ország gyűlést tartott, inellyben a Török 
széleken lévő Jaicza , Szerén, Nándor Fejérvára, 
Szabáts, és Zebernik váraknak ba'torfágáról gon
doskodott. Ez után támadó , és oltalmazó szövet- 
féget tett a Lengyelekkel , és Bogdán Fejedelem
mel a Török ellen b) , oily végzéssel, hogy Mold- * *

a) A  koronázás tsak Julius vége fe lé  ment vég
be. Vindisch Úr Rurzgef. Gesch. der Ungern. S.
*77’

b) P. Dogiel Ür Cod. dipl. Pólón. P. I. p, 
104.— 117. Bogdán feltörte a szövetféget, és 1508. 
a Törökökhöz állott. De Vladiszlávnak a Török el
len tett hadi készületei, és a Lengyeleknek Bogdán 
Fe'udelmen vett gyözedelme 1,509. kínszeríték tsen- 
dtísjégben maradni a Törököket.
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va o rszág , valameddig az 6 , és a Lengyel Király-, 
nak fiai életben lennének , Magyar országi tarto
mánynak tartassék. ( p2. Nov.) Tovább: helyben 
hagyta a gyermekeinek jövendő házasfágáról tett 
eggyezéseket, és a leányát annak rendelte a két 
FöHerczeg, Károly, és Ferdinand közül, aki örö
köse lészen Tirolisnak; a fiának pedig Katalint, 
vagy Máriát rendelte házas társul', úgymint test
véreit a két Fejedelmeknek, és Fiilöp, Spanyol 
grszág Királlyának leánvit, aki fia volt ugyan Ma- 
ximiiián Tsászárnak ; de már régen meghalt,

§. 69.

Vladiszláv szövetséget testen Velencze ellen,

A hazasfág eránt tett rendelések okot adtak Vla
diszláv Királynak az úgy neveztetett Kameraki 
szövetségre , meilyet a Tsászár , II, Julius P a p a ,  
XII. Lajos, a Frantziák Királlyá, és Ferdinand, 
Arragoniának Királlyá a’ Velenczei társaság el- 
nyomtására ' kötöttek egymásfal. Ezen szövetfég- 
nek hogy a Király eleget tegyen, és Dalmacziát 
ismét országához ragaszthasia , parantsolá mind 
a két Dalmácziai, Horvát országi , és Slavoniai 
Bánoknak , Kanisay Györgynek , és Cunsth János
nak , hogy tartsanak gyűlést, és alatt valóikat 
késztesfék a hadakozásra, (1309) De a Rendek, 
kik eddig a Király ellen zúgolódtak , hogy tsak a 
nyúgodalmat keresi, és nem akar élni az elvesz
tett tartományok vifzfza vételére szolgáló alkal- 
tnatosíágokkal, most már nem akartak hadra kelni,
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és Dalmáczia elvesztését igen tsekéiynek tartot
ták. Ennek különös eszköze volt az Esztergomi 
Érsek, ki a Velencziek által lett Kardinális, és 
most akár háláadófágból, akár más különös in
dító okokból igyekezett kimenteni őket azon nagy 
veszedelemből , a melly reájok következendő va
ja. A Király már is haddal fenyegette a Veien- 
ozeieket (1508.) hogy ha viszsza nem adják néki 
Dalmácziát. Bernivel ezek jól tudták , hogy ő szű
kölködik pénz , fegyver, és katona nélkül, nem 
gondoltak fenyegetésével. Rövid idő múlva pedig 
találtak alkalmatosfágot a Pápának , és az Arra- 
goniai Királynak, öt esztendők titán pedigaFran- 
czia Királynak az említett szövetségtől való elfo
gására , és e’képpen semmivé tették azon föltéte
leket, mellyeket Vladiszláv ö ellenök végre jhajta- 
ni szándékozott,

$· 7 0 . ■

Lajos Tseh országban megkoronáztatik.

V égtére a Király , valamint a Rendeknek megí
gérte , Tseh országba menvén , allattvalóit né- 
melly erőszak tételek alól kiszabadította. Erre kö
vetkezett a Kódolás , és a fiának koronázása. Melly 
pompának végben vitelekor Anna Herczeg Asz- 
szonyt öttséhez viseltetett irigyfége sírásra fakasz
to t ta ,  kinek szivét, hogy letsendesítse a jó a tya , 
ó néki is koronát tett fejére. Ezek után viszsza sie
tett Magyar országba^ De mivel utazásában értet
te , hogy az országban mirigy halál támadtt,- 
Rremíirben Morva országnak városában tnegma:



rad tt ,  magzatit pedig Prága varosa'ban marasztal
ta. Nagyon kedve ellen volt a Magyar Báróknak, 
de kivált a Szepesi Grófnak, hogy a Király kése- 
delmeskedik hozzájok viszsza jönni. Ök azt ítél
t é k , hogy minden szomszédok köztöket illeti az 
elsőség, és meg nem akarták engedni, hogy a Ki
rály tsak egy ideig is a Tseheknél maradjon, kik
től olly soká távúi vala. Sött kívánták, hogy a 
korona örököse , és a Herczeg Aszszony minden
kor Magyar országban maradjanak , hogy a Ma
gyar szokásokat megtanulhassák. Neheztelte a Sze
pesi Gróf, hogy a Herczeg Aszszony mintegy ha
talmán kívül vagyon , noha nagyon kedvelte mind 
szépfégéért, mind az országhoz engedtetett örö
kös jussáért. Hihető , hogy a Király, midőn a 
Herczeg Aszszony kérésében kiada a Grófon, azt 
m ondotta , hogy ő se születésével, se eddig mu
tatott szolgalatjával annyi tekéntetet nem szerzett 
magának , mellyel érdemes lehetne erre a házas- 
íágra. Azért keresve kerefte az alkalmatoslagot „ 
mellyben magát mind gazdagnak , mind bátornak 
mutathassa, avagy magának nagy felekezetet >'s 
követőket szerezhessen. Most tehát egy kevés szá
mú sereggelKremziríie méné a Királyhoz, és mér
ges ízemre hányásokat tett néki, mondván, hogy 
kötelesfége volna, még a mirigy halál közt se 
hagyni el a la t tva ló it ,  és magzatinak Prágában 
lett marasztása megmutatná, hogy ö se m agát, 
se maga féléit nem bátorkodik bízni alattvalóira, 
és nagyobbra tartja a Tseheket a MagyarqknáL 
Végre azzal fenyegette, hogy ha magzati nélkül 
Budára jövend, előtte a kapuk bézárattatnak,
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és erőszak nélkül bé nem megyeri a városba. Ezen 
fenyegetés könnyen bétellyesedhetett volna ; mert 
a Király ezt a ditsöségre vágyódó ifjat Erdélyi 
Vajdának te t te ,  és ez által olly hatalomra emeltej, 
a melly ö néki veszedelmes lehetett volna. Mind
azonáltal nagyobb volt a mirigy haláltól, mint a 
pártiitéstól való félelem. Azért a Király Prágá
ba méné, honnan tsak más esztendőn Eebruarius- 
ban jött viszsza gyermekeivel. (1510.) II. Julius 
Pápától ösztönöztetvén , a Törökre menni szán
dékozott , de a Rendek néki ezt meg nem akar
ták engedni. Ez után nem sokára a Törökök Ne
ster Fejérvárát ( Akierman ) ostromolni kezdek, 
mellyet az előtt a Vajda elvett tölök ; az alatt a 
Tatárok i s , miht frigyesek Dosso mellett öszve 
gyülekeztek Moldvának kipusztitására. (1511.) Ezen 
hirre a Király azt parantsolta , hogy minden , a 
ki köteles a fegyverfogásra táborba száljon. De 
a haé| abban maradtt mivel a /Törökök, és Tatá
rok viszsza mentek, a).

5. 71.

Slézia kódolását a Rendek meggátolják.

Azonban a mirigy halál annyira elhatalmazott 
Magyar országban , hogy a Király ismét kimenne

aj) Pray Ur. Diss. Hist. Őrit. in Annales vet. 
Hunnorum p. 151. Moldvát abban az időben a Ma·, 
gyár ok birtok , és még a Lengyel, ’s Magyar or
szági határok is Moldván kívül megujjittattak 1510. 
Lássad Dogiel Úrnak Cod. dipl. Pólón. T. I. p. 117.'
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az országból, és Boroszlót választaná egy ideig 
lakó helyéül magának. Itt a Sléziai Rendek' hódo- 
lását akarta elfogadni: de mivel ezek 6 néki nem 
mint M agyar, hanem mint Tseh Királynak akar
tak meghódolni, a Magyar Bárok pedig előbb, 
mint sem az egész summa az eggyezés szerént lefi
zettetett volna , nem engedték Sleziát országjok- 
tól elválasztatni: kíntelen lett ezen dolgot fnás 
jdore hallasztani. A Szepesi Gróf ide is utánna 
m ent: de nagyobb mértékletesféget mutatott be
szédjében , mint annak előtte, Arra kérte a Királyt 
hogy ne tsak engedné meg a Lengyel Királlyal 
együtt nék i , hogy a h ú g á t , Borbála Grófnét el- 
vehesse, hanem még lenne közben járója is eb
ben a házasfágban. a jó szívű Király engedett ké
résének, és a házasfágot más esztendőn tellyesea 
megszerezte; noha mintegy már előre által látá, 
hogy egy olly ember , a ki tsupán nemes lévén 
minden tisztelet nélkül bánt véle , most már só
gora lévén , mind néki, mind a Lengyelek Királ- 
lyának , még nagyobb mérészfégét fogja mutatni. 
Valóban tapasztalta is mindjárt a jftvö esztendőn 
( 15 13*) jelét a Grófi nagyra tartásnak; mert mi
dőn Szelim az attyát Bajazet Szultánt letaszítaná 
trónusából, és némelly testvérjeit megöletné : azon 
kívül félelmet támasztana, ne talántán egy illy ke
gyetlen Fejedelem Magyar országot is megtámad
ja : a Gróf 19,000. emberrel ,Zezin várához ment 
nem tsak Királlyának híre nélkül; hanem még 
nyilván való tilalmazása ellen is , mivel éppen ak
kor újjította meg Szelimmel a békeféget.
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Dósa György keresztes seregének felzen- 
i dülése.

Ibgynehány holnap múlva a Király megmásolta 
békefégre hajló szándékát , és hadat készített. Er
re ötét Leo Pápa v itte ,  a ki minden Európai Fe
jedelmeket hadra buzdított a Törökök ellen , és a 
Királyt különösen kérte , hogy fogjon fegyvert 
szomszéd ellenségeire. Fö oka , miért ö most ezt 
leg inkább akarta , az vo lt;  mivel Szelimnek olly 
nagy gondjai valának Asiában , hogy kéntelen len
ne minden Európai dolgokról elfelejtkezni. A Pá
pa hogy bátorfágot adjon Vladiszlávnak a hadhoz 
való készületre, keresztes Bullát küldött hozzá, 
melly által hamar sereget állíthatott. A Király 
egybe gyüjtvén a Rendeket, elükbe adá a Pápa' 
kívánságát. Sokan voksoltak a Török hadra: de 
többen a fegyver nyugvásnak főn tartására. Végre 
Tel égd i István Kintsárnok kérdeztetett meg , en
nek ítéletét kívánták hallani mindnyájan , mivel 
az udvari tisztek közt ötét leg böltsebb , és leg na
gyobb tapasztalásának tartják vala. Feleletének 
rövid summája ez volt: a fegyver nyugvás tovább 
is tartassék meg, vagy legalább a keresztes Bulla 
abban maradjon; mert ez által ugyan sok; de 
többnyire rósz , és haszontalan emberek szedet
nének öszve , kik a fegyvert nem tudnák forgatni, 
és rész szerént gyilkosok, tolvajok, és más szö
kevények; rész szerént pedig kitsapatott gonosz 
tévők lennének, a kiket meg nem köllene szén-



vedni az országban. Sok parasztok, és nap szá
mosok félben hagynák a föld mivelést, és igy az 
országnak pusztulásra kölletik jutnia, nem lévén 
benne a szántóföldeknek , és szöllo hegyeknek 
miveloi. Sok példákból kitetszik, hogy az illyen 
alkaltnatosfággal a külső országi keresztes kato
nák fegyvereiket az o rszág , és Király el’.en fordí
tották és tsekély dolgokat arra magyaráztak , 
mint ha gyaláztatnáuak , azért a sérelmet vérrel 
kftllene lemosniok. Annak okáévt, ha mi valóban 
békeféget bontani akarunk a Törökökkel,. és kí
vánjuk nyilvánvalóvá tenni a keresztes Bullát: hasz- 
nosbb lészen pénzt kérni, mint keresztes katoná
kat szedni. Ez a tanáts többeknek tetszett: de az 
országnak első Prelátusa Tam ás, az Esztergomi 
Érsek ellent állo tt ,  talán árért;  mivel hasznot 
v á r t ,  vagy, mivel mint Konstantinápolyi Pátriár
ka ezen alkalmatosfággal akart élni Egyházi mél- 
tófágának gyakorlására. A Király valamint egyéb
kor kétféges szokott maradni, szinte úgy most is 
sem e gy , sem más részre nem hajúit, és mivel 
a keresztes katonákról tartatott beszédet hallgatá
sa által helyben hagyni látszatott,  áz Érsek más 
napon a Bullát kihírdettette. Legottan, hogy en
nek híre futamodott, sok köz békeféget bontók ki
jöttek lappangó helyeikből , sok föld mívesek el
hagyták szántóföldjeiket, ’s szöllo hegyeiket, és 
Esztergomban, Székes Fejérvárott, Kalotsán , és 
Nagyváradon öszvegyülekeztek. A Kardinális egy 
bizonyos Erdélyi Székelyt, Dósa Györgyöt rendelt 
vezérül nékik, aki nagy erővel bírt, és sok T ö 
tök tsatákban kimutatta vitézfégéc. Ennek egy föl-
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szentelt fejér zászlót veres keresztel adottkezébej 
és a Királytól fegyvert nyert a keresztes katonák
nak. Dósa a második , és harmadik sereg vezéré
nek Czeglédi Lorincz P apo t ,  és Saleres Ambrus 
Pesti lakost választotta; maca pedig mind eze
ket, mind a többi keresztes katonákat fáradhatat
lanul gyakorlottá a fegyver viselésben. Ezen se
regnek dolo^gtalanfága, és a jövendőbéli prédához 
való nagy reményfége ösztönt adott majd minden 
parasztnak a fölkelésre , és alig hogy nem mind- 
eggyik elhagyván hazá já t , házá t , felefégét, ’s 
gyermekeit, sietett a fölszenteltt zászló alá. Nem 
tetszet ez a Nemeseknek; mert a munkások el- 
rnenvén, kárban vesztek jószágaik. Azért kiki 
a maga alattvalóit kinszeri'té az otthon maradásra, 
és valakit u tó ié r t ,  pálczáztatta, tömlöczöztette. 
Noha ez nem tsak ülendő volna , hanem szükfé- 
ges is; mivel ezt a nemesfégtől hazájához való kö- 
telesfége úgy kívánta : mindazonáltal még se tet
szett Dósa Györgynek. Azért engedelmet adott 
katonáinak, és különösen Czeglédi Lörincznek, 
hogy a P es ti ,  és Budai külső városokban a neme
seknek házait, és majorjait fölégethessék. Midőn 
itt szándékát végre hajrá , három tsapatokra osz- 
tá seregét, és Báts, ’s Eger környékit kezdé pusz
títania). Valamerre mentek ezek a vad, és barorti-

a) Steph. Taurini Stauromachia , id est: Cru- 
eiatorum servile bellum , quod Anno M. D. XIV. et 
Pannonias, et limitaneas Provincias depopulaverat. 
Egy költeményes munka; de ante/ly külön·ff é l e , V 
másképp ismét eilen történeteket fog la l magában*

hot



hoz hasonló emberek, mindenütt kimondhatatlan 
kegyetlenféget követtek el az aszszonyokon, leá
nyokon , és gyermekeken ; de leginkább a nemes 
urakon. Ezek között volt Telegdi kintstárnok is ,  
akit egyedül azért, hogy a szerentsétlenféget, 
niellybe ők döntötték az országo t, előre általlát- 
t a , kimondhatatlan nagy kínzásokkal megölték. 
Mert akasztófahoz kötözvén , czél gyanánt nyilak
kal addig lövöldözték, mi'glen a nagy kínok közt 
lelkét ki nem adná. Most már a K irály, és a Kar
dinális búba, ’s bánatba m erülvén, parantsolták, 
hogy a keresztes katonák szedésének vége szakad
jo n , egyszersmind a T sászártó l, és a Lengyel 
Királytól kértek segítféget. A Posonyi Fő Ispány, 
Bornemisza János, aki ekkor az udvarnál tartóz
kodott, mivel nevelője volt a korona örökösének, 
tanátsolta a Királynak , hogy a Szepesi Grófot 
Zápolya Jánost, aki most már az Erdélyi Vajda- 
fágon kívül Szeremi Bán is vala , egyszersmind 
Fö Kapitánnyá a Magyar seregnek , napkelet fe
lől ; napnyúgotról pedig a Tseheket küldje a ke
resztes katonákra, vagyis m intákkor Magyarul 
nevezték, a Kuruczokra: Ö néki pedig engedje 
m eg, hogy legelőször mehessen rajtok a testőr
zőkkel. Ezzel Bornemisza általment a D unán, és 
Ibivel sok nemesek, kik eddig váraikban lappang
nak vala , avagy falaik közt magokat védelmezték, 
hozzá állottának, és ez által fölbátorodott, hogy 
Saleres Ambrus seregét Pest alatt megtámadja. 
Saleres, noha a hadi tudományt éppen nem érte
né ; mégis inkább akart fegyverrel szerentsét pró
bálni, mint az ajánlott békeféget elfogadni. So- 

I I I .  Darab. L
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kan katonái közül általszöktek a Királyi sereghez í 
de δ ezzel nem gondolván > Bornemiszát megtá
m adta, és megverettetve'n, maga elfutott ugyan ; 
de katonái vagy levágattak , vagy elfogattattak. 
Bornemisza a gyózedelem után viszszament Bu
dára , hol a foglyokat a törvényszéknek általadta, 
valamint azokat is , akik az ütközet előtt hozzá 
szöktek. Itt a pártosok fejei büntetésre húzattat- 
tak. Ennek a gyözedelemnek olly rósz foganatja 
le tt, hogy a többi parasztok, sött az egész Mar
maros vármegyei nemesíeg fegyvert fognának 
a kuruczokért. A nemesek szinte táborba szállot
ta k , és kurucz módra tsapatonként raboltak. Dó
sa megvette Tsanádot, és az ott lévő Püspököt 
Tsáky Jánost, aki meg nem fontolván m it tsele- 
keszik, a várat elhagyta; szaladása közt elfogat
t a ,  *s nyársra húzatta. Erre Tömösvárt kezdé os
trom olni, hogy lenne egy ollyan v á ra , mellyben 
téli időben m agát védelmezhesse; m ert föltette 
m agában, hogy a Törököket, ha a szükfég úgy 
hozza m agával, hívja segítíégül. Mivé! pedig jól 
tu d ta , hogy a város falai Tömös vize felöl rósz 
állapotban vágynak, a vizet más felé árkoltatta., 
melly meglévén, annyira bízott a város megvéte
léhez, hogy katonáitól m agát Királynak kiáltat-, 
ná. Azon közben Báthory István , Tömösnek Fö 
Ispánnya, aki nagy tapasztalású hadi vezér vala, 
igyekezett Dósának minden szándékát semmivé 
te n n i, és olly rendeléseket te tt, hogy a várme
gyebéli parasztok , kik a táborba élést visznek va
la ,  viszszamenetel közt a gátot egyszerié elsza- 
kasztanák, és a vizet előbbi árkába eresztenék. A



Szepesi Gróf sietett segítfégére lenni a várbéliek* 
nek , és végtére elért az ellenfég táborához. Dósa 
elejébe ment ugyan; de megverettetvén, maga 
elfogatott, és hallhatatlan módón ölettetett meg. 
Tudniillik: mezítelen egy vas székre ü lte tte te tt, 
és kínszenttetett kezében egy tüzes buzogányt, 
a fején pedig koronát tartani. Minekutánna teste 
a szék alatt lévő tűz által félig megsült volna, 
kilenczen legjobb baráti közöl, kiket két hétig 
hagyának koplalni, hozzá vitettek, és kínszerít- 
tettek testéből enni. Hárman közölök még nem 
vetkőztek ki minden emberifégböl, nem engedel
meskedtek a parantsolatnak, és agyon vágattat- 
tak. Ez még nem volt elég; hanem idő közben 
még több darabok szaggattattak ki fogóval testé
ből mind addig , míg a lélek belőle ki nem sza
kadna. Dósának úgy megkeményedett szíve a fáj
dalmakban , hogy a kínok közt éppen semmit nem 
■sóhajtana, se rém panaszolkodna. Más egyebet 
nem lehetett hallani tő le , hanem hogy ö nem jó 
barátokat , hanem ebeket nevelt légyen. Saleres 
Ambrus, és Czeglédi Lőrincz még az ütközetnek 
vége előtt elfutottak, és a második keresztes sere
get kezdék vezérelni. De mivel tudatlanok voltak 
a  hadi mesterfégben, Bánffy Jakabnak, kit a Sze
pesi Gróf ellenek küldött, ellent nem állhatván, 
Apáthi mellett megverettettek. Saleres megfogat- 
tatván, négy részre vágatott. Czeglédi elfutqtt 
ugyan: de sebbe esvén, ótet is a halál érte nem 
«okára, és így vége lön ezen rövid háborúnak , 
mellyben négy hónap alatt 70000 embernél több
nek élete fogyott.

L «
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A  K irály ellen zendülés támadt

M ih e ly t a nemesfég az említett veszedelmen ál- 
ta le se tt, a keresztes seregnek szerzőjére , vagyis 
az Esztergomi Érsekre, és így a Királyra tám adtt. 
Az Érseket fösvényfégéről vádolta: a Királynak 
pedig azt m ondá, hogy Ö egy jól tehetetlen öreg 
úr légyen, kivel a Kardinális maga tetszése sze
rént bánna. A Kardinális mentegeté magát írás
ban , és a nemességnek irígyfége ellen panaszol- 
kodék, mintha az mindent magához akarna húzni, 
és nem engedné az Egyházi Rendbélieknek, hogy 
élhessenek igazán keresett javaikkal. Egyszersmind 
Esztergom várába zárkózott, ahol tu d ta , hogy 
menten maradhat a veszedelemtől. Azonban a Sze
pesi Gróf baráti éltek a jó alkalmatosfággal, úgy , 
amint jótévöjöknek haszna kívánta, és a néppel 
a Grófot úgy képzeltették, mint eggyetlen egy 
jó tévő jé t, és olly bajnokját a hazának, kinek se
gedelme nélkül mindnyájoknak el köllött volna 
veszni. Volt is látszatja a fortélynak ; mert már 
kezdének beszéllni a Király le té te lirö l, és újj ki
rályi választásról. Ekkor a K irálynak, és az É r
seknek szerentséjére Budára értek a Kuruczok el
len hívattatott Tsehek. Ezek kereken kimondák, 
hogy addig viszsza nem m ennek, míg a Király
nak meg nem szerzik mind azon jusokat, és jó- 
szágokat, mellyektöl a nemesfég ötét megfosz
totta. Ezt hallván a nemesfég, m egrettent, és 
megbékült mind Érsekjével, mind Fejedelmével, 
azt a ján lván , hogy a pártütés a jövő ország gyű·
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lesen megvisgáltassék. De azért meg nem szűntek 
ellene agyarkodni; m ert egykor reggel, midón 
az ország gyűlésre u tazna, két golyóbisok lövet
tek ágyába, mellyek minden bizonnyal megölték 
vo lna, ha már akkor misét hallgatni nem ment 
volna. Ez a gonoszíag se meg nem visgáltato tt, 
se meg nem büntette te tt; mert a Kardinális azt 
javasolta a Fejedelemnek, hogy tettesse m agát, 
mintha a dolgot nem is hallotta volna, ez után pe
dig keménnyebben bánjon a Magyarokkal. Ezt 
hogy annál bátrabban tselekedhesse, szorosbb egy- 
gyesféget tegyen a már kirendeltt házasfág által 
a Tsászárral. E’ végre követeket küldött mind Zsig- 
mond Királyhoz Lengyel országba, mind pedig 
a Tsászárhoz, kérvén őket, hogy a jövő tavasz- 
szal engedjék m eg, hogy vélök öszvejöhessen, mel- 
lyet meg is tselekedetc mind a kettő.

§· 74·

A  parasztok  sorsa ujj lábra á llítta tik .

A z  emlittetett ország gyűlése Budára rendelte
te t t ,  és egy vo lta  legemlékezetesebb gyűlések kö
zül ; mert a parasztoknak eddig való kötelezteté- 
se a nemesekhez egészen m egváltoztattatott, és 
a legelső tellyes törvényes könyv itt adatott a Nem
zetnek. (19. Nov. 1514. ) Mindenek előtt az ren
delte te tt, hogy minden Királyi jószágok elvétes
senek azoktól, kik most bírnák, és azoknak leg- 
kissebb része is többé el ne idegeníttessék. Ezután 
lajstromba vétettek mind azon jószágok, vámok, 
és ju sok , mellyek egyben valának kaptsolva a



»zentkoronával, úgy m intáz Országkintsei. Továb- 
b á , Hogy valaki egyházi jószággal b ír, Rómába 
ne menjen, ha tsak előbb vagy a Pápától nem kér 
írást a Rendeknek, hogy, ha talán Rómában ha
lála történnék, a Római Udvar nem adja az 6 jó- 
»zágát másnak; avagy annyit által nem ír örökfé- 
géból, amennyit esztendőnként bevesz egyházi 
jószágából. Ez a rendelés igen emlékezetes; mi
vel a Római Annáták béhozattatását megakadá
lyoztatta , mellyet a Római Udvar titkon végre 
hajtani szándékozott, és melly ellen még a leg- 
hatalmasbb Európai országok is haszontalan tusa- 
kodtak· Különösen pedig a parasztok büntetése, 
és megerötleníttetése vétetett kérdőre. Ez egy igen 
öszvekevert, és nehéz munka vala ; mert majd 
minden paraszt részes volt ebben a pártütésben, 
’s oily gonoszfágokat követtek e l, mellyek halálois 
büntetést érdem lettek: mindazonáltal a földmive- 
lés nem engedé , hogy halállal büntettessenek, ne 
hogy a már úgyis nagyon elpusztult ország még 
nagyobb romlásra jusson; e’ mellett a parasztok 
által tett ragadomány az ütközetben elvétetve'n 
tőlök, a győzedelmesek keze közt vala , és a Ma
gyar szokás szelént viszsza nem vétettethetett. 
Végre, ha a parasztok elvesztenék minden szabad- 
fágjokat, a nemesfég, melly már úgy is nagyon 
hatalm as, tellyes erőt venne koronás Fejedelmén: 
mind ezekért fölötte nehéz volt az t, amit a szük
ség , igazfág , és ország bóldogfága k ívánt, tö- 
kélletesen meghatározni. Utoljára e’ következendő 
módon lett meg az eggyezés. Minden vármegyé
ben tizenkét neme» bírák ítéljék meg a kárt, éti
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a rt a vármegye parasztjai a velők tarto tt neme
sekkel eggyütt állittsák helyre. Azon nemesek, 
akik gondatlanok voltak váraiknak őrizetében, és 
a várak falainak megjobbításában, és ezek miatt 
estenek kárba : büntetésül kintelem'ttettek a kárt 
elszenvedni. A pártos nemesek, és különösen Mar
maros vármegyében mindnyájan elvesztették jó- 
szágjokat, mellyek a megölettetett hív nemesek 
özvegyeinek , gyermekeinek, és testvérjeinek en
gedtettek, és ezeknek a K irály, vagy a Rendek 
szinte úgy meg nem kegyelmezhetted , valamint a 
parasztoknak, akikre már ítélet hozattatott. Ha 
valamelly Fő Ispány a bűnösöket meg nem bün
tetné , a nemeseknek köllött ezt köz akarattal vég
hez vinni. Az elragadtatott jószágoknak viszsza 
köllött adattatn i, kivévén , ha préda gyanánt nye- 
rettettek volna el az ütközetben. A kuruczok közt 
elfogattatott világi Papok, szerzetesek, és tanuló 
ifjak a Prelátusok hatalma alá adattak ; kiktől nem 
külömben , mint a világi pártos vezérek magok 
ítélő b íráiktól, a törvény szerént büntettettek. A 
megölettek felefégei, és leányi , ha férjfiu gyer
mekeik nem maradtak, a jószágoknak örökösi let
tek , mellynek egyébbkor az illyen állapotban a 
koronához köllött volna esni. Megengedtetett min
den nemesnek, hogy a maga bátoríágára a Király 
hírével várakat, és tornyokat építtessen. Akik nem 
kíntelenfégböl lettenek kuruczok vezéri, életektől 
megfosztattak. Szinte azon büntetés érte a parasz
to k a t, akik valamelly nemes aszszonyon, vagy 
leányon erőszakot tettek , nemzetfége pedig az i l 
lyen gonosz tévőnek örökös gyalázattal hüntette-

L 4
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te t t ,  ét örökre érdemetlennek ítéltetett akármelly 
kis hivatalra. Minden parasztnak inegtiltatott az 
akkori jószágból való elköltözés. Nem külömben 
parantsoltatott, hogy semmi féle paraszt szárma
zású bölts férjíiú Ersekfégre, avagy Püspökfégre 
ne emeltessék. Hogy ez után ne adattassék alkal- 
matosfág a pártütésre, a parasztok adója megha- 
tároztatott. M egtiltatott a falukon lévő Vajdafág, 
és négy száz forint büntetésre íté lte te tt, ha az 
esztendő végén valaki Vajdának találtatnék. Bizo
nyos szabadfággal élő parasztoknak Besli név alatt 
m egtiltatott a kóborlás, és ragadozás; kik ellen 
ha ez után panasz tétetne a törvényszéknél, az a 
nem es, kinek oltalmában lennének, azon jószá
g o t ,  amellyen azok laktak, elvesztette. Egyedül 
a nemesnek engedtetett meg hajdúkat ( marha pász
torokat) ta rtan i, de akiknek iéleféges embereknek 
köllött lenn i, és isméretes jámborfágúaknak ; ezek
nek magánosán lakni meg nem engedtetett. Vég
re  az parantsoltatott, hogy se hajdú, se paraszt, 
se tanúló if jú , avagy jószágtalan Pap fegyvert ne 
tartson magánál. Minekutánna mind ezek, és még 
több ide tartozandó dolgok le íra tta ttak , és hely
ben hagyattattak volna: elejébe adattato tt a Ki
rálynak az ujj törvényes könyv , mellyet Verböczy 
István, a Királyi fő törvényszéknek ítélő Meste
re az ország Rendjeivel egyetemben készített, 
az ország Naggyaitól rendeltetett Commissio pe
dig m egvisgált, és jónak talált a). A Király igen

a) El a törvényes könyv Tripartitum  opus ju
ris consvetudinavii inclyti regni Vngariae nevezte-



m egörült e’ munkának, megerősítette ezt a ma. 
g a , és a Rendek nevében; de a petsételést mind 
addig elhallasztotta, míglen ötvenszer szinte an
nyi törvényszékek számára le nem íratott volna, 
melly miatt azután egészen elmarad« a petséte- 
lés. A szerző ugyan nagy jutalmát vette fáradtt- 
fágának ; m ert Personális hivatalt nyert: de ö ezt 
se Királlyára , se hazájára nézve meg nem érdem
iette. Királlyára nézve nem ; mert ö volt titkon 
szerzője mind azon eszközöknek, mellyekkel má
sok a Királyt trónusából letenni, és helyébe Zá
polya Jánost tenni igyekeztek : de még hazájára 
nézve sem ; m ert a törvényes könyvbe , mellynck 
tsak Magyar törvényeket köllott volna magában 
foglalni, több ollyan dolgokat iktatott b é , mel- 
lyeket vagy Justinianus könyvéből szedettki, vagy 
pedig a Pápák rendeléséből; kihagyván mind azon

t i k , és először Bétsben adatott ki 15ιγ -ben Wer
bőczy tö l : de igen sok gántsokkal. tóig. esztendő
ben külömbféle törve'nyes Lajstromok adattak hoz
zá más egyébb rendelésekkel egyetemben , mellyek 
vagy az eddig tartatott ország gyűlésekben, vagy 
a Királytól hozattattak : onnan származott azután 
az ágy neveztetett Corpus Juris Hungarici, ame/ly 
újjabban 1751· Λagy Szombatban jö tt ki a sajtó 
alól. Ezzel c’ltem magam is. Többszöri kiadásairól, 
és a szerzőnek eleiéről száll T. P. Hórányi Mem. 
Hangár, et Provincialium scriptis editis notorum 
P. III. p. 504. A  törvény tripartitum opus/zaá* ne
veztetik ; mivel három részekre oszlik, mellyck 
a személlyckröl, dolgokról, és porukról ve'geznek.
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K irályi, és ország gyülésbéli rendeléseket, mel- 
lyek a Magyar Királyok jussát illették az Egyhá
zi dolgokra nezve , azt bizonyítván : hogy Szent 
István, és Szent László rendelései , ami nem egy 
könnyen eshetett meg , már régtol fogva szokáson 
kívül volnának, és minden Magyar törvény tudók 
közt legelsőben 6 v ittatta, hogy az egyházi, és 
világi elsőié g a Pápát illeti Magyar országban, a)

75·

A  Ts ászári, és K irá ly i Herezegek' el
jegyzése.

V ég e  lévéna gyűlésnek, Vladiszláv Posonyba 
készült, hová az öttse a Lengyelek K irállyá, és 
Maximilián Tsászár is az egyezés szerént várat, 
tatott. A Lengyel Király ugyan eljött a kirendelt 
időre: de a Tsászárt szorgos dolgai nem enged
ték megjelenni, méllyért is a légbiztosbb Tisztjét 
a Gyurki Püspökét, és Cardinalis Lang Mátét kül
dötte maga helyett, (20. Máj. 1515·) Ezek ujj há- 
zasfágbéli egyezést a Tsászár unokái, és a Király 
magzati közt hoztak az alá írásra , és az utolsó 
még azt is véghez vitte a Királyoknál , hogy ele
jébe mennének a Tsászárnak. Ez három holnap 
múlva lett meg a Magyar Báróknak hoszszas el- 
lenzési után. Az öszve jövetel helye volt egy föl
állíttato tt magas fa Trautmansdorfnál a Duna,

jyo U j í a b b  T ö r t é n e t e k .

a) Kollár Diss. de originibus, et usu perpe
tuo potestatis lijgislatoriae circa sacra Apostolic. Re
gum Ungariae p. 115.



és Lajta között. A Tsászár kérte a K irályokat, 
hogy menjenek véle Bétsbe , utoljára ezt is meg
nyerte tólök. Már az előtt ó nagy készületeket 
tett erre a végre, és azért a pom pa, mellyet e’ 
három Fejedelmek majd tsak nem minden vélek 
lévő Európai nagyobb nemzetek tisztjeivel· tetté
nek Bétsben , nagyobb v o lt , mint sem eddig akar 
melly helyen lehetett látni. (20. Jul. 1515·) Béts* 
be érkezése után mindjárt más napon a Tsászár, 
Lajost, a Magyar korona örökösét fiának fogadta, 
a Romai Birodalomban Generális Vicáriussának 
nevezte, és trónusa örökösének, úgy mindazon
által, hogy ga Tsászárnak örökös tartományihoz 
semmi just ne tartson magának. Ismét két nap 
múlva Annát, a Magyar Herczeg Aszszonyt, je
gyezte el m agának, de ezt is tsak úgy , ha az uno
kája Károly, Spanyol országnak Királlyá , és Burr 
gundiának fejedelme, Renáta nevű Franczia Her
czeg Aszszonynak házasfágától meg nem szabadul
hatna, és a második unokáját Ferdinandot más 
valamelly akadály érné a házasfágban. Ezt az 
utolsót egyszersmind Nápoly ország Királlyának 
nevezte , és Annának , mivel mind a két néki ren
deltetett férjek Királyok voltak, Királynénak ne
vezte. Minekutánna ezek a Tsászári palotában így 
lettek volna, Szent István templomába méné, a 
hol Tsászári ruhájában öltözködve, nagy pompá
val gyűrűt váltott. Hamar ezek után Anna Her
czeg Aszszonynak öröksége mind a két atyai or
szágban, ha talán az öttsének magzat nélkül tör
ténnék halála, valamint az Ausztriai örökség is 
szókban, egy általjáhan minden Királyoktól le
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vél áltál megerösíttetelt. Utoljára egyezés lön 
köztük a jövendő Török hadakozásról, mellyet 
mindazonáltal addig kölletik vala hallasztani, mig- 
len a Tsászár Vladiszlávnakközben járása által bé- 
keféget nem köthetne a Velenczei társasággal. 
Minekutánna mind ezeknek vége lett volna, az 
uralkodó Fejedelmek lakó helyökre mentek JAnnátv 
kvvül, a ki az öttsének, Lajosnak mátkájánál ma- 
ra d tt , hogy véle eggyütt Ausztriában fölneveltes- 
fék. Majd egy czikkely se tetszett ezekből a Ma
gyar Mágnásoknak; de leginkább mérgelődött Zá
polya, hogy a Herczeg Aszszony most már kézé- 
röl egészen elesett volna.

$· 76.

Zápolya megverettetik Sarnónál.

A Király késéröi olly ígéretet tettek Zápolyának, 
hogy a Királyt nem hagygyák az országon kívül 
m enni, és hogy Anna valamelly Ausztriai Her- 
czegnek eljegyeztessék , egy áltáljában meg nem 
engedik. Uly jó reYnénys égben lévén, bátorkodott 
szokása szerént megtámadni a Törököket, azzal 
hízelkedvén magának, hogy olly borostyán ko
szorúkat köthet, mellyek méltóvá teszik arra , 
hogy veje lehessen Vladiszláv Királynak. Mivel Vaj
da , és Bán vala könnyen szedhetett tíz ezer gya
korlott katonákat, kikkel túl menvén a Dunán, 
Sarnó várát békerítette. Ez a vár Belgrád, és 
Szendrö között i'eküdt,t, és erős volt: mindazon
által a tál törő ágyúknak ellent nem álhatott. A 
benne lévő őrizet is szükíegre ju to tt ,  és Balibe·
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g e t, Szendrönek kormányozóját hívta segítségül. 
Hadra nézve a Törökök ekkor igen rósz állapot
ban valának a Duna m ellett; mert a Szultán tsak 
nem minden katonát által vitt Asiába, azért Bali- 
beg semmi fontos dologhoz nem foghatott. De azért 
még sem esett kétségbe, és véghez vitte ravasz- 
íággal a z t, a mi erejére nézve lehetetlen volt. 
Tudniillik: öszve szedett egynéhány fegyveres pa
rasztokat , és kémek által nem tsak az ellenfégtá- 
borát m egvisgáltatta, hanem még egy nagy Tö
rök seregnek jövetelét is kö ltö tte , és elhiresítet- 
te , melly sietve jönne Görög országból. Fogott 
a hazugság a Grófon, és készült az ostromot fél
ben hagyni. (Mindazonáltal mégis engedett Paks 
Mihály szavának, a ki vezérje volt, és az ostro
mot még tovább is folytatta. Azonban egy éjsza
ka elérkezett Balibeg , és közel a Várhoz tábor
ba szállott katonáival. Mint hogy a táborát mesz- 
sze terjesztette és kinek kinek égő fáklyát adott a 
kezébe, azt vélte az ostromló felekezet, hogy el
érkezett már az a rettenetes Török sereg Görög 
országból. Egy kévéssé a nap felkelte előtt a tá 
borhoz lappangott, nagy kiáltással reá rohant, 
és az ágyúkat elfoglalta. Midőn a Magyarok sza- 
ladással akarnák magokat menteni , két tűz közé 
estek; mert Balibeg előbb a várba küldötte egv 
ítészét seregének, hogy kiütvén, ellene álljon a 
fittó ellenségnek. Paks Mihály némellyeket futó 
katonáiból m egm arasztott, kikkel az ágyúkat visz- 
ifca (vette a Törököktől. De agyon lövete tt, és er
re a Magyarok Grófjokkal eggyiitt haza futottak. 
Ez nagy gyalázatjára vált Zápolyának; mert ha-
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mar kitudódott, hogy ö tsak egy árnyék előtt fu
to tt. E’ szerént már nem lehetett reményfége , 
hogy mindjárt megházasodhassék: de a jó remény
iig  még ezután se hagyta el ő te t, elhitetvén ma
gával , hogy ez még is valaha meglehetne, ha ezen 
gyalázatot vitéz maga viseletével eltörülné. De 
melly igen nagy íjedés, és harag érte , midőn 
hallotta volna, hogy a Király Bétsben {vagyon, 
és az δ vártt mátkáját egy hatalmas Fejedelemnek 
eljegyezte. Ezen fúr hozta még Perényi Pétert i s , 
az akkori Palatínust, és a Grófnak barátját bá
mulásra , és egy olly rendetlen tselekedetre, a 
melly majd hasonló volt a partütéshez; mert Bu
dán Öszve járván minden utszákat, fönn szóval 
mind m aga, mind a Rendek nevében helytelennek 
kiáltá lenni a Királynak minden eggyezéseit: no
ha ezekről nem tudna egyebet, hanem hogy ezek 
tiz esztendők ellót az Ausztriai örökfég ellen té
te te tt, és esküvéssel m egerósíttetett ország ren
deléseivel, mellyeket mindazonáltal magok a szer
zők m áraz előtt semmivé tettek , meg nem egyez
nének. Ezen erőszakos tselekedetét Perényinek a 
Király már Bétsben m eghallotta, és az,t a tana* 
tsot vette a Tsászártó l, hogy igyekezzen ajándék 
által letsillap ítan i, és ö általa a belső hadakozás
nak elejét venni. Ez úgy le t t , és midőn értené 
a Palatinus , hogy Sáros vára herczegfég gyanánt} 
ezen kívül még Római Herczegi név is igértetik 
n é k i, ha az eljegyzést, és az ezzel egybe kötött 
szövetséget helyben fogja hagyni, azonnal kés* 
lett mind a kettőre. Tsak hogy úgy akarta azt 
mint jószágos nem es; nem mint Palatinus hely«
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ben hagyni. Míglen ezen kételkedés m iatt késleír 
tetett a levél keszétése, Perényinek halála történt.

5 ·  77·

Vladiszláv Királynak halála.

A Sarnói szerentse olly bátorfágot élesztett a Tö
rökökben , hogy Jaicza ostromlásához készülné
nek > és talán azt meg is vették volna, ha a Pá
pa pénzt nem küldött volna történetből Vladisz- 
lávnak a hadakozásra, mellyet o most igen hasz
nosan a várnak védelmezésére fordított. Úgy lát
szik, mintha nem nyilván való parantsolatjából 
támadtt volna Szelimnek ezen hadi tö rténet; mert 
az esztendő végén követeket küldött Vladisz- 
lávhoz, a fegyver nyugvás meghoszszabbítá- 
táé rt, avagy éppen békeíegért. A Király kész 
volt mind a kettőre. De mivel az előtt a Pápától 
pénzt nyert a Török h ad ra , szukfégesnek ítélte a 
Pápát is a Törökökkel teendő egyezésre húzn i, 
Vagy legalább annak híre nélkül nem tenni béke- 
féget. Azért a követeket még az után i s , hogy a 
Pápától azt a feleletet vette, hogy a Törökökkel 
se fegyver nyugvást ne tegyen , sé pedig békefé- 
get, magánál tartóztatta. A követek azt vélték, 
hogy a késedelmes feleletnek oka a Király nya
valyája légyen , és tsendesen maradtak. Valóban 
•1 is húzta azután nein sokára ezen dologtól őtet 
i köszvény, amelly olly sullyos l e t t , hogy az or
vosok semmi reményféget nem adnának élete meg- 
Urtásához. Mihelyt ezt Vladiszláv meghallotta , 
magához hívatta a Bárókat, és Nemeseket, kér-



vén tölök , adnák fiára az Uralkodást, és azonban, 
még ez alkalmatos lenne az országlásra, hagynák 
az öttsét Zsigmond Királyt tutor képében ural
kodni. Ezt könnyen megnyerte tö lök; m ert a Ki
rályi Herezegnek nagyobb okosfágát, és tehetfé- 
gét tapasztalták ; mint sem egy illyen ifjú Her- 
czegtöl várhatták volna. Azért tehát olly hiszem- 
ben halt meg a K irály , hogy állandós szerentsét 
hagyott mind fiának, mind országának. (13. Mart. 
1316.)

II. L A J O S .
$ ■  78·

Báthory István Palatínusnak tétetik.
Lajos K irály mennyegzöje.

M i n e k u t Á n n a  Lajos belépett volna az 
uralkodásba, a T sászárt, Zsigmond Királyt, és 
ennek gondviselése a la tt a maga Udvari mesterét 
Bornemisza Já n o st, az Esztergomi Érseket Ta
m ás t, és a Brandenburgi Markgróf Györgyöt ma
ga tutorinak ismerte. Ez a Szepesi Gróf jó bará
tinak éppen nem tetszhetett: mivel nagyon óhaj
to tták , hogy ne Lajos , hanem a Gróf lenne az 
uralkodó. Azért azt vetették közben, hogy Ország 
igazgatót kívántak , ki a Királynak kisdedfégében 
az országot kormányozza. Ellenben más felekezet 
Palatínust k ívánt, és azt akarta, hogy hivatalja 
szerént ez folytassa a Király helyett az országiéi 
dolgait. Végre nagyobb része a Rendeknek abban 
egyezett m eg, hogy maradjanak m eg a  Tútorokj 
de melléjök rendeltessenek még a Veszprémi PüsJ

pök,
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p ö k , az -Anránai P rior a'), a Dalmáeziai , Horvat 
országi 's Slavoniai Bán Berizló Péter , és Szak* 
mari György a Pétsi Püspök, a melly úgy is lett. 
Ugyan ezen idő alatt viszálkodás lön a fö udvari 
tisz tek , vagy is Ba'rök, és a Nemesek között a 
Nemesfég’ tekéntetére , és szabadfogára nézve. A 
Szepesi Gróf a Báróknak fogta pártját; az Esz
tergom i Érsek pedig a Nemeseknek. A Bárók Zá- 
polyát akarták Palatínusnak tenn i; ellenben a Ne
mesek Báthory Istvánt Tömös Vármegyének Fő 
Ispánnyát. E’ végre ország gyűlés hirdettetett, 
mellyre mind a két fél egy kis fölfegyverkezett 
sereggel jelent meg. Már az előtt félt Zápolya, 
ne talántán ebben az állapotban Báthory 6 néki 
valaha ártalmára légyen , és előbb mint sem se
gítségére menne a Tömösvári ostromlás alatt , ki* 
fatsarta tőle azt az ígéretet, hogy soha az ö aka
ratja ellen valamelly országos hivatalt nem fog ke. 
resni. Most már hasznát akarta venni ezen ígé
retnek. De Báthory azzal mentegette m agát, hogy 
ö a Palatinusi hivatalt soha nem kereste; hanem 
tsendesféggel várta , ha vaílyqn ennek felvételé
vel m egkinálta tiké , vagy nem? A Gróf azt nyer
te maga nagyra tartásáva l, hogy sok Nemesek 
elállanának mellőle, és a Király parantsolattjá- 
nak, melly szerént a választóknak Pestről Budá
ra köllött m enni, engedelmeskednének. Ez által
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a), Pray Ür Diss. de prioratu Anranae p. Ó3. 
Tizedik Leo Pápa is akart részt venni az uralko
dásban : e’ végre Robert Érseket kaidé tanáts adó
nak Magyar országba.
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szaporodott Báthorinak ffelekeZete , és ó lett Pa» 
latinossá. Igyekezett ugyan Zápolya Zendülést in
dítani , és a választó urakat Budáról elkergetni t 
de zenebonás embereit az ágyúk letsendésítették. 
Midón e’ képpen se mehetne elő szándékában , 
elment a gyűlésről: mindazonáltal letsendesedett 
nyughatatlan elm éje, midőn m eghallotta, hogy 
második korona őrzőjének választatott; A Tsehek 
is követték nyomdokát a Magyaroknak ; aT sászárt, 
és Lengyelek Rirállyát tutornak ismérték \ Lajost 
pedig uralkodó Fejedelemnek. Rét esztendő múl
va Maximilián Tsászárnak halála tö rtén t, és azért 
most m át Lajosnak a Bétsi eggyezés szerént jussa 
volt a Római Rirálysághoz/: de ó ezt jó indító 
okokból nem igyekezett magáévá tenn i, hanem 
mint Tseh országi választó Fejedelem azon vo lt, 
hogy R áro ly t, a Spanyolok Rirállyát emelhesse a 
Római Birodalomnak trónusára. Azután Inspruk- 
ban Mária Herczeg Aszszonnyal megesküdtt, ( ú í  
Dec. 1,520.) pem kűlömben a testvér nénnye Fér* 
dina'ndal: de a Rirályné tsak más esztendőn jö tt 
a Királyhoz lakni Magyar országba, a).

§· 7Ψ
A z udvari Tiszteknek fösvényfege*

V oltak  ollyanok a Magyar tútorok közö tt, kik a 
K irá ly t, a kinek szép tUlajdonfági valának az ot-

a). P ray Űr V. p. 38. A  levélben Mariae Ca» 
s te llae , és Anna Hdngariaé Regina irattatik. Utóbb 
szbkái lett minden Magyar Királyi Herczeg Asz* 
szonyt Királynénak nevezni.
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szaglásra , a puha életre akarták szoktatni , és ke
gye síégével viszszaéltek, hogy magokat gazdagít
hassák. Ezek, és a melléjük rendeltetett szolgák 
félre tették a reájok bízatott p é n z tb iz o n y fá g  
levelet kértek a Királytól minden számadásaik
ró l, noha számat nem adtak volna néki, és meg 
nem szűntek kérni tőle ajándékot, mellyet δ mint 
kegyes U r , meg nem tagadott tölök. Ezen embe
rek annyira mentek tulajdon hasznoknak keresé
sében , hogy utoljára alig jelenhetett meg vala- 
meily birtokos Nemes az udvarnál , hogy ne kén- 
teleníttetnék némelly részét öltözetjének nékik aján
dékozni. Mert ha valaki drága m entét, vagy lán- 
é z o t, vagy más valameily drágafágot hordozott 
m agán, a melly megtetszett az udvari Tiszteknek, 
a Királyt arra kérték, hogy azt nyerje meg nékik, 
a melly meg is lett mindenkor. Ebből erede tt, 
hogy a Király szüntelen szűkölködne, valamint: 
az a ttya ; és ha valameily derék ember ez felől 
panaszolkodott akár hol i s , azt a feleletet vette 
az udvariaktól, hogy okos polgári fortély légyen 
a Királyt pénzétől m egfosztani, és gazdagítani a 
Nemeseket; mert ha a Király gazdag lenne , kön
nyen megfoszthatná a Nemzetet szabadfágától t 
ellenben a Nemesnek sok jóízágának kell len n i, 
hogy- számos katonákat tarthasson , kiktől függ 
az orfzágnak védelmezése. Ezen tartás által a Ki
rály gyűlöletessé le t t ,  és a Nemesek se a Király
nak , se a tutoroknak nem engedelmeskedtek. Ha 
tö rtén t, hogy a Király ország gyűlést tartson , 
erre kevesen jelentek m eg, és majd mind eggyik 
független urnák tartá  m agát, ki a Királyhoz, és
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Bárókhoz tsak em berfégből; nem pedig köteles- 
fégból mutatott engedelmesféget. Ez a rendetlen- 
fég mindenkor nagyobb, ’s nagyobb le t t ,  és az 
országot nem sokára tsak nem végső veszedelem
be döntötte.

$ . 8 0 .

M a g ya r  ország* állapotja  á T ö rö kö kke l.

E z t  Szeíim Szultán okozta ; mert ez mihelyt Vla- 
diszláv halálát meghallotta , Moldva , és Oláh őri. 
szág' elfoglalásáról gondolkozott, mellyért is oda 
embereket kü ld ö tt, a kik megígérnék az lakosok
nak , hogy a szokott adénak fele elengedtetik né* 
k ik , ha pártot ütnek a Fejedelem ellen, és 6 né
ki meghódolnak. De mivel a Szultán nem sokára 
Egyiptomba m éné, hogy o tt feltett czélját előbb 
végre hajthassa; és a Pápa a Lengyelekkel, ’s 
Magyarokkal rendeléseket tett M oldva, ’s Oláh or
szágnak m egtartásáró l; félben hagyta szándékát^ 
és fegyver nyugvást kért Lajos Királytól. Ezt a 
Magyar Piendek nem akárták néki megengedni; 
mert tapasztalták , hogy a Törökök azonnal bé- 
keféget bontnak , mihelyt azt hasznosnak lenni 
vélik. Zsigmond Király m int tu tor a fegyver nyug
vásra voksolt, és m int Lengyel Király azt való
ban meg is tette Szelimmel. A Magyar tutorok 
mindazonáltal megmaradtak előbbi szándékjokban, 
és ország gyűlést hirdettek a Török ellen külden
dő seregnek fölállítására. (1519.) Erre kevesen je
lentek meg. Azért kéntelenek lettek ök is három 
esztendőre fegyver nyugvást kötni olly föltétel-



le l ; hogy, ha ezt a többi keresztény Fejedelmek 
követjeik által nem akarnák helyben hagyni Kon
stantinápolyban, ezen 1 Fejedelmek tartományiba 
Magyar országon által Szelimnek szabad menetel 
engedtetik. Ámbár az eggyezés illy bátorfágosnak 
látszatott: mindazonáltal a Törökök már a jövö 
tavaszszal (1520.) Jaiczához m en ttk , K nin, vagy 
Tinin várát Dalmácziában megvették , azután Se- 
benikót ostromolták. Ennek a Veszprémi Püspök, 
egy a Királyi tutorok közül , segítfégére m éné, 
de kelepczébe esett, és megölettetett katonáival 
eggyütt. Hamar ez után Szelimnek halála egy ke
vés nyugodalmat ígért Magyar oYszágnak ; mert 
Szolimán, aki helyébe lépett, új j fegyver nyugvást 
ígért. De ez a réményfég elenyészett; mert mind
járt más esztendőn lehetett lá tn i, hogy a Szul
tánnak nincsen igaz szándéka barátfágot tenni a 
M agyarokkal, hanem őket tsak hitegetéssel tarto
gatni ; mert a D una, és Száva mellé jö tt seregé
vel , hogy az ott lévő várakat megvehesse. Azt 
gondolta Lajos, hogy több mint 60000 nemesek 
készen volnának a szolgálatra, parantsolatot adott 
tehá t, hogy hadra*keljenek, de megvettetett pa- 
ran tso latja , és alig jelentek meg egynéhányan, 
akiken tudniillik még a túnyafág , a szükfég, és 
fösvényfég el nem hatalmazott. Héderváry Ferencz, 
Belgrad várának Kapitánnyá Moro Mihályt Hagy
ta maga helyett kórmányozónak, ’s elment. Ez 
egy félékeny, és hívtelen tiszt vala. A várnak na
gyobb ágyúit Zápolya költsön kérte Sarnó várá
nak ostrom lásakor, ’s viszsza nem adta: azon kí
vül se puskapor, se élés nem volt készen: mind
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ezek okot adtak Morénak a r r a , hogy a segítfégül 
küldetett sereget a várba bé ne ereszsze. Szoli
mán két Béget előre küldött, akik Szabátsot, és 
Szumot, noha sok ember veszteféggel megvették, 
ez után Szolimán Belgrádot Slavonia, és Magyar 
ország felöl körülvétette, maga Szervia felól fa
go tt az ostrom hoz, és kétszer tett erőszakot: de 
mind a kétszer viszszaverettetett. A Magyaroknak 
szerentsétlenfégére egy Franczia pattantyús volt a 
Törők táborbati, ki a föld alatt való árkok ásását 
jól érte tte , és egy részét a vár falainak fölvettet
te, Ezen a várbéliek megijedtek; mert az ellenfég 
ágyúitól most már bátorfágban nem maradhattak. 
Még sem akarták megadni m agokat: de M ord, a 
vár Commendánsa, ki a várból kimenvén titkon 
a Törökökhöz, vélök m egeggyezett, reá vette őket, 
hogy a várat a Szultánnak általadnak , tsak hogy 
magok szabadon elmehetnének. Elég volt Szoli- 
mánnak megvenni Belgrádot, amelly ajtaja volt 
Szervia felöl Magyar országnak, és sietett visz- 
sza lakó helyére , hogy ne kinszerittse táborba szál- 
lani a M agyarokat, kik a várat e lőbb , mint sem 
falait helyre lehetne á llítan i,« viszszavehetnék. El 
is érteczéljá t; mert midőn hallaná a Király, hogy 
a. Török viszszafordúlt, elereszté azon kevés szá
mú katonáit, kiket Velenczei pénzen fogadott, és 
a  Dunán lévő hadi hajókat, mellyek egész eddig 
Belgrád alatt voltak, Pétervárához húzatta. Akart 
ugyan annyira bán ta , hogy lebetegedne: de tud
tak az udvari tisztek kedvet szerezni néki , és an
nyira múlatfágokba m erítették, hogy már nem 
gondolkozna többé a veszedelemről. Végre eieü



álmából fölserkcnté ötét a felefégo, aki előre lá
tó , és fontos gondolkodású volt, azt tanátsolvári 
n ék i, hogy tegye méltó tekintetbe magát alattva
lóinál , és mentül előbb keljen fegyverre vélök. 
Könnyen általláthatta , hogy szftkféges engedni fe- 
lefége tanáttsának; azért gyűlést tartott Buda'n, 
(í^'Zí.') mellyben kemény büntetés hozatott mind 
azokra, akik fegyverre kelni nem akarnának; Bel- 
grád elárűlóira is büntetés hozattatott. Az is ren
deltetett, hogy kérettessék Ferdinand Herczeg, 
hogy egynéhány Dalmáczíai, ’s Horvát országi 
várak oltalmazását vállalja magára. Azon kívül a 
P áp á tó l, Károly Tsászártól, és minden délen 
nralkodó Fejedelmektől segítfégkérettetett. Német 
ország mind pénz t, mind sereget ígért Lajos Ki
rálynak ; sótt még a Persiai Schach is szövetféget 
tett véle , és a Római Tsászáfral. Ferdinand nagy 
örömmel vette a Magyarok ajánlását; m ert e’kép- 
pen távoztathatta a veszedelmet hazájától, egy
szersmind bátorfágot szerezhetett magának örök* 
fége megszerzésében, ha a Királynak magzat nél
kül halála történnék. Annakokáért a K irály , és a 
Magyar Rendek nevében Z eng , K lissa, Kruppa , 
Lyka, és Jaicza váraiba katonákat helyheztetett. 
Ezek m indjárt eljövetelök után egy Török sere
g e t, amelly megvette Osztroviczát, és tovább 
akart m enni, viszszaüztek. Midőn a Király Tseh 
országban, ahová akkor ment felefége koronázta- 
tására, ezen ujj ellenféget hallaná, sietett viszsza- 

• jönni, és rendeléseket tett mind azon nemesek
nek, akik kimaradnának a hadakozásból, bünteté
se e rán t, mind a hadra készülő katonák gyakorol-
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tatása felöl,  és e’ végre minden vármegyében külö
nös tiszteket rendelt.

5· Sí·

A z országnak belső erötlenfége.

D e  héjában voltak minden rendelései Lajos Ki
rálynak. A Magyar nemeslég annyira bízott vitéz- 
légében , erejében, és tapasztalásból tanúit hadi 
ludoinánnyábau, hogy elegendőnek tartaná ma
gát nem tsak a Törökök előmenetelének meggáto
lására; hanem még töméntelen erejének megtömé
sére is. Nem igyekezett magát idegen , Fejedelmek
nél vett szolgálat által alkalmatossá tenn i, avagy 
rend ta rtás , és fenyíték által tökélletesíegre vin
ni hazája seregét, hanem inkább azt vélte , hogy 
a bátorfágnak a mértékletleufég, és bújálkodás ál
tal köll nevelkedni, és így mindenkor bizonyos 
lészen gyozedelme. Tehát a nemesek, és más gaz
dag polgárok vendégeskedésben tölték napjaikat, 
és minekutánna a bornak gőze fejőket elfogta vol
na , szomszédjaiknak estek, rabolták , és öldösték 
rnúlatfágból. Ez Dem tsak távúi tö rté n t, hanem a 
Király szemei előtt is, kinek parantsolatját meg
vetek, mivel ifjú , és állhatatlan v o lt, engedvén 
minden kénnyén, ’s kedvén élő hatalmasoknak. 
Még nem volt egészen elnyomva Zapolyának fe-, 
jekezete; mert külömbíéle egyházi, és világi Mág
nások még most is kívánták halálát a Királynak, 
hogy jótévöjöket, Zápolya Vajdát, trónusra emel-, 
hessék. Ami több: egy a felekezetből méreggel 
kezdett forgolódni a Király körül ezen kíya'níág-



nak mentül előbbi végre hajtására, melly szán
dék ugyan világosfágra jö tt ;  de mivel a Király 
kedvelte ö té t, btintetetlen maradtt. A vár Kapitá
nyok , és határ őrzők elhagyván erösíegeiket, ’s 
álló helyeiket, Budán laktak, hol a pom pára, 
fegyveres szolgáknak szám ára, és külömbféle mii- 
latfágokra nézve a Prelátusokkal vetélkedtek egy 
olly időben , midőn a Király szűkölködve , és mint
egy elhagyattatva várában, mint valamelly pusz
tában búsulva fontolgatás és várá fejére a jöven
dő veszedelmet. Mivel a mértékletlen kőltfég meg
emésztette a nemesek, cs Prelátusok jövedelm eit, 
a hamis pénz veretés jö tt elő. A régi jó pénzből 
maga a Királyi udvar rósz, és alávaló pénzt ve- 
rettetett. Azért a külső országi usorások kivivék 
a jó pénzt, és megvesztegetve adák viszsza a Ma
gyaroknak. Ez után ismét jó pénz verettetett: de 
a Fö Rendek ennek értékét a magok tetszése sze
rént majd följebb emelték , majd alább szállítot
ták. A szegényebbek, mi több: a parasztok is ha
mis pénzt tsináltak, és nem volt semmi btinteté- 
sök. Az Egyházi Renden lévök is minden féle er- 
koltstelení'égre vetemedtek. A keresztény vallás 
igen rósz állapotban vala; mert a nemzetnek na
gyobb része kész akartva tudatlanságban hagyat- 
tatott. Némelly részeiben az országnak még Husz- 
szíták laktak, akik mivel a keresztény hitnek igaz- 
fágait feszegették, gyűlöletesekké lettek, és üldöz
te tek  : de azért ki nem irtattathattak-
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A  Lutheránusok eredete Erdélyben.

A -  Huszszítákon kívül ujj elleníegei támadtak a 
keresztény katolika hitnek Magyar országban , tud- 
nüllik a L utheránusokat Luther írásit, mellyeket 
a Németek nagy kíváníággal olvastanak,. mivel 
ö elüttök mind eddig isméretlen vallásbéli dolgo
kat anyai nyelven, és érthetőképpen adának e lü ; 
a  Német országi kereskedő városokban némelly 
Erdélyi Szebeni kereskedők kezek közé vették, 
és ezek már 1520-ban alkalmatosfágot adtak egy 
kis Lutheránusi társafágnak fölállítására, amelly 
nemesekből, és polgárokból állott. Rét esztendő 
múlva Vág Újjhely egészen, és Szebenpek nagy 
lésze Erdély országban a Luther tanítására állo tt, 
mellyet annál könnyebb volt megtselekedni, mi
vel az országnak akkori állapotja szerént mind- 
eggyik azt tehette , amit a k a rt, ha tsak bírhatott 
szomszédja erejével. A Szebeni polgárok nagyon 
ellenkeztek az Esztergomi Érsekkel, és az Érseki
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a") Historia diploinatica de statu religionis E- 
vangelicae in H ungária: oder der zveyte Theil 
von Lehmans Reiohshandlungen , oder Historia der 
evangelischen Religion 1710. p. 3. Historia eccle
siae Reformatae in H ungária, et Transilvania ex 
monumentis fidedignissimis aviro quodam doctis
simo ( Paulo Ember) magnam partem congesta, 
nunc autem accessionibus multis locupletata a F. 
Ad. Lampe. Trajecti ad Rhenum. 172g. p. 53.



Esperessel; mert nem akarták m egengedni, hogy 
ezek k i, ’s bétehessék náiok az egyházi szolgákat, 
egyházi törvényt szolgáltassanak , minden jószág
ból tizedet vegyenek, és az egyházi Renden lé
vőknek, valahányszor az Esperes egy vagy más 
polgárra átkot hoz, közönfégesen hatalmat enged
hessen az Isteni szolgálatnak eltiltására. Oka az 6 
ellentállásaiknak az egész Szász nemzetnek régi 
tzabadfága v o lt, és ugyan ezért Gróf Pemphlin- 
ger Márkus pártjokat fogata , aki meg akarván ta
nu ln i, minému hatalommal b ú t régi időkben az 
Egyházi R end , Luther írásit általforgatta, és ezek 
által buzgó követője leit Luthernek. Okai a Király 
előtt mind sikeretlenek voltak, mivel ez más egye- 
bet nem h itt, hanem amit az Érsek néki mondott. 
Azért a parantsolatok ollyanok lettek, amiilye
neket az Érsek, és az Esperes akartak : mindazon·: 
által György Érseknek halála azoknak végre haj
tását meggátolta. Hamar ez u tán , midőn Prága 
felé utazna L ajos, egynéhány Lutheránus váro
sokra akadtt M orva, és Tseh országban , kiket ül
dözni kezdett nem tsak önnön m agától, hanem 
még a Püspököknek ösztönözéséből is ,  akik ép
pen meg «em engedhették, hogy ezek az ujj val
lásinak elhaggyák a m ise , és a többi szentfégek- 
nek gyakorlását; hogy az Egyházi pásztoroknak 
nagyobb részét, és majd minden szerzeteseket el
űzzenek magoktól. Magyar országba való viszsza- 
jövetelekor is nyilván valóvá tette keresztényi buz- 
g ó íag á t; mert az ország gyűlésén nem tsak ha
lállal , 's minden jószágjok elvesztésével fenyeget" 
te a Lutheránusokat-, hanem még az Esztergom
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Évseknek m égis parantsolta, hogy Szzbenben vis- 
gáltasson meg minden házakat, és az azokban ta
láltatott könyveket égettesse meg mindeneknek 
szeme láttára. Ezen utolsó parantsolat más esz
tendőn végre hajta to tt: de azá lta l az ujj tanítás 
nem hogy m eggátoltatott volna , hanem még to
vábbra terjesztetett. Mert a Szebeniek azt gondol
tá k ,  hogy azon könyveket, m dlyek olly nagy 
szorgalmatosfággalfölkerestetnének, lehetetlen vol
na megczáfolni; és egy véletlen e se tt, melly a 
könyveknek megégettetésekor tö rtén t, sokaknál 
tstidának ta r ta to tt , és az azokban foglaltatott igaz- 
l'ágot mintegy bizonyítani látszatott. Történt tud
niillik, hogy egy Zsoltáros könyv a lángtól föl
vettetvén , az Érseki biztosra esne , és annyira meg
rettentené, hogy a guta ütésben meghalna. A pol
gárok hatalrnasbak voltak , m int sem hogy az É r
seki biztosok fenyegetésétől félhettek volna , és 
az ujj vallásban megmaradtak. Reménylétte ugyan 
az Érsek, hogy átok hozással megalázhatja őket, 
azért parantsolá a Plébánusoknak, hogy ezt vasár
napokon mondanák ki nevezet szerént minden Lu
theránusokra : de ezek még kinevették a Plébáno
sokat , és utoljára a városból kiűzték. Pemphlin- 
ger , a Szászok Grófja oltalma alá vette a Luthe
ránus Papokat az Érsek, az Esperes, és a város 
tanáttsa ellen, iskolákat á llítta to tt, mellyekben 
számos lett a tanúló ifjúfág. A városból falukra, 
és külömbféle várakba a nemesekhez mentek az 
újj tan ítók ; sok Erdélyiek Vittembergbe utaztak,^ 
hogy mayától Luther Mártontól tanítást vennének. 
Az Esperes, és az elüzettetett katolikus papok
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mindeneket T mellyek vélök történtének , az Ér
seknek m egírtak, ki a történeten úgy m egindult, 
hogy Pemphlingernek elüzetését kérné a Király
tól , a Szászok inegzabolázására pedig fegyveres 
embereket. De ehez se kedve , se tehetfége nem 
volt a Királynak. Maga a Királyné látszatott Lu
thert szenvedhetni , és megengedte , hogy eggyet 
írási közül (1526.) néki ajánlhasson, a) Azomban 
még is a Püspökök olly rendelést nyertek ki az 
ország’ rendjeitő l, hogy minden Egyházi , és vi
lág i, ha valamelly Lutheránuson hatalmat vehet
nének , azt minden további visgáltatás nélkül meg- 
fogattathassa, ’s égettethesse. (17. Jul. 1526.) Ez 
a parantsolat Pemphlingernek küldetett Szebenbe, 
hogy ó vinné véghez: de nem tselekedte ; hanem 
a Királyhoz m e n t, hogy elejébe adja mind azon 
rendetlenfégeket, mellyeket ezenparantsolatnak tel- 
lyesitése okozhatna, és kérte ötét anpak viszsz* 
vételére.

5· 83·

Szolimán Lajosnak hadat izén.

G ondatlan tselekedet volt, hogy a Püspökök, és 
a Király fegyverrel akarták kiirtani a Lutheránu-
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a). Arnold Kirchen - und Ketzer hist. II. Th. 
S. 74. Kollár tanátsos Ür, de originibus, et usa 
perpetuo po test, legislatoriae circa sacra Apóst. 
Reg. Ungariae p. 120. Hogy a Király önnön ma
gától indúlt f ö l  a Lutheránusok ellen , kitetszik egy 
leveléből, mellyben kemény kifejezésekkel fr 1525- 
« Saxoniai választó Fejedelemnek.



sokat, mert ezeknek felekezete már akkor szánó» 
vo lt, és éppen akkor Szolimán már Magyar or* 
szag ellen készült. Ez a kegyetlenkedö Fejedelem 
egész eddig Asiában, és Afrikában győzedelmes
kedett , utoljára a Johannitákat Rhodus sz ige té 
ből kiűzte. Azt gondolta , hogy a keresztények’ 
ereje egy altaljában a Johanniták vitézíégében áll, 
kiket mivel már m eggyőzött, a többi keresztény 
tartományok’ ereje is elenyészett. Azért illy szo
katlan módon izent hadat (20. Febr. 1524.) Lajos 
K irálynak, tudniillik: hogy Magyar ’s Német or
szágot megakarja venn i, és kiirtani a keresztény 
teligiót. A Király hasonló hangon felelt viszsza , 
és azonnal gyűlést hirdettetett P estre , hogy az 
országot hadra készittse. Itt minekutánna elejébe 
adta volna a Rendeknek a veszedelmet, és aján
lotta volna , hogy nyúljanak foganatos eszközök
höz a hazának védelmezésére, Budára viszsza 
méné.

■ $· 84·

VerbÖcty István Hatvanban pártütést indít.

A lig  ment Budára Lajos K irály, m áris  pártütés 
tám adtt; ha m indjárt nem δ ellene is , legalább 
hív tisztjei ellen. Tudniillik Verboczy a Magyar 
törvénynek’ készítője fölkelvén a gyülekezetben, 
szemök elejébe terjesztette a Rendeknek az or
szág rósz á llapotját, és ollyj hathatósan , hogy 
tsak nem mindnyájan megindulnának beszédjén. 
Az ország rósz állapotának okául adta a Király
nak ifjúí’á g á t, és a Főbb királyi Tiszteknek fős- 
vény légét, ’s vakm eróíégét, kik a K irályt ked*

190 Uí J ABB T ő K T Í  S1ETÍK.



vökre forgatták ; azt v ita tá , hogy közel légyen 
az országnak végső veszedelme , és arra kérte min
den haza szerető férfiakat, hogy menjenek Hat
vanba véle , és nyúljanak foganatos eszközökhöz 
a haza szabadítására. Volt foganatja a beszédnek; 
mert tudva v o lt , hogy az udvari tiszteknek vá- 
doltatása igaz légyen: azért sokan elmentek Hat
vanba véle. Verböczynek korántsem  az voltaczél- 
j a ,  hogy hazájának szolgáljon, hanem hogy ma
gának használhasson , és Zápolyártak. Azért min
den tehetségét, melly mostanában nagy v o lt , ar
ra fordította , hogy a melly személlyek föltett 
szándékának végben vitelében akadállyára lehet
nének , elmozdíthassa. Tehát egy bizonyos Zobi 
Mihály segitfégével letett minden korona tiszte
ket , kivévén az Erdélyi, Dalmáczia, ’s Horvát 
országi Vajdákat, hivataljokból, és külömbféle 
törvényeket h o zo tt, mellyek a Rendeknek a Ki
rállyal való eggytítt uralkodását nagyobbra ter
jesztették. A Király parantsolta n ék i, hogy men
jen felekezetével eggyütt viszsza Pestre : de ez a 
P alatínust, ki a Király parantsolatját elejébe ad-, 
ta , m egtám adta, és megölte volna, ha tsak alat- 
tomben el nem ment volna. Hallván ezt a Király, 
δ is erőszakhoz készült, Tanátsosait udvarába 
hivta, hogy a pártosokra hozandó büntetésről vé
gezne. Ez hogy annál szabadabban mehetne vég
hez, mihelyt a Hatvani pártütésnek környülállá- 
sit elöladta , bément egy közel lévő szobába, és 
várta a Tanátsosok’ íté le té t, mellyet azonnal vég
hez akart vitetni. A Tanátsosok meg nem eggyez- 
tek magok közt a büntetés mivoltáról, Az Eszter-·
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gomi Érsek ez felöl Gróf Frangepán Kristóffal 
sokáig vetekedett, kit maga ítéletére akarván hoz
n i, midőn barátfág képpen megfogná szakállát, 
tóle egy ököllel ütést kapott orczájára. Ebből zen
dülés tám adtt és utoljára mindnyájok közt vere
kedés. Némellyek fegyveres szolgákat hivának elő: 
de a Király hamar közöttök term ett, és békefé- 
get parancsolt, a melly tsak ugyan meg is lett. 
Ez utáti a Grófot három napi fogfággal büntette, 
és igyekezett, noha héjában békeféget tenni a fel
háborodott férfjak közt. A Gróf elhagyván az or
szágot , Német országba méné , ’s a tanátskozás ab-, 
ban m aradtt. VerbÖczy azonban a pártos feleke- 
zettöl Palatínusnak választatván; azt kérte a Ki
rálytól , hogy menne Hatvanba , és a tőle feltéte
tett rendeléseknek írná alá magát. Ezt mivel nem 
tselekedte, ezt a feleletet vette Verböczitöl, hogy 
a Hatvani Decretum 5 nála nélkül is ország tör
vényének fog tartatul. A Király minden nagyobb 
törvény székekhez levelet i r t ,  mellyben ezen De- 
oretumot helytelennek jelentette.

§· 8j·

Törökök' veszedelme.

A z  alatt némellv Török országi helytartók sere* 
get gyűjtöttek, hogy Szolimán akaratját Magyar 
országra nézve tellycsítsék. Tehát a Verbösánji 
Sangyiák Bosnyák országban 15000 emberrel a 
Szeremi Fejedelemfégbe ü tö tt;  de az Érsektől, 
Töm öri Páltól^ meggyözettetett ,” s megölettetett 
U sref, a kinek helyébe lett Sangyiák, boszszút

akarván



akarván álla n i , Jaiczát aoooo. körülvette. Ez 
«Ily véletlen, és olly hirtelen esett, hogy a vár 
őrzőknek iciejök a készülethez nem lehetne. Lajos 
Király parantsolá a följebb említett Frangepán- 
n a k , hogy iparkodjék segítfégére menni a várbe
lieknek. Ezt a parantsolatot tökélletesen véghez 
v itte ;  mert megjelent 16000 emberi el, az egész 

sereget fél hold módjára terjesztette , es az egyik 
szárnyát ütközetre eresztette , midőn azon' an a 
másik r sz 1 a * nem a tároshoz érne , és e’képpcn 
külde a városba mind puskaport, mind katoná
kat. Minekutánna ez így lett volna , hátra tolta az 
eilení’éget, és tábort vert, meilyböl harmad napra 
az ostromlókra rohant, sokat közölök fölkonczolt, 
a többit széljel űzte. Ezen vitéz maga viseletéért 
a Király ötét Dalmaczia, ’s Horvátország védel
mezőjének nevezte.

§. 86.

V e rb ó c zy  fe lekeze tén ek  elnyom atása. Ívé· 
szilie tek  a T ö /ö k  háborúra.

A második gyözedelem bátorfágot öntött a Ki
rály szivébe , úgy , hogy a Rendeket Rákos rnez- 
zejére gyűjtene, és sereget kérne tölök , mellyel 
mind a Törökökkel megharczolhasson , mind a 
Verböczy felekezetén vakmeröfégéért böszszút áll
hasson.-Ez az utolsó jóvá hagyatott; mert a je
lenlévő Mágnások, kiket Verböczy hivatalnokból 
kiforgatott , illendőnek tartották Ötét felekezeti
vel eggyütt törvényesen megbüntetni. Azért mind 
ő ,  mind Zobi számkivetésre ítéltettek; Báthory 

H l  Darab. N
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István 'Palatínusnak ism ertete tt; és áz rendelte
t e t t , hogy ez után semminémü Palatinus lé ne 
tétessék hivatalából, ha tsak az ország Rendjel 
valamennyen ótet halálra méltónak nem ítélik va- 
lamelly gonosz tselekedetéért. Hogy kiki lássa ; 
hogy a Verbőczytöl szemre, hányatott hibák elhá^ 
láttatnak , az parantsoltatott, hogy a Luteránu- 
sok kiirtassanak, és a Fugger nemzetfég, melly 
akkor leginkább űzte a kereskedést Magyar or
szágban , és a pénz verés at ő gondviselésére volt 
Fázva, a kintsártól eltiltassék ; nem kiilömben az 
idegenek is az országból kifizettessenek, és a Tsá- 
szári , ’s Velenczei követek haza küldettessenek. 
Végtére hatalom adatott a Királynak is, hogy se-; 
reget gyüjthessen, és ebbe külső országiakat is 
Tiszteknek fölvehessen. Kitetszik ezen rendelésből; 
melly igen rósz volt akkor az igazgatás állapotja i 
mert az intézete józan értelem ellen való dolgokat 
foglal magában , mellyek egymással egybe nem fér
hetnek , és tsak azért hagyattak helyben á K irálytól, 
hogy kedve teljék mind eggyiknek a felekezetekből. 
A Magyarok tunyák, és erőtlenek lévén, kéntele- 
liek voltak p é n i t , és katonát kérni más országok
ban : mégis a Püspökök, és Nemesek kivánfágá- 
ra minden idegennek kiköllött volna az országból 
takarodni , valamint a Lutheránusoknak kiirtatni; 
a kik született hazafiak voltak. A Velenczei pénz 
forgando volt Magyar országban, nagy summa 
pénz kifvántatott a háborúra, és mégis a Velem 
czeiek, és a Fugger kereskedők hántás nélkül nerri 
maradhattak, noha ezek nélkül pénzt nem lehetett 
nyerni, üzen üldözés tsupáu azért esett^ mivel



némelly Nemesek irigy szemmel nézték azt a hasz« 
not,  mellyet ezek vettek a kereskedésből , és azt 
más többekkel eggvütt magokévá kívánták tenni. 
Tovább: kiadtak aTsászári követen, noha a Tsá- 
szár seregében volna minden reményfégjök, és a 
Tsászár testvériének az előtt egy kévéssé köllött 
őrzőket a Horvát országi várokba szállítani; mi
vel Zápolya felekezete nagyon fé l t , ne talántán a 
Tsászár még jobban megerősítse Magyar ország
hoz való örökös jussát. A Decretum mindjárt a 
közel lévő gyűlésen megerősíttetett, melly aikal- 
matosfággal a külső országi réz pénz’is megtilta- 
tott. A Király Kelemen Pápánál keresett segítí'é- 
get, mellyet ez igyekezett ugyan megszerezni né· 
ki: de mivel Károly Tsászár Ferenczel a Francziák 
királlyával terhes hadat viselt, mellybe majd min
den Európai hatalmasfágok bé voltak keveredve : 
sehol meg nem halgattatott. Mindazonáltal még
is 60,000. aranyat, és 4000. katonaKat szerzett né
ki ; azon kívül megengedte, hogy minden tem
plom edényekből pénzt verettethessen . ’s katonát 
fogadhasson : a melly úgy is lett. A Német. Ren
dek ugyan megígérték a számos sereget néki : de 
a hitet érdeklő viszálkodás annak megszerzését 
nem engedte. A Tsebeknek, Luzácziabélieknek, 
és Morváknak parantsolta Lajos, hogy számos se
reget készítsenek: de külömbféle Mágnások fél
vén , ne talántán a Király ez által hatalmas lé
gyen , és megbüntesse a Királyi jövedelemnek be
szedőit a tsalárdiagért , azt izenték a Tseh len- 
deknek, hogy nem volna szükfég sok katonákat 
küldeni, mivel Magyar ország ellent állhat a Tő-
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rököknek; mert ezek ugyan sok, de nagy ré
széin fegyvertelen népekből állanak ; sok Zászlók 
alá vannak ugyan ostva ; de a Szultán ezt azért 
tselekszi , hogy serege az ellenfég előtt nagyobb' 
nak látszatassék, mint sem valóban légyen.

S. 87·
Szolimán Péteri·árát elfoglalja.

V ég re  Szolimán hogy teliyesíttse fenyegetését * 
és boszszút álljon Bosnyák országi helytartóinak 
kettős veszedelméért kiindílá seregét Konstanti
nápolyból. Λ Király parantsolta , hogy minden , 
a ki köteles volna a hadiszolgálatra, második Jú
liusban Pest alatt fegyveressen jelenjen m e g ,5re- 
ménylvén , hogy Pé tervára , mellynek ostromlá
sára Szolimán szándékozott menni , sok ideig el
lent álhat a Törököknek. Ide érkezvén Szolimán, 
a várost mindjárt az első reá rohanással elfoglal
t a ;  a várat pedig azután nem sokára , minékntán- 
na egy részét a falaknak bélövette volna. A Ma
gyarok nem gondolván Királlyok’ parantsolatjal· 
Val ·, tsendesen jószágaikon megmaradtak» A Ki
rály hí hdazonáltal mintegy 3000. emberrel Szo
limán ellen indulni szándékozott, reSnénylvén, 
hogy nem lészen szerentsétlen , ha az Erdélyi Vaj
da Zápolya János 40,000. emberrel, valamint meg- 
jj.1iantsolta néki, más felöl mutatni fogja m agáta  
Törököknek. A Király bárorfágán sok Nemesek 
fnegszégyenültek , és ez által katonáinak száma 
mint egy i ;ooo re nevelkedett. A Szultán meg
vett minden Duna melléki sánczokat t azokat el·



hányatta Ujjlakkal eggyütt, és sietett Eszék alá. 
Most ma'r szükféges volt a Drávához katona'kat 
szállítani, hogy ne engednék általjönni Magyar 
országba: arra való nézve a Király Ba'thori Pala
tínust szóilítá meg, hogy 5 végezne el mindene
ket. Ezt a nemesek követni nem akartak ; mivel 
régi szabadfágjok szerént tsak a Király vezérlése 
alatt tartoztak hadakozni. A Király 'znunk eleié
be rakta szükféges voltát az engedelmesfégnek. 
De ezek észre vétették véle jussaik fölbontásából 
származott kedvetienfégjöket, és úgy mutatták 
magokat, mintha széljel akarnának menni. Tehát 
kíntelen lett a Király nálok maradni.

§■ 88.

jyjohátsi ütközet.

A- tábor helyéül Moháts mezeje rendeltetett. Ide 
kölletik vala jönni az Erdélyieknek , Horvátftknak, 
Tseheknek, és a pénzen fogadott Németeknek rs , 
akik külörnbféle részekről igen lassú lépésekkel 
közelgetének. Azonban az volt a szándék, hogy 
Szolimánt az általmenet.eltol legalább elijeszszék, 
hogy ha nem lehetne eltiltani. De ez több kémek
től értvén a Királyi seregnek kevés szám át, a Drá
vához méné, és ugyan ezen okból a Király, hogy 
ne kíntelem'ttetne a Szultánnal ütközetbe ereszked
ni , azt parantsolta katonáinak , hogy ha'tramen- 
nének. De ezt is, valamint az előtt a hadi készü
letre adatott parantsolatot, seregének eggyik ré
sze sem tellyesitette ; úgy hogy a Püspökökön kí
vül tsak egynéhány nemesek voltak szófogadók,
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akik Báth mellet! vontak sátorokat. Azonban Szó« 
limán a Dráván altaihata , melly miau újjonnan 
tanatsKozának a Magyarok. A régi katonák biza
kodván hu es nevükben , és nemzetjök vitézíégé- 
ben , helyben akartak a Törökkel megharczolni. 
A Fö vezér is Tömöri P á l ,  hajdani kolduló Barát, 
mostanában pedig Kalotsai Érsek, talán még most 
is a Szerémi Herczegfégben nyert gyözedelemnek 
ditsöfégétöl élesztetvén, harcz.ot javasolt, és mi
dőn elejébeadatnék, hogy lehetetlen légyen 130CO 
embernek elegendő ágyú nélkül 200000 Törökö
ke t,  kiknek bövféges ágyúi volnának, viszszaver- 
n i , azt felelte, hogy 0 titkon eggyet értett a Gö
rögökkel, és Európai keresztényekkel, kiktől azt 
az Ígéretet vette , hogy az ütközet alatt által fog
nak menni a Magyarokhoz ; kikre ö annál inkább 
bizhatja m agá t , mivel az ágyúk egyedül az ö ke
zükre volnának bízva. A Király tehát, és a többi 
józanabb gondolkozású vezetek kőiteknek lettek 
engedni a nagyobb számmal lévő felekezetitek, is
mét öszveállott mind a két tábor, és Mohátstól 
nem meszsze várták a Törökök jövetelét. Szoli
mán egy dombra szállo tt , mellyet jól megraka
tott ugyan ágyúkkal, de golyóbisai a Magyarok 
táborához nem érhettek. Hozzá fogtak a harczhoz 
mind a ketten. A Törökök, hogy ágyúikhoz tsal- 
hassak a Magyarokat, megtámadták őket álló he
lyükben , és elég nagy .veszteséggel hátra nyomat- 
tattak. A Király, és az Érsek nem vévén észbe, 
hogy azoknak futása többuyire tettetés légyen, 
ntánnok estek, és mintegy tíz lépésnyire futot
tak az ágyúkhoz; amidőn ezek ellenök durrogá·



nak. A k á r , mellyet ezek tettek, a sűrű füst , és 
p o r ,  mellyek miatt semmit nem lehetett látni , és 
az ordítás zűrzavarba hozta a Magyarokat. A Ki
rályi testörzök nem vigyázván a Királyra, elfu
to ttak , és másfél óra alatt a Törököké lett a gyö- 
zedelem. ( 29. Aug. 1,526.) Ez olly véletlenül esett, 
hogy a Szultán kételkedne ra j ta , és egész estig 
eggyütt tartaná katonájt; mert a Magyarok futá
sát hadi fortélynak gondolta lenni. A setét éjsza
ka , és a reá következendő zápor eső megtartott 
életben mintegy 4000 Magyarokat. A többi levá
gatott , vagy a futás közt a tavakba m erü l t , ’s 
megfullad», vagy elfogattatván, a Török tábor 
előtt agyon vágattatott. Az elestek közt voltak a 
két Érsek, öt Püspökök , és több mint ötszáz Bá
rók , és nemesek. Szolimán dárdára tétetvén a 
Püspökök fejeit, gyözedelem jeléül sátora eleibe 
állíttatta. A Palatinus, noha a köszvénytj)lnagyon 
gyötrette tne; mégis megrugaszkodván lovával, 
elszaladó». A Király is sietett Péts felé: de mi
dőn Tsele patakját gázolná lova, hátra dűlt, és 
ötét a sárba nyomta. Tzettericz Ulrik, egy Sléziai 
születésű ember kiemelte ugyan lova alól: de azon 
szempillantásban, hogy a sisakot fejéröl lehúzta, 
kiadta a lelkét. Tzettericz a Királynéhoz menvén, 
férje halálát néki megmondotta. Hóit tetemét ru. 
hátalan tsak két hónap múlva lehetett föltalálni , 
és ugyan egy halom a la t t , mellyet bizonytalan , 
minémü emberek hánytak vala reá. Innen kivétet
vén , Székes Fejérvárott a Királyok kriptájába te- 
«íettefcett.
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Szolimán M agyar országot pusztítja.

A siralmas ütközet napján Frangepán Gróf tsak 
nem a Drávához ért táborával: a Tseh', és Mor
va országi katonák már Győr, és Fejérvár között 
utaztak; Zápolya egész a Tiszáig ért. De amazok 
hallván hírét az ütközetnek , viszszafordúltak , tsak 
maga Zápolya maradtt sátor alatt. A Királyné Bu
dáról Posonyba futott, kinek példájára a vár Ka
pitányok, a lakosok, és a katonák elhagyván ezt 
a régi fö várost más egytbb szomszéd városokkal 
eggyütt, elfutottak. A Szultán seregének egy ré
szét dél felé kiterjesztvén , Aurána várát a tenger
nél, a Johanniták lakóhelyét megvette, ’s széljel- 
hányatta a) ; maga Budára , és innen Esztergom
ba méné. Némelly parasztok , és szerzetesek Vis- 
segrádot a benne lévő kintsel eggyütt védelmez
ték a Törökök ellen, és megtartották nem kü
lönbben Esztergom várát is egy alltiszt egynéhány 
szabad akaratú katonákkal. Buda, amelly majd 
hogy egészen üres nem m arad tt , a Királyi palo
tának valamelly kevés részét kivévén, földig le- 
rontatoit , ’s ροπ-á égettetett. Esztergomtól nem
w--------- ----------------- ----—--——.....................................

a) f i  as ϋ ι  oiss. hist, de prioratu Anranae p. 
gf>. Lz áh Λ a Johannita Rend megszűnt Magyar 
nyelven lej ze'He ni , noha »; ég azután is szokott egy 
ideig Gubernatorem Prioratus Auranae rendelni. 
A z  A u r á n á l  Priornak titulusa  154g lan a Zágrd·· 
b i Prépostjággal egybe kaptsoltatott.
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meszsze Maróinál 25000 férjfiak, ’s aszszonyok 
szekerekkel magokat bekerítették, honnan az os
tromló Törököket többször viszszaverték ugyan; 
de végtére ágyúkkal agyon lövöldöztettek. Ez után 
Szolimán általmenvén a Dunán, seregét a Tiszá
nak fordította, és viszszavezette Görögországba; 
mert hallotta, hogy Kalender Bey pártot ü tö tt ,  
és Asia tartományit tsak nem egészen elfoglalta. 
Valamerre járt keit ez a kegyetlen fejedelem, 
mindenütt tűzzel, ’s vassal emésztett mindeneket; 
az öregeket megölette, az ifjakat örökös rabíag- 
ra vitette : mindazonáltal sehol sem hagyott őri
zi teket; honnan láthatni, hogy még akkor nem 
volt szándéka Magyar országot Török tartomán
nyá változtatni.

Z Á P O L Y A  J Á N O S .
§. 90.

Zápolya János Királyjágra kívánkozik.

Z z  Á p ó l y a  János, ki a Mohátsi ütközet után 
ha/ája kedvéért valamelly hasznos dologhoz fog
hatott volna , vesztég m arad tt ; mert nem akarta 
katonái számát fogyasztani, hogy a koronát annál 
könnyebben magáévá tehesse. Ez a szándék vitte 
otet a rra ,  hogy nem sietne úgy a Királyhoz , amint 
kötelesíége kívánta, mellyhez közelebb jutotta sze- 
rentsétlen ütközet á l ta l ; mert ebben VerbŐczynek 
legnagyobb ellenfégei, ki az δ felekezetének feje 
volt, életüket vesztették. Mihelyt Szolimán eltá-



vozott, kérette a Kira'Iynét, hogy rendelne időt 
a Király választásra, reménylvén , hogy az ö fe
lekezeti győzedelmeskedni fog az Ausztriáin, és 
övé lészen Magyar orsza'g koronája. Engedett kér 
résének a Királyné, és 26. Novemberre ország 
gyűlést rendelt. Azonban Báthory által tudtára 
ad itta jnindeggyik ország tagjának különösen „ 
hogy azon tsupán az ország védelmezésérol, nem 
pedig a Király választásról lészntk a tanátskozá- 
sok. Az  alatt a Kira'lyné igyekezett a Rendeket 
arra bírni, Hogy a testvérjére Eerdinandra vök. 
soljanak , melly kívánfágának teljesítésében Bá. 
thory annál inkább segítfégére leüt, mivel tudta, 
hogy ha Zápolya Király leend, δ letétetik híva- 
taljából, és helyette Verböczy lészen Palatinus, 
Azért értelmesen elejébe adta a nemzetnek, a FÖ 
Herczegnek, és az ö testvériének Károly Tsászár- 
nak hatalmát,; szükféges voltát a külső országi 
seregnek a Törökökre nézve, és olly sokszor es* 
küvéssel erösíttetett örökös jussát az Ausztriai 
Háznak, és még a FÖ Herczeg aszszonynak An- 
nának közelebb való jussát Magyar országhoz, 
mivel az volt eggyetlen egy nénnye a megholt Ki
rálynak. Ezek után elejökbe adta más külső orszá
gi származású Magyar Királyoknak, úgymint Ná
poly országi Károlynak, Lucemburgi Zsigmond- 
m k ,  Ausztriai Albertnek , és Lászlónak uralkodá- 
s á t , kikkel megbizonyította, hogy a haza fö tör
vénnyel nem ellenzik a külső országi Fejedelmek
nek uralkodását. Zápolya baráti ezt az utolsó pon
tot igyekeztek megeroteleníteni, és mivel jól tud
ták, hogy Ferdinand vitézfége, és hadi tudomán-
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nya némelly haza szerető férfiakat figyelmetessé 
tett,  bőven kezdenek szóllani a paraszt háború
ban tett érdemeiről a Zápolya Grófnak , de még 
többeket az ö attyának vitéz tselekedeteiröl, A 
Grófnak ugyan elég hatalma volt; de akkora még 
sem volt, hogy azt az Ausztriáéval egybe lehetett 
volna hasonlítani; mert ö tsak a Szepesfégi alatt* 
valókban bizhatott, nem pedig az Erdélyiekben 
is ,  a kiktől megvettetett: mivel egynéhány esz
tendők előtt a Törökök elől Budára szaladtt: mel- 
lyért midőn viszsza menne, nem akarták többé 
megismérne Vajdátoknak. Ezek közt több Euró
pai Fejedelmekhez , sött még a Török Szultánhoz 
is küldött segitfégért. De amazoktól, kivévén az 
egy Franczia Udvart meg nem halgattatott; a 
Szultán pedig még nem is látta követjeit, mivel 
ezeket a Magyarok utói érték, ’s megölték.

§· 91. .

Z ápo lya  Székes Fehérvár o tt  m egkoronázta tik .

Illy környül állásokban sziikfégesnek tartotta Zá
polya, hogy még az ország’ gyűlése előtt trónus
ra emelkedjék. E’ végre Várdai Pált Esztergomi 
Érseknek nevezte, és a koronát kezéhez vette. Ez 
után Tokajba m ent, a hol jó barátitól Királynak 
ismértetett, ’s hirdettetett. Innen sereggel Székes 
Fejérvárra indúlt olly szín a la tt,  hogy a még el 
nem temettetett Lajos Király testét illendő pom
pával őseinek temető helyére tétesse. Hivatta ugyan 
a Királynét is más egyébb Fő Renditekkel: de 
amaz mentegetvén m ag á t ,  elmaradft; ezek pedig
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majd mindnyájan megjelentek. Más nap reggel á. 
temetés titán ( u .  Nov. 1,526.) minekutánna a ka
pukra , ntszákra, piaczokra, és templomok’ ajta
jára őrzőket rendelt volna katonáiból, azt kívánta 
az ország rendjeitől, hogy a Káptalan templom
ba menjenek Királyt választani. Még előbb, mint 
sem ezek mindnyájan eggyütt lennének, a kato. 
náktól Királynak kiáltatott, és az ö általa újjo.n- 
nan tétetett Püspököktől megkoronáztatott,

92,

Ferdinand Posonyban Királynak választatih»

I lly  b á to r , és szerentsés tselekedetén Zápolya- 
nak a Királyné , és a Palatinus meg nem retten
tek , hanem a kirendeltetett időre Posonyban meg
jelentek a gyűlésen. (26. Nov. 1526.) Ezen a gyű
lésen , a melly itt legelső v o l t , minden rendelé
seit Zápolyának helytelennek lenni jelentették , és 
I'erdinándot Királynak választották. Kívántak egy, 
szerstnind, hogy a Fejedelem azonnal hazzájok 
jöjjön, és alázza meg Zápolyát fegyverével. De 
ö nem mehetett azonnal hozzájok , mivel már egy 
holnappal előbb a Tseh Rendektől Királynak vá
lasz tato tt , és kéntelgn volt előbb Ide menni a ko
ronázásra , és a Nemzet szabadfágának megerő
sítéséire, Mindazonáltal a koronázás más eszten
dőre hallasztatott. Az özvegy Királyné Zápolya 
követőinek közönféges botsánatot hirdettetett a 
gyűlésen; Ferdinand pedig minden M agyarnak, 
a ki ö é r te ,  vagy a Királynéért üldözést szenved
j e ,  oltalmat, menedék helyet, elég tételt Ígért



örökös tartományiban * ’s esztendöbéli fizetést. (,30» 
Nov. 1526.) Ez sokaknak szivére hatott,  és azt 
tselekedte , hogy számosán a Királyné zászlója alá 
sereglenének. Frangepán , egy a Zápolya követői 
közül Stájer országot * és Ausztriát kiakarta rabol
ni , és azt javasló a Királynak, hogy ö azomban 
járjon föl ’s áíá Magyar országban . és kínsze- 
ríttse a hatalmasbb várak birtokosait a meghódo
lásra. De e z ,  nem tudhatni mi okból, bé nem 
Vette ezt a hasznos tanátsot. Hihető, hogy attól 
félt, ne talántán tsapatokban járó katonái kelep
c éb e  essenek i és lévágattassanak ; aiért nem akart 
vélök előbb táborba szállni, mint sem a Francziák- 
lól megigértetett segftfég elérkezett volna. Mert a 
francziák Királlyá 30,000 livrát rendelt néki (Feb. 
i.527.) holnaponként, és egy követ által a Magyar 
Mágnásoknál részére katonákat fogadtatott, a). De 
nagyon megtsalatkozott, valamint utóbb ki fog 
tetszeni ; mert a Franczia szövetfégnek éppen sem
ini hasznát sem vehette.

§· 93·
Zsigmond Lengyel" Király a két részt bé

kélteti.
A kezdetében lévé Magyar országi belső háború 
veszedelmesnek látszatott a Lengyeleknél ; mert

a). Casp. Ursini Velii ám bello Pannonico Lib. 
lo. ex Codicibus Ms. Caesareis nunc primum in 
lucem prolati stadio Ad. Franc. Kollarii. Vindob. 
1762. Joh. Zermegh Rer. hist, interFerdinandum, 
it Joannem Hungáriáé Reges Comment, apud. Du. 
ie Schvandtuer Ser. rer. Hung. T. II. p. 383.
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Zsigmond Király nagyon igyekezett eggyrzés által 
tékeíégre hozni a két Királyokat. Ez Olomuczban 
nagy sokára elkezdődött. (1. Jun. 1527.) Itt elő
ször is arról volt a vetekedés, ha vallyon azon 
eggyezést, mellyben az Ausztriai Háznak Magyar 
országhoz jns engedtete tt , helyesnek lehet-é állí
tani Ϊ ha vagyon-é Ferdinand felefégének jussa az 
örökséghez ; és ha törvényesnek lehet-é tartani a 
két Királynak választását ? Mindeuiket ti^bb fontos 
okokkal igyekezett egyik i s , ’s a másik is meg*· 
mutatni vagy megczáfolni. János Király az 1505. 
esztendöbéli szövetkezést, melly szerént minden 
külső országi Fejedelmek kirekesztetnek a Magyar 
királyi székből, a Slavonia ’s Horvát országi gyű
lésen megvisgáltatta, párját kérte az e’felől szól- 
ló levélnek, és az Olomuczi gyülekezetnek elejébe 
adta. a). Tovább: erősen vitatta , hogy egy al
taljában nem lehet helye az örökfégről tétetett 
eggyezésnek , mivel az alkalmatosfágot nyújt a 
titkos gyilkosfágra , és hogy a többi eggyezéseket, 
mellyeket az ellenkező fél elől á d , soha senki sem 
látta volna. De ezt az utolsó vádolást Ferdinand

zo6 ’ Ú j j a b b  T ö r t í s e t é r .

a) Pray Ür p. 131. Dogiel Cod. dipl. Pólón, 
T. I. p. 121. *— 126. Viedrnannak Ferdinand Tsá· 
j  zárról Írt megmutatása , a melly fordítva  vagyon 
Fray Ürnál is. p. 13^ János Király ezen eggyezh 
a Ha lmot os [ágával illy titulust v ise lt: D. G. Rex 
Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, etMarchioMo· 
raviae, et Lnsatiae , ac utriusque Silesiae Dux 
mivel mind azon tartományokat viszsza venni szán 
de kozott, m elyeket birt valaha Mátyás K i r á ly .



Király eredeti levelek által megczáfolta. Utoljára 
Ferdinand hogy végét szakaszsza a viszálkodás* 
bak , más úton keresett békeféget tenni Zápolyá- 
Val. Azt Ígérte tudniillik* hogy néki adja Bosnyák 
orsságot, béereszti minden ősi jószágainak birto
kába, azon kívül 40000. aranyat a'd néki, ha ón
ként lemond Magyar országról. Ezt az ajánlást 
nem tsak el nem fogadta; hanem viszontag ha
sonló ajánlást tett. t. i. hogy 6 Magyar ország

i a k  Sléziához való jussát oda engedi Ferdinand- 
nak, ha ezentúl megszűnik just tartani Magyar 
országhoz. Ezen kinyilatkoztatás véget vetett az 
eggyezésnek.

§. 94.
A  Lutheránus felekezet hatalmas lészen,

u  inekutánna Ferdinand barátfágosan meg nem 
eggyezhetett volna János K irállyal, ellene fegyvert 
fogott- Kázmér a Brandenburgi Markgróf által Po- 
sonyt, és Nagy Szombatot megvetette ; ez után ma
ga Magyar országba jö t t , és béjövetelével a szokott 
esküvést megtette. (1. Aug. 1,527.) Kimondhatat
lan zűrzavart talált az egész országban, kiki azt 
tselekedte, a mit akart. Egy Trácziai tolvaj, Csá
ti Jáiios Szervia Herczegének hirdetvén m agá t , 
sok magához hasonló embereket öszve szedett, 
és a térféget vélök kipusztította , szolgalatját aján
lotta először Jánosnak ; azután pedig Ferdinánd- 
hak. Amattól Szegednél egy ütközetben meggyö- 
fc«*etett, azután pedig gyilkosul megölettetett. 
Még nagyobb rendetlenféget tettek az ujj vallás
nak követői, vagy is a Lutheránusok ; mert Sze-
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benben nem tsak még tovább is viszálkodásban 
éltek a Katolikus taua'ttsal, és az Egyházi férfiak
kal , hanem még a többi részeiben is Erdélynek 
egyenetleníéget támasztottak; sötjt még Ma yar 
országban is külömbféle hatalmas Urakat Luther 
tanítására hoztak , úgy mint: Perényi P é te r t , Tö
rök Bálintot, Czihak Im ré t,  Bodó Ferenczet, P e 
ti τι-its Gáspárt, és Szeretseti Jánost, kik a Mo- 
Iiáts mezzején elesett E g r i , Nyitrai , Nagyváradi, 
Erdélyi , Tsanádi, és Pétsi püspökök jószágait 
elfoglalták. Ezeknek példáit azután sokan követ
ték a Bárok és Nemesek közül. Voltak még Zá
polya jó akarói közt is követői Luther ti  tiltásá
nak , de hallván, hogy a Lutheránusok kiirtására 
kemény parantsolatot adottt, megmásolták szán- 
dékjokat. Ferdinand ugyan ellenfége volt Luther 
tanításának : mindazonáltal nem mutatott idegen- 
léget annak kővetőihez; mivel tud ta ,  hogy lészen 
Snékík annyi tehetíégök, hogy az uralkodás miatt 
támadtt pörben néki használjanak.

$ ·  95·

Jánosnak szerentsétlen hadakozása.

Ferdinand serege Győr várát körülvette, és meg
nyerte eggyezés által. Ez után hatalma alá esett 
Komárom, Esztergom , és Vissegrád. A Horvát 
o czági Bán, Battyáryi Ferenci, és a Dunán lé
vő tábori hajós seregnek kormányozója, Révay 
István, részére állottának; ez az utolsó minden 
sérelem nélkül oda vitt minden tábori hajókat né
k i ,  noha mind a Duna két partjáról, mind a Bu

dai
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dai várból ellene keménnyen ágyúznának. Ez ál
tal úgy elfogyott ereje János Királynak , hogy Bu
dát kíntelemttetett elhagyni. A déli tartományok
ban elesett Frangepán Kristóf, az ó legjobb ba
rátja, ’s védelmezője, midőn Varasdot ostromol
n á ,  kinek esete után a Slavoniai, ’s Horvát or
szági Mágnások mindnyájan általmentek Ferdi- 
nandhoz. £z után a Tiszához vonta magát, és hét 
száz szabad akaratú Lengyel katonákat fogadott. 
Ezekkel nem tsak meg mert állani az elleníegnek , 
mellynek Salm Miklós Gróf volt a vezére, és aki 
Eger várának megvétele után ellene indú lt , ha
nem még annak táborára is éjszakának idején két
szer rea' üttetett vezérjével , Bodó Ferenczel. De 
itt se szolgált néki a szerentse; mert Bodó* ugyan 
vitézül harczolt, és a nagy ágyúkat elfoglalta: 
de utoljára mégis viszszaverettetett. Végtére még 
az a szerentsétlenfég é r te , hogy midőn másod
szor viszszaverettetnék , utánna esett Salm , elvet
te táborát ágyúival eggyütt, és a szabad akaratú 
Lengyel katonákat fogíagva ejtette. Ezek , mivel 
Királlyoknak akaratja nélkül katonáskodtak, mint 
gonosz tévők örökös szolgákká tétettek , ’s eladat
tak. János túl a Tiszán futott Erdély országba, 
és próbát t e t t , ha vallyon rágalmazó írássa l , mel
lyel még a Király udvarában Budán is kiosztogat- 
t a to t t , nem tehetné-é gyűlöletessé Ferdinándot: 
de még e’képpen se mehetett elő szándékában. 
Hátra volt még az egy Tokai vár:  ez is végtére 
Ferdinand hatalma alá adta magát.

*
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1. F E R D I N A N D .

$. 96.

Budai Gyűlés.  Ferdinánd koronáztatásah

B u d á r a  lett érkezésével Ferdinánd gyűlést 
ta r to tt ,  (29. Sept. 1/527.) mellyen minden Bárók  ̂
és nemesek jelen voltak , kivévén öt személyeket > 
akik Jánoshoz még tovább is hívek maradtak. Mind
nyájan siettek a hódolásra , és az előtt miért vá
lasztották Jánost , annak azt az okát· adták, hogy 
Iliitek szavának, midőn azt állította, hogy mind. 
Ferdinánd, mind Károly Tsászár az uralkodást 
néki engedték. Most már Ferdinánd választását 
mindnyájan helyben hagyták , és nem tsak adót 
rendeltek a hadnak folytatására János ellen, ha. 
nem még intették az Erdélyieket is, hogy Férd?·* 
nándnak hódoljanak meg. A követeket ugyan, kik
re ez a dolog volt bízva , Szebenben a tanáts rej
tek helyre tétette : de a Lutheránus lakosok azon·· 
nal, hogy értették az erőszakot> kiűzték a város, 
ból a tanátsbélieket, ’s a követeket eleresztették, 
és magok is Ferdináiidhoz állottak. Perényi Pé- 
UTi Erdélynek Vajdája, a koronát, mellynek 
gondviselője volt, áftaiadta Ferdinándnak, mel- 
lyöt ö azután Fcjérvárott a Szent Márton templo
mában fejére tétetvén , minekutánna a szokott es- 
kávést megtette , és a közel ltvö dombon Szent 
István karajával a világ négy részeire vágott vol
i ta , az ország igazgatását egészen általvette. Má» 
napon Zápolya mint Szepesi Gróf, mivel kesett



segítségére lenni Lajos Királynak, és ötét Moháts 
mezején el hagyta veszni; Verböczy István pedig, 
mivel Királlyá, és hazája ellen pártot ü tö tt ,  or* 
szág elleníégének hírdettetett ,· és Lajos Királyért 
ójjonnan halotti pompa tartatott.

5· 97.
Zápolya János szóvetféget hűt Szolimánnal,

E z e n  időtől fogva Zápolya magát egészen Bodó 
Ferenczre hagyta, tudván, hogy ez egy igen hív, 
és alkalmatos hadi embfc^ légyen. De ez is Eger
hez közel megverettetvén; elfogatott. Ferdinand 
jól tudván , hogy nem fog ny ugodni Zápolya, 
hasznos hadi rendeléseket te t t ,  Királyi Helytartó 
tanátsot állított Budán a Palatínusnak elölülése 
alatt, és viszszament Német országba. Úgy is lett 
valóban, amint meggondolta; mert Zápolya egy 
kevés sereget gyűjtö tt,  és sietett Kassa felé: de 
innen nem meszsze elveszte az ütközetet. Erre an
nyira elesett minden kedve, hogy mindenestől el
hagyná M agyar, és Erdély országot. Azután re- 
ménylvén mégis, hogy majd talán gyozedelmes- 
kedhetik a Lengyelek segítségével, Zsigmond Ki
rályhoz folyamodott. Utazási közt sok jóakarókra 
akadtt, kik közül egy , tudniillik Hieronimns Lasz- 
ky , a Szirádiai Palatinus , oily nagy szívesféget 
mutatott hozzá , hogy ez azonnal nála maradna. 
A Lengyelek Királlyá megizente néki, hogy ö 
semmiben nem lészen segítfégére. De Laszky olly 
ígéretet t e t t , hogy ö ,  és az ö jó baráti mind pén
zel, mind katonával fogják segíteni; javasolta
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egyszersmind, hogy Szolimán Török Tsászárhoz 
folyamodjék , és attól kérjen bővebb segedelmet* 
Tetszett e’ tanáts néki , annyival inkább 5 mivel 
már tudva volt, hogy Ferdinand esztendöbéli adót 
ígért a Török Fejedelemnek , tsak hogy vélő még 
tovább is barátíágban maradjon a ) ;  honnan látni 
való volt, hogy ö elégtelennek tartotta magát a 
Törökök ellen. Mindazonáltal nagyon tar to tt  tő
le , ne talántán Konstantinápolyig ne mehessenek 
küldöttjei ; mert már több e’féle dologban járók 
elfogattattak: vagy ha oda érnének i s , a Szultárt 
bé ne vegye ajánlását, ha tsak előbb egészen ha
talma alá nem adja magát. Ezen kétfége Zápolya· 
nak Laszky előtt olly fontosnak látszatott lenni, 
hogy annak elhárítására maga méné Konstantiná* 
polyba. Itt egy gyöngy kereskedőre, Gritti La
josra b) akadtt, aki nagy betsben volt Ibrahim 
vezér előtt. Ezt ajándék , és fontos ígéretek által 
annyira vette , hogy mindjárt más napon enge* 
delmet nyere a nagy vezérhez való menetelre c),

a) Ezt tagadták Eerdihándnak védelmezői i de 
Zápolya bizonyossá tette Károly Tsászárt, hogy 
ii Ferdinand tulajdon keze írásával, melfyet elfő* 
g o tt , megbizonyíthatja· Práy. 'lorn. V. p.  346.

b) Ez a Gritti zabgyermeke volt Gritti And
rásnak a Velenczei Dogénak. Igen szemes , és tsal- 
f a  ember volt. Pelius de be!ίο Pannon, p. 106. not.

c) H. Lasky. Historia arcana Legationis no
mine Joh. R. ad Solimannum Turearum Imp. sus
ceptae. in Delii Apparatu ad Hist. Hung. Posonit. 
ι73ό· Hec. 111.
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*13
és egynéhány hét múlva követfégét kívánfága sze
lént elvégezé. A nagy vezér először kívánta , hogy 
Zápolya magát a Török oltalma alá ad ja , avagy 
legalább adófizetésre kötelezze. De mivel Laszky- 
nak furtsa esze, és bátoríága elejét vette Ibrahim 
szándékának: azért a Szultán Jánost már nem Er
délyi Vajdának, mint eddig; hanem egy szabad 
Magyar Királynak, és maga öttsének ismérte, 
(27. Jan. 1.528,) ’s megigéré néki , hogy maga 
hozzá jö n ,  és elűzi ellení'égét. Laszkynak ugyan 
ez a mély barátfág nem lehetett kedve szerént: 
de arra még sem bírhatta a Szultánt, hogy bízná 
δ reá a sereget , és maga maradna otthon. Egy 
Török sereg a Belgrádi, és Szendrói Basának ve
zérlése alatt Jaiczát a vár Kapitánnya'nak félé - 
kenyfége miatt megnyerte, azután Bosnyák orszá
g o t ,  és Dalmácziát, ameddig ez Ferdinándé va- 
la , elfoglalta. Ezt hallván Ferdinand, a Rende
ket gyűlésre hívta , némellyeket az elpártúltak 
közftl megbüntetett, másoknak megkegyelmezett, 
és parantsolta mindnyájoknak, hogy készen légyé
nek, hogy, midőn szükféges lészen, táborba kel
hessenek. Német ország is s. gítféget ígért Szolimán 
ellen, és a Rendek arra segítették, hogy a ma
ga Német országi tartományit jó védelmező kar
ba helyheztethesse. Mindazonáltal a hadakozásnak 
eltávoztatására követeket küldött Konstantiná- 
polvba, kik a békeféget megújjítanák Szolimán- 
nal, és ötét Belgrád , Jaicza , és más újjonnau el
vet tartományok viszszaadására bírnák: de ezek 
későn értek el, és az illyen dolgok végben vitelé 

re nem voltak olly alkalmatosok, mint Laszky
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Azért is azt vették válaszúi, hogy Szolimán Fer- 
dinándot arra fogja kínszeríteni, hogy az orszá
got Zápolyának, mint törvényes urának viszsza- 
a d ja , ötét pedig Moháts mezején, Budán, avagy 
Bétsben fel fogja keresni, és egy ütközettel min
dennek végét szakasztani. A Törökökkel tett szö
vetséget Zápolya titokban t a r t á , és igyekezék az 
egész keresztéiiyféget Ferdinánd ellen föllázzita- 
ni. A Franczia Királyhoz, mivel ez Károly Tsá- 
szárnak, és az Ausztriai Háznak halálos ellenSége 
volt,  és Vili. Kelemen Pápához követeket kül
dö tt ,  reménylvén, hogy ez fog élni az alkalma- 
tosfággal, és hoszszút áll a Tsászáron, mivel en
nek serege Rómát az előtt egy kevéssel megvette, 
és magát a Pápát fogollyá tette. Tovább: Ivánt, 
az Oroszok Czárját hívta segítségül; azon kívül 
írt a Bi odalombéli választó Fejedelmekhez, Her- 
czegekluz, és a többi Rendekhez i s ,  meg akarván 
m utatni, hogy Ferdinándnak nints jussa Magyar 
országhoz , hogy 6 az ország határit nem védel
mezi a Törökök ellen , hogy nem kételkedett adó
zója lenni a Törököknek, és inté őket, hogy lás
sák , ne talántán Ferdinándnak ezen tselekedete 
ártalmára váljék az egész keresztényfégnek. De 
héjában volt minden igyekezete. A Pápa ugyan 
kettős értelmű levelében ötét Királynak nevezte: 
de azonnal, hogy a Törökkel tett szövetségének 
hírét vette, viszszahiizta szavát, és nem tsak Ma
gyar ország naggyait in te tte , hogy állandós hív- 
féggel legyenek Ferdinándhoz, hanem még Zápo- 
Jyát átok alá is vetette, és ösztönözte Ferdinán- 
dot, hogy fogjon fegyvert a Törökök ellen a ke-
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resztényíeg védelmezésére. Ferdinand ebből al- 
kalmatosíagot vévén, írt  minden keresztény Fe
jedelmekhez, ’1 kérte őket, hogy légyenek néki 
segítfégűl a Törökök ellen. De a Német Fejedel
meken kívül egy se hajúit kérésére, mivel még a 
Törökök meszsze voltak.

§■ 98·

Szolimán Jánost oltalm azza, Btítset ostro
molja.

A z  alatt Laszky is viszszajött Ronstantinápoly- 
ból , kitől hogy János megértett mindeneket, egy 
bizonyos Simon Litterátnst küldött pénzen foga
dott Lengyel, és ív1 agyar katonákkal Magyar or
szágba, kéretvén általa minden lakosokat, hogy 
légyenek néki segítségére. Ez beütvén az ország
b a , Ferdinand seregét széljelverte , meily után so
kan zászlója alá sereglettek. A Török Tsászár is 
Aprilis elején kiindult egy nagy sereggel Konstan
tinápolyból, és egynéhány hónap múlva elért Mo- 
háts mezejére, ahol János Király 6000 katonával 
hozzá állott. Itt oltalmat ígért néki , a ’ nélkül , 
hogy kíntelenítené magát megadni, avagy adóra 
kötelezni. Míglen itt múlatnának, Perényi Péter, 
midőn a szent koronát bátorfágos helyre vinné , 
elfogadtatott , és János Királyhoz vitetett, de az
után Szolimántól tulajdon emberei őrizete alá té
tetett. Ezen tselekedetéböl János semmi jót ma
gának nem jövendölt: de még most az egyszer ki- 
rnenekedett a veszedelem alól, amelly Ötét Szoli
mán részéről rettenti vala , mivel Ferdinand ka-
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tonái jól vitézkedtenek. September elején Buda alá 
szállott, mellének őrzői a kapukat bizonyom föl" 
tételek alatt megnyitották néki, mellyeket ö mind
azonáltal meg nem tartott. Esztergom vára is meg
hódolt néki, Pálnak, az akkori Érseknek tulajdon 
akaratja szerént. De Brukk vára a Lajta mellett 
nem akarta mind addig megadni m agát, miglen 
Bétset meg nem vette volna. Tetszett Szolimánnak 
a föltétel , azért előtte elinenvén, Bétset bekerí
tette. Ferdinand Linczbe fu to t t , Gróf Salm Mik
lósra hagyván a várat, kinek mintegy 1.5000 ka
tonái voltak a vár védelmezésére. priderik, a Ré- 
nu-i Palatínus , kinek a Birodalom seregét költött 
volna vezérleni, nem gyűjthetett mindjárt kato
nákat , és 6000 emberrel, kiket hirtelen öszveszed- 
h e te t t , Kremsnél sánczba állott, mivel elégtelen 
teleti volt a segi'tfégre. A város igen rósz állapot
ban vala ; mert a sánczai haszontalanok voltak, 
és a falai nem voltak egészen fölépítve. Eggyet- 
len egy torony volt minden erösfégök, mellyet a 
Törökök főidre dönteni igyekeztek, azért mínák, 
löld alatt való járások, és tűz szerszámok által 
szünet nélkül ostromolták. Szolimán semmit el 
nem mulasztott, ami ártalmára lehetett a várbé
lieknek; egyedül abban hibázott, hogy fal törő 
ágyúit, és mozsarait Belgrádnál hagyta; mert Ib
rahim Fővezér azoknak a szárazon való általszál- 
h'tását a keresztényekhez való titkos hajlandófá- 
gából lehetetlennek mondotta vala. Némelly he
lyeken a falat kilyuggattatta : de emberei olly nagy 
veszteféggel verettettek viszsza az őrizettől, hogy 
nem lenne többé kedvök a megtámada'sra ; egyre-



szét a puskapornak, mellyel ujj mínákat akarának 
tölteni, a lakosok elvették, és a lyukakat befol
tozták.' Erre némelly hivtelen Németeket külde a 
városba, hogy azt bizonyos jelre külömbféle he
lyeken meggyújtanák. De midőn ezeknél sok pénzt 
látnának, szemmel kezdek tartani őket, és kínok 
által bűnöket vélök kivallatták. Hamar ez után 
nagy hó esett, amelly kínszerítette őket az os
tromtól elállani. Annakokáért egynéhány napok 
alatt nem tettek mást; hanem a házakra égő sze
reket lövöldöztek, sok foglyokat öszveliajtottak, 
kiknek nagy részét a táborban megölték boszszú- 
fágból, mivel a várat meg nem vehették, és a 
vár ostromlásának huszonharmadik napján (17. 
Oct.) utánna indúltak Szolimánnak, aki egyné> 
hány nappal előbb Budára indúlt. A hátúlsó se
regből sokakat levágott a Bétsi őrizet, Kaczianer 
János pedig, egy Karnioliai nemes a rabokból to
lok viszszavett.

5. 99.

Szolimán elmenetelét követett történetek.

A Szultán, a ki minden bizonnyal Magyar or
szágot magáévá tenni szándékozott, megváltoz
tatta kevély szándékát János Király e rá n t , és az 
eddig magánál tartott koronát, a Királyi pálczá- 
val eggyütt nagy pompával néki által adta. Meg- 
parantsolta minden Magyarnak, Erdélyinek, Hor- 
vátnak , és más egyébb Magyar országhoz tarto- 
kandó Nemzeteknek , hogy ennek, mint az Ö fri
gyesének , és magok koronás Fejedelmének enge-
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delmeskedjenek; azután Gritti Lajosra bízott né
hány zászlós Török katonákat, hogy alázza meg 
vétók az engedetleneket. Ez után Konstantinápoly. 
ba méné, a hol János’ részére oltalom levelet ké
szítetett, a) és több mint 60000. keresztény fog
lyokat, mint annyi jeleit szerentsés hadakozásá
nak , mutogatott alattvalóinak. János kezdé a 
Pápát fenyegetni, hogy erőszakkal fogja magát; 
kiszabadítani az átok a ló l ,  hogy ha jó szerével 
róla le nem veszi. De a Pápa annyival keveseb
bet gondolt Jánosnak ezen maga kinyilatkoztatá
sával , mennyivel inkább reményiette , hogyaTsá- 
sz á r , Ferdinand Király, és a Velenczei köztárra- 
fág á lta l , a kikkel (2,5. Dec. 1.529.) a Franczia Ki
rály ellen, úgy m int, a ki titkos frigyese vo|c a 
Töröknek, szövetséget kö tö tt ,  kiverettetheti azt 
egész Olasz országból, és megerotlenítheti. Pé. 
tér a Moldva országi Herczeg Erdélyt pusztítot
ta ; Ferdinand Vezér! pedig : Katzianer, Gróf Har- 
dek János , és Pekri megvették Nagyszombatot, 
Trentsént, és Ovárt, és a Zágrábi Püspököt, a 
ki Horvát országot el akará Zápolya részére fog
lalni, elűzték seregestül. Egy más hadi vezére 
Ferdinándnak, Roggendorf Vilhelm , megvette Esz
tergom  városát; de a várat héjába ostromolta. 
(1530.) Ferdinánd a Magyarokat levél által kezdé 
a hívfégre ösztönözni: mellyet midőn János Ki
rály is viszont tselekedne, és igyekezne maga igaz- 
fágát megmutatni: számtalan lelt a levelezés e’,

a) tizen leltél Rabiéi hónak *ik napján 937, 
(χ, Apr. 1530·) készült. Lásd Pray. p. 223. T. V,
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két fél között. János a Német Rendeket akarta vá- 
lasztani maga biráinak ; mert tud ta , bogy a Ltt- 
th.eránus felekezet, a melly hatalmasbb volt a ka- 
tholikusokénál, ellenfége légyen Ferdinándnak, Et
től az időtől fogva Magyar ország nagyon rongál- 
tatott a sok eggyes tsatázások által, Ferdinand 
féléi Zápolyáét Törököknek nevezték; ezek pedig 
ellenfégöket Németeknek, Mind a kél név olly 
gyalázatosnak tar ta to tt ,  hogy tűzzel, ’s vassal 
akarna eggyik a másikon érette boszszútállani, [és 
végre majd mind eggyik szomszéd föl kelt a má
sik ellen , hogy ötét mindenestől semmivé tegye. 
Zápolya közönfeges ország gyűlést rendelt; de 
azon senki, ha tsak valófággal nem volt az ó ré
szén, nem bátorkodott megjelenni: mégis a je
len lévők mertek az egész ország részére Palatí
nust választani. Más esztendőn (1531.) Zápolya 
az előbb említett Gritti Lajost mindeneknek akarat
ja ellen országkormányozójának nevezte. Ugyan 
azon esztendőben More László mind a két Királyok 
ellenfégének hirdetvén magát, Magyar országot, 
és Slavoniát majd minden ellent állás nélkül ki
rabolta,

§. 100.

Fegyver nyugvás a két Királyok között.

F e rd in a n d ,  noha a protestáns választó Fejedel
mek ellenzenék, mindjárt az esztendő elején Ró
mai Királynak választatott, és igyekezett Szoli- 
mánt eggyezés, és ajándék által János Királytól 
elvonni. Ezen megijedvén János , nagy nehezen 
véghez vitte , hogy Zsigmood a Lengyelek Kjrál-
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ly a ,  és György , a Saxoniai választó Herczeg köz
ben járása által a békefég közöttök meglehessen. 
Izek egy esztendőbéli fegyver nyugvást szereztek 
a két ellenkező Fejedelmek között, (17. Jul. 1531.) 
mellynek szorosbb megtartásául Esztergomot, és 
Vissegrádot Ferdinandtól; Jánostól pedig Malom- 
szeget némelly Erdély országi elfoglalt helyfégek- 
kel eggyütt zálogban vették. Megengedték Lasz· 
ky Iiieronimusnak, hogy némelly Törökökkel Mo· 
re Lászlót megalázhassa , kit is miglen ez Palóra 
várából kiverné, és kintsétöl megfosztaná, azon- 
ban ok a békefégnck tellyes helyre állításán dol
goznak vala. Ennek mentői előbbi végben vitelére 
a Magyar Rendek tanátskozásra hívták (1532.) a 
Lengyel Mágnásokat, és János egy azon időben 
Károly Tsászárt hívta közben járóul, Kérettetetk 
még a Római Pápa is ,  hogy lenne közben já ró ,  
a ki azután békefég föl tételeket adott mind a 
Tsászár, mind a Szultán elejébe. De midőn észre 
vennék , hogy a Szultán tsak tettető képpen vol
na hajlandó a békefégre, félben szakasztottak 
minden eggyezéseket véle, és serényen hozzálát
tak a hadi készülethez. Ferdinand Király már 17, 
Febr. parantsolta a Magyaroknak, hogy hadra ké
szüljenek, kérette a Franczia , ’s Anglus Királyo
kat , és Svaiczer országiakat, hogy legyenek se- 
gítfégére , és némelly dolgokban engedett a Né
met országi protestáns Rendeknek , hogy tőlök is 
nyerhessen segítféget. A testvérje, Károly Tsá. 
szár, kinek a hadi szerentse majd mintegy pa. 
rantsolatjától látszatott fügni, maga akart vezér
éé lenni a seregnek , és a Pápa is küldött egy ki»
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sereget segitíegíil egy Kardinálisnak vezérlése alatt. 
Az említett két Királyok, es frigyes Svaiczerek as 
ajánlást bé nem vették; si^t a Francziak Királlyá, 
ki, hogy a Tsászár ereje megtörettessék , szivé
ből kívánta , hogy Ferdinandon Szolimán gyözer 
delmeskedjék , azt felelte , hogy maga egyedül a 
Német birodalom megalázhatja :a Törököket, a) 
és nem adott segítféget. Barátfágosbban bántak 
ennél a Protestáns Fejedelmek Ferdinándal, és 
Számosbb sereget szedtek őszve , mint sem megí
gérték. Ez , a Birodalombéli sereg, és ;a Tsászá- 
H , ’s Ausztriai népek, mellyek ösZveféggel 65000. 
gyalogból, es 11000. lovasokból állottának, Kor- 
heuburgnál sánczba állottak, és várták magokhoz 
a Törököket. Az alatt a Szultán 300000. ember
i d  Belgrádhoz é r t ,  és parantsolatjára János Ki
rály Esz'ergom várá t,  mellyet Pál az akkori Ér
sek az it^ló Bírák nevében őriztetett va la , Gritti 
által ostromoltatta. Az Erdélyi Vajda Perényi Pé
ter különös oltalmat kért Szolimántól , és a Tö
rökvédelme alatt lévő különös Fejedelemí'éget szán
dékozott magának Magyar országban fölállítani. 
Ennek rendetlen kívánfágán a Szultán méregre fa- 
kad tt , és ötét Jánoshoz kötözve vitette, hogy 
megbúntetődjék, mellyet ő mindazonáltal ravasz- 
fág, és hizelkedés által elkerüle.

I. f  E R » 1 5  Á S D. <l i \

a) tíaberhin Űr. Auszug. X I. B . S. 4^9· — 
Melchior Soiter de hello Pannonien per Frideri- 
curn Com. Paint ini contra So limantium gusto. Lásd; 
Schwandtner S. H. Hung. Tom, I, p. 569.



§. ιο ί,

Szolif/iánnak másodszori bejövetelei

E r re  Szolimán több felé osztotta seregét, és en
nek nagyobb részével , a mint akkor a vélekedés 
lön , Ibrahimnak tanátsára , hoszszabb utat vá
lasztolt magának , mellyben a szomszéd tartomá
nyokat pusztítván, elvesztegette azon idő t,  melly
ben alkalmatosíága lehetett volna magának hasz
not szerezni. Utoljára Kőszegre egy tsekély vár
ra botlott Augustusban, ebben a várban egy bi
zonyos Nikolaitza, másképp Jurisits Miklós, volt 
száz emberrel őrizeten. Ezt midőn első kérésére 
meg nem nyerhetné , kezdé sok fal törő ágyúk
kal lövöldöztetni, és falait három helyeken bedön
tette. Mindazonáltal még sem érhette el czélját, és 
kéntelem'ttetett húszon nyolcz napok után az os
tromtól elállani. Septemberben Gréczet vette kö
rül , egyszersmind Kassánt 20000. Törökkel ál
tal kőidé a Bétsi erdőn, hogy az Ens vize mellé
két rabolja ki. Ezen Kassának fontartóztatására a 
keresztény seregből egynéhány ezer kiküldettetett, 
mellyböl hat százan a birodalom Fő Hadnagyá
nak Sertlin Sebestyénnek okos vezérlése alatt hir
telen rajtok ív envén, az egész tsapatot metrfn* 
tamtatták, és a nagy seregnek hajtották, melly 
eggyül eggyik levágta. (19. Sep. 1532.) A Szul
tán Grécz alatt nagyon kezdett nyughatatlankod· 
n i ,  és föltette magában , hogy a Tsászárt, a ki 
ebben az időben ért a keresztény sereghez, kike
rüli. .De midőn hallaná Kassánnak veszedelmét,
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úgy megrémült, hogy minden rendtartás nélkül 
v iasza jönne seregestöl Magyar országba , ts mi* 
Vei a Dráván a hidak széjjel valának hányva, éle
te veszedelmével úszott által a vizen. Ez után 
Esztergomot kezdé ostromoltatni, nem más ok
b ó l , hanem hogy föntartóztassa az ellehféget, ma
ga pedig harmincz ezer keresztény foglyokkal siet* 
féggel viszszament Konstantinápolyija, Végtére 
midőn magát bátorfágban lenni szemlélne , visz- 
Sza hívta Esztergom vára ostromlóit is , és szán
dékozott Asiában viszsza nyerni azt a jó hírét, 
mellyet elvesztett Ausztriában. A Tsászár már ak
kor , hogy Linczen keresztül utazván hírét hallá a 
Törökök szaladásának azt kívánta a birodalom se- 
l'egének fö kórmányozójától, vagyis FriderikPa
latínustól , hogy menjen Magyar országba , és a 
mennyire lehet, kergesse a Törököket. De a Pa*- 
íatinus elejébe adta , melly kevés számmal lenne 
lovasfága , és melly nagy volna a szükfég minde
nütt a Törökök rablása m iatt; olly annyira, hogy 
* seregnek éhen köllene veszni, ha még tovább 
menne. Ezen okok indították arra a Tsászárt, 
hogy a sereget (5. Oct.) széljel eresztené, és ma
ga Olasz országon által Spanyol országba men
ne , kezére bízván Olasz országi katonáit Ferdi- 
nándnak. Ezekből , mivel gyakorlott hadi embe
rek voltak , sok hasznot ígért a Király magának. 
De egyenellenfég tamadtt a sereg és Maramaldi 
Vezér között, mellyböl azután zendülés lett, és 
nyolez ezeren közölök viszsza menvén Olasz or
szágba, nagyobb károkat tettek Ferdínanduak örö
kös tartományiban a pogány Törököknél.
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§. 102.

Ferdinánd, és Zápolya tellyesen meghékülnek.

Zápolya János fegyver nyugvást ajánlott Ferdi- 
uár.dnak , mellvre ez annál készszebb lett,  mivel 
mind a kintstáija kiüresedett, mind a Tsászár újj 
Franczia hadba keveredvén , gondjait Magyar or
szágra nem fordíthatta. Szolimán is mutatván bé
ke égre hajló szándékát, a Pápát Attyának; a 
Tsászart pedig , és a Királyt at yafainak nevez
te , igéi te* egyszersmind, hogy nun fogja párt
ját többé János Királynak. Azért tanátskozni kez
eiének a fegyver nyugvásról, a melly meglett ugyan 
a jövő tav assza l ; de azonnal ismét felbontatott, 
mivel a Ί  ‘ászár annak megtételére nem hivatta- 
to r t ; és ezen okból Brasó várát Erdélyben , melly- 
ben az ő emberei tettek őrizetet, és mellyet az 
eggyezés szerént Szolimánnak köllött volna enged
nie , által nem adta. Gritti . János Királynak Ma
gvar országi helytartója , Konstantinápolyba ment 
Szolimánhoz , kitől olly parantsolatott vett, hogy 
vegyen Törők sereget maga mellé, és foglalja el 
a Porta részére Magyar országot. Ezt ö hogy annál 
bizonyosabban véghez vihesse, több Törököket 
vitt magával Erdélybe , és oltalmazó szövetféget 
kötött a Moldva országi Hospodárrah János fé
lelemből Budára fu to t t , és a Váradi Püspököt Czi- 
bak Im rét,  a kit nem régenten nevezett Erdély 
ország Vajdájának, számos test őrzőkkel hozzá 
küldé megkérdezni, hogy mi volna szándékja ? 
Éhez igen barátságosnak mutatta m a g á t : de mi

nekutána*



nekutánna Ötét bizonyossá tette volna a bátorfág- 
r ó l , ágyában fejét vétette. Ez előtt egy kevéssel 
értésére adta Erdély ország Rendjeinek, hogy né
ki, mint Török országi Helytartónak hódoljanak 
m eg , és mivel ez az ajánlás nékik, és a nemzet
nek éppen nem te tszett , éltek az alkalmatosfág- 
gal, mellyet Czibak halála nyújta nékik, és ma
gokat tőle megszabadították. 0  ugyan észre vet
te a veszedelmet, és Meggyesre futott·: de nem 
volt annyi ereje , hogy 40000 Erdélyi , és még 
több Moldva országi katonáknak ellent állhasson. 
Aunakokáért kíntelen lett magát Laszkyval egy- 
gyü tt,  aki szíves barátja volt, nékik megadni. 
Azonnal törvény tartatott felőle, és mint köz bé
ke fég bontó , fó vétellel büntettetett. Laszky Já
nos Királyhoz küldettetett á l ta l , ’s zár alá téte
t e t t : de a Franczia követnek, és Lengyel Király
nak közbenjárására szabadon eresztetett, ’s vbz- 
szatétetett előbbi hívataljába. Ez a jó tétemény 
meg nem oltotta haragját, mellyet János Király 
ellen forralt szívében; hanem hirtelen elhagyván 
ötét, Ferdinándhoz állott, kitol is örömmel fo
gadtatott. Gritti halála Szolimán előtt károsabb
nak tetszett, mint sem azt elhallgathatta volna; 
mert ez által szándéka , birodalmát egészen Né
met ország határáig kiterjeszteni , megrontatott. 
Ezt értvén János , félni kezdett, és a Római Pá
pát, III. Pált kéfte, hogy légyen közbenjárója a 
Kékefégnek. Ez úgy lett:  de mihelyt a félelmen 
általesett, megmásolta szándékát, és véletlenül 
békeríttetvén sereggel Kassát, megvétette. ( 555·) 
Ezért Ferdinand Tokajt foglalta el. Az alatt Pé- 
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ter is , a Moldva országi Hospodár, a zűrzavart, 
mellvbe János  Király keveredett, maga hasznára 
fordítván, Beszterczét más három Erdélyi váro
sokkal egyetemben magáévá te tte ,  és megnyerte 
Ferdinándtól, hogy ezeket ő néki örökben adja. 
Az említett városoknak elvesztése ismét békeféges 
gondolkozásra hozta János Királyt. Azért tsak 
ugyan meglett végtére a fegyver nyugvás a két 
Királyok közt, mellynek folyása alatt a békeíég 
helyre állíttatott. A Magyar Kendek óhajták ugyan 
a békeléget: de az eliez kivántatott modot nem 
akaraté jóvá hagyni, melly nélkül mindazonáltal 
lehetetlen volt azt helyre állítani. Ez egy ország 
gyűlésén történt, (19. Nov. 15.35.) mellyet Fer
dinand tarta to tt ,  és amelly azért érdemel külö
nös emlékezetet, mivel itt tétetett fundametitoma 
az úgy neveztetett Hét Bírák Táblájának. (Septem
viratus.) A két Királyoknak egymással tartatott 
hadakozása megmondhatatlan kárba döntötte az 
országot; mert mindeggyik az ellenkező félen lé
vöt vagyonjából kiforgatta, és tsak az bírhatott 
jószágot, aki erősebb, ’s hatalmasbb volt a má
siknál. Ez által a nemzet úgy a hadnak szokott, 
hogy magát sem a kereskedésben , sem tudomá- 
nvokban, sem mesterségekben, sem a föld műve
lésbe» nem gyakorolná. Ha valamellyik Király had
ra keléstparantsolt, még azok is előállottak, akik
re nem volt sziikíég , nem az ér t ,  hogy űrökért, 
avagy hazájokért harczolj.mak , hanem hogy pusz
t í t á s , és ragadozás által a munkás részt kiforgas
sák javaikból, l· zen rendetleníéget igyekeztek az 
ország Rendjei a gyűlésen elhárítani, és hogy az
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e’féle harczoknak végét szakaszthassák , azt ren
delték : hogy minden , aki botsánatot kérénd Fer- 
dinándtól, viszszanyerje azon jószága't, mellyet 
Lajos Király halálakor bírt vala ; tovább, hogy a 
hadra keléskor egy se vigyen több szolgát magá
v a l , mint sem amennyit maga legalább egyné
hány hetekig kitarthatna. Azok közül, kiket a ha
talmas világi urak minden jószágaiktól megfosz
tottak, valának az E g ri ,  Pétsi . Tsanádi, Fejér
vári , és Győri Püspökök. A Ráczok Fejedelmé
től, mivel Ferdinánd követője vala, több mint 
go erős várakat vett el a Belgra'di Török Basa. 
Ferdinánd ugyan igyekezett ezeket néki vi'zsza- 
szertzni: de kiküldetett katonái igen szerentsét- 
lennl hadakoztak; mert az első sereg, mellyet a 
Pápának tábori hajói ké'érnek vala Dalináczia szé
lén, a Verbosánai Basától, Amuráttól szél jel fizet
tetett , és kintelen lett békeféggel nézni, hogy 
a győzedelmes fél ostromolta, ’s megvette Klis- 
sa várát. A második seregnek mind a két ve- 
zéri elfutottak, és ami még megmaradtt a sereg
bői , hoszszas ellentállás után fsak nem egészen 
levágatott. Észre vette János , hogy ezen kettős 
győzedelem kedvet adott Szolirnánnak a Magyar 
ors^fgba való jövetelre: azért föltette magában, 
hogy egészen megbékül az ellenkező részsze], mivel 
maga egyedül nem állhatott ellent a Török hatal
mának. Annakokáért azon öszszel követeket kül
dött Károly Tsászárhoz, és Ferdinánd Király
hoz , és hozzá fogott a Tsászár közbenjárásával 
•az eggyezéshez , először Posonyban, azután Nagy 
Váradon. Ezen az utolsó helyen meg is lett a bé~

P 2

I .  F e r d I N Á N D .  227



kefég a). (24. Febr. ,153?. ~) János megtartotta a 
Magyar országi, és Dalmácziai Király.nevet, és 
élete fogytáig Erdélyt azon Magyar országi hely» 
fégekkel eggyütt, mellyeket akkor bír vala. Sla
vonia, Dalmáczia, ’s Horvát ország egészen Fer- 
dinándnak engedtetett. Azon jószágok, mellyeket 
Lajos Királynak özvegye b í r t ,  ha ennek azonban 
halála történnék, Ferdinándnak ítéltettek. Ugyan 
ehez kölletett jutni azon Magyar országi tartomá- 
nyoknak a János halála u tán ,  mellyeket 6 b ír t ,  
ha mindjárt férjfiú magzatokat hagyna is. Ferdi- 
nándnak, és az ö maradékinak halála után Ma
gyar ország örökre Károly Tsászár maradékinak 
ítéltetett. Ha pedig történne, hogy ezek is kihal
janak, János maradékira szálljon az o rszág , kik
nek halálával szabad légyen a Magyar Rendeknek 
magok tetszése szerént Királyt választani. A Ma» 
gyár Rendek, akik János részéröl állottak, azon
nal Ferdinándnak, és Károly Tsászárnak hódol
janak ; ugyan erre köteleztettek minden Prelátu- 
sok, és Tisztek, midőn béléptek hívataljokba, és 
a városok minden ötödik esztendőnek kezdetével* 
Az első férjfiú gyermeke János Királynak, Ferdi- 
nánd Királynak eggyik leányával eljegyeztessék , 
és annak örökben engedtessék Herczegfég gyjffiánt
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a') Zsigmond Lengyel K irály , aki a fegyver  
nyugvást szerezte , nem dolgozhatott a békejégen } 
mert Ferdindnd Királlyal némelly ellenkezései vol
tak valami Magyar vámok eránt. L . Dogiel Cod, 
Dip· I. ρ· 131 - ZI békejég kötés levelét megtalál
hatni Driíy Ürnál. T. V . p, 297.



Szepesfég mind azon örökös jószágokkal, és a ko
rona zálogos javaival eggyütt, mellyeket János 
bírt Lajos Király halálakor. Ha pedig János Ki
rály férjfiú magzat nélkül halna m eg , fele örökös 
jószágának Ferdinándra szálljon , de annak jöve
delmét mind addig az ö özvegye húzza , valamed
dig ismét férjhez nem mégyen. Többnyire János
nak , és Ferdinándnak Magyar oszági birtoka ösz- 
veféggel egy egésznek tartassék, és azért tsak egy 
Palatinus rendeltetett, hanem a többi Bárók, és 
korona tisztek mind eggyik udvarnál különösek 
választattak. Ez a békeí'ég annyi fontos dolgokat 
foglalt magában , hogy mindnyájan , akik részt 
vettek benne, eggye,s akarattal azt végezek, hogy 
nem tennék előbb nyilvánvalóvá, mint sem olly 
karba helyheztették volna magokat, hogy az ab
ból származható veszedelmet fegyverrel elhárít
hassák. Mivel ez egyszersmind a régi Magyar sza
bad választásnak semmivé tételén , és az Ottoiná- 
íú Porta ellen kötött oltalmazó szövetfégen állott: 
úgy tetszett, hogy oka légyen sok jövendóbéli vé
res hadakozásoknak , és így ezeknek eltávoztatásá- 
ra valóban nem lehetett jobb mód r  mint sem a 
békeí'ég pontjait eltitkolni.

§. 103.

A  Torok Szultán M oldva országot kira
bolja.

Úgy tetszik, hogy Szolimán, míglen a két Ki
rályok eggyeztek egymással , föltett czéljához jut
ni szándékozott; mert nagy sereget vitt Oláh or-
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szagba. De ó most az egyszer megelégedett az
zal , hogy a Moldva országi Hospodárt megaláz- 
za. Ezt a Fejedelmet János előre megintette a reá 
következendő veszedelemről, és maga is számos 
sereget állított Erdély, ’s Moldva ország széleire. 
De mivel a Moldva országi Bojárok hívtelének 
lettek, kíntelen volt a Hospodár Erdélybe futni, 
és kiutsét Szolimánnak engedni. Fz a sok pusztí
tások után viszszatért Konstantinápolyba , és Já
nost haddal fenyegette azért,  hogy pártját fogta 
a Hospodárnak. János azonban eggyet értett a 
nagy vezérrel , és azt a tanátsot vette tő le , hogy 
ne engedje , hogy most a dolog hadra keljen. Az
ért a Szultán küldöttjeinek azt felelte, hogy ö nem 
a Szultán , hanem a Hospodár ellen állította vol
na ki seregét. És hogy ezeket annál könnyebben 
megtsalhatná , a Hospodárt Tsitsója várában , aho
vá Szolimán előtt futott > bézáratta , és minekután- 
na néki a Törők udvarnál bátorlágot nyert vol- 
ua ,  fogva vitette Konstantinápolyba.

104.

János a hkkefe'g pontomit meg nem tarja , 
Házasjagra lép lsabellával.

o  most már a békeíeg czikkelyeivel , mellyeket 
titoM) n köllött volna tartania, Ferdinandnak 
kara a élt; mert a ditsöfégre való zabolátlan 
váyv dás a megszegette véle fogadását, és haj· 
land vá tette a hadnak folytatására. Különös hely- 
légeket, mellyek Ferdinand hatalma alátartozan-



dók voltak, m in th a  ez némelly alattvalóknak ma
gános ellenkezéséből történt volna, hatalma alá 
vett. Külömbféle föltételeket nem akart mind ad
dig tellye«i'teoi, mi'glen a békefég nyilván valóvá 
nem tétetik, noha azok ollyanok voltak, hogy a 
bt'kelég kinyilatkoztatása előtt tellyesfégre vitet
hetnének , és nem akarta megengedni , hogy az ö 
részén lakó Magy.iroK meghódoljanak Ferdinánd- 
nak. Ezekért Ferdinand kezde nyughatatlan el
mével lenni , és más esztendő eleién (1339.) kö
veteket küldött Szolimánhoz. Ebből oily gyanú- 
fágra fakadtt János K irály, mintha azoknak fő 
czéljok volna M agyarországot,  mint valamelly 
adóra köteles tartományt , olly föltétellel Szoli- 
mánnak oda ajánlani, hogy ez az egész országot 
Ferdinánd részére foglalja el. Ezen vélekedéssel 
akarta Ferdinándot gyűlöletessé tenni a Magya
roknál. Hamar ez után Isabellác vette el feleíégül, 
Zsigmond Lengyel Királynak Bonna Sforza ne
vű , aki született Mediolánumi Flerczeg Aszszony va- 
l a , felefégétől való leányát. (16. Feb. 1539.) Ez 
a 70000 arany jegy pénzen kívül, számos jó
szággal bírt Litvániában , Lengyel országban és 
Mediolánnmban , azon kívül még attyától is nyert 
néki segitféget a). Ezen házasfág által még bá
trabb l e t t : de két udvari tisztjeinek reménytelen

a) Dngiel Úrnak gyűjteményes Lengyel levelei 
a 1.32· — .148· L A  Herczeg nszszony a mennyegzö 
napján Szék es Fejérváron megkoronáztatott , és fsak 
Februáriusban 1540-ben mondott le Lengyel orszá
gi f és Litvániai örökfégéről.
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pártütése, kik a nagyra vágyásban hozzá hason
lók va/ának , alább hagyatott véle a bátorfágból. 
ízek a pártosok voltak Majláth István, és Balassa 
Im re, Erdélynek helytartói, kik az Alvinczi eggye- 
zés szerént ( j2. Oct. 1.5,39.) mint független Urak 
így kívántak uralkodni. Majláth Ferdinandnak ke
reste kedvét, és 6 néki akart lenni alattvalója; 
de ajánlása hé nem fogadtatott. Laszki Hieroni- 
m ns , a ki feje volt Ferdinánd követjein.ek Kon
stantinápolyban , boszszút a 11 a ni kívánó mérgének 
nem álhatott e llen t , esettől ősztől öztetvén, hogy 
hajdani Urának , János Királynak árthatna, kinyi
latkoztatta a Szultánnak a titkos eggyezésnek föl
tételeit, Ez azért méregre fakadván , kiddé P é 
t e r t , a hajdani Hospodárt , a kit egész eddig fod
ra  ta r ta to tt ,  Moldva országba olly parantsolat- 
t a l , hogy üssön Erdélybe , és támadja meg János 
Királyt. Most már ez János Pápának, aTsászár* 
n a k , és az Ipának könyörgött , hogy kérleljék 
meg Ferdinándot, és nyerjenek tőle segi'tíéget. 
Ezen Fejedelmek engedtek kérésének , és minden 
kitelhető móddal igyekeztek Ferdinándot néki meg
engesztelni. Ferdinánd azt kívánta Károly Tsá- 
szártó l, hogy mondaná meg : ha vallyon a béke- 
leget ki köllene-é már hirdetni? és fogadta, hogy 
társa lesz Jánosnak egy nagy Magyar seregnek 
fölállításában , ha Ö is a sokkal tágasbb , és töb
bet behozó birtokaiból alkalmatos rendeléseket 
tesz a hadakozásra. Végre értésére adta Jánosnak, 
hogy tilalmazza meg, ne talántán ez után is va
lamelyiket az Ö birtokai közül kóborló emberei 
megtámadják. Azonban pedig maga hadi tisztjei-
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nek megparantsolta, hogy ha ez meg talál történ
ni j az erőt erővel verjék viszsza,

§. 105.

János K ir, utólsó rendelése , 's halála.

A z  alatt János elejébe ment ellenfégeinek Erdély 
országba , Balassát egynéhány várainak megvéte- 
lével maga megalázására kínszerítette, és Majlá- 
tot Fogaras várában ostromoltatta. Tovább: Tor- 
dára ország gyűlést rendelt, (23. Apr. 1540.) és 
mindeneknek, kik a pártütésben részesek voltak, 
és megjelennek a gyűlésre, bátorfágot, és botsá- 
natot ígért. Az  öszvegyülteknek száma fölötte 
nagy volt;  mert mindenik sietett megbékűlnuFe
jedelmével. A Király eleibe adta az öszvegyültek
nek a veszedelmet, amelly őket Török ország fe
lől fenyegeté, és kívánta to lok, hogy a Török 
Szultánt igyekezzenek ajándék, avagy adó által 
letsendeáíteni. Az ajánlás azonnal helyben hagya
to tt , öszveszedetett a pénz, és Martinuzzi György
r e , az akkori Váradi Püspökre bízatott, hogy vin
né azt mindjárt Konstantinápolyba. A gyűlés ide
jén János Király beteges állapottal lévén , Szász- 
Sébpsbe vitette magát, Nyavalyája olly sullyos le t t , 
hogy félni kezdene, ne talántán elnyomja; azért 
testamentomot tett. Ebben az említett Váradi Püs. 
pököt, és még eggyet az attyafiai közül, Petro
vich Pétert rendelte jövendő gyermeke tutorinak, 
parantsolván nékik, hogy arról gondoskodjanak, 
hogy halála után egy az ő nemzetfégéböl légyen 
Királlyá Magyar országnak. Mindjárt erre azt u
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hírt vette , hogy 7. Júliusban fia született. Még 
volt annyi ereje néki, hogy maga is jelen lehetett 
az örvendező vendégfégben; de megfelejtkezvén 
beteges állapotjárói, mértéken föllül evett, és 
nyavalyáját megnagyobbította. Végre két ellenke
zőknek pő re ,  arnelly ítélettételül adatott elejébe, 
olly nagy méregre fakasztá Ötét, hogy azonnal 
a guta ütés éré, arnelly először érzékenységétől, 
és egynéhány óra múlva életétől is megfosztotta. 
( 2x. Jul. 1540. )

§. 106.

M artinuzzi Györgynek röv id  leírása.

M ihely t  észre vették , hogy itt volna Jánosnak 
utolsó órája, utánna kőidének György Püspöknek 
némellyeket, akik viszszahívnák ; mert ez a férj
fiú olly nagy tekintetet tudott magának szerezni 
mind János Király felekezeténél, mind pedig Fer- 
diuánd előtt, hogy megvallaná mind a két Feje
delem , hogy nem lehetne élesbb elméjű, és bát
rabb udvari tisztet ennél a Püspöknél találni egész 
Magyar országban. O Dalmácziában nemes atyák
tól vette eredetét, Martinuzzinak hívattatoti; de 
valóban Uthysenich György volt a neve. Életének 
nyolczadik esztendejétől fogva egész huszadikig 
Corvinus Jánosnak , Mátyás Király fiának udvará
ban nevelkedett; azután pedig hadi szolgálatot 
visdt János Királynak annyánál; rnertó tsak egy 
alkalmatos hadi ember akart lenni. De egyszerre 
megváltoztatván szándékát, első Remete Szent 
Pál szerzetébe lépett. F.gy a szerzetes atyafiak kö·
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zni kedvet adott néki a tudományok megtanúlásá'- 
r a , négy esztendők alatt megtanította nem tsak 
olvasni, ’s í rn i ,  hanem még a diák nyelven gon
do latá t  jól kimagyarázni is ; végre pedig a Theulo- 
gitíban annyira segítette, hogy a Laadi Klastrom
bán nem meszsze Egertől aidozo Papnak föiszen- 
teketne. Ebből a klastroinbol János Király őrét 
magához hívta Lengyel országba, és nagy hasz
nát vette szo lgálatának; mert δ a Itala iuóvelmind 
pénzt, mind híreket vett Magyar o. szagból: azon 
kívül jóakaróinak számát is az országban nagyra 
nevelte. Czibak halála után őtet Nagyváradi Püs
pöknek, és liintstárnoknak tette. Ettől az időtől 
fogva ö egy tüzes, és győzhetetlen hadi embernek 
mutatta magát a hadban , az óltárnál egy ájtatos 
szerzetes Papnak, és a számvetö Kamaránál min
dent könnyen iöltaláló gazdálkodónak, ki a jó
szágnak belső értekét nagyra vinni, az adót föl
verni , és sok újj adókat észre vehetetlenül béhoz- 
ni tudott. Ezen természetes tulajdonfágokra néz
ve tette ötét a Király fia tutorának, mellyet 0 kü
lönös őrömmel vállalt fö l,  mivel a betsúletre, és 
uralkodásra fölötte vágyódó vala. Föl is tette azon
nal m agában, hogy magához húzza a nem régen 
született Herczeg nevében a kórmányozást Magyar 
országban, noha az újj békefég szerént ez a Her
czeg kirekesztetne attya trónusából. Ezen föltett 
czéljában segedelmére lett az özvegy Királyné at- 
tyával, és testvégével eggyütt; mert ez a Király
né is kívánta a trónust megtartani, mivel arra 
elegendő bátorfága , 's okosfága vala , és az an- 
nyától még bővebben megtanulhatta: de még szép
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lege is, és embcrfége nagy eszközi voltak erre a 
nemzetnél, a melly amúgy is a külső országi Fer« 
dinánd Király helyébe egy belső országi Királyt 
kívánt, a),

$· 107.
János Herczeg Tutorainak igazgatása.

G yörgy  Püspök azzal kezdette tutori igazgatá
sát , hogy János Királynak halálát titokban tart
ván , a még most is ostrommal körül vétetett Maj- 
láthnak király i kegyelmet olly föltétel alatt aján
lott , hogy az új)onnan született Herczegnek hó
doljon meg. A Vajda, a ki már nem sokáig álha
tott volna ellent az ostromló seregnek, kész volt 
ezt tselekedni: noha jól tudná a Király’ ha lá lá t , 
és bizonyos volna benne , hogy ő a békefég sze
rént Ferdinandot, nem pedig az Erdélyi Hercze- 
get tartozik maga Klrállyának megismérni. Mi- 
nekutánna ez igy lett volna, az öreg Lengyel Ki
rálytól kéretett tanáts , és segedelem , egyszers
mind az kivániatott tőle , hogy szerezzen az uj- 
jonnan született János Zsigmond Herczegnek ol
talmat a Török Szultánnál, és a Francziák Ki-
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aj. A  Magyar Historikusok I. Jánost utolsó* 
nak nevezik azon Királyok közül, a kik Magyar 
vérből származtanuk, noha ö nem bírná az egész 
országot, és 0 utánna a fia  I I .  János hasonló mó. 
dón uralkodott. A z  ország törvényiben Jánosnak 
Királyi méltójába elhalgatás által nem hagyatott 
helyben; mert annak Decrttomi nem irattattak be 
az úgy neveztetett Corpus Juris Hungarici könybe.



rállyánál, és beszélje rea Ferdinándot, hogy ne 
liyuljon előbb erőhöz mint sem jó móddal igye
keztek volna megeggyezni-; mivel, valamint György 
Püspök bizonyítja vala , nagyobb része a Magya
roknak föltette magában, hogy azonnal a Török
nek meghódol, mihelyt bé jön a Német sereg Ma
gyar országba. Ezt az utolsót a Lengyel Király 
véghez vitte ; de egyszersmind intette a Magyar 
Rendeket a tsendesíegre, és a békeí'égiu k meg
tartására ; azon kívül parantsolta a Leányának, 
az özvegy Királynénak, hogy ne hagygya inagat 
tanátsossaira, se ne fogjon valamelly dologhoz az 
Ország igazgatásában , ha tsak ö véle előbb azt 
nem közlötte volna. Az alatt a Tutorok , és a töb
bi ország nagygyai gyakran tanátskoztak titkon. 
Az Egri Püspök Frangepán Ferencz, a ki mind
azonáltal egy a leghívebb szolgái közül volt Jár 
nos Királynak , azt vittatja vala , hogy szükféges 
légyen megtartani a békefég pontjait, mellyeket 
a Király hitével, és petsétjével erősített vala, és 
az országot Ferdinándnak , kivévén Szepesiéget, 
’s más egyébb jószágokat, az alku szerént által 
adni. György Püspök, Verböczy Cancellarius, és 
majd mindnyájan a többi fö Rendek azt bizonyítot
ták, hogy a békefégnek ereje nem lehetne , mivel 
az szokás szerént nyilván valóvá nem té te te t t : de 
az Egri Püspök aztfelelte, hogy mivel δ , ViV 6- 
czy,, György Püspök , és még három jelenlévő 
Udvari tisztek, ezt levél, és eskiívés által helyben 
hagyták, helye nem lehet az ö kifogásoknak. T o 
vább : elejébök adta , hogy ök egy Szultánnak , 
ki a keresztény hitnek, és Fejedelmeknek kiírta-
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sára religióia szerént köteleztetik , ígéretére ma 
gokat nem hagyhatnák ; és végre szemükben meg- 
inandotta, hogy valaki a békeíég felbontását ja
vasolja, nem a hazának javát, ’s hasznát tekénti; 
hanem egyedül urafág , ’s pénz tu. n esdeklő vá
gyódását. Mindazonáltal a voksolók száma által 
irieggvezettetett : tnellyre ki ment a gvúlekezet- 
b ö l , és Ferdinand hatalma alá ad1 a m agát, mi- 
nekntánna erről környiil állásos jelentést tett vol
na a Pápa előtt. A többi tanátsosok György Püs. 
pököt, Petrovich P é te r t , és a seregnek hadi ve
zérét Török Bálintot még tovább is meghagyták 
a tútorfágban, János Zsigmond Herczeget Ma
gyar ország Rirállyának nevezték, a) a Török * *

a) Né me ily történet írók bizonyítják , h< gy a 
Jfrrczeg megkoronáz!ntott légyen : de ezeknek ité- 
feiet megezáfalják nem fsak azon idibéli Magyar 
í, ■ '.énét írók (vide Pray p. gsg. 434·) hanem még 
r ..i is a Hercztg’ titulusa (Johannes Secandus 

. íi. electus Kex Ungariae). Némellyek azon idő
beli történet U ók közül, mint p. o. Jovius , és Stel
la (v. Pray. V 557. 386.) sőtt maga az 1.569. esi- 
tendöhe’li üecretnm ötét Istvánnak nevezik; magit 
pedig a gén-én egyedül Jánosnak nevezte magát, 
y l cum eie, a heraldicál tekintvén igen héjányos 
vtuo; mert Da/rnaczia egy egész mezzöc Joglalt
* t , tudniillik: o negyediket ; Lengyel ország, ét 
Aiediolánum , vagy is annya öreg attyának czirne- 
re a második , és harmadik rnezzöt ; és az elsőit 
Zápolya Famíliának czintere elejebe tétetett a Ma
gyar országi, es Beszterczei czimernek. Schmeize
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Szultánnak 50,000. arany adót küldöttek , és kér
ték , ne engedje, hogy az ö adózó Királlyának, 
özvegygye, és fia azon országból ki verettessék, 
mellyet Ö engedett bírni János Királynak, Ebben 
az állapotban Ferdinánd nem tudta , mi tévő lé. 
gyen , ha vallyon a kegyesféget vegve-é eszközül 
magának, avagy mentül előbb sereggel lépjen bé 
az őtet illető tartományoknak birodalmába, A hív 
Magyarok, és a Német hadi vezérek külömbféle 
tekintetre nézve az utólsot javaslónak. De Lasz- 
ky , a többször említett Lengyel Udvari tisztje 
János Királynak»kegyesíeget javaslott, mivel azt 
gondolta, hogy ha Ferdinand azonnal M agyaror
szágba ü t , nem tsak Szolimán ; hanem a Lengyel, 
és Fianczia Királyok is más Európai hatalmaslá- 
gokkal egyetemben ellene támadnak rész szerént 
az özvegy Királyné kedvéért, rész szerént irigy- 
légből , látván az Ausztriai Háznak erejét , 's nagy 
fa nevelkedését. Laszkynak tanátsa foganatos lett 
Ferdinand előtt, és küldé ezen tanáts adóját Kon- 
stantinápolyba , hogy ígérné meg János részéért 
a Szultánná«, ugyan azt az adó t,  a mellyet János 
fizetett vala. Egy más. követnek Salm Miklós üt ói
nak Isabellához kölletik vala menni , és a béke- 
í'ég levelét néki adni olly fogadással, hogy a Ki-

Erläuterung goluener , und silberner Münzen von 
Siebenbürgen. S 19. Találtattuk oily unok a Ma
gyart. k kö zt, a kik ötét nem Ját nos Király fiának , 
hanem a Szultántól helyebe tétetett , ’s környül 
metéltetett gyermeknek lenni mondták· Ugyan ott 
<t 13. /.
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rály mindeneket, mellyek ö néki, és a fiának ab
ban megigértetnek , tellyesíteni ifog. Amaz utazá
sa közt megvesztegette mind a két leghatalmasbb 
Bassát, a Bosnyák országi Usrefet, és a Belgrá
di Mahometet: de későn ért Ronstantinápolyba, 
és azonnal a hét toronyba rekesztetett, mivel már 
a Porta az ifjú Herczeget oltalma alá fogadta. 
Saltn Grófnak heába volt minden igyekezete , hogy 
a Királyné elejébe eresztessék; mert György mind 
a kintset, mind az igazgatást maga kezéhez vet
t e ,  és nem akarta beszélgetésre a Királynéhoz 
ereszteni, mivel félt, ne talnántán a Királynét 
békeféges gondolkozásra hozza, és igy ötét meg. 
foszsza hatalmától. Végre megtudta a Királyné a 
Grófnak ott léteiét, és a Püspöknek minden okai, 
és mesterkedése ellen is magához hivatta. A Gróf 
ugyan igyekezett ötét Ferdinand kívánfágára hoz
n i , de ö világosan kimondotta, hogy az attya 
híre nélkül nem akar semmi eggyezésre ereszked
ni. Vette észre a követ, hogy Ö ezt azért mond
ja , hogy időt nyerhessen, és hallotta nyilván be
szélni azt is , hogy jobb légyen a Török Szultánt 
Fejedelemnek ismérni; mint a Római Királyt. 
Azért sietett viszsza menni, és ösztönözte Urát, 
hogy mentül előbb küldjön sereget Magyar or
szágba

log.

Ferdinánd elkezdi a hadat M . országban.

E z  után egy kis Német sereg állíttatott fel Félsz 
Leonardnak vezérlése a la tt,  és a Magyar katona- 
fággal egybe kaptsoltatott. Ez megvette Vissegrá-

dot,



dot, és Székes Fejérvárát, Buda körül táborba 
szállott, és az őszszel viszszatért hazájába, mivel 
illy nagy dolognak végben vitelére nem volt ele
gendő , és rósz eggyetértés támadtt a Magyar, 
és Német, nemzet közö tt , a melly őket erőtlení- 
tette. Erre mindjárt a követek is viszsza jöttek 
Konstantinápolyból, a kik drága öltözetet, Buz- 
gán t,  kardot, és paist hoztak magokkal mint an
nyi jeleit a Török Tsászártól megerösíttetett Já
nos Zsigmond uralkodásának , egyszersmind Usref 
Basának is hoztak parantsolatot, hogy légyen ol
talmára a Királynénak. Ferdinánd egy ujj sereget 
küldött Buda alá Báró Roggendorf Vilhelmnek ve
zérlése alatt. Ez egy öreg híres hadi vezér vala, 
kihez most annál nagyobb reményfége lett, mivel 
ez mái' az előtt egyszer megvette Buda várát. De 
megtsalatkozott vélekedésében; mert Roggendorf 
nagyon elbízta m agát, és tsak a maga esze után 
j á r t , noha az újjabb hadi mesterféget nem értené. 
A Királyné mind addig tartóztatta ötét a béke- 
fég tétel színe alatt a vár ostromlásától, míglen 
Usref Basa oda nem érkezne. Ez előbb Váczot fog
lalta e l ,  és kiégette, azután Pest alá indúlt, de 
az őrzőktől viszszaverettetett. Ez így lévén , Rog
gendorf Budához vitte seregét, és egy bizonyos 
helynek által ellenében sánezba állította, melly az 
előtt ugyan nagyon gyenge volt: de most igen jól 
meg vala erősítve. Ezt egy ideig haszon nélkül lö- 
vőldöztette, és végre más részét kezdé a falnak 
ostromolni. Ezt estve felé a földre döntette: de 
mivel ö ,  és a Németek gyalázatnak tarto tták , éj
szakának idején a városra rohanni, a dolog más 

I I I .  Darab. (̂ )
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nap reggelre hallasztatott. A várbéliek éltek a t  
aíkalmatosfággal, és a lyukat olly derekasan bé- 
foltozták , hogy az ostromot kendő ellenféget más 
nap véres fővel eresztenék viszsza a bástya alól. 
Erre egy bizonyos Bornemisza , a város bétája je
lenté néki, hogy éjszakának idején egy titkos bé- 
járást a várba megnyit néki. Ezen ajánlást ö el
fogadta. De mivel a végzés ellen Németeket kül
dött a Magyarok helyett, kik a tábori jelre nem 
tudtak felelni, tehát megismértetvén , midőn már 
a várnak nagy része hatalmokban volna, viszsza- 
űzettek , ’s levágattak. Erre kezde árkokat ásatni 
a fold a la t t ,  mi'glen három Török seregnek jöve
telét hallván, ki'ntelen lett az ostromlástól elállanis

£. 109*

.A Törökök Erdélyt t és Budát elfoglalják„

Eggyike  az említett Török seregnek a Moldva 
országi Vajdához méné , ezzel Majláth Vajdát el
fogta , e» Erdélyt a Szultán hatalma alá hozta. A 
többi Budához, indult. Ennek érkezésével Roggen
dorf magát népével eggyűtt bésánczoita, kinek 
példáját követte Mohamer is , az első Török se
regnek vezére. A Magyarok , akik Roggendorf tá
borában voltak, azt akarták, hogy a tábor Pest
re tétessék által ; de ezt a Nemetek nem enged
ték. Vegre Ro&gfendorf engedett amazok kivánía- 
gának, és mind magát, mind seregét kárba dön
tötte ; mert a Németeket általinenetei közt a Tö
rökök megtámadták, és levágták. A Pesti Német 
öltök is megrettenvén, a városból kifutottak. Ma-
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gä Roggendorf oily nagy sebet kapott, hogy más 
napon meghalna; seregepedig vagy levágatott, 
Vagy pedig széljelkergettetett. Hamar ez után ma
ga is elérkezett Szolimán Szultán, és nagyon ne
heztelt é r te , hogy az ő szolgája verte volna meg 
az elleirféget, mellyet ö maga akart letapodni. Ked
ves volt mindazonáltal előtte mégis, hogy nyólcz 
százan fogva volnának , kiknek vérével szomjúh- 
fágát enyhíthetné: ezeket kötve vitette maga tá
borába, és njjoncz katonái által levágatta. Mi
helyt ez meglett, küldött bé a várba némellyeket, 
és kérette a Királynét, küldené ki táborába az if
jú Herczeget, mivel ö nagyon kívánja látni azon 
Urat, kinek kedvéért o annyit tselekszik, és ó ma
ga a Töiök szokás szerént a Királynénak látoga
tására nem mehetne. Nem tetszett ez a kérés Isa- 
feellának, és azért nem akarta teüyesiteni. De Mar- 
tinuzzi észre nem vévén a Töröknek ravaszfágát, 
r-eávette , hogy engedjen a Szultán akaratjának , 
és így nem nézvén a környülállásokra , a kis Her- 
■Czeget általküldé egy olly hatalmas Tirannushoz, 
aki keveset tudott az illendöfégrol, és nagy lel- 
kufégröl. Szolimán parantsolatjára minden fö Ren
diteknek ki k öli ott menni a táborba. Szolimán a 
Herczeget nagy szívesféggel fogadta , és némelly 
Törököknek kérésére megengedte , hogy a várat 
megnézegethessék. Ezek minden gyanúfág nélkül 
béeresztettek ; mert nem gondolta senki, hogy ók 
a Szultánnak alattomban adatott parantsolatjára 
jönnek a városba, és ezeket még többen is követ
ték, kik közül sokan viszsza is mentek, hogy a 
lakosok minden gond , és gyanakodás nélkül lé-

Q 2
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v én , veszteg maradjanak. Végre midőn a Törö
kök magokat elegendő számmal látnák, elállották 
a kapakai, és a lakosoktól elszedtek minden fegy
vereket. Egy azon időben Szolimán az Udvari 
Tiszteket megfogatta, és tanátsot ta r to t t ,  mit 
köiljön már most néki tselekednn A tanáts négy 
napig ta r to tt ,  mivel sokan javasolják Vala, hogy 
a Királyné Lengyel orszszágba, a fia Konstanti
nápoly b a ,  és a főbb, és gazdagabb Magyar fa
míliák Asiába küldessenek; a Bárók pedig, és ud- 
va:i tanátsosok Siettessenek meg: mások ellenben 
szeltdebben gondolkoztak, mondván, hogy ez a 
tselekedet örök gvalázatjára válna az Ottománi 
Portának napnyúgoton. Végre Szolimán közép 
utat választott e’ kettő között; mert a várat min
den ágyúkkal, és hadi eszközökkel hatalma alá 
ve tte , a fö hadi vezért, és tutort Török Bálintét 
Galatára vitette, ahol meghalt nemsokára, a Her* 
czeget viszszaküldötte a Királynéhoz, a Tisza, 
és Lippa közt fekvő részt adózó Herczegieg gya
nánt néki ad ta , mellyhez azután kaptsolta még 
Erdély országot is. Ferdinand gondolta, hogy 
Szolimán most már Bétsnek mégyeti, és Ausztriát 
elfoglalni igyekezik. Azért alakúidé Salm Grófot 
kevés számú néppel Magyar országba, aki Rog- 
gendorfnak elszéljedtt katonáit öszveszedné, és 
azokkal a határt őrizné ; egyszersmind Szolimád
nál szinte azon adónak lefizetésére ajánlotta ma
g á t , amellyet Zápolya János, adott vala. De mind 
ezek haszontalanok voltak ; mert Salmnak valamen
nyi katonái nem voltak elegendők arra , hogy az 
elleníég ellen táborba szállhassanak; a Török Szül-
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tán pedig kereken kimondotta, hogy Ő Ausztriáéit 
az adót elveszi ugyan büntetésül, mivel Ferdinand 
ellent állott az ó parantsolatjának: de a szövetfé- 
get; tsak akkor teszi meg véle, amidőn ó az adót 
le fogja fizetni , és minden Magyar országi vára
kat, mellyek Ferdinand hatalmában vágynak, né
ki általadand; Magyar országot pedig semmi föl
tételek alatt ö oda nem engedi. A Ki a k i  követek 
midőn erre semmit nem tudnának felelni, kevés 
ideig tartandó fegyver nyugvást kévének tőle: de 
az nékik mieg nem adatott. Azért nagy lön a fé
lelem Bétsben, és mindnyájan rettegtek a Törö
kök jövetelétől, Szerentséjökre az esős idő olly 
nagy terhére vált Szolimánnak, hogy kintelen len
ne seregét viszszavinni líonstantinápolyba.

5· 110.

Isabella , és Ferdinand megegyeznek.

M őst már változni kezdett a dolog, és amint lát
szik, Ferdinánd' szerentséjére. Vette észre Isabel
la, hogy ha mindjárt czélját eléri is: mindazonál
tal' sokáig nem maradhat meg trónusában, ’s tsak 
ugyan utoljára is a Török hatalma alá kölletik né
ki esni. Az ö fo udvari Tisztje Martinuzzi mintegy 
tsudának tarto tta , hogy a halált elkerülte , és már 
most éppen elhitte, hogy a Szultánnak, és az 5 
udvari Tisztjeinek nem tanátsos hitelt adni. A 
Lengyel Király is kárhoztatta leányának a Szul
tánnal te t t  szövetfégét, mivel ez az 5 országá
nak is veszedelmére lenni látszatott „ és nem tsak 
ígérte Ferdinándnak, hogy a leányát a Nagy Vá-

Q i



tad i  békeíegnek megtartására ösztönözni fogja * 
hanem még olly barátfágot is tett véle, hogy az 
Ő országa örököse , és Ferdinándnak eggyik leá
nya között házasfágot tenni igyekezett vala. Mind 
ezekért kívánt Isabella a Királlyal megeggyezni. 
A Király Beszterczc Bányán gyűlést ta r to t t , (1542.') 
rnellyben közönféges békeféget hírdettetett minde
neknek; mert azt végezte, hogy minden, áki jó
szágától megfosztatott, kevés hónapok alatt abba 
viszszaeresztessék, ha azzal még Lajos Király ha
lálakor b ir t ,  nem nézvén mellyik felekezethez tar
tozandó , avagy kinek lenne most birtokában. Er- 
re újj a d ó , és fegyverre kelés rendeltetett, mivel 
halla to tt,  hogy a Szultán megint készül az or
szágba jönni : és végre Isabella megeggyezett (26. 
Jul. 1542.) Fejérvárott Erdélyben Ferdinándal a ) ,  
és azt fogadta, hogy a szentkoronát minden Ma
gyar országi várakkal, ’s vármegyékkel eggyütt, 
amellyek még eddig hatalmában voltak, 1200a 
arany esztendöbéli fizetésért, és Szepes várme
gyéért általadja.

J. 111.

A  Birodalombéli sereg Pestnél megverettetik .

Szolimán fenyegetésén, és kevély feleletén, mel- 
lyet ö Ferdinand követjeinek ado tt ,  annyira meg
indultak a Német Fejedelmek, hogy erre az esz-
I- - - - I --- ---- - --.. - ■ —

a) Lásd a 14. Februariusi , és 1. Novemberi 
ország gyűlésének rendeléseit \^ i-b e n . Ezen utol
só által külömbjéle személyek , kik az elfőnek vég-
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tendore egy nagy sereget rendelnének ellene. Ez 
többnyire Protestánsokból álla, azért a vezérnek is 
Protestánsnak kölletik vala lenni. A hoszszas ta- 
pátskozás után Joákhim , a Brandenburgi választó 
Fejedelem tétetett a Birodalombéli seregnek fő ve- 
zérjévé , ámbár ó azzal mentegetné m agá t , hogy 
nem volna néki erre elegendő tudománnyá. Min
den kerületből egy hadi tanátsos úr rendeltetett 
melléje, és meghagyatott, hogy ezen ti'z hadi ta- 
nátsosok nélkül ne fogjon semmi fontos dologhoz. 
A választó Fejedelemnek előbb , mint sem hadba 
menne , haza kölletik vala menni, mivel előre nem 
látván a történetet, semmi rendeléseket bem te
hetett tartománnyában. Ez alatt elmúlt a legalkal- 
matosbb idő a hadakozásra. Más oka a késede
lemnek az volt, hogy némelly Német országi Fe
jedelmek az őket illető pénzt, és katonákat meg 
nem adták, és Ferdinand az élést, és nagyobb 
ágyúkat, mellyeknek megszerzését magára vállal
ta , annak idejében meg nem szerezhette. Tsak 
ugyan végtére előállott mégis egy goooo ember
ből álló sereg, mellyben voltak a Pápától küldött 
egynéhány ezer Olaszok is ,  kik az ostromlás mes·* 
terfégét jól értették. A választó Fejedelem ezt a 
sereget a Duna mentében alávezette, megvette 
Váczot, és végre Pesthez állott. Az Olasz, es Ma
gyar hadi Tisztek ki'yánták, hogy először Buda 
vára ostroinoltassék , mivel tudták, hogy ennek a

re hajtásút nem akarták megengedni, megbüntet- 
tettek , és számkivet és be kiUdettett.ek. Corpus Juris 
ftung. T, I. p. 370. 377,
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fö várnak kevés őrzői volnának. De a Német or
szági hadi tanátsosok jobbnak vélték előbb Pestet 
ostromolni. Az ostrom alatt sok egyenetlenfég tá- 
madtt a Németek, és az Olaszok közt. Amazok 
késedelmesek, és gondolkozók voltak ; és ezek ha
mar fpllobbantak, hogy ha nem követték tanáts- 
tsokat. A Király bizonyos okból, amelly ö néki 
már sokszor á r to t t ,  Bétsben maradtt, és miglen 
az Hlyen pörös dolgokban feleletet vennének tőle , 
elmúlt a jó alkalmatosfág, mellyet haszonra le
hetett volna fordítani. Végre meglett a várra való 
rohanás, a Magyarok, és Olaszok fölmásztak a 
falra: de a Németek hátramaradtak, a Törökök 
pedig , akik kész akartva hátravonták magokat , 
egyszerre kirohantak tornyaikból, és amazokat 
nagy vérontással viszszaüzték. Ezen vesztefég után 
a vezér viszszavezette seregét Ausztriába, mivel 
se hadi költíége nem volt, sem a külömbféle nem- 
zetíégbéli Tisztek egymás közt meg nem eggyez- 
hettek, sem a hadi tanáts meg nem akarta a nagy 
Török sereget várn i , amelly sietve jönni monda
tott ugyan a várbéliek segítségére; de azonban 
semmi sem volt. Viszszamenetele közt még töb
bet vesztett el a vezér katonáiból; mert a Törö
kök katonáinak esvén, sokakat közülök leszab
daltak.

(j. U'Z.

A  Szultán elfoglal sok Városokat.

F e ren e z ,  a Franeziák Királlyá, reá bírta a Szul
tán t ,  hogy maga vezetne egy sereget Bosnyák or-
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szr'gon által Magyar országnak elfoglalására. 
(1*43.) Ez először is Valpó várának ostromlásá
hoz fogott , mellynél több ideig késni kéntelenít- 
te ie t t ; mivel annak aszszonya , (Petényi Péternek 
özvegyé) vitézül ellent állott. Végre (23. Jnn.) 
megvévén a Várat , Magyar országba jö tt,  és az 
Őrzőktől elhagyatott várakat és városokat, ;noha 
féifiakra voltak bízva, könnyen elfoglalta: így 
P é tse t , Esztergomot, ’s T a tá t ,  más egyébb körül 
lévő helyfégekkel eggyütt magáévá tette. Székes 
Fejérvára bizonyos föltételek alatt meghódolt né
k i : de ő ezeket meg nem tartotta; mert az őr
zőket a várból való kimenetel közt; a gazdagabb 
lakosokat pedig egy gyülekezetben megölette. Míg- 
len ő a várak’ megvételében foglalatoskodott, azom- 
ban a Tatároknak a téríeget köllött pusztítani; 
mellyet ők kimondhatatlan kegyetlenféggel vittek 
véghez , míglen Zrínyi Miklós, a Horvát országi 
Bán , Somlyó mellett őket le nem vagdalta volna. 
Az alatt Ferdinand megerössíttette Bétset, egy kis 
hajós sereget alá szállíttatott Komáromhoz , maga 
pedig 40000 katonákkal Posonyhoz állott. De a 
Szultán abban az időben véget vetett a hadako
zásnak , és viszsza ment lakó helyére. Ferdinand 
az elvesztett helyeket viszsza akarta venni, mel
lyet véghez is vihetett volna, ha a Tseh országi 
katonák ellent nem állottak volna igyekezetének; 
kik mint hogy egyedül azon egy szándékkal jöt
tek, hogy Szolimánt kénszerittsék eltávozni ha- 
tárjoktól, és most már ezt elérték volna: nem 
akarának tovább táborban lenni. Szerentsétlenfé- 
gére olly fergeteges idö tám adtt,  és az esso olly
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tartós lett, hogy az egész sereg háza eresztetését 
Hérné. Azért kmtelen l e t t , minekeiötte hasznát 
vehette volna, széljel botsátani. Isabella Királyné 
az eggyezést meg nem tartotta, azért m ost, hogy 
Ferdinándot sereggel talpon lenni hallotta , meg, 
rettent, és ujjra kezdett véle eggyezni ; de megint 
megmásolta szándékát, és félben szakasztott min
den eggyezést véle, midőn értette , hogy még egy 
Török sereg fog jönni Magyar országba. El is jött 
még azon a télen , és megszállotta Vissegrádot, 
Nógrádot, Hatvant, külömbféle Horvát országi 
várakkal eggyütt minden ellenállás nélkül ; inert az 
őrzök mindenben szükíeget szenvedvén , azokból 
még a Törökök jövetele előtt kitakarodtak, A Fe, 
jérvári Bassa , vagy helytartó fölnyittatta egyné
hány Királyoknak koporsóit, és a bennök lévő 
kintset kivetette. A Szultán ugyan megbüntette 
ö tét, de nem azért, hogy a Királyok' temető 
helvét, betstelenféggel illette: hanem hűvel a kin- 
tsét néki által nem küldött^. Azért Szolimán ujjra 
parantsolta , hogy minden Királyi koporsók nyit
tassanak m eg, és a bennök lévökintsek, lánczok, 
és más nagy értékű jószágok küldettessenek Kon, 
stantinápolyba, A Bassa, kire e’ dolog voit bízva,' 
a többi közt Zápolya koporsóját is megtalálta , és 
azt fölvétetvén , a templomból kivettette illy kife- 
jeséssel; hogy az ö tsontjainak nem kelletik a va- 
lófágos Királyok hamvai közt nyugodni. Ebből 
kitanulta Isabella , hogy Szolimán , ámbár eddig 
tettette m agát,  hogy minden Magyar országi hely
iségeket, mellyeket hatalma alá hozo tt ,  egyedül 
az 5 fiának tartja: sokkal másképp gondolkozik,
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mint szóval bizonyította, és hogy az ő férjét, 
következendő képpen a fiát is szinte a’képp-n 
gyűlöli, mint Ferdinándot: mindazonáltal a Ki
rályi méltófág kedvesebb volt előtte , hogy sein 
azt oda engedhetné Ferdinándnak , és lemondana 
a Török' baiáifágáról. A Király ugyan készült alá 
hozni egy sereget Magyar országba : de mivel a 
Franczh háború elég terhére esett mind néki, 
mind Károly Tsászárnak , kíntelen lett félben hagy
ni a készületeket. Ennek a hadakozásnak még azon 
az esztendőn (18. Sep.} véletlenül Krespy városá
ban vége szakadtt, és ez által Magyarországnak 
egy kevés ideig tartandó nyugodalom szereztetett. 
Mert Ferencz Király a többi közt arra kötelezte 
magát, hogy Károlynak a Törökök ellen 16000. 
katonát küld segitfégúl, és mivel ezt jövendő hasz
nára nézve, mellyet az Ausztriai házzal leendő újj 
hadakozásnak alkalmatosfágával várt a Törökök
től , nem tellyesithette ; tehát azt tselekedte , hogy 
Szolimánt külömbféle módok által elvonta a hadi 
készületektől. A határ Bassák is most tsendesstb- 
ben maradtak, mint az előtt, és tsak két eszten
dő múlva bátorkodott az eggyik Stájer országban 
Laibak városáig menni; de a honnand hamar visz- 
sza fordúlt. A Budai Bassa is tűzzel, ’s vassal fe- 
nvegette a Ferdinánd uradalma alatt lévő Várme
gyéket , ha tsak azonnal Szqlimánnak nem hódol
nak meg ; de , hogy ezek ellene kiállottak , meg
szűnt a hadi készületektől. Hamar ez után meg
lett a fegyver nyugvás Q j. Oct. 1547.) öt eszten
dőre Konstantinápolyban, minekutánna Magyár
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országi birtokáért Ferdinand magát 30000. arany 
adóra kötelezte volna. a).

S· “ 3·

M agyar ország Ferdinándnak általengedtetik.

M á r  1545. akarta Ferdinánd Magvar országot bel
ső állapotjára nézve jobb karba helyheztetni. E’ 
végre Nagy Szombatban ország gyűlést ta r to t t , 
abol külömbf'éle hasznos törvények szabattak, és 
jobb rendelések tétettek a hadi szolgálatról; de 
egyszersmind olly igyekezet is tapasztaltatok, 
melly a Király hatalmát öszszébb szorítaná. Tud
niillik; az kivántatott, hogy a Király három vá
rakat, mellyek a korona jószágához ragasztattak, 
előbbi uroknak viszsza adjon, minden korona jö
vedelmet az ország védelmére , és a határ várók
nak megerősítésére fordíttson ; engedje meg , hogy 
mindenik az elvesztett jószágát bíró- nélkül, visz. 
sza vehesse, és hogy azon Királyi parantsolatok- 
nak , mellyek a Besztercze Bányai ország gyűlés, 
nek rendeléseivel ellenkeznek, szabad légyen nem 
engedelmeskedni. Agyülésnek ezen kívánfágát Fer-

a) P r a y  Ü r p. 594. B ic a u t , k in ek  a  f e g y v e r  
n y u g v á s r ó l  s z o l lá  le v é l  kezében  v o l t , a  Dátumot 
7, o cto h erre  1,547· t e s z i :  de  Is tv á n fi k é t  e s z te n d ő 
v e l  ö reg eb b n ek  m on d ja . H o g y  a  B la g y a r  tö r té n e t  
író k  , k ik  a z  u tó l s á t , és nem  R ic a u to t k ö v e t ik  , h i.  
h á z n a k , m e g b izo n y it já k  a z  1546. ( Cot pus Juris
Hung. I. p. 399.) és 1.547· e s z te n d ő b e n  o r s z á g  g y ű 
lése in ek  rendelési. Corpus Juris Hung. T. I, p. 396.
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dinánd meg nem hallgatta, mivel ártalmas volt 
a köz jónak, és részszerént igazfágtalan ; mert ö 
többet költött a maga, és a Német birodalom pén
zéből a Magyar országi hadakozásra, mint sem 
amennyit bevett az elfoglal« jószágokból. Ezt a 
következendő Decretumokban nem is újjították 
meg ; sött megkérlelésére önként segítő sereget 
ígértek néki, (1,547·) mellyel ö először aSmalkadi 
frigyesek ellen hadakozott, és minekutánna eze
ket megalázta volna , a pártos Tseheket kezdé vt. 
le megzabolazni. Egy más gyűlésen, rnellyet a 
Magyar Rendek mindjárt a Török fegyvernyugvás 
titán tartottak, azt kérték a Királytól, hogy, mi
vel a régi eggyezés szerént Magyar ország Ferdi- 
nándnak, és az ö  utánna valóinak örökre ál tál - 
adatott légyen , küldené legalább a fiát Maxim - 
liánt közikbe lakni, mivel maga mindenkor kö
zönök nem lehetne a). A Király megígérte né
kik, hogy rövid idő alatt hozzájok jön, és közöl
tök marad ; azonban követet rendelt Konstantiná- 
polyba, aki állandósan helyben maradván, a légy· 
ver nyugvásnak megtartásáról gondoskodjék.

5. 114.

Törvény hozatik a Lutheránusok, és Re
form átusok elten.

M ás esztendőn rendelés tétetett a Római katoli- 
ka hitnek egész Magyar országba való béhozatá-

a) Decretum Stat, in Corp. Juris Hung. T. I. 
p. 408. Responsio Regis ib. p. 416. A Király fe -



i á r ó l , és némelly Magyar országi , ’s S’avoniai 
ragadozó váraknak elhallgattatásáról. Mert a ha» 
ború alatt annyira megsokasodott a Lutheránusok 
száma , hogy sok helyeken hatalmasbbak lennének 
a Római katolika hiteteknél, és egészen elnyom
nák ókét. Öt Királyi városok, Kassa, Eperjes, 
Lotse, Bartfa, és Szeben nem külömben Sáros 
vármegye egy olly vallás formáját adtak Ferdi
nand elejébe 1530-ban, meliy a Német országi 
Lutheránusokéval éppen megeggyezett. A hatal
mas Erdélyi Vajda Petényi Péter oltalma alá vet
te a Helvétika , vagy Reformata vallásnak taní
tó i t ,  és Sáros Patakon templomot építtetett né
kik, amelly legrégiebb temploma ezen vallásbé
lieknek egész Magyar országban. Mintegy tizenöt 
esztendővel utóbb az Erdélyi Szászok mindnyájan 
a Lutheránus , vagy Református vallásra állottá
nak. Azon időben Percnyi bévádoltatott a Tsá- 
szárnál, mintha alattomban eggyet értene a T ö
rökkel·, és Ausztriába fogságra vitetett: azért bá
torkodott Martinuzzi a nem katolikusokat üldözni 
Erdélyben 1547. kinek példáját követték a Magyar 
Püspökök is egy olly időben, mellyben Perényi 
az Egri Püspöknek majd hogy nem minden jószá
gát elfoglalta. Ferdinand edciig békével hagyta a 
Lu; heránusokat, mivel attól ta r to t t ,  ne talántán 
ezek, ha szorongauatna'nak, a Szultánhoz, vagy 
a hatalmasbb Nemet Protestánsokhoz forduljanak
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lejege , i agy az utolsó szü le te tt A la gyá r Herczeg 
•eszszonjr A n n a  utolsó Januáriusbnn szű n t meg él
n i 1547-óe/z,



iSgítfégért, és mivel ezeknek eddig legnagyobb 
hatalmok volt, pártját fogják amazoknak, és aka
dályt tégyenek a Törökre kívántatott sereg egybe 
gyűjtésének. Most mivel a Smalkadi szövetség fem
jei nem tsak meggyozettettek, hanem még cl is 
fogattattak a Tkásza'rtól, azt vélte , hegy Német 
ország felöl nem éri ötét többé veszedelem. Azért 
a Törvény által azt parantsolta a többi között·* 
hogy a Püspökök minden Egyházakba, és iskolák
ba katolikus papokat, és tanítókat rendeljenek, 
minden világiakon egyházi hatalommal bírjanak * 
senkinek, aki nem ötölök szenteltetett fel, a pré- 
dikállást meg ne engedjék, az üres klastromokat 
iskolákra, ’s más egyébb istenes dolgokrá förd/t- 
tsák , a világiak által elvetetett jószágaikat kezök- 
höz vegyék, és végre nyerjék meg a Pápától, 
hogy közönféges gyülekezetét rendeljen a hitről 
támadtt egyenCtlenfégnek vége szakasztására. De 
ezen rendelések nem h-ajtattak végre; mert né- 
nielly hatalmas Protestáns udvari Tisztek a Királyt 
reábeszéllették, hogy ne vegye még elő az ahoz 
k/vántatott erőszaköt. Ezek ugyan két esztendő 
múlva megújjíttattak: de akkor se lett egyébb fo
ganatja ; hanem hogy Perényi maga kiszabadulá
sát, az Egri várról önként való lemondásával kín- 
teleníttetett megnyerni, amelly nemsokára az Eg
ri Püspöknek viszszaadatott. Jobb foganattal ment 
véghez a ragadozó váraknak elhányattatása ; mi- 
Vel ebben mindnyájan megeggyeztek. Mert a bel
ső hadakozások által olly nagy lett a rendetlen- 
fég az országban, hogy sokan, kiknek erős vá
raik valának, Magyar, Orosz, 's Lengyel kato-

I, F E R,í> i  N Á H b. *255
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nákaí fogadván , falukra , és utakra küldék raga
dozni, és a ragadományt bizonyos eggvezések sze
rént vélök eloszta'k. Az e’féle várak birtokosai közt 
leghatalmasbbak voltak Balassa Menyhárt, és Ba- 
só Mátyás; ezeknek olly nagy erejök volt, hogy 
a Király 5000 válogatott katonákat küldene elüzet- 
tetésökre. Ezek nagy nehezen megvették ’Sitva , 
Léva ,~ Tsábrág , és Murán várait, Basót magát 
elfogták, és törvény szerént fejét vették. Balas
sa Erdélybe futott, ahol Isabella Királynétól, és 
György Püspöktől oltalmat nyert.

$· “ ο·

Isabella , és György Püspök közt egyenet- 
lenfég támad.

E z  a Püspök akkor nagy tekintetben volt az Er
délyieknél; mert sokszor megmentette hazájokat 
a Törökökről , és Németektől, azon kívül tudta 
kedvüket keresni , és vélöket magát szerettetni. 
Telhetetlen vágyódása annyira vitte ötét, hogy a 
Királynét majd hogy egészen ki nem rekesztette 
az igazgatásból; és mivel mint Kintstárnok, a 
Herczeg jövedelmét keze alatt tartotta , könnyű 
volt néki a hatalinasbbakat megvesztegetni. Ez ál
tal a Királynét annyira lekötötte, hogy a fiával 
eggyütt tőle függne mindenekben ; utoljára pedig 
annyira ment, hogy a Királyné ö miatta szükfé- 
get szenvedne. Ez, aki nem külömben uralkodni 
kívánó aszszony vala, meg akarván szabaduló 
tőle, Lengyel országba szándékozott menni: dl 
az annya ötét erről leverte, mivel ez által a Püs

pöl



pök tellyesféggel ura lett volna mind fiának, mind 
pedig tartománnyának. Ez az egyenetlenfég ha
mar tudtára lett-Ferdinand Királynak', ki is hasz
not akarván belőle venni, némelly értelmes férj - 
fiakat küldött Erdélybe, akik színre kérnék a 
Királynét Balassának kézhez adására, és né
melly jószágoknak, mellyek már az előtt Fer- 
dinánd jóakaróitól elvétettek, viszszaadattatására. 
Ezen férjfiak Martinuzzival alattomban eggyezés- 
re léptek, melly mihelyt meglett, és kéréseikben 
meg nem hallgattattak, viszszamentek. Vette ész
re a Királyné , mi volt szándékjok a követeknek: 
annákokáért igyekezett a Püspöktől megszabadul
n i ,  és megnyerte a Szultántól alatt.omban, hogy 
véletlenül egy Török Tsausz, vagy udvari követ 
jönne Erdélybe, a Püspök tselekedetének megvis- 
gáiására. Ezen történeten a Püspök ugyan meg
rettent: de a nagy ész, és bátoríág kimentették 
a  veszedelemből. Azt monda tudniillik a küldöt
teknek , hogy az ö , és a Királyné közt tám ad t  
egyenetlenfégnek egyedül némelly irigy udvjíri 
Tisztek volnának oka i, megalázta magát a Ki
rályné előtt olly annyira, hogy ez maga könyö
rögne érte a Szultán e lő t t , és Nagy Váradra ment 
lakni, hogy elhitesse Királynéjával, hogy tellyes
féggel néki akarja engedni az igazgatást. De azon
n a l , hogy a veszedelemből kimenekedett, Ferdi- 
nánd oltalma alá adta m agát,  kinek követjeivel 
Bathorban titkon olly eggyezést tett,  hogy Isa
bella Királyné a szent koronát, Erdélyt, és Ma
gyar országi birtokát engedje Fcrdinándnak, és 
elégedjék meg fiával eggyütt, jegyben hagyatott 
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pénzével, férjének örökös jószagával, és Slézia* 
ban az Opnliai Herczegféggd; magának pedig 1 - 
gyen jutalma az Esztergomi lirsckfég , és Kardi
nális kalap. Az eggyezé mek még titokban köllött 
maradni , mivel Ferdinándnak nem volt módja , 
hamar szűk leges sereget állítani , és hogy annak 
illendő ereje lehessen, szükítges volt ,α Magyar 
Rendeknek is azt helyben hagyni. Ennek az utol
sónak más esztendő elején kölletik vala meglen
ni , és a voksolók nagyon külömbözének egymás
tól ; mert tsak egynéhányan tartották azt jónak, 
a többiek (ledig veszedelmesnek , mivel ez által a 
fegyver nyugvás fölbontatnék a Törökökkel , kik 
ellen most még nem lehetne elég fegyveres népet 
kiállítani, és mivel hihető volt , hogy György P í r -  
pök ö általa a Királynét, a Szultán által pedig 
magát Ferdinándot szándékozik elnyomni, ’s az
után ö maga , mint adózó Királlyá a Töröknek , 
Magyar országon uralkodni a). A Király azokhoz

a) Decretum dat. 13. Fcbr. 1550. Juris Hung. 
Τ. I. ρ. 4‘̂S* E bben  a  Decretumd«« á lla n d ó vá  té  
t e t e t i , h o g y  u K ir á ly  sen k in ek  ne a d ja  a z  Indige- 
natust a R en d ek  a k a ra tja  n élkü li léi·ö p é ld á ja  az 
e f é l e  en gede lem n ek  a R endeknek  h elyben  h a g y á s a  
á l ta l  o lv a s ta t ik  az 1543· e sz te n d f íb é li D e c re tu m n a k  
50 e z ik k e lyéb e n . E zen  ín d ig e n á tu s b ó l k i  vo lta k  m in 
den  L e n g y e le k , és V e le n s ie ie k  r e k e s i t v e  i és hogy 
ha tö r té n e tb ő l azt v a la m e l /y  L e n g y e l tő l  m eg  nem  
le h e te t t  ta g a d n i ; az t é t e t e t t  h o z z á , h o g y  ezen  p é l ·  
d á n o k  se m m i k ö v e tk e zé se i ne lé g y e n e k . Deer. An. 
1573. in Corp. Juris Hung. ρ. 353.



állott, kik az eggyezést helyben hagy ta'k. Azalatt 
megváltozott Erdély ország áilapotja; mert a Tö- 
mösvári Fö Ispány, Petrovich, katoiiákat szedett 
a Királyné részére, és a Szultán parantsolatjára 
siettek a Moldva, és Oláh országi Vajdák is , és 
a Budai Basa kiállani számos sereggel Györgynek 
elúzetésére, vagy inkább Erdélynek Török tarto
mánnyá való változtatására. A Püspök előbb ké
szen le t t ,  mint sem elienlégei, megvette Megy- 
gyest, Szász Sebest, és Szebent, Isabellát Fejér- 
várba szorította, és gyűlést tartott Maros Vásár
helyen, ahol legtöbbeket a vagyonos Erdélyiek 
közül a Királyné részéről magáéra húzott. Ezért 
a Királyné kimelen lett véle megbékülni , és ö ma
gát engedelmesnek mutatta hozzá, tsak hogy ar
ra bírhassa, hogy a Török sereget viszszaeresz· 
sze. Valóban küldött is már a Budai Basához, 
kérvén, hogy maradjon hátra: de ez még inkább 
előrement, és a Királyné kérését kínteltnfégböl 
számlázottnak lenni jelentette. Erre a Püspök két 
sereget küldött a hegyekbe , kiknek eggyikével a 
Moldva országi Hospodárt tsépelte le; másikkal 
pedig a Budai Basát. E’ kettős győzedelem mán 
egészen elesett kedve a Királynénak: de midőn a 
Püspök bőven értéséte adná, hogy a Szultánnak 
minden igyekezete az volna, hogy elűzze ötét, és 
birtokától megfoszsza ; hasznosbbnak vélte Ferdi- 
nándal megeggyezni, hogy'sem Erdély t Szolimán 
részére tovább is őriztetni. (M art. 1,551.) A Ki
rály örömmel fogadta szándékát, és föltette ma
gában , hogy Sagant , Naumburgot, és Piebnst. 
Herczegfég gyanánt néki a d ja , esztendői ként pe
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dig 15000 Magyar forintokat rendel néki jegy 
pénze mellett; Petrovichnak pedig általengedi éle
te fogytáig mind azon Magyar országi jószágo
kat, meilyek eddig ö reá voltak bízva a). Már út
ban voltak a követek , midőn a Királyné megvál
toztatta szándékát, és Petrovich íaíiáttsából Er
délyt még tovább is megtartotta. Most már Enve
den gyűlést ta r to tt ,  mellyen a Püspököt ország 
eílenfegének nevezte. De a Püspök előbb, min® 
sem a gyülekezet széljelmenne , megjelent egy se
reggel , és sokat a jelen lévőkből ijesztés , vagy 
hizelkedés által maga részére vonszott, kivévérr 
Petrovieliot, és a főbb rendűeket, kik a reáhozott 
sententiát nem akarták megmásolni. A Püspök 
nem sokára nagyobb sereget gyöjtvén < Fejérvárát 
bekerítette. Azonban Ferdiándtól is Castaldó Já
nos vezérlése alaet 6000 katonákat íiytrt segítíe- 
g ű l , k i , minekutánna Balassát a bejárástól beljebb 
űzte volna Erdélybe > fal törő’ ágyúival a Püspök 
seregéhez kaptsnlta magát. A Királynénak nem lé
vén annyi reménylége, hogy a várat a Törökök 
eljöveteléig Ferdinand ellen megtarthassa , meg
nyittatta a kapukat, minekutánna engedelmet 
nyert volna kintiének megtartására. Petrovich ki
futott Erdélyből, és más két várak azonnal, hogy

a). .//z v o l t  a  K ir á ly i  k ö v e te k re  b í z v a , h o g y  
J á n o s  Zs,tgm on d  H ere iedn ek  k o ro n á z ta !ásót a k a d á 
ly o z ta s s á k  m e g ; ( P r á y  Ü r p . 432. y m iv e l  te h á t  
e z  u tá n  nem  so k á ra  a sze n t koron a  e lv i t c t e t t  , a b 
ban m ú lt  a  koronázás. á m b á r m á so k  e lle n k e z ő t  
m on djan ak  is .
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körl’ilvétettek az ellenfégtöl, megadták magokat. 
Erre eggyezés kezd lenni Szász Sebesben a Király
néval , mellyet minekutánna harmad napra a Ki
rályné sok könyhúllatások közt elvégezett volna, 
a Rendekkel, és a Királyi német küldöttekkel Ko* 
losvárra indult az eggyezésnek tellyesítésére. Ez 
■nagy pompával inept véghez a nagy templomban. 
(iS- Jul. 1551.)

5* 116.

Isabella á lt átengedi, országát Ferdinándnak.

Először Ferdinándnak kissebbik leánya János Zsig- 
mond Herczegnek eljegyeztetett; utánna a Király
né a koronát, ésbuzogán t a többi Királyi ékes- 
fégekkel eggyütt letette az óltárra , és azokat fér
je országával eggyütt általadta az ország Rend
jeinek illy mag3 kinyilatkoztatása mellett, hogy 
ötét erre a nagy sztikfég ki'nszeri'ti; végre ezek a 
Királyi ékesfégek az országgal eggyütt Ferdinand 
nevében általvétettek. A Királyné azonnal minden 
Fö Ispányokhoz , vár ö rzó , ’s más egyébb tisz
tekhez parantsolatot a d o t t , hogy ez után minde
nekben Ferdinand Királynak engedelmeskedjenek , 
ímellyet még Petrovich is telly,es ite tt , akiről ép
pen senki nem reményiette volna. György Püs
pök Helytartói h ivata lt , és Kardinális kalapot 
nyert, és ígéretet vett az Esztergomi Érsekségről; 
C.astaldo pedig a hadi dolgoknak fo igazgatójává 
tétetett. A Királyné Kassára m ent, ahol néki le 
köllött a jegy pénzt olvasni. Oda ment Petrovich 
is, minekutánna a Szultánhoz hamis hírt eresztett

R ö



volna a Királyné élete veszedelméről, ’s eluzetteté- 
séröl. A Királyné elmenetelekor Martinuzzi némelly 
jeleit adta megbánásának, vagy, amint nemei- 
lyek magyarázták, értésére adta , hogy ö a Her- 
czeg nevében folytatja jövendőben is az igazga
tást; mert minden módon igyekezett arra bírni a 
követeket, hogy a Herczeget engedjék meg azután 
is Erdélyben maradni. Azért nagyobb vígyázás 
lön reá , és kitetszett, hogy ö alattomban levelez 
a Szultánnal, ahonnan gondolni lehetett, hogy Ö «leg
nagyobb hatalomra vágyik , mint sem amelly né
ki Ferdinándtól engedtetett vala. Az alatt a Szul
tán , hihető Erdély országért, nagyon fölháboro
dott,  és Ferdinand követjét Malvezzit a hét to
ronyba záratta , melly a Törökök szokása szerént 
jele volt ahad  izenetnek. Bé is jött Beglerbég Meh- 
ined nagy sereggel Magyar országba, és minek- 
ntánna Somlyó, és Tsanád között sok helyeket 
Lippa várával eggyütt elfoglalt volna, Tömösvá- 
rát ment ostromolni, mellyet vitéz Losonczy Ist
ván oltalmazott. Mind ez, mind a Király Marti- 
nuzzitól kívántak segedelmet. De ez késedelmes- 
kede tt : sott mondják, hogy nérnellyeket, kik a 
hadra kötelesek voltak , intett levele által, hogy 
elő ne jöjjenek. Végre a Kardinális kalap, amelly 
általkuldetett néki, és a Törököknek Tömösvár 
alól lett elmenetele reábirták, hogy emberfége- 
sebben bánjon újj Királlyával , és megjelent goooo 
emberrel Tömösvárnál.· Losonczy megvette Fella
kot előbb egy kevéssel , és megnyerte tőle, hogy 
Lippához szállana seregével. (13. Nov. 1551.) A 
várost azonnal megnyerte : de a vár sokáig tar-
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tóttá m ag a t , mivel azt Uhnanbey , egy a leghíre
sebb Török vezérek közül, mega'ltalkodva védel
mezte. Ez végtére olly nagy szükfégre ju to tt,  hogy 
maga kérné elbotsáttatását, és nem tsak ezen vár- 
rak , hanem még Tsana'dnak megnyittatását is 
megígérné. Castaldo ezt nem akarta néki megen
gedni, de György Püspök húsz napi fegyver nvug- 
vást kötvén véle, nem tsak élést engedett bevin
ni néki; hanem még ösztönözte is a bátorfágra , 
és ez által kínszerítette Castaldót annak elbotsá- 
ta'sára.

5. 117.

JMartinuzzi megölettetik. Λ  Törökök győznek.

L ippa  va'rának megvétele után nem sokára viszál- 
kodás táinadtt Castaldo, és Martinnzzi Püspök 
kö zö tt ; mert ez a Németeket nem akarta Erdély
be téli kvártélyra ereszteni, és olly gyanúfágba 
esett, mintha megakart} volna ölni a Németek t, 
és magát a Szultán hatalma alá adni. Castaldo 
már az előtt parantsolatott vett Ferdinándtól , 
hogy úgy bánjon Martinuzzíval, a mint szükfé- 
gesnek találja és Alvincz várába titánná indúlt. 
Itten két Török követekre akadtt ,  kiket ö ellőtte 
igyekeztek eltitkolni: de mivel egyzersmind hal
lotta, hogy a Kardinális adót küldött Szolimán- 
n ak , szükfégesnek vélte Ötét megöletni. Atiakoká- 
ért más nap reggel három Olaszokat hat katonák
kal a Kardinális szobájához állított, és ötét mi
dőn egy elejébe adatott levélnek alá Írná m agát, 
tsalárdúl levágatta, utánna pedig sok sebek közt 
megölette. (17, Dec. 1551) A fő gyilkos elvágta



a jobb fülét, és az t ,  mivel nagyon bé volt bajjal 
nyölve, mint nyilván való jelét gyilkosfágának 
Ferdinand Királyhoz küldötte. Ki ezt a tselekedetet 
sok levelekben a Királyné, a Magyar Rendek , és 
a Pápa előtt mentegette. De a Magyarok, és Er
délyiek , kivált a Székelyek , nem akarták helyben 
hagyni a mentegetését, a Pápa is a gyilkosokat 
átok alá vetette, és a Királyt maga itélö széke 
elejébe kívánta. Más esztendőn (26. Mart. 1552.) 
Ferdinand ország gyűlést ta r to tt ,  mellyen újj ha
di sereg és kőltfé^ rendeltetett, és minden aján
dék adományt Isabella Királynénak semmivé té
tettek. A Tsehek Királlyának Maximiliánriak tel- 
lyes hatalom engedelemmel Magyar országban 
köllött volna maradni: de az attya bátovfágoibb- 
nak találta, hogy néki lakást rendeljen Ausztriá
ban. Egy tsapat Hajdúfág Tóth Mihály vezérlése 
alatt Szegedet elvette a Törököktől: de tsak ha
mar utánna elvesztette, melly alkalmatosíaggal 
öt ezeren vesztek el a Magyarokból. Ez a véletlen 
dolog úgy megrettenté a Királyt, és a Rendeket, 
hogy a Szent koronát bátoríagnak okáért Posony- 
ba vitetnék, és Isabellát, minekukánna jegy pénze 
lefizettetett volna , mint egy kínszerítenék Kassá
ról Lengyel országba menni, mivel vélték , hogy 
6 alattomban káros izeneteket adhatna, és sok jó 
akarókat szerezhetne a Törököknek. Egy Török 
élőjáró tsapat megvette Veszprémet, méglen a fő 
sereg Beglerbég Amáz, avagy Achmed Bassa ve
zérlése alatt Tömösvárát ostromolná. Losonczy, 
nem lévén néki élelme, ’s puskapora, kíntelem't,* 
tetett a várát eggyezés által föladni, kit a vezér

204 U j j  a e e  T ö r t é n e t e k .



kimenetelekor katonáival eggyütt fogadása ellen 
megöletett. Lippának félékeny igazgatója elfutott 
a Törökök elöl, minekutánna némelly ágyúkat , 
és tornyokat puska porral fölvettetett volna. Szin
te e’képpen estek Tsanád , Solymos , Drégel, Gyar
mat, Szécsén , és Salgó várai a Törökök kezére, 
Teufel Erasmus viszsza akarván Drégelyt venni , 
10000 Német, Olasz, és Magyar katonákkal Aly 
Ba ssát Plessoviz mellett megtámadta: de két na
pi véres tsata után meggyözettetetr. Fiz után Aly 
a Beglerbéggel eggyütt Eger alá szállott. (10. Aug.)

5. 118.

E g e r  várának őst rám olt atása .

Ebben a nem éppen legerösbb várban igazgató 
volt Ruskai Dobó István , egy félni nem tudó em
ber , ki, noha nem volna semmi reményfége a 
segitíéghez; mégis bátorkodott egy 125000 fö. 
bői álló Török seregnek, mellynél sok faltöro 
ágyúk valának, i960 katonákkal ellent állani. Ezt 
hogy valamennyire bátorfágosan véghez vihetné, 
előbb mintsem körül vétetne az ellenségtől, foga
dást tétetett katonáival , hogy se az ellenféggel 
nem akarnak szóllani , se tőle izenetet venni, se 
magok közt titkon beszélgetni; és midőn némel- 
lyek által hágnák fogadásaikat, serényen, és ke
ményen őket megbüntette, melly által a többit 
félelemben tartotta. A Törökök igen sok ágyú go
lyóbisokat, szurkos koszorúkat', ’s más egyébb 
gyújtó eszközöket lövöldöztek a várra , hogy vagy 
meggyujtanák, vagy a falait kilyuggatnák. De
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»émelly találmányos Indsennérek bóvféges eszkö
zöket gondoltak k i , mellyekkel semmivé tették 
azoknak igyekezeteit. Végre a várra rohantak ; de 
onnan nagy vesztesféggel verettettek viszsza. Az 
után külömbféle ajándékokat ígértek az önzőknek, 
és ezek mellett olly ígéreteket tettek nékik, a mii- 
lyeneket tsak kivánni lehetett, azon kívül fogad
ták ,  hogy három mérföldre eltávoznak a vártól, 
hogy kiköltözések közt annál bizonyossabbak le*, 
hessenek a bátorfágról. De Dobó a levelet, a 
melíyben ezen ajánlások valának, megégettette, 
és a felelet helyett egy koporsói két dárda közé 
a bástyára függesztetek. Ezen a Törökök iszonyú, 
méregre fakadtak, és még egy rohanást rendeltek, 
mellynek az o vélekedések szerént szerentsésnek 
kölletik vala lenni: de ebben is megtsalatkoztak, 
Minekutánna a méreg bennök meghűlt vo lna, lát
ták ,  hogy az ostrom 40000 embereikbe került; 
azért a Beglerbég szükségesnek vélte , hogy az 
ostromot félben haggya, és ez után hat nap múl
va a vár alól eltávozott , hátra hagyván sok ágyú
kat, és sátorokat. Az ostromoltattak tsak három 
százat vesztettek el magok közül, és kergetvén há- 
túlsó tsapatját az ellenfégnek, böv prédát nyertek,

5· 119.

Az Erdélyiek Ferdinándtól elidegenednek.

H a m a r  ez után Szolimán a Vásárhelyi gyűlésre 
követeket küldött, azt kívánván, hogy a Király
né viszsza tétessék fiával eggyütt a tartomány bi
rodalmába , 5 pedig maga Fo.Páitfosrónok ismér-7 * C* O O
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tessék. Ezen fenyegetés sokaknak szivére hatott. 
De mivel a Vajda azt bizonyította, hogy több tit
kos levelek szerént nem lehet a Szukáéinak mind 
a Persiai hadakozás , mind pedig a fia'nak párt- 
titése miatt tijj hadhoz fogni: az a felelet adatott 
a követeknek, hogy éppen nem kívánnak I érdi- 
nánd mellöl elállani. Ez azomban a vallást ér
deklő Passáviai békeíégnek megszerzése által vé
get vetett aT sá sz á r ,  és a Német országi Pro
testánsoknak feje, vagyis a Saxoniai választó Mó
ricz Hercztg között lévő háborúnak, és ezt arra 
b írta , hogy seregével alá jönne Magyar ország
ba. De ennek nem volt foganatja ; mert a pénz
nek sziikvolta miatt kíntelen lett Győr mellett meg
állapodni , a honnan öszszel viszsza indúlt Német 
országba , minekelötte valamihez foghatott volna. 
Ferdinánd a fegyver nyugvásnak megújjitására kö
veteket küldött Konstantinápolyba, reménylvén 
egyszersmind , hogy elhitetheti az Otsmánokkal, 
hogy János Herczeg tartományinak elfoglalása , 
mivel a Királyné azokat önként általadta , nem 
lehet jele a Török fegyver nyugvás’ fölbontásának. 
Ez a követíég nem volt kedve ellen a Szultánnak, 
mivel az Asiai hadakozást sziikségesbbnek ítélte, 
azért véget kívánt vetni az Európainak. Tehát a 
fogva tartatott Királyi követet kihozatta a fogfág- 
ból, és titkos ajánlásokkal Bétsbc‘küldötte a Ki
rályhoz. Ezeket ö jóknak találta , és helyben hagy
ta. De mivel a Malvezzi követ viszszamenetele 
közt lebetegedett, és a híres OgerGislain fhisbe- 
ké t, kit a Király ezen követfégre legalkalmatosbb · 
nak ítélt, még tsak akkor köliött elhivattatni Fián·



driából , ezzel az első esztendő ; valamint a Szul
tánnak Asiai hadával a második egészszen élfolyt. 
Azalatt az Otto mani Portának állapotja is jobbra 
változott; mert Szolimán a Persiai Sehahot kén- 
szerítette letsendesedni , és maga Házánál a part- 
ütésnek végét szakasztottal Azért ö már most bá
trabb vo lt , és meg nem akart mind addig békül- 
ni Ferdinánda!, míglen Isabella .Királyné , és a 
Ka viszsza nem tétetnének előbbi birtokokba. Az 
Eidélyieket is néha ígéret, néha fenyegetés által 
arra hozta , hogy a Királyné részére hajúinának. 
Másképpen is ezek, de kivált a Lutheránus Szá
szok többet Ígértek magoknak egy olly Királyné 
a la tt,  a ki megszenvedett minden vallásbélieket, 
’s a mi több az Erdélyi Sociniánnsoknak fejét 
Blandraía Györgyöt mindenkor mellette ta r to lta ,  
mint Ferdinand a la t t ,  ki a tartományiban lévő 
Protestánsokat szorongatta, és minden Magyar 
országi gyűlésen kemény törvényeket hozott azok
nak kiirtására. A Székelyek,, a kik mind eddig ál- 
hatatossak maradtak a Ratholtka Iliiben, még most 
is boszszúi kívántak állatai Martinuzzi haláláért, 
annál inkább ; mivel arra őket Petrovits ösztö
nöz te , a ki segitféget ígért nékik a Lengyelektől, 
Végre az Erdélyiek, mindnyájan Castaldotól, és 
ennek külső országi katonáitól igen sokat szenved
tek. Ezek a környíiláliások olly nagy háborgást 
indítottak , hogy az Erdélyi Vajda , Báthori sem
mi jót nem reménylvén , hivataljárói lemondana. 
Ennek helyébe az Egri várnak megtartója , Dobó 
Ferencz, rendeltetett, kinek nem sokára alkalma- 
«osfága lett vitézíiéget ismét kimutatni; mert Pe-
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ttovits egy szédelgő Lengyel tsapatot hozott a 
Tisza mellé , hogy Bugás, és Karansebes várait,  
kikben a Szultántól Helytartónak tétetett,  keze 
alá vegye. Azalatt a Székelyek is fegyverre kelé
nek , kiknek Dobó ellenek ment a Királyi sereg
gel. Ézt a vitézt olly nagy tekintetben tartották T 
hogy beszédjére a hadat más időre hallasztanák ,  
és hodolást ígérnének Ferdinánduak , ha Petrovich 
egy kevés idő alatt nem menne nékik segítfégül. 
Ezt azoinban Zaberdín Mátyás a Váraai Püspök 
elkergette, azért amazok megadták magokát, ki- 
vévén nérpellyeket, a kik. Bethlen várába futottak,
és erő , ’s fortély által hozattatlak az engedelmes- 
íegre.

§. 120.

A z ország gyűlésének rendelései. Filek el
foglalása.

Ferdinand (155.3· hl aj.) ország gyűlést ren
de lt ,  mellében a többi közt azt kívánta, hogy az 
Egri vár óltalmazóinak megjutalmazásái a , és a 
Török rabfágban lévőknek váltfágára újj adó ren
deltessék, mellyet a Rendek helyben is hagytak. 
Azután közönféges fegyverre kelés rendeltetett a 
Törökre olly föltétel a la t t , hogy a seregnek vagy 
maga a Király, Vagy az öregbbik ha légyen fó 
vezérje. Nem külömben Verbőczy törvényes 
könyvények általolvasása, ’s megjobbítása né- 
melly férj Bakra bízattatott. A megígért sereg 
nein állott elő ; mert Szolimán vesztég maradtt. 
Mindazonáltal számos Törökök Horvát országba 
rohanván, azt fölötte kirabolták. Ezért a’képpen
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állottak boszszút Ferdinand katonái, hogy Bos- 
nyák országba ütvén , Gradlska , 'és Velika várait 
m egvették , es földig lerontották. A törvényes könyv 
ugyan más rendbe szedetett, és elejébe adatott a 
Királynak. De mivel a Törvétiytúdók nem akarták 
a Rendek, parancsolatja nélkül a törvény közé ik
tatni az t:  hogy a Király senkitől törvény elejébe 
nem hívattathatik , · sem meg nem ítéltethetik ; 
hogy a Király fiai örökfég , nem pedig választás 
által emeltetnek a trónusra , és azon katonákat, 
akik ragadozásaikért büntetést érdemeltek, egye
dül' a Király maga büntettetheti meg. Tehát nem 
hagyatott helyben az tijj törvénykönyv a). Más 
esztendőn Fiieket a Törökök ßebek Ferencz FŐ 
Ispánynak gondatlanfága miatt elfoglalták j mert 
midőn ez a várat nem illendő gondviseléssel őriz
tetné , a Törököket egy boszszúálló pap , aki az 
előtt abban egy ideig fogva tar ta to tt ,  a lövésre 
való lyukon egész a fölső váiba vezette. Igyeke
zett ugyan Bebek némelly szomszéd Fő Ispányok- 
nak segedelme által megtartani az alsó várbéli 
őrizetet, és a fölső várat viszszanyerni: de mi
dőn hallaná, hogy egy Török sereg sietve jön .se- 
gi'tlégre , a maga segítő társának akarajja ellen 
hátra vonta m agát, és az alsó várat is a Törö
kök kezére Hagyta. Ez annál károsabb volt, mi-

a) Práy Ür p. 48g. Kercselinh Apátur Ür em
líti T. I. Partis I. Históriai·. Cathed. Eccles. Zagr. 
p. 229. Hogy a törvénynek megjobbüására rendel
tetett Püspökök , és Bírák 2,548· esztendőtől f  ogva 
egész 1552. dolgoztuk annak megjobbításában.



Vel a várnék elnyerésével nyitva volt már az út 
Szepesíegbe , és a Bánya varosakba a Törökök 
előtt. Ma's esztendőn a Budai Basa Toigon Kapos
várt, és Babótsát elfoglalta. Akarta ugyan Szige
tet is megvenni; de kintelen lett onnan magaí 
félre vonni.

§. 121»

János Erdélyien Királynak választatik.

fcíamar azután még nagyobb egyenetlenfég tá* 
madtt Erdélyben, mint a z e lő t t ;  mert midőn so
kakat a lakosok közül a mirigy halál megemészte
ne, akik pedig még életben voltak, elégtelenek
nek vélnék magokat Szolimán ellett, aki szüntelen 
feríyegette őket; azonkívül Castaldo katonái' min
denféle zabolátlanfágot követnének el rajtok: mind 
ezekért magok közt azt végezték , hogy Ferdinand 

•hatalma alól magokat kiszabadítják. (p.Febr. 15,55.) 
Annakokáért gyűlést tartottak Vásárhelyen, hon
nan némellyeket Bétsbe küldöttek Ferdinándhoz , 
akik azt kérnék tő le , hogy vagy azonnal küldjön 
számos sereget hozzájok , vagy szabadítja föl őket 
a hódoláskor tett esktivés alól. A Király kérette 
őket, hogy légyenek a hívfégben tovább is állha
tatosak , jelentvén- egyszersmind , hogy 6 a meg
ígért Német sereget azonnal öszveszedi; többnyi
re már készül fegyver nyugvást tenni a Szultán
nal, mellyben Isabella Királyné, és ennek tarto
mánnyá is bé lészen foglalva De ez nem lett ele
gendő mód azoknak letsendesítésére ; mert a Szé
kelyek, és Erdélyi Magyarok mindjárt a követek
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elmenetele után fogadások ellen János Zsigmondi 
H erczeget Királlyoknak választották, és ennek vé- 
delmezésére Petrovitsot a Moldva, ’s Oláh orszá
gi Vajdákkal, és Szolimánnal eggyütt meghívták. 
Ükkor a Herczeg annyával egg)ütt Lengyel or
szágban tartózkodott, noha már 1552-ben betéte
tett az Üpoliai, Katiboriai , és Münsterbergi Her- 
czegíégeknek birtokába. De Isabella azt vetette 
okúi, hogy ezen Herczegíegek igen nagy adós- 
íágban volnának, mellyért azokból Királyi módra 
nem lehetne élni a ) ;  azért Lengyel országba-for
dult,  ahol az annyától, és testvérjétöl Sarnbort, 
K repiczet, és Kiinát nyerte tartására. Az  Erdé
lyiek kérték ötét, hogy menjen hozzájok mentül 
elöhb, és rendelést tettek , hogy utazásának bá- 
torfágos folytatására Ferdinand katonái onnan el- 
üzettessenek. Egy ré-ze Ferdinand katonáinak Sza
mos Ujjvárba , más része Fejérvárba vonta mag<át. 
Petrov its , kit a Rendek most már János Király 
Helytartójának neveztek, kinszeríré az utolsónak 
vezérét Bornemisza P á l t ,  aki Erdélynek Püspöke 
volt egy kis ideig tartó ostrom után a város föl
adására. Az eggyik Erdélyi Vajda Kéndy Ferenci 
János részére állott; a másik pedig , tudniillik Do
bó , aki Fger vára oltalmazásában nyert hires ne
v e t , sok zsarolások, és igazíágtalanfágok által

a) Jiicrtb von Mellen Reihe ungarischer Köni
ge aus goldenen Münzen, übersetzt von G. H. 
Burghart. S. 147. Ferdinand Király a K irálynétól 
elhagyatott Herczegjégeket 155C-ban ismét magá
hoz vette.

meghomályosi'totta,



meghomályosította, és haragraindította  maga el
len az Erdélyieket, Szamos Ujjvárban kemény os
tromlást szenvedett. Küldött ugyan Ferdinand egy 
kis sereget Erdélybe segítségül: de ennek vezére 
Puekhaim Otto Henrik, midőn némelly kis va'rak- 
nak megvételében az időt vesztegetné, előállott 
egy nagy Török sereg, melly néki okot adott a 
viszszamenetelre a). Ezt a sereget az Epirusi AU 
Basa , egy igen kevély Török hadi ember Sziget 
alá vezette, és azt fölötte keménnyen ostromolta. 
(1556.) Tsak hamar egy részét a falaknak öszve- 
lövőldöztette, és a várra rohant katonáival: de 
mindenhonnan hátra verettetett. Egy kis serege 
Ferdinándnak a közel lévő Babóts várát ostromol
ta ,  hogy a Török vezért Szigeth mellől elhúzhas
sa ; úgy is lett: de mivel igen korán megtámad- 
tatott tő le , és puskaporát ellövöldözte, kíntele- 
níttetett előbb, mint sem a győzödelem tellyes 
lehetett volna, hátra menni. Ezután küldé Ferdi- 
nánd az eggyik f iá t ,  tudniillik Tseh ország Hely
tartóját, Ferdinándot Septemberben Tseh, és Mor
va katonákkal az ostromoltatott várhoz; ez olly 
szerentsés v o l t ,  hogy hirtelen Babótsa, Koroth- 
n a , és Szent Márton váraira ü tvén , Ali Basát a 
viszszamenetelre kínszerítené. De ebből nem vett 
egyébb hasznot, hanem hogy a várost megsza·

a) Volfg. Lazii brevis descriptio rei contra 
Tureas 1556. gestae, és B. J. Herold Historiola 
rerum contra Tureas 1556. in Interamnensi Pan
nonia gestarum ; apud D. Schvandtner Scr. rer. 
Hungar. T. I. p. 623. 658· Práy  Ür p. 310.

/ / / ,  Darab. S
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bad ítá ,  és élést, ’s fris katonákat belészállíthata. 
Mert Ali annyira nevelte számát seregéljek, hogy 
sem a Herczeg, sem a Király nem vélnék taná- 
tsosnak, hogy utánna menjenek, annál inkább, 
mivel a Tseh seregben a nyavalya, és a szükíég 
nagyon elhatalmazott. Viszszament tehát Tseh or
szágba Qctoberben, a’ nélkül, hogy a szorongát- 
tatott Dobónak Erdélyben segítségére ment volna.

§. 122 .
Isabella újjonnan az uralkodáshoz kezd.

Azem közben Isabdla Királyné János Királlyal 
Kölösvárra j ó t t , ország gyűlést tartott ,■ és azt a 
jnst nyerte a Rendektől, hogy Lengyeleket tehes
sen bé az országbeli hivatalokban , és egy részét 
Λζ egyházi jószágoknak maga Kamarájához húz
hassa. a). A Szultánnak ekkor igen veszedelmes 
volt állapotja ; mert két fiai partütéssel fenyeget
ték , és a  Persiai Sakh látszatott pártjokat fogni. 
Azért nem küldhetett segítféget Isabeilának; ha
nem inkább kíntelem'ttetett Ferdinánd követjének 
Busbeknek engedni a ki még mind eddig a béke- 
fég tételben fáradozott. Azalatt mégis némelly 
Európai határ Bassákszerentsét próbáltak, és nem 
tsak Slavoniát, ’s Horvát országot kipusztítot-

a) Práy Ür Lámpából (Hist. Eccles. Ref. in 
Hungária p. 117.) e m líti, hogy meg tsak 3. Fe- 
bruariusban 1558« vétetett el az Egyházi Rendtől 
minden tized , és a három negyed részé jövedelmé
nek ; mindazonáltal a Szász Lutheránus Papoknak 
jövedelmei meghagyattattak.



t á k ; hanem még Kostaniczá várát is megvették 
Dalmácziában. Utoljára ßusbek öt holnapi fegy
ver nyugvást szerzett. (1558.) Mindazonáltal a 
Királyné m ég is  nyert a Törököktől segítféget, 
mellyel Huszt, Váradot, és Tatát elfoglalta. A 
Francziák Királlyá is 5000 katonákat Ígért néki, 
a leányát pedig János Királynak jövendő felesé
géül rendelte , olly reményféggel biztatván , hogy 
megnyeri Szolimántól, hogy L ippá t , és Temesvárt 
néki engedje. Ez az utolsó ígéret igen fontos volt; 
de ezt a Királyné ,  maga esze után járván, meg
vesztegette ; mert midőn a Franczia követ azt kí
vánná, hogy a fiát, aki majd tizen nyolcz esz
tendős volt, vegye ki az Aszszonyok keze alól, 
és illendő módon neveltesse, megharagudván, a 
követet minden felelet nélkül viszsza eresztette. 
Ez a tselekedet annál inkább kedve ellen volt az 
Erdélyieknek, mivel már a követnek jövetele előtt 
is mutatták kedvetlenfégöket János Herczegnek 
rósz neveléséért* De ezen a Királyné meg nem 
i je d t t , hanem előbbi módját utóbb is megtartot
t a ,  és készszebb volt Ferdinándal megbéki'ilni, 
és a Tiszán innen feküvő részeit Magyar ország
nak oda engedni, mint sem kihagyná magát zá
ratni az igazgatásból. A testvérje Zsigmond Ki
rály , már az előtt is igyekezett egyesféget tenni 
közöttök, ’s ezt hallván, annál inkább a dolog
hoz látott. De az Erdélyi Rendek iparkodtak olly 
gá tot vetni igyekezetének, mellyet se δ , se a Ki
rályné félre nem háríthattak. Ezt nem más okból 
tselekedték, hanem mivel féltek a büntetéstől hiv- 
telenfégökért,  ha még egyszer kezére jutnának

S 1
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Ferdínándnak. Azért panaszt tettek Szolimánnak 
a Királynénak erőszakos igazgatása ellen , a fiá
hoz mutatott keményfége ellen , és rendetlen ma
ga viselete ellen bizonyos Nisoczky Stanizlóval, 
aki leg főbb tanáts adója vo lt, és Lengyel ország
ból vette eredetét, és azt kívánták, hogy vegye 
el tőle a tűtori igazgatást. Nisoczky nem talált 
egyébb módot maga kiszabadítására e' jelen lévő 
veszedelemből a gyilkosfágnál, azért parantsolta 
Balassa Menyhártnek, ak i, miolta kiszökött Ma
gyar országból, szüntelen a kKirálynénál tartóz
kodott , hogy a követeket Konstantinápolyból lett 
viszsza érkezésökkor ölesse meg. Ezt ö egy ven
dégségben véghez vitte , és midőn egynél a meg- 
ölettettek közül, tudniillik: BebekFerencznélmé
reg találtatná, mellyet magával hozott Konstan
tinápolyból , alkalmatosfágot vett őket a Rendek 
előtt vádolni, mintha azok a Királynéval mérget 
akartak volna itatni. A Királyné ugyan reá bírta 
a néki kedvező Rendeket, hogy azt az ítéletet 
hoznák Balassáról, hogy ó méltán ölte meg a kö
veteket : mindazonáltal a gyülölfég a Királyné, 
a Nisoczky, és a Lengyel tisztek ellen olly nagy 
le tt , és olly nyilván való, hogy bátorságnak oká
ért Balassa Ferdinándal, a ki most már Romai 
Tsászár vala, titkon eggyezésre lépne ; a Király
né pedig éppen kötött alku szerént megtenné véle 
az eggyesféget. Ezt az eggyesféget Szolimán is 
más esztendőn helyben hagyta, és ez szerént Isa
bella megtartotta Erdélyt, Alsó Magyar országot, 
Munkáts, Húsz, és Marmatika váraival eggyütt 
mint a Tsászártól engedtetett örökös tartoraányo-
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kat, ’s helyfégeket; oily föltétellel mindazonál
tal , hogy a fia szűnjön meg Királyi nevet viselni. 
De előbb mint sem az erről szólló levélnek Isa
bella aláírhatta volna magát, meghalt, (15. Sept. 
x559·) ®s az Erdélyiek nem fogadták el az eggye- 
zést. János Király ugyan még azután is folytatta 
az eggyezést, de mivel a Tsászár se a Királyi pe- 
vet, se a függetlenféget meg nem engedte néki, 
más esztendőn félben szakasztottá.

$· 123·

János elveszti M . országot. A  Székelyek 
szabadfágjokat.

I

Ferdinánd’ népe, ámbár még nem volna vége a 
fegyver nyugvásnak , szünet nélkül viaskodott Já
nos Királynak , és Szolimánnak alattvalóival, és 
majd mindenkor vesztett. Mindazonáltal még {is 
történetből megnyerte a régi Fő Urafágát Moldva 
országban. (1561.) Egy Görö^ országi szerentse 
próbáló, aki Heraklides Jakabnak, Számos, és Pá
ros Despotájának nevezte magát, és pártot ütött 
az Ura ellen, úgy mint: a Moldva országi Sán
dor Despota ellen , a Kassai Komendánsnál Zay 
Ferencznél megjelent, és kéré, hogy légyen szó- 
szóllója a Tsászár előtt. Jó foganatja volt kérésé
nek , és 8000 Magyar katonákat nyervén , Sándort 
kétszer megverte, ez után a Püspöktől, és Bojá
roktól Szocsovában János név alatt Despotának 
koronáztatott, és újjra győzedelmet vévén Sán
doron, ötét Konstantinápolyba futni kinszerítet-

S ,3
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te. a). Ugyan azon időben Báthori András az öt· 
tsét Báthori Miklóst, és Balássát, más egyebek
k el, akik János Király részére várókat bírtak, ar
ra vette, hogy Ferdinánd’ részére állanának, és 
eddig való űröktől több erős várókat minden Ti
szán innen lévő Vármegyékkel elhúznának. AHer- 
czeg panaszt tett Szolimánnak, ki is Ferdinánd 
Tsászártól azt kívánta, hogy a kárt téríttse visz- 
sza. De ez azzal mentegette m agát, hogy Mold
va országnak elfoglalása egynéhány alattvalók ál
tal esett légyen m eg , kik az δ híre nélkül részt 
vettek Jakab viszálkodásában; Balassa pedig tsak 
megújjította hódolását, mellyet egy időtől fogva 
elfelejtkezett megtselekedni. Ez után Balassa tár
saival eggyütt Erdélybe ütött, megvette Kama- 
zóját, és János Király seregét széljel verte. (15(53.) 
Ezen úgy megrettent János, hogy eíakarván hagy
ni Erdélyt, Lengyel országba készülne menni. De 
az ó hív hadi vezére Báthori István levefte ezen 
szándékáról, és a közel lévő Török Bassákat hív
ta segítfégül. Ezek minden haszon nélkül hada
koztak, elvesztették Hegyesdi várát, és Szatmárt 
minden haszon nélkül ostromolták. A Székelyek 
pártot ütöttek, és rabolták az Erdélyi ’s Magyar 
országi Szászoknak helyfégeit: de mivel nem volt 

. alkalmatos vezérjök, nem sok idő múlva meg
aláztalak Ferdinánd vezérjeitöl, és szabadiatok
tól megfosztattak.

a) Hamar ez után János despota  , a va g y  Feje- 
deleni Szolimánnak hódolt, és agyon v e re tte te tt .  
íg y  tehát Ferdinánd hamar megszűnt Fő Ura len
ni Moldva országnak.
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§. 124·

Vallást érdekló viszálkodások.

E g y  darab időtől fogva Ferdinand igyekezett a 
Protestáns vallást elnyomni Magyar országi tar
tományiban. Azért a katolikus papoknak javára 
kemény parantsolatokat ado tt ,  mellyek szerént a 
Püspököknek el köllött foglalni mind azon egyhá
zi jószágokat, mellyeket vagy a világiak, vagy a 
nem katolikus Papok elvetteuek, a kipusztult kla- 
stromokat helyre állítani, és minden plébániába, 
’s iskolákba katolikus tanítókat rendelni a). De még 
mind eddig nem volt annyi ereje sem a Tsászár- 
nak, sem a Püspököknek, hogy ezt a rendelést 
végre hajthatták volna. Reményiette a Tsászár, 
hogy a Protestánsokat minden tartományiban az

a) Corpus Juris Hung. T. I. ρ. 494· -dz ak~ 
kori Esztergomi Érsek Oláh M iklós, egy igen buz
gó katolikus a Királyi parantsolatnak tellyesítésé. 
re törvényszéket tartott Nagyszombatban 1,557. de 
a kimaradtt nem katolikus Prédikátorok mentege- 
lését, és még a több hívattatíaknak engedetlenjégét 
kintelen volt békejéggel eltűrni; mert attól f é l t , 
ne talántán ezek hallgatóikkal eggyütt, ha kemén- 
nyen bánna vélök, János részére álljanak Erdély 
országban. Mindazonáltal mégis tartatott egy gyü
lekezet Nagyszombatban 1560. mellében a nem ka
tolikus tanítók átok alá vettetének. PéterlFy sacra 
concilia eccf. Rom. Catholicae, Viennae 1742. ρ. 
8· 45·
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Egyházi Gyülekezet által letsendesítheti, és őket, 
ha  a Papoknak a házasfág, és a világiaknak a 
kehi megengedtetne, a katolika hiteh lévökkel egy- 
gyesítheti. Tehát tellyes igyekezettel dolgozott 
Rómában a Tridentomi gyülekezetnek m egújítá
sán , mellyet két esztendő múlva véghez is vitt. 
(  18. Jan. 1562.) Azonnal hogy ez tö r tén t,  az úgy 
neveztetett lovas, és gyalog Egri sereg szoros 
szövetféget tett a nemesféggel, és az Egri völgy
nek lakosaival, hogy a Helvetica vallásnak föntar- 
tásában egymásnak oltalmára lesznek. A szom
széd szerzetesek, ’s más egyébb Egyházi férjiiak 
ezt a dolgot, mint Király ellen elkövetett vétket, 
az Udvarnak m egírták: de az öszveszövetkeztek 
annyira védelmezték magokat írásban, hogy bé- 
kefégben hagyattatnának. Ez által mintegy bátor- 
fágot nyert a Reform ata , vagy Helvetica Confes
sio. Erre kezdének több követői len n i , és Debre- 
czen , T orda , Tarczal, sött külömbféle Szászok, 
és Székelyek i s , kik eddig a Lutheránns vallásban 
éltek, most ezt kezdették követni. A Concilium- 
nak második esztendő végezetével vége szakadtt , 
de nem olly foganattal, mint amellyet belőle vár
tak volna. Nagy nehezen tudta megnyerni a Tsá- 
szár tőle, hogy alattvalóinak Magyar ország
b an , és Német országi tartományiban a kelhet, 
és az Egyháziak házas életét a Pápa megenged
hesse. Azután ezt igyekezett végre hajtani Rómá
ban. Utoljára ( 16. Apr. 1564.) a Pápa megenged
te a kelhet ugyan a világiaknak: de nem a há- 
zasfágot az Egyháziaknak; és a kelhet sem min
den világiaknak, hanem akik azt nyilván fogják
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kérni a). Azért a külömbt'éier valláson lévők közt 
ez után is megmaradtt a viszszavonás, és a Püs
pököknek arra volt fö gondjak, hogy az ö hasz
nokra adatott törvények minden ország gyűlésnek 
decretumiban megújjíttatnának, és megerősíttet- 
nének.

5· 125·

Békefég a Tsászár , és a Törökok között.

V é g re  a Tsászár követje Busbelt nyólcz eszten
deig tartandó békeféget szerzett (7. Jun. 1562. ) 
Konstantinápolyban olly kötéssel, hogy a Tsászár 
30000 aranyat fizessen adóul esztendőnként Szoli- 
tnánnak. Mivel a Tsa'szár száraz betegfégbe esett, 
kívánta Maximiliáut, az öregbbik fiát trónusa örö
kösének hagyni mind azon tartományiban, mel- 
lyekben még szabad Királyi választások tartatta- 
nak. E’ végre az akkori Palatínust Nádasdi Ta
mást a főbb Bárókkal eggyütt Bétsbe hívatta, hogy 
ezen czéljának ve'gre hajtására őket előre elkészí
tené. De melly igen megboszonkodott, midőn hal
laná , hogy a Palatinus el nem akar állani a sza-

a) Häberlein Auszug aus der allgeei. Welthist. 
VI. Band. S. 69. A  Tridentomi gyülekezet végzési 
bé nem vétettek Magyar országban : mindazonál
tal lassan lassan törvénnyé váltak. A  "Tsászár ké- 
vánfágára a kelhet meg költött volna engedni a 
világiaknak: de V. Pius Pápa az erre adatott en
ged elmet azután viszszahúzta. PéteríFy Sacra con
cilia eccl. Rom. Catholicae. Viennae. 1742. pag. 
15.E 1.58.



bad választástól, és a második szülött Herczeget 
Ferdinándot az elsőnek elejébe akarja tenni. Ez 
adott néki arra alkalmatosíágot, hogy a Magyar 
Királyi választást más időre hallasztaná, és előbb 
P rágába , és Frankofartba a Ménus vize mellé for
dulna , ahol készebbeknek találta akaratjának tel- 
lyesítésére a Rendeket, kik is Maximiliánt Király
nak választották, és megkoronázták. Az alatt meg
halt a Palatinus, és a Tsászár reménylvén , hogy 
már most könnyebben véghez viheti szándékát, 
a közel lévő nyáron Posonyba ment. Itt ismét aka
dállyá esett;  mert sokan a nemesek közül Ferdi- 
nándnak kedvezének, akinek vitézfégét Sziget 
vára megszabadításakor tapasztalták, és nem akar
tak előbb hozzá fogni a választáshoz , mint sem 
tíjj Palatinus választatott volna, mivel olly re- 
ményfégben voltak, hogy ennek hatalmával kön
nyen czéljokat érik. De a Tsászár nem hagyott 
nékik Palatínust választani, innen lön , hogy az
után sokan elállanának előbbi szándékoktól, és 
engednének Ferdinánd akaratjának. Maximilián te
hát Királlyá választatott, noha az ország Rend
jeiből sokan elmenének a gyűlésről. Mivel pedig 
a koronázás helye a Törökök hatalmában vo lt ,  
Posonyban vitetett véghez szokott pompával a ko
ronázás , ( 13. Sept. 1363.) és a város mellett egy 
domb hányattatott, melly a Székes Fejérvári Ki
rály hegyhez hasonló volt, és ezen az ujj Király 
a világ négy részeire vágott szokás szerént. Más 
napon a Királynénak (ez  volt M ária, ötödik Ká
roly Tsászárnak a leánya) tétetett fel a korona, 
mellynek végeztével a Rendek külömbféle dolgokról
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kezdenek tanátskozni, és mivel ezek sem a Tsá- 
szárnak, sem a Királynak nem tetszettek, mind 
a ketten Bétsbe mentek. A vetekedés nagy volt 
az Udvar baráti, és az ellenkező felekezet között. 
Végre mind a két fél megeggyezett, és ezt a De- 
cretamot készítette.

§. 126·

Posonyi rendelések. Ferdinand halála.

N e m  kívántatott többé, hogy a meghalt Palatí
nus helyébe azonnal más választassák, és megen
gedtetett, hogy Mérei Vicze - Palatinus marad
hasson. Azon Fó Ispányok, ’s más tisztviselők, 
kik a nem katolikus Papokat védelmezték, meg
fosztanak  h ivataloktól, meg nem engedtetett töb
b é ,  hogy a Király a gyilkosoknak megkegyelmez
hessen, árra szabatott az élésnek, megjobbítta- 
to tt  a had, és törvény állapotja, az idegen hadi 
tisztek kitiltattak az országból, az idegen orszá
gi katonák a Magyar törvények alá vettettek, és 
Magyar Királyi parantsolatot kiadni a Német Can- 
celláriából megtiltatott. Ezeket a Tsászár jóvá 
h a g y ta , és újjra hozzá fogott az eggyezéshez Já
nos Királlyal. Ezt János részéről magára vállalta 
egy legalkalmatosbb Udvari Tiszt, Báthory István, 
aki fölötte óhajtotta a békeféget, mivel jól által- 
lá t ta , hogy az ö ura mindenkor veszteni fog a 
hoszszasbb hadakozásban. Szinte olly hajland· 
volt a Tsászár is a békefégre; mert vette észre 
halála óráját közelgetni, és kívánta tsendesen 
hagyni tartományit. Végtére megengedte Báthory,

I. F e r d i n a n d . 283
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hogy János a Királyi nevet letegye, mellyért a  
Tsászár Johanna nevezetű leányát Jánosnak fele- 
fégül rendelte, oda engedte még Erdélyt is ,  T i
szán túl való Magyar országot, Mnnkáts, Huszt 
váraival, és Marmarossal eggyütt, noha ez a ré
sze Magyar országnak, és ezek a várak ekkoron 
az ö hatalmában volnának. Egy kevéssel előbb, 
mint sem az eggyezésröl szólló levélnek aláírhat
ná mind a két fél m agá t , viszszahívta Báthoryt 
János, mivel az eggyezésnek végétakarta szakasz- 
tani. Mindazonáltal Báthory az eggyezést mégis 
helyben hagy ta , és azután megnyerte az arától 
is, hogy 5 is szinte a’képpen jóvá hagyná. Erre 
Bétsbe ment, hogy az eggvezés levelet elkészít
tesse. De későn ért o d a ; mert előbb egy kevéssel 
rneghalálozott Ferdinánd Tsászár, életének 62- 
dik esztendejében a). (25. Jul. 1564.)

a) I tt  végezte Práy Ur a maga esztendőnként 
fo lyó  könyveit ( Annales ). E ’ helyett szolgálhat * *)

*) Nicolai Istvánfy Historiarum de rebus Un- 
garicis L.' XXXIV. ab 1490.— 2606. Colon. Agrip. 
1622. Ezen munka Kiadóinak hívjégét gyanúba hoz- 
zu Schwarz. Ketteler Jakab, Jésuita Jv ly ta tta : de 
inelly szerentsétleniil? Lássad Korányi Memoria 
Hungarorum Scriptis editis notorum P. II. p.261. 
Istvánjfy maga utolszor 1758· Be'tsben jött ki. De 
itt az első kiadásra van az útasítás. Szinte úgy 
használhat: Wolfgangi de Bethlen Hist, de Rebus 
Tranasilvanicis. Ezen munka más előbbi írókból 
szedegsttetvén, Kéresden 1Ó83* kezdődött nyomtat
tatni: de a 8;yz-dik levélen félben szakasztat ott.
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§. 127.

Maximilidnnak tulajdonfági. A  M agyarok  
gondolkozása.

Ο , ,  γ  sok jeles tulajdonfági valának Maximi- 
liánnak, hogy azokkal minden Magyar szívet ma
gihoz vonhatott volna. De mivel nagy része a 
nemzetnek egészen elvadult a szüntelen való ha
dakozások á lta l , és tsak a zabolátlan szabadfág- 
Ta, tulajdon haszna’ megszerzésére, és a Nem
zeti büszkefégböl egy Magyar nemzetbéli uralko
dóra vágyott, kevésnek látszatott előtte, hogy 
Maximilian egy nagy előre látó Udvari, és hadi 
em ber; egy felebarátját szerető, és egy igen jó 
tévő , barátfágos , igaz , szeléd , és az emberi nem
zetnek javára született uralkodó légyen; hogy δ 
sok nyelvet tud , és ezek között a tót nyelvet is ; 
hogy 0 a Magyar nyelvet is é r t i , hogy ö nem 
tsak a Katolikusoknak, hanem még a Lutheránu
soknak is tellyes bátorfágot, és nyugodalmat ígér: 
mind ezekre nem tekintvén , inkább kívánt János 
Zsigmond Királynak meghódolni, mintsem amaz 
mellett híven maradni. Azért nem ok nélkül a Tsá- 
szár is félretette eddig való bizodalmát, és azon

Schwarz (Jr haszontalan ('gérte a hátra lévő résznek 
kiadását. Hanem Hochmeister Szebenben 1789. kez
dette nyolc zad rétben, és 1793. a hatodik, és utolsó 
részt is kiadta. A z  egész munka 1526. — 1609-ig 
terjed. Kiadásában Benkő Jósef Ürnak nagyok a t  
érdemei, Lásd: T. V . et KI,

M a x i m i l i a n . i sS
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v o l t ,  hogy a várakba német katonákat, és külső 
országi főbb tiszteket szállíttson, a kikre szükfég 
idején bizhatná m agát:  ellenben a Magyarok ezen 
külső országiaknak elküldését sarkalták. Innen va- 
gyón , hogy Maximilián’ uralkodása alatt [minden 
ország gzülésnek eleje, és vége merő panasz a 
külső országi katonák, miatt. Ezen katonák , mi
vel sokszor nem kaptak zsoldot, mindent, a mi 
szükféges volt-, magok szereztek magoknak a la 
kosoktól, és az akkori katona szokás szerént nagy 
rendetlenfégeket ’s erőszakot követtek el mellette. 
Ebből nagy zúgolódás támadtt. A Magyarok min
den untalan önnön magok e re jé t , és megfedhe- 
tetlen hívfégét emlegették a Tsászárnak , megakar
ván mutatni, hogy nem légyen szükfég a külső 
segitfégre : mégis ha az ellenfég a hátakon v o l t , 
a Német Rendeket hivák segítíégíil, és amint va
lami hasznot reménylhettek, majd János Király
hoz , majd a Törökhöz állottak váraikkal, Ä Ki
rály megmutatta nékik, hogy ha mind azon tar
tományok i s ,  mellyek az előtt Magyar országéi 
voltak, egyesülve fegyvert fognának, még se vol
nának elegendők a Török ellen , és szükfég vol
na a Török ellen való segitfégre. De ők sokkal 
másképp vélekedtek. Ö mindazonáltal megnyerte 
a Német Rendektől a z t , hogy mind pénzt, mind 
katonát ígérnének a Török háborúra. Tsakazvolt 
bennök k á r ,  hogy nem emberfégböl, és szives- 
fégből akarták javaikat, és véreket a szűkölködő 
Magyarokért, és Tsászárjok magános hasznáért 
föláldozni, „hanem azt kívánták, hogy Magyar 
ország is Német AlMfcld, és Tseh ország módja-



ra egybe kaptsoltatván a Német birodalommal, 
köteles légyen részt venni a kirendelt adóban. 
Erre a Magyarok állani nem akartak. Azért a Német 
seregek is tsak a birodalom széleitől távoztatták 
a Törököket: Magyar országot pedig nem védel
mezték , hanem tsak annyiban, amennyire szük- 
féges volt a tulajdon bátorfágjok megszerzésére. 
Mellyböl az következett, hogy a legveszedelmesbb 
Török háborúkban a Német sereg táborba szálla
na ugyan sokszor Magyar országban: de haj az 
ellenfég hátra m en t , a’ nélkül, hogy kergetné 
ö té t ,  javagy bizonyos győzedelmet venne rajta, 
viszsza tért hazájába,

§. 128-

M axi milián János K irállyal hadakozik.

A T sászár ,  mivel békefég szerető volt, jmegúj- 
jítá Szolimánnal a fegyver nyugvást, noha az or
szág Nagygyai ellenkezőt javasolnának nék i, és a 
hátra maradtt két esztendöbéli adót megküldötte. 
Ó olly vélekedéssel v o l t , hogy a fegyver nyug
vás , mellyet az Ő attya János Királlyal te tt,  hel
yes légyen, a'mbár a békefég’ levele alól írással 
meg nem erösítetett. De az ő ellenfége másképp 
gondolkozott; mert Báthory Istvánt Balassinak 
várai ellen küldötte, és minekntánna ez kettőt kö
zölök, úgy mint: Szatmárt, és Nagybányát, el
foglalt volna, ö maga a Törökökkel eggyesítvén 
seregét, Hadad, E tsed , Varda, és Koraza várait 
megvette. De a Tsászár gátot vetett előmenetelé
nek Svendi Lázár á lta l ,  aki egy igen alkalmatos
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Német hadi vezér va la , és panaszt tett János el
len mind a P or táná l , mind a Lengyelek Királlyá- 
nál. Az első látszatott helyben hagyni Báthory 
tselekedetét, de a másik azt igazfágtalannak mon
dotta; mert veAe észre, hogy Balassa az ujj vá
raknak felépíttetésével Erdély , és Lengyel ország 
közt, a kereskedést, am int Báthory okúi vetette , 
és az élet hordását meg nem akadályoztatta. Ez 
után a Tsászár Johannát, kit házasfágával János 
Király olly sokszor héjában biztatott va la , a Flo- 
rencziai Nagy Fejedelemhez adta férjhez , (1565·) 
Svendi pedig viszsza vette az elvesztett várakat, 
egyszersmind T o k a j t , és ErdÓdöt is elfoglalta. 
Báthorynak annyira megtsükkent kedve ezen sze- 
rentsétlenfégen, hogy az U ra , és a Tsászár közt 
fölbontatott eggyesféget helyre kívánná állítani. 
Azt végezte tehát Svendivel, hogy János a Ki
rályi nevet Vajda nevével tserélje e l ,  Munkássot, 
Marmarost , és a Só bányákat engedje a Tsászár- 
n a k ; Bihart pedig, és Váradot tartsa meg holtig 
magának. Azalatt Mustafa, a Bosnyák országi Ba
sa Horvát országnak esett, vagy azért,  hogy to
vább terjeszsze országát, vagy hogy a Tsászár se
regét Erdélytől elhúzhassa. A Tsászár ez ellen 
egy Ausztriai hadi vezért küldött. De ez nagyon 
félékeny volt, tsendesen nézte, midőn amaz meg
vette K ru p á t , melly után hátra lódúlt. Mustafa 
utánna m en t, és Novit elfoglalta; De midőn ö 
nem sokára Körös Vármegyét rabolná, boszszút 
állott rajta egy Magyar Vezér Erdödy P é te r ,  és 
4500 emberrel gyözedelmet vett seregén, amelly 
negyvenszer nagyobb vala. A Tsászár panaszt tett

ezen
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ezen békefég törésért Szolimán előtt: de ez mind 
addig a panaszt nem akarta m eghalgatni, míglen 
János Királynak Tokaj a hadi költíeg lefizetéséért 
viszsza nem adatna. Ezt a Tsászár tselekedni nem 
akarta. Bebek Ferencz, kit a Király követje ki
váltott a Török rabfágból, és éppen akkor jö tt  
viszsza Konstantinápolyból, annyira felbiztatta 
János Királyt, hogy ez a békeféget fölbontaná, 
és az egész Tiszán túl való Magyar országot kér
né. Midőn ez megtagadtatna tő le , a Tömösvári 
Hassán Bassát hívta seg/tfégül, aki Szolimán ré
szére először P anko tá t; azután pedig az ő részé
re Erdödöt, és Nagy bányát elfoglalta. A Tsászár 
nem aka rta , hogy a békeíég egészen fölbontas- 
sék , és minden tehetíégét ennek megnyerésére 
fordította: ne nem nyert egyebet annál, hogy a 
Bassa azonnal szűnjön meg a hadtól, mihelyt a 
Tsászár’ népe megszűnik a táborozástól. Erre 
Svendi a várokba szállította katonáit , mellyre a 
Törökök, és Erdélyiek is viszsza tértek hazájok- 
ba. Leg ottan hogy ez történt , Jenő , és Nagy
bánya lakosi megnyitották Svendinek kapuikat, és 
ugyan azon időben Sendrö is Bebeknek , ezen ha
dakozás kezdőjének , vára a Tsászár keze alá esett.

§· 129.

Szolimán béüt M . országba. Sziget várát 
elfoglalja.

M o s t  már látta a Tsászár, hogy az Erdélyi Ki
rálynak állhatatlanfága miatt el nem kerülheti a 
Török háborút. Gyűlést tartott tehát Német, és 

i f i .  Darab, T



Magyar országban , és Ausztriában , hogy magát a 
had folytatására illendő karba helyheztesse. (1566.) 
A Német Fejedelmek sereget ígértek’néki, az Ausz- 
triabéliek pedig bizonyos summa pénzt raktak 
őszve Győr várának megerősítésére. A  Magyar or
szági gyűlésen szokás szerént panasz lön a Né
metekre, mellyböl nagy viszálkodás tám adtt,  és 
mind addig ta r to t t ,  míg az a hír nem érkezett, 
hogy Szolimán nem tsak hadat rendelt Magyar or
szág ellen, hanem még maga lptt vezérje seregé
nek , és erősen teszi a készületeket. Erre közönfé- 
ges fegyverre kelés, és hadi költfég rendeltetett, 
a Németek is az országban hagyattattak, mivel 
reájok szükfég vala. Szolimán azt az okát adta e’ 
jelen lévő hadakozásnak, hogy már két esztendő
től fogva az adó néki meg nem küldettetett, és 
Tokaj János Királynak mind eddig viszsza nem 
a da to t t : de mivel Maximilián a pénzt már eikűldöt- 
t e , és Tokajt, tsak a hadi költfég lefizettessék , 
oda ígérte , látni való v o l t , hogy az öreg Szultán
nak nem egyébb a czélja, hanem életének végső 
idejét Magyar ország némelly részeinek elfoglalá- 
lásával, mint egy igen híres tselekedettel, béfe- 
jezni. A Budai Arslán Basa meg akarván előzni 
ő te t ,  Júniusban Palotát megvette. De Salm Gróf 
hamar gátot vetett bátorfágának; mert Veszpré
met, és Tatát elvette tőle. Szolimán táborának el
ső osztálja Júliusban értbé Magyar országba, kö
rülvette ostrommal Gyulát, és Jenővel eggyütt 
Septemberben megvette. Maga Szolimán Egernek 
megvételére menni szándékozott. Ennek megláto
gatására János Király Bélgrádba méné, és olly
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ígéretet vett tőle , hogy Buda má* egyébb Tőrök 
varakkal eggyütt Magyar országban általadatikné
ki. De mivel gyengeíége reá nem vihette, hogy a 
hatalmas Mehemet vezért meglátogatná, noha ez 
előtt másszor még illetlenebből is megalázta ma
g á t ,  Szolimán ígérete bé nem tellyesedett; mert 
a nagy vezér gyűlölni kezdé, és utoljára néki 
nagy kárt okozott. Míglen Szolimán Eger felé utaz
na, Zrínyi Miklós Szigetnek fő Rórmátiyozója a 
Bosnyák országi Mehetned Basát Siklós mellett 
m egtám adta, ’s megölte. Ez a történet adott al- 
kalmatosíagot Szolimánnak a rra , hogy megmá
solná szándékát, és minden erejét Sziget ellen 
fordítaná. Ennek a híres várnak nem volt több 
2500 őrzőinél, holott a Török tábornak 100000 
lovas , és még majd több gyalog katonái voltak. 
De Zrínyi mind ezektől meg nem ijedvén , a kül
ső várost meggyójtatta , az ó várost tizenhét na
pokig oltalmazta, innen a külső várba vonta ma
g á t ,  és minekutánna ettől az ostromló ellenféget 
többször viszszaverte volna, a nagy tűz m iatt,  
mellyet lehetetlen volt néki eloltani, a fölső vár
ba méné. Még ebben is egynéhány napokig vité
zül viselte m agát, míglen itt is a láng el nem fu
tott volna mindeneket. Végre megnyittatváu a ka
p u t , hat száz katonákkal, akik még életben való
nak, kirohant a Törökökre, és életét hazájáért 
föláldozta, (g· Sept. 1566.) Halála után a még- 
gyúlladtt puskaporos tornyok még 3000 Töiökök- 
nek végezték életöket, és maga a nagy vezér meg
vallotta, hogy ez az emlékezetes ostrom aoooo 
emberébe került. Azonbau az Erdélyi Fejedelem
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i6ooo emberrel, és még több Tatárokkal Tokajt 
ostromolta, de kíntelen lett hátra menni, és za
bolátlan segítő Tatárjait ütközet által viszszaver- 
ni, mivel nem akartak ha z am e n n i ,  és nagy ke- 
gyetlenféget követtek el alattvalóin. Maximilián a 
nyár végén 43000 német katonákkal Posonyhoz 
j ö t t ; de nem vélte tanácsosnak , hogy Szigetnek 
oltalmáramenjen, és Szolimánt megtámadja , noha 
egész serege 23000 válogatott lovasokból, és goooo 
gyalogokból állott volna. Szolimánt két nappal 
előbb, mintsem a vár megvétetne, vérhas miatt 
halál érte , és ugyan ez is volt az eggyik oka, 
miért nem kereste föl Maximilián a Törököket. 
A nagy vezér, aki Szelimnek, Szolimán eggyik 
fiának kívánta a trónust általadni; mivel sógora 
volt néki, Szolimán halálát sok ideig titokban 
tartotta , és azt egyedül magának Szelimnek adta 
hírévé. Jól tudta a T sá sz á r ,  hogy Szelim egy kén- 
nyén élő búja Fejedelem légyen, és a belső nyug- 
hatatlanfágok miatt tovább a hadat Magyar or
szágban nem folytathatja. Azért seregét széljel- 
eresztette , maga viszszament Bétsbe, és Kanisát 
megerősittette, hogy zabolában tarthassa a Sziget 
vári Törököket. A nagy vezér Babótsát megvet
te , Szultánja gyomrát Sibot faluban eltemettet- 
tette , fölibe egy Metsetet, és klastrorfiot építte
te t t ,  és maga't a testet Szelimnek elejébe vitte. 
Hogy pedig annál jelesebb lenne viszszamenete- 
l e , prédálni , ’s pusztítani küldé egy részét sere
gének, t·« noha a német sereg, mivel zsóklja 
mindjárt le nem fizettethetett, R ába , és Vág vi
zei körül el volt osztva, és még volt ajinyi ereje,



hogy a ragadozó Törökökkel szembe állhasson: 
mindazonáltal ezek mégis egész Sóvárig, és Győr
ig mindeneket hamuvá égettek, és számtalan öre
geket, ’s ifjakat magokkal vittek Konstantinápoly- 
ba. Más esztendő (1567.) elején Svendi megvette 
Szendro , P a ta k , és Munka'ts vára it , mellvek Bö
béké valának. Ezt a kárt a ’képpen boszszúlta meg 
az Erdélyi Király , és a Tömösvári Iiassán Basa , 
hogy amaz Kővárt, és Nagy Bányát elfoglalta; 
emez pedig több helyfégeket kipusztított, és az 
üresen hagyatott Dedes várába őrzőket állított. 
Utoljára végét szakasztá Maximilian a vér ont ás
nak , fegyver nyugvást kötvén Szélűn Szultánnal 
nyoicz esztendőre. (1,568 ) Ez által ugyan a határ 
Basák meg nem szűntek az aprólékos tsatázások- 
t ó l : de a Tsászár talált m ódot, mellyel ezeknek 
elejét vegye, és föltette magában, hogy a Mária 
Rendjén lévő katonákat német országból általhoz- 
za Magyar országba. Ez egy olly tanáts volt, 
amelly igen hasznos lehetett volna , és egészen 
vége szakadhatott volna a Török tsatázásoknak: 
de a Kend nem akart reá állani.

§· 1.30.

A  Sociniánusok, vagy Unitáriusok eredete,

t íbben  az időben nagy viszálkodás támadtt az 
Erdélyi . és fölső Magyar országi nem katolikusok 
közölt olly annyira , hogy az uralkodó Fejedelmek 
abban részt venni kínteleníttetnéiick. Találkozott 
tudniillik Egerben egy Lukáts nevezetű ember, ki 
az Idvezítőnek Isteniedéről való tanítást igveke/.e

T » '
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semmivé tenni, és a Sociniánus vallást föl áll /ta
ni. Ezen tanításnak ellent akarván állani a Lutherá
nus, és Református Prédikátorok, gyülekezetét 
tartottak, és ezek ugyan Kőszegen; amazok pe
dig Kassán Svendi Lázár elöltilése alatt. (1560.) 
Lukáts tanítását vallotta még az Erdélyi Fejede
lem i s , mivel az udvari káplánnya Davidis Fe- 
rencz, és az orvosa Blandrata György, Socinus ta- 
nitványi vajának. A Fejedelem Sy.nodust tartatott 
"Váradon a maga féléivel, amelly minden ellenke
ző tanítást kárhoztatott. De Blandrata, és Davi
dis tíz esztendő múlva egymás közt öszvevesztek , 
és ezáltal tanításoknak további kiterjesztését meg
gátolták a). János reménylvén, hogy a Tsászárt, 
akit meg nem győzhetett fegyverrel, tsalávdíá'g 
által megelőzhetné, Balassa Jánost, Dobó Ist
vánt, és Botskai Györgyöt, akik külömbféle Bánya 
városokat, és várakat bírtak a Tsászár részére, 
alattomban magához édesgette. Ezek a Magyar 
Nemeseket nagyon föllázzították, azt hirdetvén 
köztök, hogy a Tsászár kegyetlenül uralkodik raj
tok, elnyomja szabadfágjokat, és hogy nagygya- 
lázatjára válik az a Nemzetnek, hogy a némete
ket hadja magán uralkodni, biztatván egyszer
sm ind, hogy Szelim hatalmas, és nem maga hasz
nát tekintő védelmezőjük lészen. Foganatosak let
tek ezek a költemények , és olly nagy zendülést

a) Lampe 1. c. p. 139. 30,3· A  L u th erá n u so k  
a z  ú g y  n e v e z te te t t  B á n y a  vá ro so k b a n  a  T s á s z á r tó l  
1565. en g ed ő im et n y e r te k  V a llá so k  s z a b a d  g y a k o r 

lá s á r a . Ibid. p. 122.



indítottak, hogy a mar kihírdettetett Gyűlést a 
Tsászár nem bátorkodna elkezdetni. Ez által még 
bátrabbak lettek a hitetlen szövetfégesek, és Me
llemet nagy vezértől segítséget kértek mind m a
g o k , mind János Zsigmond Királynak részére. 
De Mehemet örülvén , hogy volna alkalmatosíága 
boszszúját ezen a Fejedelmen kitölteni, szemben 
ígéretekkel bíztatta őket: de alattomban Maxiini- 
liánnak mindent kijelentett. Ez nem vétette mind
jár t  észre haragját vélök ; sött hogy időt nyerne, 
külömbféle jeleit adta hozzájok való hajlandósá
gának. De a közel lévő ország gyűlésen előadott 
mindeneket, és őket mint Királyi FölSég ellen vé
tőket, és haza árulókat bévádolta a Rendek előtt, 
a). Ezek az ö akaratjára hagyták, és ö mind gyen
gébben büntette· őket, mint közönségesen vélték 
vala. Ezen történetre oda lett János Királynak 
minden reménysége, annakokáért újjra kezdett 
Maximiliánnal a Lengyelek közbenjárása által vé
gezni a békeSégröl. Ennek véghez vitelét az akko
ri Ministerére, Békésy Gáspárra bízta, ki is igen 
hamar megtette Spájerben a békeSéget. (1569.)

M a x i m i l i a n . *95

a) Decretum d. 26. Oct. 1,569. Corpus Juris 
Hung. P. I. p. 533. Erre az ország gyűlésre a Tsá
szár nem tsak Testőr zokkel jelent meg, hanem még 
öt zászló németeket is hozott magával, kiket a 
szomszéd fu lukra elhelyheztetett. Ugyan e'képpen 
tselekedtek minden utánna valói , valahányszor meg
jelentek az ország gyűlésen. IstvánSy p. 509.
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János halála. Báthory István választása.

A békefég szerént Janos a Királyi nevet lete tte , 
ez helyett Vajda nevet kezdett viselni, és Erdélyt, 
Bihart, Mácmarost, H uszto t, Krasznát, és Szol
nokot örökre megtartotta. A Tsászár eggyiket a 
Nénnye Leányi közül néki ígérte Feleiégül , és 
ha történetből ötét a Szultán Erdélyből kiűzné , 
az Oppoliai Fejedelemíeget rendelte Sléziában tar
tására. Ezeken kívül megengedte azt i s ,  hogy va
lamit elnyer a Törököktő l, azt mint valainelly 
független jószágot örökben bírhassa, ha pedig 
örökössé nem m aradna; az Erdélyi Kendek vá
laszthatnak ugyan Herczeget magoknak ; de úgy , 
hogy kérettessék meg a Magyar Király, hogy ezt 
erösíttse meg a Herczegíégben , és ennek jelenlé
géül egy zászlót, és Buzogányt küldjön. Az Er
délyieknek megköllött ezen eggyezésre esküdni, 
mellynek meglétele után mind a két felekezet az 
Eggyezésrol szolló Levélnek magát Prágában Ja 
nuarius végén alá írta , és föltserélte. (1571.) Já
nos ugyan , az Erdélyi Vajda, elakarta eggyikét 
venni a megígért Herczeg Aszszonyok közül. De 
mivel eggyik tudniillik: a Baváriai Herczeg Asz- 
szony nem akart előbb kezet adni néki, mintsem 
a Socinianus Vallásról lemondott volna ; a máso
dik pedig , vagyis a Cjülichi Herczeg Aszszony 
nem tetszett a követeknek, mivel nem tsa'k szép 
nem vala., hanem ?nég az egy német nyelven kí
vül mást nem tuda. Ezt a már amúgy is beteges
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Herczeg annyira szivére vette , hogy abban lenne 
halála. (16. Mar. 1,571.) A Tsászárkívánta volna, 
hogy az Erdélyi Rendek a békeíég szerzőjét Bé· 
kesyt válaszszák Vajdának: de ök nem hajtottak 
az ö ajánlására, hanem Báthory Istvánt, János 
Herczegnek vezérét tették helyébe Vajdának. Ezt 
mind a Tsászár f mind a Szultán helyben hagyta, 
és tekintetét mind a kettőnél föntartotta a). 0  tett 
akadályt az ujj Török háborúnak is ,  mivel min
den titkos híreket, mellyek néki megirattattak 
Konstantinápolyból, közölt a Tsászárral , és mó
dot nyújtott néki eggyezés, avagy fegyver által 
minden veszélyeknek eltávoztatására. JAzomban 
Maximilian az öregbbik Fiát Rudolfot Posonyban 
Királynak választatta, és nyolcz holnap múlva 
(2,5. Sep. 1572.) megkoronáztatta b).

§. 132.
A  Parasztok zendülése. A  Rendek panaszszai.

Ú g y  tetszik, mintha a Magyarok meg nem szok
hattak volna a békéié g e t , mellybe egy kevés idő-

— .... ...........η . . . . . . . ........ . - ............ ............— ---------------  I . i - T.

a) I s tv á n t ívauj. Írtul ián  T sá szá r  Levelében Vay- 
wodam partium Regni nostri Hungáriáé , Trans- 

.sylvanorum , et Siculorum Comitem, ac in certis 
ejusdem Regni Hungáriáé partibus nostrum locum- 
tenentem, n e v e z i. A  F a j da  n év  h e ly e t t  a zu tá n  F e
je d e le m  n eve t v é v e  f ö l .

b) Deciet. in Corpore Juris Hung. T. I. ρ.
_544 ι E m lé k e ze tre  m éltó  , h o g y  a z  o rszá g  G yű lésén  , 
m e lly  a  k o ro n á zá s  a lk a lm a to s fá g á v a t  t a r t a t o t t , a  
N e  nie sfé g  a F a l s t , m in t v a la m e lly  h a szo n ta la n n á  
v á l t  f e g y v e r t  e lv e te t te . Istvánfy p. 530.
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tol fogva helyheztettek; mert midőn egy bizo
nyos Karakhondns, másképp Fekete György az* 
zal bízatná őket , hogy fegyver nélkül, tsudála- 
tosan viszsza vészen minden várakat a Törökök
től , azonnal öt ezeren melléje állottak. Ezek két 
Török várok alá szállottak, és minekutánna lát- 
n á k , hogy vezérjök babonás szavaira a Falak le 
nem omlanak , tovább mentek. Erre Debreczen- 
hez szállottak, De a Lakosok elfogták Vezérjöket, 
és mivel ö a város Bíráját föl akarta akasztatni , 
mint valamelly gonosz tévőnek a fejét elvágatták, 
és a sereget széljel űzték. (1573 ) Más esztendőn 
tiz ezer Parasztok a Kulpa , és Száva között ösz- 
ve sereglettek, és nem tsak Stubicz várát meg
vették, hanem még sok Nemes jószágokat is el
pusztítottak , azt vélvén , hogy a Nemesfég őket 
a mód nélkül való K óbot, és Adó által szegény- 
légre , ’s éhfégre hozta volna, mellyek miatt kín- 
telcnittettek pártot ütni. Ezeket a Bán seregei ha
mar széljel kergették, és a Vezérjöket halhatat
lan kínok közt megölték. A Szigetin Basa hallván 
gondatlanfágát a Ranisai őrizetnek a fársángi na
pokban , éjszakának idején , midőn a bor mély- 
álomba merítette őket, rajtok ütött. Mivel pedig 
nagyobb része az őrizetnek a Várba fu to tt,  és 
védelmezte maga't, megelégedett azzal, hogy a 
Lakosokat vagyonjaikkal eggyütt a Városból el
ragadta. Ez a gyozedelem olly bátorfágöt élesz
tett a Törökökben, hogy tsoportosan a Száván, 
és Dráván által menvén , a Slavoniai, ’s Horvát 
országi lakosokat vagy megölnék, vagy örökös 
fogfágba vinnék. Sokan ezek közül a veszedelem



elöl Ausztriába, és Morva országba futottak, és 
Slavoniát, ’s Horvátországot pusztán hagyták. A 
Magyar Rendek igyekeztek ezen kiköltözést meg
gátolni , és parantsolták , hogy senki A usztriai, 
vagy Morva országi lakosokat bé ne fogadjon jó
szágába; de egyszersmind azt se engedje m eg, 
hogy valamelly Magyar által költözzön Német 
országba. De ezen tilalomnak nem lett foganatja: 
sött ú)j alkalmatosfágot adott a haragra a Tsászár 
ellen, mivel ez eggyet se küldött viszsza azok kö
zül , akik tartományiba mentek lakni Magyar or
szágból. Egym ás, és amannál még régiebb zúgoló
dás volt a Palatinusi méltóiág m ia tt ; mert ez mind 
eddig üresen m aradit, noha a Rendek minden or
szág Gyűlésén ezt kívánnák, és még Rudolf ko- 
ronáztatásának alkalmatosfa'gával i s ; mellyen ám
bár a Tsászár sokakat, mellyek néki nem tetszet
t e k , megengedett volna, tsak hogy ezt a Her- 
czeget a nemzettel megszerettesse, mégis egyébb- 
re nem bírhatták a Rendek ötét, hanem hogy Vi- 
ce-Palatinust engedne nékik választani. Harmadik 
panaszsza a Nemzetnek volt az Esztergomi Ér- 
sekfég m ia tt ,  mellyet az Érseknek Verántius An
talnak halála után húszon két esztendeig hagyott 
üresen. Ezek a panaszok nem voltak tsekélyek; 
mivel ezeknek elhárításától függött az országnak 
törvényes Alkotmánnyá. Ugyan is mivel a Pala
tinus , és az Esztergomi Érsek hatalma majd hogy 
nem a Királyéhoz hasonló vo lt , sziikfég képpen 
köllött nevelkedni az utolsónak , midőn amazok 
főn nem állottak. A Király ugyan ezen két fő hi
vatalokat eggyes világi Bárókra, és Püspökökre
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bízta mindenestől: de ez tsak bizonytalan ideig 
tartott, és a Tsászár, ha valaki ezek közül néki 
ellentállott, kitehette ötét a hivatalból a n é lk ü l ,  
hogy a Kendek, vagy a Pápa ezt néki tnegen- 
gedték volna. Ez a környül állás nagyon fontos 
volt; mivel se amazok, se ez nem teljesítették a 
Tsászár kivánfágát, ha tsak a sziiktég, avagy a 
magános haszon őket árrá nem kínszerítette.

133·
Jtiáthori és Maximii. a Lengyel Királyfdgori 

vetekednek.

Szelim fiz esztendeig uralkodott. -Ennek helyébe 
lépett Amurat, vagy M órád, aki mint hogy úgy 
is suliyos hadat viselt a Persákkai, újjonnan nyolcz 
esztendeig tartandó békeíéget kötött a Tsászárral. 
(1576.) Mindazonáltal a határ Basák béütöttek 
lüirikumba, megvették Kékkő, Duin ,· Somoskö , 
és Szerén varát, és a Tsászár kérésére viszsza nem 
adták. Azon időben megszűnt azeggyesfég a Tsá
szár, és Erdélyi Fejedelem között is ;  mivel a 
Lengyelek két felekezetre oszolván , a Fejedelmet, 
és a Tsászárt akarták Királiyoknak. A  Tsászár so
káig meg nem határozhatta m agát, elíogadja-é 
az ajánlást, vagy sem? tudván, hogy a Lengyel 
korona egy nagy, és kevés haszonnal járó terh 
légyen, és hogy a Lengyel nemzet nagyon maga 
hasznára néz , és engedetlen a maga Fejedelmé
hez. Báthory megvakittatváu a korona fénnyétöl, 
több terhes kívánfágaikban kedvöket töltötte a 
Lengyeleknek, vagyis inkább nagy áron megvette



SOiM a x i m  i t i X N .  
a Királyi méltóíagot. Maximilian, ki a választást 
nagy sokára helyben hagyta, és akit inkább ille
tett az elsoíeg, mivel 6 két nappal előbb, és a 
P rím ástó l , ’s a Senátorok nagyobb részétől vá
lasztato tt/  inté a Fejedelmet, állana el szándéká
tól : de igen keserű feleletet vett tőle. Ez vitte te
hát ötét arra , hogy egy kis sereget bízna Békésy- 
re , Báthorynak régi ellenfégére , akihez sokan hoz
zá állottak a nyughatatlan Erdélyiek közül. De 
ezen sereget Báthory a Törökök segítségével szél- 
jelüzte , az igazgatást Erdélyben az öttsére, Bá
thory Kristófra b íz ta ; maga pedig egy sereggel 
Lengyel országba m ent, és a koronát első Május
ban fejére tétette. A Tsászár néki nem állhatott 
ellent; mert a Regensburgi gyűlésen halála tör
tént. ( 1576. 12. Oct. )

R U D O L F .

§. 134·

A  Nemet Gener alatus eredete Horn át or*· 
szagban.

A Törökök eddig való bérontásaik által Slavo- 
•niát, ’s Horvát országot majd egészen elfoglal
ták, és határjaikat tsak nem egész a Német biro
dalomig terjesztették. A*ért még Maximilián Tsá
szár kérte a Német Rendeket, hogy állítanának 
föl egy határ örzo Gróffágot ( Markgraf) a Törö
kök ellen, és ezen kívül egy ujj vitéz Rendet, 
mellynek kötelesfége lenne a kissebb Török tsapa-



lókkal szüntelen viaskodni. Tetszett a tana'ts mind- 
nyájoknak ; sött még arról is gondolkodtak , hogy 
egy hadi hajó sereget állíttsanak a Dalmácziai, 
’s Horvát orsági tengeren. A Markgróffág fölállí
tására alkalmatosaknak ítéltettek a Slavoniai, ’s 
Horvát országi puszták. Azért a Birodalom már 
1575-ben örökös just engedett az Ausztriai Háznak 
Horvát ország széleinek védelmezésére egy Örö
kös Generalaius nevezet alatt a). Most tehát Ru
dolf, mint feje az Ausztriai Háznak, ezt a Gene- 
ralatust Károly Herczegre b ízta , aki mivel Ka- 
ripthián, Kartiiolián, és Stájer országon uralko
d o t t ,  ezen hivatalt könnyen magára vállalhatta. 
Rész is volt ö azt azonnal magára venni , és hogy 
a Protestáns Rendjeitől pénzt nyerhessen némelly 
váraknak fölépíttetésére, és egy állandós sereg
nek ta r tásá ra , a régen kívánt valla'sbéli szabad 
gyakorlást nékik megengedte. (1577.) Midőn erre 
az δ Rendjei 140000, a Birodalom pedig 705000 
forintokat rendelnének néki, Károly várának, vagy
is Rarloviczánaképíttetéséhez fogott, amelybe az 
előtt falukon lévő határ katonáit helyh. ztette. 
A helyet, mellyen 0 ezt az erösféget építtettette, 
Zrínyi Grófoktól vette, akik megelégedtek azzal, 
hogy pénzt ny erhetnek egy olly fundusért, mel
lyel úgy is meg nem tarthattak volna a Törökök
t ő l ; mert ezek bérontván erre a tájra , a Zrínyi 
famíliának bövféges ezüst bányáját Grozdanszkó-
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a) lstvdn fy  p. 550. Valva sor Bnschreibung 
Jes Herzogthums Kraim. S. 347. Caesar Ür. Be- 
sehtibung dts 11 et zogt hums Steyermark, 1, S, 464.
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na 1 örökre elrontották. Rárolynak alattvalói idő
vel még több pénzt is gyűjtöttek , hogy a Német 
vitézi Rendnek mentül előbbi fölállítását segíte
nék , és ennek lakóhelyül Kanisát, Rapronczát, 
Sisseket, ’s Rastanoviczát rendelték. De ez a Rend 
föl nem állíttatott, noha az Ausztriai Herczegek 
annak végre hajtására magokat még 1578-ban is 
lekötelezték. A Stájer országi Rendek némelly Hor- 
vát országi elpusztult helyeket mintegy zálogban 
nyertek; mert magok pénzén azokba lakosokat 
szállítottak; t. i. Varasd környékét, melly már 
hatvan esztendőtől fogva pusztán feküdtt, 1,597. 
Bosnyák országból negyven Rácz famíliákkal né
pesítették a). Ez volt eleje a Slavonia, ’s Horvát 
országi generalatusfágnak, vagyis egy olly tar
tománynak, mellyben tsupán katonák laktak, és 
külső országi hadi tisztek a német országi zálo
gos urak nevében uralkodtak. Rudolf/Császár a 
katonafág fő kórmányozójává Rároly Hcrczeget 
tette Illirikumban ; Ernest Herczeget pedig a töb
bi részeiben Magyarországnak. Eggyik se tetszett 
a Magyaroknak, mivel ezáltal a fontosbb dolgok
nak szolgáltatása kezökbol egészen elvétetett, és 
alkalmatosfág adatott a Tsászárnak, hogy több 
külső országiakat behozzon az országba, ezek ál
tal a szabadfágot lenyomja , és a német biroda
lomnak határit még továbbra terjeszsze. De mivel 
a szükfég úgy hozta magával, magok is azután

a) Keresetiek Ap. Not. Praei, de Reg. Palm. 
Croat. Sclav, p. 51g. a többi GeneralatusoK 1734- 
ben állíttattak fú l.



Károlyra hagyták Illirikum határinak védelmezé- 
sét a ) ,  egyedül azt ki'vánván te le , hogy eggye- 
sittse magát a Slavoniai, Palmácziai , ’s Horvát 
országi Bánnal, hogy országjok szabadfágát meg 
ne sértse , és hogy se 5 , se Ernest ne keverje 
magát a polgári igazgatásba, avagy törvény szol
gáltatásba. Károly az Unna vizénél több váraikból 
kiverette a Törököket, és sánezokathánvatott Bai- 
za mellett Mura, és Kanisa vizeknek öszvefolyá- 
sánál. Azután is egynéhányszor győzedelmeske
dett Nádudvarnál a Tisza mellett több Török tsa~ 
patokon. De győzedelmesnek öszveféggel kevés 
volt a haszna ; mivel a Törökök hamar ismét az 
Unna vize mellett mindeneket viszszavettek. (1580.)

$· 13.5·

N a g y  egj'enetlenfég a K ir á ly  , és R endek  
k ö z ö tt . ·»

A z  Udvar azt reményiette, hogy még az igazga
tást is kitsavarhatja a Magyarok kezéből, ’s e’ 
végre több Németeket tett bé mind a Kamarába, 
mind a Cancelláriába. De azért a Magyarok erő
sen ellentállottak; t. i. a kívánt hadi költféget nem 
akarták megengedni, és félben hagyták (1580.) a 
Gyűlést Posonyban , mellyet soha az előtt nem

a) Deer, in Corp. Juris Hung. I. p. 537. Ká
roly 1590. 10. JuL meghalt, és az o legöregebbfia, 
II . Ferdinand, k i azután Tsászdr lett, noha most 
még nem ért ember kort, az attyának helyébe, 
mint örököse, belépett ezen Generalatusba.

tseíekedtek .
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tselekedtek. Két esztendő múlva ismét Gyűlést tar
tatott a Tsászár, és előbbi szándékai végre hajta
ni igyekezett. Ekkor szerentsésebb volt; mivel né
melyek a Fő Rendek közül kezesek lettek é r te ,  
hogy azonnal eligazi'ttatnak minden parasZsz.aik, 
és különösen az Ország Ausztria, Karniolia, Mor
va , és Lengyel ország felöl vi zszatétetik régi ha
táriba. Ez a kezesfég gyümöltstelen lett;  mert a 
Tsásza'r egészen a tudománynak , és magános élet
nek adván m agát, az igazgatást tsak mellesleg 
vette elő. Nem tett eleget a panaszokért: mégis 
más esztendőn ujj adót kívánt. (158S·) Éz ugyan 
egy hoszszas por után megengedtetett néki két 
esztendőre: mindazonáltal sokan a Fő Rendűek 
közűi kereken kimondották, hogy ez titán semmi 
úij adóról nem akarnak többet hallani, sem a gyű
lésen előbb megjelenni, míg a t  8 kivánfágaiknak 
elég nem tétetik mindenekben. Illy magok kinyi
latkoztatásán a Tsászár úgy megboszonkodott, 
hogy1 öt esztendeig Semmi gyűlést nem tartatna, 
se maga aíá nem jönne az. országba. Most már 
minden Magyar országi dolgokat a Ném et; éá 
Tseh Cancellária által intéztetett eb, rhellyeknek 
tagjai mivel a Magyar országi igazgatás módját 
tietn értették, nagy hibákat követtek eí. Ebből 
nagy rendetlenfég tám ad tt , és az lett a nyertes, 
aki hatalmasbb volt a másiknál. A Rendek jól ál- 
tallátták, rnelly igen szflkíiég*« légyen az újj ren
delés ezen károknak e.ltávoztatá'ára , azért kei ik 
vala mindnsajan a Γsászárt, hogy vendeljeti or
szág gyűlést . a.nellyen tökélletesíegre vihessék 
föltett szándékjokat. A Tsászár üem ellenzetté  ké» 

Ilit Darab, U
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réseiket, mivel ujj adót akart kérni az országtól. 
Azért idó rendeltetett a gyűlésre, amelly azután 
Posonyban Ernest Fő Herczegnek előlülése alatt 
tartatott. (1587·)

§. 136-

A  Posonyi Gyűlésnek végzései.

E z e n  a gyűlésen az rendeltetett, hogy ez után a 
Fő Herczeg mellett mindenkor némelly Tanátso. 
sok légyenek, hogy a szorgos dolgok mentül ha
marább véghez vitessenek; bizonyos számú Taná- 
tsosok pedig minden fertály esztendőben egyszer 
öszvegyüljenek, és az igazgatás dolgában, ’s más 
egyébb különös állapotokban tegyék meg a szük- 
féges rendeléseket. Arra is kérettetett a Tsászár , 
hogy engedjen Palatínust választani, és adjon tel- 
lyes hatalmat a Fő Herczegnek. Kívántatott még 
a külső országiaknak eleresztése is ,  és olly Com- 
missáriusok rendeltettek, kik a határokat, vára
ka t,  és korona jószágit, mellyek eddig rósz gazdák 
kezei alatt voltak, megvisgálják. Végre az kívánta- 
to tt  aTsászártó l, hogy az elfoglaltt Thuróczi Pré- 
postíágot valamelly Magyar Egyházi személynek 
engedje. A sok* ellenállások után a Tsászár ki'ván- 
fágára bévétetett Gergely Pápának megjobbi'ttatott 
Kalendáriuma, de tsak olly föltétel a la tt,  hogy 
ne mondaná senki, hogy az más valakinek, ha
nem egyedül a Tsászárnak parantsolatjára fogad
tatott e l ; mert attól tartottak, ne talántán a Pá
pa , aki ennek szokásba való vételét nyilván pa- 
rantsolja vala, ez által a Magyar Királyoknak az



egyházi dolgokban való jussaikat sértegesse. ATsá- 
szár helyben hagyott minden végzéseket az egy 
Thúróczi Prépostfágon kívül, mivel ezt a Jésus 

• Társaságának engedte, ( α8· Jan. 1588·) hogy eb
ből Seminárinmot, és Gymnásiumot állíttsanak. 
A Commissariusok mindeneknek végére járván, 
kevés idő múlva ismét viszszamentek a gyűlésre. 
De mivel némelly Tanátsosok a követek által elő
adatott izenetnek visgálásához nem előbb akartak 
hozzá fogni, mint sem vagy mag? a Tsászár je
len nem lenne, vagy a Fő Herczegnek hatalmat 
nem engedne, hogy az azokról adandó rendelé
seket tökélletefégre vihesse, a dolog más időre 
hallasztatott. Mindazonáltal használt mégis vala
mennyire ez agyülés a Rendeknek; annyiban tud
niillik, hogy a Vice-Kintstárnoknak megbünteté
se által nyilván valóvá tették országos fő hatal
mokat a közfég e lő t t ; mert midőn ez a korona 
Tisztje mérges szavakkal illetné az egybe gyűlt 
Rendeket, mint Fölfég sértővé késnék ítéltetett, és 
méltónak tar ta to tt ,  hogy elveszejtse jószágát,éle
té t ,  és betsületét, melly büntetés alól részszerént 
tsak az által szabadult k i , hogy ellódúlt.

§ ·  » 37·

A  Jésus Társafága Erdélyien.

E z  az egyenetlenfég nem volt olly nagyon ve
szedelmes ; mert a Török Szultán kilencz eszten
dőre fegyver nyugvást kötött (1 . Jan. 1585·) Ru
dolf Tsászárral, és az Erdélyi Fejedelem is ba
rátja volt a Tsászárnak, Ezen idő alatt vége le t t

U a
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Báthory Kristóf, az akkori Erdélyi Fejedelem éle. 
tének, és Zsigmond nevezetű fiára hagyott min
deneket, ki mivel idejére nézve nem volt még al
kalmatos az .igazgatásra, Báthory Istvántól, a  
Lengyelek Királlyától némelly tiitorokra bízatta- 
tott. Ez a Király Szatmár-Németit, mint famíliá
jának örökfégét, viszszakxvánta a Tsászártó l, és 
mivel ez Nagy Bányát adta helyette néki, (1580·) 
mellynek jövedelme sokkal nagyobb volt amazé- 
n á l ,  ez által a régi barátfág e’ kettő közt ismét 
helyre állíttatott. Még szorosbb barátfágot tettek 
e’ két uralkodó Fejedelmek közt a Jésniták, akik
nek tudniillik nagy tehetfégök volt mind Bétsben 
az Udvarnál , mind pedig Báthorynál. Báthory 
.András Cardinális ezeket Rómából 1580. hozta bé 
először Erdélybe, reménylvén, hogy ö általok a 
Lutheránusok, Reformátusok, és Unitáriusok a 
katolika hitre téríttetnek. Báthory Kristóf Fejede
lem is kész volt ezen Társafágot oltalma alá fo
gadni. Azért István Király helyben hagyásából 
(1581. 12. M áj.)  Uniyersitást, és (13. Febr. 1583·) 
Semináriumot fundált számokra Rolosvárott. Az  
utolsónak jövedelmét a Lutheránus Szászok P ré 
dikátorinak fizetéséből toldotta m eg, mellyel okot 
adott a zúgolódásra. A kisded Fejedelem nevelése 
egészen a Jésus Társafágára bízattatott, azért nagy 
lévén hatalm a, viszszaveít némelly templomokat, 
és klastromokat a Lutheránusoktól, nyilván való 
processiókat rendelt fegyveres késérőknek oltalma 
a la t t , és sok Protestáns gyermekeket vett magá
hoz , kiket a Római katolika hitnek ágazatira ok
tatott ; az igazgatás dolgaiba avatta magát, a R.CH-
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deket a Fejedelemnél gyanúba hozta, és egy nagy 
bizodalmatlanfágra, ’s ellenkező belső háborgá. 
sokra alkalmatosfágot szolga'ltatott. Azt is végbe 
vitte, hogy a fiatal Fejedelem már törvényes kor
bélinek ismértessék. Ezek valának okai a Rendek* 
nek, vagyonos Nemeseknek, és polgároknak, kik
nek nagyobb része Lutheránus, vagy Református 
volt, és hatalmasbb volt a katolikus felekezetuelt 
hogy a Fejedelmet legottan, hogy kezéhez vette 
az igazgatást, kínszerítenék valamennyi Jésuiták- 
nak Erdélyből való kiküldésére. A Fejedelem mind 
azonáltal a gyóntató attyát magánál még tovább 
is megtartotta. íii szitkfégesnek ítélte , Rogy Ru
dolf Tsászárral szoros frigyet szerezzen, hogy az 
által a nyughatatlankodó eretnekeket megalázhassa.

§■' 138·

A  Törökök' nyughatatlanfága M . országban.

A Törökök még most sem másképp tartották 
meg a fegyver nyugvást, mint az előtt ; mert 
tsak a Szultán maga nem állott ki seregével: de 
a határ Basák vég nélkül nyughatatlankodtak. Mind 
a keresztények , mind a Mahomedánusok olly hie
delemben voltak, hogy az ellenkező félnek meg-' 
ölése által megnyerik az örök idvösféget; azon 
kívül is hajlandó volt mind eggyik, mind a má
sik rész a hadakozásra, ragadozásra, és vitéz- 
féggel nyerendő hírnek megszerzésére ; azért az 
e’félékre szolgáló alkalmatosfágot el nem múlat
ták. Ha valamelly vár az ellenkező résznek kezé
re jutott a tsatázás alkalmatosfágával, az többé
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viszsza nem adatott. Szinte e’képpen történt! a 
foglyokkal is: noha a Szultán megvallaná, hogy 
a  tsatázás, mellyben ezek elvétettek, az δ paran- 
tsolatja ellen esett volna. A Magyarok félre tettek 
minden gondot, tsupán a jó szerentsében biza
kodtak. Gyakorta a határhoz közel lévő falukban 
*s várakban vendégfégeket indíto ttak , és a tob
zódás után nem egyszer álom közt a Törökök
től lekaszaboltattak. A várak u ra i , kik a törvény 
szerént kötelesek voltak mindenkor készen tar ta
ni bizonyos számú Katonákat, vagy igen keveset 
tartottak készen , vagy pedig parasztok módjára 
okét a mezzei munkára kínszerítették. Azért mi
dőn az ellenfég valamelly vár előtt nagyobb szám
mal megjelenne, vagy elfutának előle, vagy a 
várat előbb, mint sem az ellenfég ostromolná, 
föladák. 1485-dikben a Magyarok Koppánra ütöt
tek Sziget mellett, és azt hamuvá égették, de visz- 
szamenetelökben a Budai Törököktől levágattak. 
Ugyan azon esztendóu Augustusban a Szigethi 
Basa Sasuar több határ orzö Törökökkel Kanisa 
környékit pusz tí to tta : de a vár igazgatójától 
Zrínyi Györgytől megverettetett, és mivel négy 
eze re t , két Bégekkel eggyütt elvesztett seregéből, 
kérdőre vonatott Konstantinápolyban, ahol két- 
fégbe esvén, magát méreggel megölte. Más esz
tendőn octoberben a Budai Ferhát Basa Szikszó 
városát, mivel a lakosok meg nem. adhatták néki 
a terhes adót,  és kedvetlenfégből a Magyarok ol
talma alá folyamodtak, megtámadta; de a sze- 
rentse olly mostohául szolgált néki,, hogy 4121 
embert vesztene 12000 főből álló seregéből, noha



a Keresztények nem volnának többen 2559-nél. A 
győzedelmesek Gesztesy várát elfoglalták: de a 
Fó Herczeg viszsza adatta vélök a Törököknek , 
példát akarván nékik adn i, miképpen kölljön né
kik is a fegyver nyugvásnak ereje szerént tsele- 
kedni. Sinán Nagy-vezér, és a Bosnyáki Hassan 
Basa nem vévén tekéntetbe a Fö Herczegnek nagy 
lelkftfégét, olly méregre fakadtak ezen vesztefég 
gyalázatáért, inellyet az ö féléik vallottak, hogy 
eltökéllették a békeféget a Szultán, és Tsászár kö
zött felbontani. Erre jó alkalmatosfágok lett a 
Persai hadakozás végezetével; mert hogy a Tö
rököknek , az Ottománi Portának akkori Politi
kája szerént, szüntelen a Mahomet ellen régeivel 
köllött harczolni, szükféges volt egy más tsen- 
desfégben élő tartománnyal hadat kezdeni. A  Dí- 
vánban , vagy Tanátsban , amelly e’ felöl tarta
to t t ,  igyekeztek Sinán, és Hassan a Szultánt ha
ragra hozni az Európaiak ellen, és elbeszéllvén 
előtte minden környülállásokat, néki megmutatni, 
melly igen kipusztították a Magyarok, és Lengyel 
országi Kozákok külömbféle Török helyfégeket; 
egyszersmind olly gyanúfágra hozni ötét, mintha 
a Velenczeiek, és a Tsászár szándékoznának a bé
keféget fölbontani, mivel egynéhány esztendőtől 
fogva az adót meg nem kuldötték. De mivel a 
Mufti meg nem eggyezett vélök az ítéletben, és 
nyilván bizonyította, hogy szükféges légyen az 
Európaiakkal még tovább is föntartani a békefé
get ; sem a Szultántól, sem a néptől meg nem 
hallgattattak. Midőn e’képpen végre nem hajthat
nák szándékjokat, más módot kerestek a hád in-
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dxtásra. Tudniillik: mérget adattak a Muftinak, 
és gyakorta beültetvén a határ Basákkal az or
szágba, égettették minden felé a helyfégeket, azt 
vélvén, hogy ez által kíuszeríttetni fog a Tsászár 
német sereget küldeni Magyar országba, és ök 
ebből okot vehetnének ötét, mint békefég ron tó t ,  
va'dolni a Szultán előtt. JVJaga a Bosnyák országi 
Basa egész a Vaiasdi Generálátusig ment rabló se- 
i -a . - I : delvaniez, és Körös várából kiütvén reá 
az őrzőn., Ötét viszszafutni kíuszerílették, A Szi
get vári Sangiák, a kissebbik Hassan, Ramaria 
várának bor italba merült őrzőire rohant, és Sis- 
seket ostrommal körülvette: de haszon nélkül. 
Más esztendőn (1592.) megvette Erdődy Bán Mo- 
no-zló várát, és széljelhányta. Ellenben a Bosnyá- 
ki Basa megvette Bihátsot Kurvát országban, és 
Sissekhcz közel Petrina várát építtette, mellynek 
Erdődy ellent nem állhatott, mivel a Törökök 
egy ütközetben rajta győzedelmeskedtek. Az alatt' 
Rudolf a hátra maradtt adót Romáromig küldöt
te , és ennek továbbra való szállítására a Török 
Szultánt kérette. Ez által a Szultán még inkább 
állhatatos maradtt a békefég föntartásában. De 
ezt az ö vélekedését kétfégessé tette a BosnyáR 
országi Basa, azzal hitegetvén, hogy a Tsászár 
egy nagy sereget gyűjtött a Török tartományok 
ellen, és hogy a pénzt nem más okból küldötte 
e l ,  hanem hogy a Dívánt addig i s ,  míg készen 
lészen, elámílhassa. Rönnyü volt ezt véle elhitet
ni ; mert hogy ö a Harvát országi határ őrzőket 
nagyon kilárásztotta, és nem tsak folytatta a pusz
tításokat, hanem még Sis^eket is újjra ostromol-



ta ,  kíntelen lett a Tsászár számos segítíeget ala
kúidéin az országba , ha tsak el nem akarta egé
szen veszteni Slavoniát, ’s Horvát országot. El 
is érkezett az a Burgáviai Markgróf Rárolynak, 
aki közelről való attyafia volt Rudolf Tsászárnak, 
kórmányozása a la tt,  és olly nagy számmal vo lt ,  
hogy-a Basa viszszalúdúlna előtte Bosnyák ország
ba , és kérné a többi határ Basákat, ’s Sangiáko- 
k a t , hogy eggyesítenék véle erejűket. A Tsászár 
serege abban nagyon hibázott, hogy nem esett 
utánna ; hanem téli kvártélyra szállott, melly al* 
kalmatosfággal ha akart volna é ln i , a Basát kön
nyen megalázhatta volna. A  jövő nyáron ismét 
Sissek falainak esett 25000 Törökkel: de a két 
Zágrábi Ránonokok, kik e’ várat ekkoron vedel 
mezikvala, (m ert ezt a Zágrábi Ráptalan bírta , 
és magok a Ránonokok rendre voltak kormányo
zol a várnak esztendőről esztendőre ) olly vitézül 
tartottá* magokat, hogyErdödy, a Horvátok Bán
ja , és a Német seregnek vezére Eggenberg Rupert 
időt vehetnének az ellentállásra. Ezek egy híd előtt 
érték az ellenféget a Rulpa vizénél, és rajta di- 
tsöfégesen diadalmaskodtak. ( 12. Jun. 1593.) Mert 
12 Bégek, a Jantsárok majd mindnyájan, 40 Bég
jét a Török lovasfágnak , Mehemet, a Török Szul
tán nénnyének fia, és Sangiákja Herczegovináuak, 
maga a Bosnyák országi Hassan Rasa , és minde
nestől 12000 Törökök helyben maradtak, nagyobb 
részént a Kulpában lelvén halálokat. Az ellenfég 
tábora , ágyúi, és hajói más egyébb ragadomá
nyokkal eggyiitt mind a gyoeedelmeseké lettek. 
Temérdek volt a kints a Török táborban; mert
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a megölettetett Tisztek rakva voltak szolgáikkal 
eggyütt arannyal, és drágakövekkel az Asiai mód 
szerént. A Hassan, és Mehemet fejéről lehúzattat- 
van a b ő r ,  kitömettetett, és a győzedelemnekje
léül Török módra póznán körülhordoztatott. A 
várakban lévő Törökökben olly nagy lett az ije
dős, hogy szerte széljel futnának előbb, mintsem 
ellenféget láttak volna. Ezen ijedősből Erdödi hasz
not akarván venni, Petrina megvételére menni 
szándékozott: de Eggenberg elállóit mellőle, 
mondván, hogy e^ a vár vívás alkalmatosfágot 
nyújthatna a fegyver nyugvásnak fölbontására, 
mellyet mindazonáltal Rudolf még tovább is kí
vánt föntartani. Annakokáért Erdődy némelly el
hányatott Török sánczokat, és várakat helyre ál
lítván , seregét széljelbotsátotta.

§· 1 3 9 ·

A  Török Szultán hadat indít a Tsászár 
ellen.

A  Török Szultán nem látszatott igen nagyon bán
ni annyi vitézeinek halálát; Hassán Basa sem na
gyon fájlalta: de mivel egy az ő nemzetfégéből 
is a holtak közt volt, kinek az annya meg nem 
szűnt előtte a boszszúállásért kiáltani, utoljára 
hadat rendelt a Tsászár ellen a Nagy Vezérje ta- 
náttsából, mellynek jeléül a Tsászári követet hir
telen megfogatta, és bézáratta. A Rendek mind
járt az esztendő elején Posonyban öszvegyülvén, 
olly karba igyekeztek magokat helyheztetni, melly 
által országjok bátorfágos állapotban maradhata.



Először is e’ végre kérték a Tsászárt, hogy egy- 
gyet testvériéi, Vagy attyafíai közül tellyes hata
lommal ország Kapitánnyává tégyen, azu tán , 
hogy Horvát ország Bánjának több katonáknak 
szedésére, mint sem eddig engedtetett néki, ad
jon szabadfágot, egyszersmind engedje kórmá- 
nyozására a német hadi zsoldos szolgákat; azután 
tiltsa meg Fö Vezérjének, Hardek Ferdinand Gróf
nak a zsarolásokat, és végre parantsolja a Ma
gyar Nemeseknek, hogy a reájok kivetett kato
nák számat álh'ttsák ki. A Király mind ezeket jó
vá hagyta: de a hadnak kezdete, és némellymel
lőző tanátsok a dolog végre hajtását meggátolták. 
A két esztendöbéli adó mind eddig Komáromban 
feküdtt, mellyet már most hadi készületekre for
d íto ttak , és az ellenfégeskedést Petrina ostrom
lásával elkezdették. ( Aug. 1593. ) Ez nyomorultul 
fo ly tattato tt; mert a fal olly helyen lövettetett 
b é ,  ahová azután a Kulpa vize miatt férni nem 
lehetett ,  és minekutánna a Török vezér egy tsa- 
pat sereget segítfégül küldött volna a várbeliek 
nek, a Stájer, ’s Karniolia katonafág vezére nem 
akart véle ütközetbe ereszkedni, és ez által kín- 
szerítette a többi katonafág vezérjét is minden tá- ' 
bori eszközök vesztefégével hátra vonakodni. Er
re a nagy vezér Sisseket körülvétette, és az akko
ri vár kormányozó Kánonokok meg bem várván 
az ostromot, eggyezésre léptek, és a várat föl
adták. Mivel pedig az alatt őrizet nélkül hagyták 
az erösfégeket, tehát a Jantsárok rajtok menvén, 
kardra hánytak mindeneket, avagy fogfágra ej
tettek. Szinte eT éppen foglalta el Sinán vezér

R u d o l f . 315



Sió  ' Ú j j á  bb  T ö r t é n e t e k . 
Veszprémet ( i. Oct.) és tizenegy nap múlva P a 
lo tát ; honnan Budára ment nyugodalomra. Az 
alatt Hardek Gróf is előállott egy Német sereg
gel Komáromnál, innen Székes Fejérvárhoz in
dult. A vár őrzök vitézül tartották ugyan mago
kat egy ide ig , de utoljára a külső várost elhagy
ni kínteleníttettek. A nagy vezér akarván az ostro
moltalak szorongatásin tágítani, a Budai Basát 
küldé segít fég ü l , de 10000 veszteféggel hátra ve- 
rettetett. Erre némelly Tsásza'ri vezérek az ostro
mot tovább is akarták folytatni, bizonyítván , hogy 
a várbéli Törökök némelly titkos hírek szerént ké
szek lésznek a vár általaqására. De ezt sokan a 
Magyarok közül meg nem akarván várni, el kíT 
vánkoztak menni, mivel már elmúlt ideje hadi 
szolgálatoknak, és azt meg köllött nekik enged
ni a Magyar törvények szerént. A másik sereg, 
meilyet a fölső Magyar országi Helytartó kórmá
nyozott, tovább maradtt sátor a la t t , megvette 
Szabátsot, azután Fiieket (27. Nov. ) Somosköt, 
Hollókőt, Kékköt, Hajnatsköt, Dévént, Bujákot, 
Drégelyt, és Palánkot. Ez után Ernest Fö Her
ezeg elkérettetett a Tsászártól, és mint Német 
Alföldnek Helytartója , a Spanyolnál állott szol
gálatra. Ennek helyébe a Tsászár Ferdinándot, 
aki egy testvér volt az ö attyával, nevezte hadi 
vezérnek, és fölső Magyar ország Helytartójának, 
meilyet ez föl nem vállalt. Azért két Herczegek- 
re osztotta Ernest hívatalját, egy részét tudniil
lik Károlyra, Ferdinándnak fiára b íz ta , aki Mark
grófja volt Burgáviának; más részét pedig a ma
ga testverjére Mátyásra, akit, mivel nem volt tel-



lyes bizödalomrrral hozza, szórosbb mértékre vett,, 
mint sem a másik öttsét Ernestet, Ennek katonái 
részszerént Magyarokból állottak, akik tsak bizo
nyos ideig tartoztak katonáskodni; részszerént 
fogadott örökös katonákból, vagy pedig a biro
dalombéli Herczegek részeiből, és a Tsászár né
peiből, mellyeket maga szedett öszve önnön'tar
tományiban. Ezen utolsóknak vezéri kéméllették 
a magok embereit, és siettek vélök haza menni. 
Amazok ezt hallván, ők is viszszakéredzettek; és 
mivel minden rendeléseknek a’képpen köllött vég
hez menni, amint a Tiszteknek nagyobb száma 
kívánja va la : tehát a Magyar, ’s Német országi 
sereg belső tekintetére nézve erőtlen vo lt ,  és ke 
vés hasznot hajtott Magyar országnak.

<$. 140.

G yőr, és más egyébb városok megvétele.

E g y  külön vált Magyar sereg megvette (9. Mart.) 
Nográdot Váczhoz nem meszsze; azután pedig 
Berzenczét, és Segesdvárát. Más sereggel Maxi- 
milián Fő Herczeg Rastovicz, Gora, Petrina , és 
Sissek várakat foglalta el Angustusban, és Petri- 
nát széljelhányatta. Ismét egy más Tiefenbach ve- 
zér alatt Hatvant ment ostromolni, és Beglerbég 
I la s á n t , ki a várbelieknek segi'tfégére ment, visz- 
szakergette. (30. Apr.) Maximiiíáu Esztergomot 
50000 emberrel körülvette, és a külső várost a 
Szent Tamás hegyén fekvő kis várral eggyütt (ó. 
Májusban ) keze alá vette. De a várbéliek éppen, 
aemmit nem engedtek az erőszaknak^ és a várat
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megtartottak a ) ; mert midőn az ostromló sereg 
értené , hogy Sinán vezér több mint száz ezer 
Asiai, ’s Earopai Törökökkel útban légyen, Győr
höz vonta magát. Szinte ezttselekedte Tiefenbach 
serege is. A nagy vezér Tata  várába őrzőket ál- 
ii'tott, és utánna harmad napra Szent Márton ke
rített klastromába. Itt  maga seregéhez kaptsolván 
45000 Krimcai Tatárokat, akik Lengyel országon 
által Magyar országba bétsdsztak, és Győr eleibe 
szállott. Ezt a várost Perlini Miklós , egy Olasz 
országból eredtt hadi építő mester minden kitel, 
heto mesterféggel megerősítette: ágyúi, puskapo
r a ,  golyóbisai, élése, és válogatott katonái bő
ven voltak. A Commendánsa Hardek Gróf több 
ízben viszszaverte a Törököt falaitól, és egykor a 
kirohanás közt levágott 3000 Tatárokat. Maximi
lian a Fő Herczeg nem akart előbb ütközetre eresz
kedni , mint sem a segítfég elérkezett volna Tseh 
országból, melly által a jó alkalmatosfágot egy
néhányszor elmúlasztotta. A Magyar Nemesfég mi
helyt az ideje elmúlt hadi szolgálatának, vezérje 
híre nélkül is alattvalóival eggyütt jószágára visz- 
szatére, és nem hitettethette el magával, hogy Ö a 
jószágán mihelyt elhaggya a tábort, nagyobb vesze
delemre jutánd. A köz rendbeliek is elbotsáttatá- 
sokat kérték, hogy szántó földjeiket bévethessék,

a) Ennek a várnak ostromlásában éltek másod
szor a tüzes golyóbisokkal. Először maga Báthory  
István , a Lengyelek Királlyá élt velők 1 föl-ben , 
akiföltalálója volt ezen tűzi mesterfégnek, istván/y. 
pag. 627.



kiket is a szükfégnek eltávoztatására nézve nem 
lehetett tovább a táborban tartóztatni. Annak- 
okáért a Herczeg más embereket parantsólt tábor
ba szállíttatni, ’s amazokat viszszaeresztette. Ha
mar ez után a vár őrzök újjra kirohanván, ismét 
3000 Törököket lenyakaztak 18. Augustusban, és 
a Fő Herczeg még több Magyaroknak is adott a 
haza menetelre engedelmet, minekelotto a Tse- 
hek, akiknek őket föl köllött vala váltani, hozzá 
érhettek volna. Ezen gondatlanfága által úgy el- 
erőtlenítette táborát, hogy a Törököknek többé 
ellent nem állhatna. Végre ezek a külső sánczokat 
elfoglalták, és hidat vertek, hogy Győr városát 
minden felöl békeríthessék. Ezt az utolsót a Fő 
Herczeg egy kis ütközet által meggátolta, (6 . 
Sept. ) levágván 2000 az ellenfég számából. De 
mivel a Tsehek még mind eddig el nem jö t t e k ; 
a betegfég pedig serege számát naponként fogyasz
totta , 6000 katonákat a várba szállítván, Ovárig 
vonta magát , hogy annál bátrabban eggyesíthes- 
se magát a Tsehekkel. Hátra menetele olly ren
detlenül ment végbe, hogy az utolsók sokakat 
agyon szúrnának az elsők közül, avagy vízbe ta
szítanának félelemből; azon kívül a tábornak na
gyobb része is ,  és a hadi hajók ellenfég prédájá
vá váltak. Hardek Gróf ugyan még tovább is vé
delmezte a v á ra t : de utoljára ö is úgy megret
ten t ,  hogy eggyezésre lépne a Nagy Vezérrel, és 
néki a várat általadná. ( 29. Sept. 1594.) Ennek 
hírére a Fő Herczeg Prughoz futott a Lajta mel
lé ,  a Nagy Vezér pedig megvette Papát, és Ko
máromot ostromolni kezdette. Itt nagyobb ellent-
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állást tapasztalt, mint sem gondolta volna, ám- 
bár a varost meggyújtotta volna. Az alatt a Fö 
Herczegis 40000 emberre nevelvén serege számát, 
sietett Komáromhoz. Sinán vezér nem akarván 
koczkára vetni szerentséjét, elment előle, és sok 
foglyokkal, ’s bövféges ragadománnyal viszsza- 
ment Konstantínápolyba, ahol elhitette a Szultán
nal ,· hogy Rudolf kifogyott minden erejéből, és 
Stet egy táborozás urává teszt Pétsnek , é« Ausztriá
nak. A közönféges akadályok k/nszeríték. Mátyás 
Fő Herczeget, hogy hátra maradjon , és seregét, 
mivel már elmúlt a veszedelem , széljelereszsze. 
Erre maga Bétsbe ment, külső országi katonái 
pedig , mivel zsdldjokat meg nem adta. tsopor- 
tokra oszolván , sok részeit Magyarországnak még 
á Törőknél, és a Tatárnál is nagyobban pusz
tították.

§· Μ«·
A  Tsdszdr , és az E rdélyi Fejedelem egymás* 

sál szövetfégre lépnek·

A z  alatt a Prágai , Bétsi, és Kolosvári Jésuiták 
megtették Rudolf, és Báthory közt az eggyesfé- 
get. Szeme elejébe rakták tudniillik a Fejedelem
nek , hogy valameddig ö , és az Ö alattvalói a Sz.nl- 
tannak hatalma alatt lésznek, mind addig szoron
gatva lészen az 6 tehetfége. Még hajlandóbb lett 
aTsászárhoz, midőn Ötét a Lutheránusoktól el
idegenítették. Kételkedni kezde, ha vallyon igaz- 
fágos dolog légyen-é, hogy a Törököt ismérje 
urának? Azért küldött egy Jésus Társaíagából lévő 
Papot Rómába, (1,592·) aki e’ felöl a Pápát meg

kérdezné.



kérdezné. Ez azt felelte, hogy egy keresztény Fe
jedelem nem adhat halálos vétek nélkül adót a hi
tetlennek, mellyet megértvén a Fejedelem, föltette 
magában, hogy lemond a Szultán oltalmáról, és 
ellene hadat visel. Ö ezen szándékát a Rendeknek 
kinyilatkoztatta: (1,593.) de ezek némelly indító ok
ból azt bé nem vették. Némelly főbb tisztek igyekez
tek ötét elvonni eddig való szándékától: de midőn 
ezt véghez nem vihetnék nála, azon voltak, hogy 
letegyék a Fejedelemíegből, és Báthory Boldizsárt 
tegyék helyébe: de korán megtudván szándéko
kat , egy vendégfégben őket megölette a). Erre 
segítséget kért a Tsászártól, és támadó szövetfé- 
get tett véle a Törökök ellen, mellyet az egybe 
gyűlt Magyar Rendek Posonyban helyben hagy
tak. (1,595.) A Tsászár megígérte néki, hogy az 
ö ,  és a Moldva, 's Oláh országi Hospodárok aka
ratja nélkül nem tészen békeféget a Törökkel; azon
kívül megengedte, hogy Erdélynek birtokában , 
mint Fejedelem, szabadon, és függetlenül élhes
sen, úgy mindazonáltal, hogy ismérje meg a Ma
gyar Ország fő urafágát. Ötét örökösével eggyütt,
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a) Halófágas oka annak, miért nem akarta töbu 
bé Báthory a Szultánnak urafágát megismerni, a 
Sinán nagy vezérnek szemtelen véle bánása volt ; 
mert ez hajókat, ágyúkat, elést, e's még nagyobb 
adót kívánt tőle, mint sem az előtte valója fizetett 
vala ; és midőn az adó eránt panaszolkodna, azt 
fe le lte  néki: hogy az ő előtte valója János, Her
eié g  volt, kihez ö magát nem tehe ti; mivel ő tsak 
egy szolga, és eb légyen. 1st vau fy p. 649.
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vagyis az akkori öregebb fiával minden köteles- 
fég alól fölszabadította, egy szabad Fejedelemnek 
ismérte, azon kívül Római Birodalom Herczegé- 
vé tette , úgy mindazonáltal, hogy se helye, se 
szava ne lehessen a Német Rendeknek Tanáts- 
tsában. Végre azt fogadta, hogy mind Ö néki, 
ha a hadakozás által Erdélyt elvesztené, mindpe- 
dig hív udvari Tisztjeinek illendő tar tás t  rendel 
örökös tartományiban. Károly Fő Herczegnek egy- 
gyik leányát felefégül rendelte néki, ’s megenged
te ,  hogy amelly tartományokat elvejend a Török
től , Erdélyhez kaptsolhassa. Mindazonáltal mégis 
just tartott magának Erdélyhez, ha a Báthory férj
fiúi ágnak magva szakadna: de illy esetben arra 
kötelezte m agát, hogy az Erdélyiek szabadfágát 
semmiben meg nem sérti, és Erdélyt, mint Ma
gyar országtól elválasztatott tartományt, különös 
Vajda által igazgattatja.

§■ 142.

A  Törökök sok várakból kiverettetnek.

A z  eggyezés éppen alkalmatos időben ment vég
h e z ; mert Amurát Szultánnak tíz nappal előbb, 
mint sem a levél alól í ra t ta tn a , halála esett ,  és 
az utánna Következő testvérjeinek megölettetése ál
tal olly nagy zendülést támasztott a birodalom
ban , hogy a külső hadakozásról éppen nem gon
dolkozhatna. Rudolf egy igen híres hadi vezért, 
Gróf Mansfeld Károlyt a Spanyol Udvartól, kinek 
részére Német Alfőldön hadakozik vala , maga ha
ji vezérévé tette M agyarországban, és Német Bi-



rodalom Herczegének nevezte. Mansfeld a fő se
reget igen jó állapotba helyheztette, fenyíték alatt 
tartotta katonáit, szándékát titkolta, és bátorfá- 
got szerzett a mezei gazdának. Innen lön, hogy 
serege éléssel bővelkedne, és parantsolatját hallo- 
gatás nélkül véghez vinné, mellyek eddig a Né
m et, ’s Magyar seregben nem történtek. Ezzel a 
sereggel véletlenül bekerítette Esztergomot, és 
egy részével annak Párkánt megvette. Az Eszter
gomi őrizet ugyan vitézül tartotta m agá t , és Me
llemet, a Görögországi Beglerbég a Budai Hassán 
Basával sietett segr'tfégére lenni a ) : de mivel δ 
ezt a megtámadást előre áitallátta , olly helyen 
vártabé őket, mellyet sánczokkalkörülvéve. Ezen 
a helyen olly győzedelmet vett rajtok, (4. Aug. 
1595.) mellyben fele a Török seregnek, azaz: 
14000 embere halva marada. De egyszersmind ma
gát is a halál é r t e , mellynek oka a nagy meghe- 
vülés volt a tsata mezején, és a hivesítő gyümölts 
étel. Ennek helyébe lépett Mátyás Fő Herczeg, 
aki először a vízi várost, és minekutánna egy ujj 
segítfégül jött Török sereget viszszavert volna , 
magát a várat is elfoglalta. Erre megvette Visse- 
grádot, és a sereget eleresztette. Hasonló szeren- 
tsével vitézkedett Zrínyi György, Horvát ország
nak Bánja, és Báró Herberstein Zsigmond, akik 
Babótsát, P e tr in á t , Rastoviczát, és Gorát visz- 
szavették a Törököktől. Az alatt Báthory Zsig-

a) Annales Ferdinandei. Lipsiae. 1721. /?. 1406. 
Mellyet G róf Khevenhiller Ferencz- Kristóf ké
szített.

X  ‘2
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mond Károly Fö Herczegnek leányát (6. Aug.) 
e lle tte ,  es a hadi vezérjét Királi Albertet az Oláh 
országi Bán Mihálynak, ki rnár két esztendők előtt 
kirázta nyakából a Török ig á t ,  segítségére kül
dötte. Ezek köz akarattal megvették Boksát, Ver- 
seczet, T ó tvárt ,  Fatsádot, Eperjest, Sólymost, 
Lippát, Tsanádot,  Világosvárt, A rado t,  Panko- 
tá t ,  Sirt, és Nagylakot. Ezt a kárt Sinán vezér 
olly nagynak í té l te , hogy megfelejtkezvén a fö 
városbéli veszedelemről, egy nagy Tatár sereget 
lóra ültetne, maga pedig számos Asiat, ’s Euró
pai néppel Oláh országba sietne. Az Oláhok, és 
Erdélyiek meg akarván Ötét előzni, Bolgár o r
szágra ütöttek, megvették Fiók, Orsóvá, és Sili- 
stria várait, megszalasztották a Nagy Vezérnek 
elöljáró seregét Akmet Afis vezérlése ala tt,  és a 
téríéget egész a fekete tengerig fölégették. Végre 
Sinán elért a Dunához, és általmenvén Oláh or
szágba az elhagyatott Tergovisto, és Bukarest vá
rosokba katonákat helyheztetett: de tsak hamar 
az Oláh Iíospodártól, vagyis Bájától, ki a hegyek 
közé rejtekezett, megtámadtatott, ’s megverette- 
tett. A Tatárok is , kiknek Sinán seregéhez köl- 
lött volna állani, az Oroszokra botlottak, és kín- 
teleníttetvén vélök megütközni, viszszakergettet- 
tek. Ellenben az Oláh országi Hospodár sereget 
nyervén az Erdélyi Fejedelemtől, és a Moldva or
szági Hospodártól, Rezván Istvántól, mellynek 
Ök magok valának vezéri, Tergovistót viszszavet- 
te. Ez törte meg Sinánnak erejét, és olly bátor
talanná tette , hogy Koustantinápolyba futna, ahol 
a bána t,  vagy talán méreg által vége szakadtt
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életének. A serege pedig futása közt elveszte el
ragadott zsákmánnyát, ágyúit, táborá t, 5000 em
berét Yurgu, vagy Girgio várával eggyütt. Egy- 
gyiket a győzedelmesek közül, tudniillik a Mold
va országi Hospodárt viszszamenetelekor szeren- 
tsétlenfég érte ; mert a Lengyelektől önnön maga 
földjén m egtám adtatok, ’s nyársra húzattatott 
egyedül azért, mivel a Lengyel Király urafágát 
nem akarta megismérni. Rudolf, aki mint Király- 
lya Magyar országnak, δ is just tartott magának 
Moldva országhoz, föltette magában, hogy az 
Erdélyi Zsigmond Fejedelemmel egyetemben bosz- 
szút áll a Lengyeleken a Hospodár haláláért: de 
VIII. Kelemen Pápa hoszszas eggyeztetés által 
annyira bírta Rudolfot, hogy ez a pör egész a Tö
rök háború végéig hallasztatnék, és megengedné 
hogy a Lengyelek. Királlyá egy bizonyos Mogila 
Istvánt tenne Hospodárnak a megölettetettnek he
lyébe, kit azután a Török Szultán is az ö kérésé
re megerősített hívataljában.

§· 145·

A z Uszkotbok föllázzítják a Vclenczeicket.

Kevésben múlt el, hogy a Török háborúnak sze- 
rentsés folytatását egy Velenczei had félben nem 
szakasztottá. Az utolsó Magyar Királyok uralko
dása alatt bizonyos szökevények ( Uscochi, vagy 
Praedaucii)  a ) , kik a régi Illíriái nemzetből vet-

a) Kercselich Apátur Úr Notit. praelini. De 
R. Sclavon. Dalm. Croat, p, 471. Most már tsak
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ték eredetüket, és a Törökök birodalmát nem tűr
v én , Jilissában lakó helyet nyertek, honnan mind 
vizen, mind szárazon kirontottak a Törökökre. 
Ezek az emberek, akik még most is Oláh nyelven 
szóllnak, Görög hiten é lnek, « hit dolgában egy 
Érsektől igazgattatnak ; de többnyire vad , és pal- 
lérozatlan szokással bírnak, és tsak a pásztorko
dásban foglalatoskodnak a) , annyira nvaggatták 
a Törököket, hogy ezek 1537-ben erőnek erejével 
rajtok mellének, elíizék őket, és Rlissát széljel- 
hányák. Mindazonáltal nem veszettel kedvök mind
j á r t ;  hanem a hegyekbe vévén magokat, nem tsak 
ellent állottak ellenfégeiknek, hanem még azután 
is tőlök gyakran eggyet mást elragadtak. I. Fer
dinand megengedte nékik, hogy Zeng városának 
őszvedült falait fölépíthessék, és benne lakhassa
nak; a Velenczeiek pedig (1540.) engedeltnet ad
tak nékik a Török országi tenger széleknek hábor
gatására b). Erre sokan hozzájok állottak, kivált 
a z o k , akik gonosz tselekedeteikért bőröket félt
vén , a Velenczei, M agyar, és Német bírák keze 
alól elszaladtak; nem külömben sok ragadozó Dal
maták , Magyarok, elszegényedett Bosnyákok, és 
más egyébb határ széleken lakó parasztok. Erejök
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az Uszkotsoknak neve ismeretes; a Praedaucii , 
deáfiúl Adjuncti név fö lta lá lt at ik  a régiebb M a
gyar Decretumokban.

a \ Büsching neue Erdbeschreibung. / .  Th. 3. 
1493. Ausgabe 1770.

b) Ricaut vagy Sagredo neueröffnete ottoman- 
nische Pforte. Augsburg. 1664. I. Th. 3. 228.



végre annyira nevelkedett, hogy még^a kereszté
nyek fegyveres hajóit is megmernék támadni, és 
néha a Velenczei alattvalóknak is kárt tennének. 
Ezen tselekedet nagy zúgolódásra fakasztá a Ve
lenczei társaíágot. A Velenczeiek vitatják v a la , 
hogy az Uszkotsok valófágos tengeri tolvajok le
gyenek, mellyért ki köllene ókét egészen irtani 
az országból: de vádolták egyszersmind a Zengi 
Püspököt is , némelly Magyar korona Tisztekkel 
egyetemben, hogy Ók is részt vennének a raga
dományokban. Erre a Tsászári Udvar , és a Ma
gyar Rendek azt felelték, hogy még inkább vé
delmezni köll az Uszkotsokat, hogy sem üldözni, 
mivel a Religio miatt üzettettek ki hazájokból, és 
nagy hasznot hajtanak a keresztény tartományok
nak az á lta l , hogy a rabló Törököket elhajtják ; 

,hogy a Köztársafág látszatik szándékozni a M a
gyar országi, és Ausztriai tenger partokat az 
Adriai tengeren lévő kereskedéssel eggyütt maga 
hatalma alá venni, és hogy nem egyébb okból bán 
ellenkező képpen az Usztsokkal; hanem mivel 
ezek, kiknek a szabad kereskedés meg vagyon en
gedve minden Magyar országi tenger partokon , 
a Magyar országi hajókat, és kereskedést a Ve
lenczeiek szorongatási ellen védelmezik. De ezek
re a Velenczeiek semmit nem hajtván , az Uszko
tsokat egyáltaljában ellenfégjöknek lenni hirdették , 
(1567.) mivel ezt a Szultán · tölök kívánja vala, 
és valakiket megfogtak, kegyetlenül megölték. 
Ezen kemény tselekedetekért az Uszkotsok tűzzel 
's vassal állottak boszszút a Velenczeieken, és mi
vel egyszersmind a Török széleken belöl is raga-
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doztak , g;jpkran tö rtén t , hogy azon faluk, amel- 
lyeknek lakosi keményen bántak az Uszkotsokkal , 
mindjárt utánna a Törökök az Uszkotsokhoz vi
seltetett gyülölfégből földig lerontották, vélvén, 
hogy mivel keresztények volnának, ők is eggyet 
értenének a Velenczei Dalmatákkal. A Tsászár, 
és a Fő Herczegi Generalitás Gréczben némellye- 
ket az Uszkotsok közül, akik nagyobb kegyetlen- 
fégeket követtek e l , 159,3. keményen megbünte
tett. De a Velenczeiek még ez után se szűntek 
meg azoknak mindenestől való kiirtásokat kíván
n i ,  és minden elfogatott Uszkotsokkal kegyetlenül 
bánni. Ugyan az időben építették Pálma Nova vá
rát Karniolia szélén, mellyet sem a Tsászár, sem 
Ferdinánd Fő Herczeg nékik meg nem akartak en
gedni , mivel úgy is már az előtt határjokat Kar- 
nioliában, és Istriában továbbra terjeszteni, és a 
só bányát Tergestumban elrontani igyekeztek, és 
már most szándékjoknak tellyesítésére ujj erőre 
kaptak ezen várnak fölállítása által. A Tsászárnak 
kedve lett volna ezt a munkát egy seregnek kiál
lítása által meggátolni; de a Török háború ezt 
néki nem engedte. Most már az Uszkotsoknak va
lamennyire engedelem adatott, hogy a Velenczei- 
ekkel hadakozzanak, ezeknek őrzőit Fia Nova vá
rában megtámadtak, és olly kegyetlenfégeket kö
vettek el rajtok, hogy kögönféges lett ellenök a 
gyülölfég; mert annyira vetemedtek, hogy az el
fogatott katona Tisztek szívét, és fejét elmetsz- 

. vén, megfőzték, és megetfék. A Fő Herczegnek 
parantsolatjára nem engedték a Velenczei hajók
nak, hogy a M agyar, és Német országi révekhez
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kiálljanak, amelly nagy zúgolódást támasztott a 
Magyar Rendekben; mert némellyek közülük a 
termést a Velenczei kereskedőknek szokták eladni. 
Ellenben a Velenczei hajós sereg külömbféle Dal- 
mácziai, és Ausztriai falukat elpusztított. (1595.) 
De mivel a Török háború amúgy is nagy terhére 
volt az Ausztriai Háznak, és Fiilöp, a Spanyolok 
Királlyá Velenczét keményen fenyegette; tehát 
félben maradtt mind a két részről az ellenfégcs- 
kedés, és a had más időre hallasztatott»

5 - 144.

A  Hajdúk tartása megtiltatik.

A z  üszkotsokon kívül voltak még más rablók is 
az országban, kiket a hazafiak mind eddig meg
szenvedtek magok közt, és Hajdúknak neveztek a). 
Ezek majd annyi nyughatatlanfágot vittek véghez, 
valamint amazok. Ezek szabad Hajdúknak is ne
veztettek, hogy külömböztetnének azoktól, kiket 
külömbféle Földes Urak magok jószágaikon tar
tottak , mint örökös jobbágyaikat; mert ezek pén
zen fogadott katonák voltak külömbféle váraknak 
őrzésére, és a rabló Törököknek elűzésére. Dár
da, ka rd ,  és Pais voltak fegyvereik. Egész 1574. 
esztendőig gyalog katonáskodtak, azután lovon is
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a) Haido az 1,5,59. esztendőbéli Decrctumnak 
magyar ázat jóban Abigeus«tf£ neveztetik , ez szerént 
tehát az előtt marha lopót jelentett. Most né me Ily 
vármegyékben a marha pásztorokat, nem külömlen 
a gyalog katonákat hívják Hajdúknak.



jártak. Ezek mivel az aprólékos tsatákban több
nyire nyertesek voltak , uraiktól, kikkel a prédán 
szoktak osztozni, utoljára más békefégben élő 
Török, és keresztény szomszédok ellen is kikül
dettek. Innen lön , hogy végre ( 1563. és 1574·) 
minden Földes Urnák, aki nein lakna a Török bi
rodalom szélén , megtiltatna a hajdú tartás. Vég
re pedig midőn még se lenne vége a rablásnak, 
még a határon lakó Nemeseknek is megtiltatott 
(159.5.) a Hajdúk tar tása , és ugyan olly kemén- 
nyen , hogy minden jószág, amellyen Hajdú fog 
ez után találtatni, a Tsászáré légyen, és minden 
elfogatott Hajdúnak feje vétessék.

5· 145·

Eger elvesztése, A  Keresztesi zavaros üt
közet.

A zonna l,  hogy a tavaszi idő engedte, (1596.) a 
Dalmácziai, 's Horvát országi vezérek Klissa vá
r á t ,  és Kostanicz városát elfoglalták: mindazon
által sokáig meg nem tarthatták. Az Erdélyi Feje
delem egy nagy Tatár seregen diadalmaskodott, 
és Tömösvárt kezdette ostromolni: de haszon nél
kül. Némelly Török Basák Lippát , és Fetrinát 
igyfekeztek kezök alá venni; de viszszaverettettek. 
A Tsászári sereg, minekutánna a Török Váczból 
kitakarodott volna, őrzőket rendelt a városba, és 
Hatvanból kiverte az ellenféget a). Utoljára a nyár-

a) Hatvannak megvételével hallhatatlan kegyet
len je it követtek el a keresztények 5 de kivált a
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nak vége felé előállott a Török Szultán is Moha
med 200000 főből álló sereggel, körülvette Egert, 
és az Őrzök közt támadtt pártütés miatt tizemiyol- 
czad napra ( 14. 00t. 1,596.) a várost a várral egy- 
gyütt elfoglalta. Legottan, hogy ennek híre futa- 
m odott ,  elhagyták ijedtökben a Magyarok a töb
bi kissebb szomszéd várakat is ,  mellyekbe Moha
med azonnal őrzőket szállított. ATsászári, ’s Er
délyi sereg mind öszve 39000 főből állott, mégis 
bátorkodott olly temérdek sokafágnak elejébe men
n i ,  mellyböl 30000-ret Keresztes mellett hátra nyo
mott. Ez utáe egy posványfág előtt magát sáncz- 
ba verte , mellyhez közel a Török Szultán is egész 
erejével megállapodott. Itt  egy ideig egymásnak 
szemközt néztek, míglen a Török Vezér Ibrahim 
Basa általvezeté az előző sereget a posványfágon. 
Maximilián Fő Herczeg, és az Erdélyi Fejedelem 
egybe rajta hajtottak, és viszszaverték. (26. Oct.) 
A hátra fizettettek úgy megrémítették kiáltásaik 
által a posványon túl álló tábort, hogy ez rendet 
bontana. A Szultán, ki a sereg megett egy bár
sony kereveten ülve nézi vala aharczot, úgy meg
rettent a zűrzavaron, hogy lóra kapván , Szolnok
ig futna. Mihelyt ennek a Török seregnél híre fu- 
tamodott, kiki megrugaszkodott, és futott,  amint 
futhatott. Most már a Tsászári, ’s Királyi sereg 
az elhagyatott tábornak esett,  és zsákmánylott a
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Vallonok annyira , hogy a Török aszszonyokat 
megnyúznák , és bőrökből kard, és puska szájakat 
ke'szúenén&k. Gr. Khevenhiller Ann, Férd. T. I \ . 
p. 1611.



33« U J J A B B T ő k t í n e t í k .
Fö Herczeguek parantsolatja ellen. A Szultán sá
torának tsak öt száz főből álló őrzői a többitől 
elszakasztatván, mint kétfégbe estek, kezdek a 
nagy ágyúkat sütögetni; ez a véletlen történet an
nyira elrettentette a rabló katonák szivét, hogy 
nagy kiáltások közt széljelfutnának. Igyekeztek 
ugyan a vezérek a magok embereit tartóztatni a 
futástól, de meg nem hallgattattak, és nagy ré- 
széut a gyalogfág a lovasfágtól öszvegázoltatott. 
Szerentsétlenfégére a Tsászári seregnek Cicala Ba
sa , aki nagyobb részét a hátúlsó seregnek még 
rendben tarto tta , észre vévén a rendetlenféget, 
utánnok esett,  és sokakat a posványba kergetett; 
mfglen Anhalt Bemard Herczeg két zászló allyas 
lovasí'ággal meg nem gátolta volna őtet a továb
bi gyilkolástól. A Basa vélvén, hogy a Szultán 
elveszté az ütközetet, nem bátorkodott tovább foly
tatni a gyözedelmet; hanem inkább ntánna lódúlt 
a többi seregnek. Maximilián, és az Erdélyi Fe
jedelem jól tudván, hogy az ő népök valamen
nyire megverettetett, hátra mentek, és ez ugyan 
Tokajig vonta m agát;  amaz pedig Kassáig, el
hagyván ágyúikat, és sátorikat. Illy vége lett en
nek a rendetlen ütközetnek minden győzedelem 
nélkül. Tiefenbach hadi vezér, mivel semmi el- 
lenfégetse látott, egynéhány szolgákkal hátra ma
rad it ,  tsendesen aludtt a puszta táborban , és más 
nap reggel minden jószágával eggyütt Kassa felé 
indúlt. A Törökök, kiknek nem vala okok a féle
lem re , sok helyeken tüzet raktak, hogy titokban 
maradjon hátramenetelök. De midőn értenék har
mad napra, hogy a Tsászári sereg egészen elszól-



jed tt,  és a két tábort a Tatárok, Hajdúk, ’s Ma
gyar országi parasztok rabolják, ismét bátorfágot 
vévén, viszszamentek, és az ágyúkat sátorokkal, 
’s más egyébb tábori eszközökkel eggyütt elvitték. 
Mindazonáltal még se bátorkodtak tovább meg
maradni az országban, hanem a Szultánnal visz- 
szamentek Ronstantinápolyba, ahol a lakosok ért
vén megverettetését a Török seregnek, úgy meg
rettentek, mintha már az ellenfég kapuik előtt ál
lott volna. A Tsászár vezéri ugyan két harmad ré
szét elszéljedtt seregjöknek újjra öszveszedték: 
mindazonáltal semmihez se foghattak véle ; mert 
az ijedfég közt nagyobb része fegyverét elvetette, 
mellyet néki hirtelen megszerezni nem lehetett. 
Az Erdélyiek, és Oláhok Mahomed seregében, 
midőn ez a hegyek közt menne haza felé, nagy 
károkat tettek, és Babótsa várának őrzői a Szigeti 
Basát, aki alattombau meg akarta venni a v á ra t , 
megvervén, hazáig kergették.

146.

Báthory E rdélyt Rudolfnak általadja.

E z e n  haszontalan ütközet megerősítette az Erdé
lyi Fejedelmet azon szándékában, hogy országát 
aTsászárnak adja, és általlépjen az Egyházi Rend
be. Erre a szándékra őtet nem egyébb v itte , ha
nem a páratlan életre való hajlandófág, a melan
kólia, i s  Olasz ország látásának, és aRómaiCar- 
dinálisfágnak a) kívánfága. A feleíegét, kit meg
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a) Istvánfy p. 706.



sem illetett , hogy természeti tehetetlenfégét 
észre ne vehetné, egy helytelen ok miatt Kővár
ba rekesztette, és kívánt tőle egészen elválni. De 
ezt meg nem nyerhette a Pápátó l,  ámbár az Ausz
triai Ház nem ellenzené. Reményiette a Fejede
lem , hogy ha az Egyházi Rendre lép , föloldozta- 
tik a házasfág kötelétől: azért igyekezett mentül 
előbb letenni az uralkodást. E’ végre Pra'gába ment 
a Tsászárhoz, és oda ajánlotta néki a Fejedelem
réget: (Jan. 1596.) de a Székelyek pártütése kin- 
szeritette ötét az eggyezést félben hagyni, visz- 
szamenni, és szándékát titokban tartani. Más esz
tendőn Januáriusban ismét megújjitotta szándé
k á t:  de tapasztalta reményfége ellen, hogy azt a 
Tsászár igyekezik elmellőzni; mert ismérte a Fe
jedelemnek állhatatlanfágát, és f é l t , ne talántán 
ezt jóvá ne haggyák az Erdélyiek, és a Törökök
höz álljanak. A Pápa , és a Spanyol Király is igye
keztek szándékában megerősíteni: de midőn a Fe
jedelem nyilván megmondaná,'hogy annyira meg
unta légyen az igazgatást, hogy Erdélyt vagy a 
Lengyel Királynak, vagy a Török Szultánnak ad
ja , ha tsak azonnal magára nem vállalja a Tsá
szár, félre tévén minden ellenző okokat, az egy- 
gyezés czikkelyektiek magát aláírta. A Fejedelem 
ezekben állott meg: az Opoliai Fejedelemfég néki 
adassék, 50000 aranyat nyerjen esztendőnként, 
s a Tsászár segélje Ötét a Cardinálisfágra, hagy- 
*g" a jóvá a házasfághéli elválást, és bizonyos ér- 
té.tü egyházi jószágokat engedjen néki bírni: ezek 
mellett olly fogadást tett m agá ró l , hogy mind 
ezen végzéseket egész addig titokban fogja tart*-
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ni , miglen alkalmatos időt nem ta lá l , mellében 
a Tsászárt minden tartományinak birtokába az 
ország gyűlésén bétehesse. Megtévén Báthory az 
eggyezést Rudolf Tsászárral, hadat készített a 
Török ellen. Ez egy olly időben esett, mellyben 
a Szultán bizonyos követeket küldött hozzá egy 
különös békefégnek tétele e rán t , kiket is azonban 
míg a hadhoz készülne, biztatással Udvarában 
tartóztatqtt. Gróf Pálfy, a Magyar sereg eggyik 
vezére 2200 emberrel véletlen Tata előtt termett, 
és a kaput Petárdával bélövetvén a) , a várat meg
vette. Maximilián Fo Herczeg kiűzte Pápa várá
ból a Törököket; Báró Herberstein pedig Szlati- 
nából. Maximilián Győr várát kezdé ostromolni, 
az Erdélyi Fejedelem pedig Tömösvárát. De kín- 
télén lett mind ez , mind amaz az ostromtól elál- 
Jani ; mert katonáik megfosztották minden jószá
gaiktól a parasztokat, és midőn ezek nem adhat
nának élést a táborhoz, éhfég támadtt a sereg
ben. Nagy sokára előállott Mehemet Nagy Vezér 
is egy Török sereggel, megvette T a tá t , (13. Oct.) 
Váczba katonákat állított, és micekutánna bé nem 
ronthatott volna Maximilián táborába , Pestre mé
né. Most már az Erdélyi Fejedelem gondolta, 
hogy itt volna az idő, mellyben általadbatná tar
tománnyal Rudolf Tsászárnak; tehát arra kérte
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a) Ez vala első Petárda , mellyct most először 
kézdének ismérni a M agyarok , és Törökök. Mans
feld Herczeg agyún már az előtt egy gyei bé akar
ta Buda kapuját lövetni: de az esső miatt néki 
hasznát nem vehette, Istvánfy p. 70·,
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ö t é t , hogy küldjön e’ végre Fejérvárra követeket 
a gyűlésre. Azonnal, hogy ezek ott termettek, 
a Cancelláriusát, Jósika Istvánt fogfágra tétet* 
te ,  mclly által tehetetlenné tette azt a felekeze- 
t e t ,  melly a tserének ellent akart állani. Azon a 
napon, melly az általvételre rendeltetett, igye
keztek reá bírni a Tsászári követek ö té t ,  hogy 
tartsa meg tovább is a Fejedelemíéget, és vitéz
sége, 's okosfága által oltalmazza a Szultán ellen. 
Elejébe adták, hogy a Tsászárnak még most is 
eltökéllett szándéka légyen Erdélyt minden tarto
mányival eggyütt néki hagyni, noha a múlt esz- 
tendöbéli eggvezés szerént általadattak volna, 
ígértek hathatós segedelmet néki a Tsászár nevében, 
valamint a Moldva, és Oláh országi Vajdák ré
széről i s , amidőn a Török ellene fegyvert fogna. 
De a Fejedelem állhatatos maradit szándékában , 
bévezette a követeket a gyűlésbe, és mindenek 
hallattára lemondott az igazgatásról: Itt a köve
tek megújjították elöbbeni beszédjüket: de meg 
nem hallgattattak, és a Fejedelem kiméne a há- 
túlsó ajtón a jószágára, melly a külső városban 
vala; honnan azután elindult Sléziába. A Rendek 
semmit nem késtek a hódolással, és az erről szol
id levelet a Tsászári követeknek általadták. Ezek 
után Rudolf a Herczeg aszszonyt Kővárból Fejér
várra v ite tte , és egy részét az igazgatásnak reá 
b íz ta ,  míglen Maximilián Fő Herczeg oda érne, 
akit ö maga Helytartójának nevezett Erdély or
szágban. Még egy különös sereget is szándékozott 
Erdély részére fölállítani. De a Fő Herczeg beteg- 
lége, és a Tsászár késedelmesfége nem engedte,



hogy áz Udvar ezt a sereget atinak idejében Er* 
dély felé útnak indíttsa. Ezt a környülállást sok 
Erdélyiek haszonra fordították; mert nem örö
mest látták, hogy egy külső országi uralkodjék 
rajtok. Kérték tehát Báthoryt alattomban, hogy 
légyen még egyszer nrok, ’s térjen viszsza Erdély 
országba. A Fejedelem ugyan már Opoliában la
kott : de mivel itt semmit nem talált kedve sze
rént , amint reir.énylette va la , és mivel tapasz- 
t a ,  hogy a magános élet ö néki, aki már gyer- 
mekfégétöl fogva megszokta az uralkodást, sem
mi örömére nem válhatna: a pártosok ajánlását 
könnyen elfogadta.

5· 147·

A  Tsászár Erdélyt ismét elveszti.

A Fejedelem tehát alattomban ismét Erdélybe 
ment, (so. Aug.) és a felefégével, akit Kolosvá* 
rótt ta lá lt ,  közölvén az igazgatást, Bótskay Ist
vánnak, ki az ö annyának testvérje volt, párán* 
tsolta, hogy a Székelyeket más egyébb részébe 
hajló Erdélyiekkel eggyütt készi'ttse el az δ védel- 
mezésére. Legottan, hogy ezek öszvesereglettek, 
a Tsászár követjeit megfogatta, és magát egy 
gyűlésen törvényes Erdélyi Fejedelemnek hírdet- 
tette. Ezen alkalmatoslaggal bátorkodott bizonyí
tani minden igazfág ellen, hogy a Németek Opo
liában ötét megbántották, tsúfolták, és a meg
ígért tartást tőle megtagadták. Bizonyította azt is 
a Rendek előtt, hogy ö már egy akaraton vagynu 
házas társával, és semmi ez után reá nem fogja 
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ötét venni hazája elhagyására. Tovább: hogy δ 
tsupán hazai szeretetböl vállalja iöl ismét az igaz
gatást,  mivel, fájlalja , hogy a Fö Herczeg távúi 
létele , és gondatlanfága által olly állapotra hoz
za , hogy méltán lehetne fé ln i , ne hogy ismét Tö
rök kézre jusson , és megerősítette a már régen- 
ten tett Tsászári szövetléget a Törökök ellen 
úgy mindazonáltal, ha a Tsászár ötét törvényes 
Fejedelemnek isméri. Azonban mégis békeféget 
keresett átkon a Török vezérnél, nnIlyet hogy 
annal könnyebben megnyerhessen, azt ígérte, 
hogy általadja néki a Tsászári követeket. Le mi
dőn ez a küldötteket motskos szóval illetné, és 
δ általok azt izeimé néki , hogy rövid idő múlva 
elfoglalja tartománnyát; úgy megrettent, hogy 
a Tsászártol kegyelmet, és botsánatot kérne, és 
annak könnyebb elnyerésére a követjeit szabadon 
botsáttatná. Küldött még a Kriméai, és más 
egyébb Európai Tatárokhoz i s ,  akarván pénz ál
tal őket békefégre hozni: de mivel őket erre az 
esztendőre már a Török Szultán megfogadta, tsak 
a  jövendőre vett fogadást tölök, azon ígérettel, 
hogy olly későn, amint tsak lehet, fognak kiál- 
laui ,A Török sereghez.

5· 148-

A  Törökök elvesztik G yőrt, es Oláh or
szágot.

A .  Törökök sokat vesztettek ezen esztendőben« 
A Komáromi várnak igazgatója, és a Tsászári 
seregnek Marsalja, Gróf Svarczenberg Adolf, él]
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Gróf Pálfy Miklós éjjel petárdával Győrnek ka
puját bélövették, és a várat szerentsésen viszsza· 
vették. (28· M art.)  Hamar azután az Oláh orszá
gi Vajda Mihály elállván a Törökök mellől, igen 
hasznos föltételekkel a Tsászár, és Magyar or
szág oltalma alá adta magát; mert kötelesfége 
nem egyébb v o l t , hanem valamelly kevés ajándé
kot küldeni esztendőnként aTsászárnak, és ennek 
kőltfége'n öt ezer emberrel hadi szolgálatot tenni. 
Engedelmet nyert egyszersmind , hogy fia halála 
Után szabad légyen alattvalóinak eggyet a Görö
gök közül Hospodárnak választani. A Török sereg 
Tsanádot megvette, Nagylakba, és Aradba, hon
nan az őrzök előtte elfutottak, katonákat te t t ,  és 
October elején Nagyváradot kezdette ostromolni. 
Ez alatt Mátyás FŐ Herczeg Buda várát sereggel 
békeritette: de a hoszszas esso , és a várbélieknek 
vitéz magok viselete kmszerítették mind ezt, mind 
amazt elállani az ostromlástól. Svarczenberg, és 
Pálfy némelly kis várakat, mellyek közt Palota, 
és Veszprém nevezetesebbek valának, elfoglalván , 
véget vete'nek ezen esztendőbéli táborozásnak.

§· Η?·

Erdély ismét a Tsúszdré lészen.

Azonban az Erdélyi Fejedelem Prágában az egy- 
gyezést folytatta , és a Tsászár részéről olly bá« 
tcrfágban vélte magát lenni, hogy felefégét újjra 
Kővárba rekesztetné , és Botskavt más Udvari Ta« 
nátsosokkal eggytltt Prágába küldené, az utolsó 
eggyezésnek semmivé tételére, és az előbbeninek
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megújjftására. Hamar azután a Lengyel országi 
Cancellarius Zámosky János javasolta néki, hogy 
inkább adja által az attya testvérjének, Báthory 
András Cardinálisnak a Herczegféget, mint sem 
kínteleníttesiék jövendőben vagy a Tsászárnak , 
vagy a Török Szultánnak engedni. H ihető , hogy 
ezt Zámosky a Cardinálishoz viseltetett barátía- 
gáért tselekedte ; mert ennek az előtt a Fejedelem 
nagy ellenfége vala, úgy hogy kíntelenittetne elő
le Lengyel országba futni, ahonnan napnyúgoti 
Burgus országban Vermelandi Püspökfégre emel
tetett , és mindenekben eggyet értett a Cancellá- 
riussál. Az állhatatlan Fejedelem engedett a Can- 
cellárius tanáttsának, meg nem gondolván, hogy 
ez által a Tsászárt boszszúállásra gerjeszti Bots* 
kay ellen, ’s oda engedte tartománnyát bizonyos 
esztendöbéli fizetésért, és megtartván némelly ré- 
ízeket Erdélyben magának, viszszaküldötte a fe- 
lefégét.az annyához Stájerországba; maga pedig 
Lengyel országba ment a Cancelláriushoz. Ez a 
történet még nagyobbra nevelte volna a viszsza- 
vonást Erdélyben, ha tsak VIII. Kelemen Pápa az 
ebből származó hadakozásnak elejét nem vett! 
vo lna, a Tsászár, és Cardinális közt szereztetetl 
eggyezés által. ( Sept. 1599.) Az eggyezésnek a 
Rendek jelen létében köllött volna véghez menni: 
midőn az Oláhok Vajdája hirtelen rajtok ment 
őket széljelüzte, és az újj Fejedelmet kínszerítet 
te a sereg gyűjtésre. Ez az Oláh seregtől Szeber 
táján egy ütközetben széljelverettetett, maga pe 
dig a Fejedelem elfogattatván , megöletett. Ea 
mcglévcn, a Vajda Basta Györgyöt, a Tsászár
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seregnek fölső Magyar orsza'gban lévő kórmányo- 
zóját magához hívatta, és segítfége által Erdélyt 
a Tsászár, vagyis inkább a maga részére elfog
lalta.

§· 15°·

Folytatása a Tőrök hadakozásnak.

M íg len  e’képpen folyna dolga az Erdélyieknek, 
a Szultán sereget küldött Ibrahim vezérlése alatt 
Magyar országba, nem a’ végre, hogy az orszá
got elfoglalja, hanem hogyannál haszno bb béke- 
féget köthessen a Tsászárral. Azért Ibrahim, mi
helyt a Tsászári sereghez é r t ,  kezde Esztergom
nál egy szigetben eggyezni a békefégrol: de min
den haszon nélkül; mivel mind azon várakat, 
mellyeket a Tsászári sereg elvett a Tőröktől Ru
dolf uralkodása alatt, viszszakívánta. A Hajdúk 
egy rés«ét a Török tábori hajóknak elsüllyesztet
ték , és némelly szedegetett Tsászári katonák egy
szerre meg akarták venni Székes Fejérvárát. De 
korán észre vétetvén, petárdájokat elvesztették, 
mellyet a Törökök nagy tsudálkozással nézvén, 
midőn gondatlanul elsütnék, többeknek halált 
okoztak a jelen lévök közül. A Nagy Vezér nem 
mert a Tsászári táborra ütni, hanem a körül lévő 
helyfégeket elpusztíttatván a Tatárok á lta l , Pest 
alá vonta magát. Hamar ez után a Tsászári vezé 
rek Kaposvárnak ostromlásához fogtak: de meg 
nem vehették; az övék lett mindazonáltal Kop- 
p án , Dombóvára, és Ozora. A következendő esz
tendőn (1600.) oda ajánlák a Pápai Franczia Őr
zők a v á ra t ,  a vélök katonáskodó Németeket, a
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lakosokat, és ezeknek feleí'égeit a Fejérvári Basá
nak, hogy ha a Tsászártól meg nem adatott zsól- 
dot nékik lefizetné; mert pártot ütvén, valakik 
nem voltak egy akaraton vélök, vasra verték. Ezen 
ajánlás álnoknak tetszett a Basa előtt; mert nem 
hihette el, hogy olJy nagy gonoszfág kitelhessék 
a katonáktól; Maximilian Fő Herczeg pedig sietett 
a zsóldot megküldeni , ígérvén egyszersmind bo- 
tsánatot nékik, hogy ha viszszatérnek kötelesfé- 
gőkre : de ők a Fő Herczeg küldöttjeire még ágyú
kat sütögettek, az ostromlást vitézi módra kiál
lották, és végre igyekeztek a várból kiszökni : de 
kivévén némelly zászló allyakat, kik a Töröknél 
tevének azután hadi szolgálatot, a többiek meg- 
fogatlattak , és kegyetlen kínok közt rnegölettet- 
tek. Mehemet Basa Babótsát megvette, Ibrahim 
pedig Kanisát fogta körül. A Tsászári sereg egy 
igen híres Franczia Vezérnek , tudniillik a Lotha- 
ringiai Mercoeur Fülöp Emmanuel Herczegnek ve
zérlése alatt elejébe m en ta  NagyVezérnek, és al- 
kalmatosfágot nyújtott néki újj föltételek alatt a 
békefégről való eggyezésre. Ezt midőn a Herczeg 
el nem fogadná, táborára rohant: de viszszave- 
rettetett. Végtére a Tatárok minden útakat az élés 
hordásra elállottak , honnan a táborban zendülés 
l e t t , a katonák széljelmentek , és utánna Kanisát 
& vár őrzök az ellenségnek általadták.

§·
Erdély országi változó történetek.

A . Cardinálisnak erőszakos halála ösztönt adott 
Zsigmond Fejedelemnek a viszszamenetelre, és a
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Moldva orsza'gi Hospodárral, Jeremiással, és egy 
Székely Móses nevezetű pártossal való öszveszö- 
vetkezésre, kikkel egyetemben az Oláh országi 
Mihály Vajda ellen indult: de meggyózettetett. 
Ez nem sok idó múlva Zámosky Cancellái instól 
meggyózettetett, ’s addig kergettetett, mi'glen a 
Tsászári vezér Basta elejébe nem állana a Cancel- 
laviusnak , k i, midón az tudtára adná , hogyaTsá- 
szárnak nem tetszene Mihály Vajdának tselekede- 
t e ,  viszszatére. Ez után a Tsászár nevében Zsig- 
mond Fejedelemmel megeggyezett, és tartására 
Sárost, és Szadvárt néki engedte. A Vajda ke·, 
gyetlenfégével olly gyűlöletes lett mindenek előtt, 
hogy az Ezdélyi Rendek egy gyűlésen öszveszö- 
ve.kémének ellene, és Basta vezérlése a la t t ,  aki 
Úgyis iiígye volt, sereget készítenének. Ő ugyan 
ennek megállott Miriszlónál, de elvesztette az 
ütközetet, és Bétsben a Fö lierczegnél keresett ol
talmat magának. Ennek elmenetele után Tsáky Ist
ván lett fö kórmányozója a nemzecnek , aki egy 
ujj gyűlésen a szabad vallás gyakorlását megerő
sítette, Botskayt Haza árulónak nevezte, és a Szé
kelyeket szabadfágjoktól megfosztotta. Ezen vég
zéseket a Tsászár jóvá hagyta , és újj követeket 
küldött, akik megerősítették hívataljáhan ötét, 
és Januáriusnak első napján (1601.) a Tsászár fiív- 
fégére megesküdtették. Most már azt lehetett vol. 
na vélni , hogy Erdély egészen letsendesedett: de 
a Törökök, és Lengyelek azt újjra fölzavarták, 
és Tsákyt annyira vitték , hogy ez Zsiginondot 
mindenek vélekedése ellen Erdély urának hirdet
né, és a Tsászáruak hív szolgáit megfogattatná,
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Mind ezeket Zsifimond Fejedelem jóvá hagy ta , 
és Moldva országból hirtelen Fejérvárra m ent, 
ahol Hazah’a i , akik úgy is már régi időtől fogva 
mintevv játszani szoktak az eskiivéssel, minden 
tétovázás nélkül néki meghódoltak. Éppen akkor, 
hogy ez a zenebona fülébe ment a Tsászárnak, 
az elüzettetett Oláh országi Vajda Prágába é r t ,  
kit a Tsászár, mivel ennél alkalmatosbb embert 
Z'igmond ellen nem találhatott, bőven megaján
dékozván, haza eresztett, és azt kívánta tő le , 
hogy a Magyar országi vezérekkel eggyesitvén ma
g á t ,  a Fejedelmet verje ki Erdélyből. A Vajda mi- 
liekntánna BastaV szénre megengesztelte volna, 
megtámadta Székely Móses seregét Szatmártól 
nem meszsze Doroszlónál, és rajta győzedelmes
kedett. É ne  Kolosvárra m en t ,  és Erdélyt ismét 
a T-ászár hatalma alá hozta. (3 . Ang. 1601.) Ez 
egyenlő hatalmat engedett Bastával néki, azért 
is Lasta néki ártani igyekezett, és mivel egy le
velét , mellyet amaz az Egri Baa-ához i r t , törté
netből kezére kerí te t te , és azt látszatott belőle 
észre venni , hogy ő eggyet ért alattomban az 
Otsmányokkal I innen alkalmatosfágot vett meg- 
ölettetésére a). Ezen tselekedetével Basta majd 
mintegy független urafágot szerzett magának Er
délyben, mellyel kárára élt a lakosoknak. Katonái 
mivel a Prágai Udvar zsóldjokat meg nem Űzet·
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t e ,  meg nem tartván a rendtartást, sok falakat 
kiraboltak. Más esztendőn Besztercze, ntólsó azon 
városok közöl, mellyek ellentállottak Rudolfnak , 
eggyezés által megnyitotta kapuit nék i, mellyet 
fogadása ellen ki hagyott rabolni katonái által. 
A többi városokban minden vert, és veretlen ezüs
tö t , ’s aranyat elszedetett, ’s ez által pártütésre 
gerjesztette a lakosokat, mellynek az legnagyobb 
erőt adott ,  hogy nem sokára a Tatárok, és Tö
rökök berontván E délybe , mindent elpusztítot
tak , és közönféges éhféget okoztak. Zsigmond Fe
jedelem ugyan ismét reá hagyta beszélhetni ma
g á t ,  hogy 50000 tallérokkal, és két Tseh országi 
uradalmakkal megelégedvén, kimenne Erdélyből, 
és azonnal útnak indúlua Prága felé: de a följebb 
említett Székelyi, és egy bizonyos Barbély György 
öszveszedtek öt ezer Székelyeket, hogy Bastát ki
űzzék katonáival eggyütt Erdélyből. Basta ezek
kel megütközött, győzött, és még kegyetlenebb, 
és ragadozóbb lett azután, mint sem volt annak 
előtte.

$· 1.52·

Folytatása a Török hadakozásnak.

A Tsászár a múlt esztendőn két újj német, és 
Magyar sereget állított ki a Török ellen azon kí
vül, amellyet Basta, és az Oláhok Vajdája vezér 
lettek. Az elsőnek Merceour Herczeg, a második
nak Ferdinánd Fő Herczeg, Stájer ország u ra , vol
tak vezéri. Az utolsó, amelly sok válogatott Olasz, 
Spanyol, és Horvát katonákból állott ugyan: de 
kevés tapasztalású kórmányozója vo l t , későn ment
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Kanisa a la , és az ostrom idején nagy hibákat kö
vetett e j , melly által a várbéli Törökök , noha ke
vés számmal voltak, módot nyertek az el'lentál- 
lásra. Az alatt hirtelen nagy hideg, és havas idő 
kezdett lenni, melly a Fő Herczeget kinszentette 
az ostromnak félben hagyására. A viszszamenetel 
rendetlenül ment véghez ; mert nem lévén elegen
dő vonó marha készen, a lefagyott ágyúkat hely
ben hagyta, és nagyobb részét a paskapornak, 
é sátoroknak meggyújtatta. ( 16. Nov. 1601. ) Még 
a megsebesedteket, és betegeket is ott hagyta, 
kiaet vagy az ellenfég megölt, vagy a tűz meg
emésztett. Szinte olly irgalmatlanlág^al viseltet
tek egymáshoz a katonák is , amidőn hátra men
tek ; mert valamint a gyermekek, aszszonyok , és 
más gyengébbek ledőltek az útban , nékik estek 
az erőssebbek, és ruháikat lehúzták. Nagy része 
az ostromló seregiuk a tavakba m erült; mert aki
re a hidak tsináltatása volt bizva , á pénzt ma
gának tarto tta , a hidak tsináltatását pedig elmu
latta. A katonák tsapatokra oszolván arra m entek, 
amerre tetszett , és Stájer országban , ’s Karin- 
thiában húzták , vonták a lakosokat, és innen út
nak eredtek haza felé. Jobb szerentséje volt Mer- 
ceour Herczeg seregének ; mert Székes Fejérvárát 
erőszakkal megvette, a Törököket viszszaüzte tá
bo rá tó l , és a Budai Hassan Gyimesgyis Basán gyö- 
zedelmet vévén , ötét a viszszamenetelre kinszeri- 
tette a). Más esztendőn Hassán ismét Fejérvárhozfc

a) Juh. Kadónyi de Keres JSaddny Florus Hun- 
g,aricus. Λ msteí. 1663. ρ· 333. Khevenhiller Ann, 
Férd. T, }'■ p. ijVJ. sequ.
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méné, mellyet a vár őrzők álnokűl föladtak néki. 
Mcrceour Herczegnek az esztendő elején halála 
tö rtén t,  ennek helyébe Rosvorm Herman Kristóf 
rendeltetett. Ez Budát, és Pestet ostrommal kö
rülvette, és az utolsót megvett^. (29. Sept. 1602.) 
A Budai Basa ekkor úton volt Lippa felé Szckekyi 
Mósesnek kérésére; de előbb, mint sem a várat 
ostromolhatta volna , viszszasietett a magáét vé
delmezni. Viszszamenetele közt ugyan megveret- 
tetett:  mindazonáltal czélját mégis elérte; mert 
viszszaverettetése után az ostromlók semmi fon
tos dologhoz nem nyúlhattak, és addig töltötték 
az időt más körülfekvő kissebb váraknak elbánva- 
sában, míg a kemény tél őket a mezőből ki nem 
verte volna. A  Hajdúk Tóinát,  és Ralotsát visz- 
szavették: de nem volt annyi erejök , hogy a T ö 
rök , ’s Tatár pusztításoknak gátot vethettek vol
n a ;  mivel a fagy minden vizeket jéggel beborí
to tt ,  és sok helyekre nékik útat nyitott.

5· »53·

Székelyt M ó ses  E rdélyben  zendülést tám aszt,

A Tsászárnak győzedelmes ösztönt adtak az Er
délyi Rendeknek magok megalázására , meliy vég. 
re némelly Fő embereket Prágába küldöttének, 
és Basta oily ba'toríagosnak vélte m agá t , hogy 
Erdélyből Tokajba menne katonáival, a hátra ma
radit  zsóldnak fölvételére. Ezen tselekedetével Ö 
nagyon hibázott, jól tudván , hogy Székelyinek 
sok jó aka ói légyenek, és 0 Tömösvárott a Tö
rököknél tartózkodik. Ezt a hibát Székelyi baráti
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haszonra fordították; mert ötét magok urává vá
lasztották , kit a Török Szultán úgy is már Er
dély Fejedelmének nevezett, és hogy a határ Ba
sák arra segéljék ötét, parantsolatot küldött. Móses 
azonnal előállott egy Török, ’s Erdély országi 
sereggel, és mivel nagyobb része a lakosoknak 
ö té t ,  mint vallása, jószága, és szabadfága egy- 
gyetlen egy óltalmazóját, úgy tekintette, min
denütt jóakarókra a k a d tt , akik Raransebes, Fejér
v á r ,  Kolosvár, és Szeben erósfégeit néki által- 
ad ták , és a kapukat előtte minden ellentállás 
nélkül megnyitották. Maga egyedül Brassó zárta 
el a kapukat előtte , és kínszeritette ötét ostrom
hoz fogni. Ez Ö elöcte kevés dologból állónak lát
szatott lenni: de setét éjtszakának idején egyszer
re táborában termett az ellenfég, és katonáit alu- 
vó helyökben megölte. ( 22. Jul. 160.3.) A Törö
kök, amint fölugrándoztak feküvö helyökbol, egy- 
gyül eggyig elfutottak; az Erdélyiek pedig öszve- 
állottak ugyan, és tüzesen verekedtek: de nem 
nyertek egyebet vitézfégjökkel, hanem hogy éle- 
töket jó drágán eladták ; mert négy ezer maradtt 
közülök helyben , kik között volt Székelyi m aga , 
több Fó Rendüekkel eggyütt. A isméretlen győze
delmeskedő az újj Oláh országi Raduló Vajda volt, 
ki a Tsászárnak meghódolt , és ezen szabad aka
ratú , és alattomban való tselekedete által szán- 
dékozott magának állandós kegyelmet nála sze
rezni. Basta ugyan sietett viszsza felé , mihelyt 
hírét hallotta Raransebesnek. De későn ért oda ; 
mert tsak egy kis tsapatjára akadtt a megverette- 
tett seregnek, amelly egybe sereglett ugyan : de



minden munka, ’s fáradttfág nélkül általa széljel 
fizettetett. Lippába, és más viszszavett várakba 
örzökpt rendelt, és szabad akaratjokra eresztette 
katonáit mindenekben. Rosvorm vezér jelesen 
győzedelmeskedett Buda a la t t , hol két Török Ba
sa életét vesztette , és ő azután Hatvant elfoglal
ta. (29. Sept. 1603. )

§· 154·

Az Uszkotsoknak kiirtása .

IVtíglen a had e’képpen folytattatnék Erdélyben, 
Rudolfnak , és Ferdinánd Fő Herczegnek a Velen- 
czeiekkel való viszálkodásai, amellyek nyolcz esz
tendők alatt valamennyire letsillapodtak, ismét 
megújjúltak az Uszkotsok miatt. Ezek még most 
se szűntek meg a tengeren rabolni, harczolni, és 
a T ö rök , és Velenczei lakosokon kegyetlenkedni, 
és abban helyheztetni legnagyobb ditsöfégjöket, 
hogy ha sok aszszonyokon erőszakot tehettek , ’s 
megnyúzhattak sok Velenczei férjfiakat, kiknek 
bőreit győzedelemnek jeléül szobájokban fölaggat
ták. A Török Szultán azt kívánta a Velenczeiek- 
t ó l , hogy Zeng városát, mint fő lakó helyét az 
Uszkotsoknak, hánnyák széljel, kinek hogy ele
get tegyenek, katonákat fogadtak. (1602.) Ezen 
hadi készületen megijedtt nem tsak Ferdinánd Fő 
Herczeg ; hanem még a Pápa i s , attól tartván, 
ne talántán a Törökök, vagy Velenczeiek nagyobb 
hatalomra kapjanak Dalmácziában. Azért VIII. Ke
lemen Pápa serényen dolgozott a Velenczeiek meg
békélésén, egyszersmind kérte Ferdinándot, vet
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ne véget az Uszkotsok rablásainak, mellyet meg 
is nyert ió le ; mert a Fő Herczeg a még kéznél 
lévő ragadományokat viszszaadatta, és a maga 
Tanátsossát Rabatta Jósefet Zengbe küldötte a 
rablóknak megbüntetésére. Ez a derék ember négy 
száz házakat ledöntetett, és a bennök latokat a 
szomszéd helyekre küldötte lakni. Tovább: a na
gyobb gonosztévőket halállal büntette , és minden 
Velenczei Banditákat, vagy számkivettetteket ki
tiltott a Herczeg légből, végre a leglatrabb Usz- 
kotsokuól egy különös zászló allyat állítván, azo
kat a Kosvorm seregéhez küldötte. Ezen kemény 
bánással Velencze annyira megelégedett, hogy a 
megtiltatott kereskedést újjra megengedné. De 
ennek a rendelésnek reménytelen lett a kimenete
le ; mert egy a Velenczei számkivettettek közül 
öszvetalálkozván az Uszkotsok zászlójával, őket 
pártülésre fakasztotta. Annakokáért viszszatértek 
Zeng városába, Rabattat agyon vágták, és az
zal kezdették el ismét kegyetlenfégjöket, hogy 
Rabatta testét felefégeikkel öszverágattatták, és 
megetették.

5· 15,5-
P ro testánsok  szorongatta tási.

Ferdinand ezt a gonoszfágot büntetetlen hagyta, 
mivel a Protestánsok t i  ivomattatásaban fárado
zott. Erre a végre önnön maga tartományinak 
minden részeire, ahol nem Római katolikusok va- 
lának , Missionáriusokat küldött, kik mellé fegy
veres népeket állított. Ugyan ezt jnvaslá a Tsá- 
szárnak is , és az öttseinek, úgymint: Mátyás Fö
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Herczegnek , Magyar országban ; Albertnek , Né
met Allföld urának; Maximiiiánnak , Tirolis, Elő 
Ausztria, és Alzáczia igazgatójának, mellyre tsak 
ugyan reá is bírta őket. A Spanyol Király, ki a 
régiebb Ausztriai ágnak feje vala, más okból is 
nagy eíleníége volt a Protestánsoknak, és más 
szabaa ielkiisméretu embereknek. Melly miatt Né
met Alföldet elveszteni kintelenittetett. Azért is 
örömest hajúit Ferdinánd kérésére, és néki pénz, 
katona, és eggyezések által segi'tíégére lett. Ru
dolf Tsászár is a Reformatiohoz fogott Ausztriai 
tartományiban, Tseh országban, és a Német Bi
rodalomban, úgy intézvén, hogy ha a törvény 
szék megfosztaná jószágaiktól a Protestánsokat, 
azokat Spanyol, vagy másféle nemzetbéli katonák 
által maga keze alá vetetné. Illy eszközök által a 
Német Fejedelmeknek szegényíégre, és tehetet- 
lenfégre köllött volna jutni ; melly ha meglett vol
na , reményí'ég volt,  hogy az éjszaki, és Briitan- 
niai Protestánsokat, kik akkor még nem igen ha
talmasok voltak, könnyen semmivé lehetne ten
ni , és ezt ugyan egyedül az Ausztriai Háznak ere
je által a katolika hitnek föntartására. Ezen szán
déknak végben vitele Magyar országban majd szin
te olly nehéz volt, valamint Német országban; 
mert ámbár itt nagy tartományokkal bíró Hercze- 
gek nem találtatnának is ,  valamint a Német biro
dalomban, és ámbár a katolikusok magok uralko
dó Fejedelmével eggyütt az Unitáriusok, Refor
mátusok , Görögök, és Lutheránusok , akik egy 
értelemben nem valának egymással, elnyomatta- 
tásán közös erővel munkálkodnának is: még se
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mehettek sokra velők, mivel ezek a Törökre, és 
valamennyire a Német országi Fejedelmekre hagy* 
hatták magokat, és mind jószágra, mind szám
ra nézve hatalmasbbak voltak a katolikusoknál. 
Legerősebbek voltak a Protestánsok Erdélyben, 
Szepesfégben, és a bánya városokban. Legelőször 
is tehát a Gréczi, és Prágai Udvar úgy rendelte, 
hogy ezen részeiben az országnak fogjanak az ujj 
rendeléseknek végre hajtásához. Basta hadi vezér 
erre már Erdélyben az utat megnyitotta: mind
azonáltal rendeltetett mégis egy alkalmatos férjfiú 
melléje. Ez volt Gróf Belgioso, Barbiáuo János 
Jakab, aki először a Kartuziánusok szerzetjében 
Prior volt Rómában; azután pedig egy bátor ha
di ember lett. Ezek ketten (21. Jan. 1604.) aKas- 
sai Protestánsoknak templomát, jószágát, Jés föld
jeit elvették , és az elüzettetett Egri Káptalannak 
adták, azon kívül élet vesztefége alatt megtiltot
ták alakosoknak a városon kívül tartani Isteni szol
gálatot. E’képpen bántak Liszka, és Rolosvár la- 
kosival is. Ezen alkalmatosfággal vitettek bé az 
utolsó városba a Jésuiták, és a hajdan elvétetett 
nagy templom nékik ismét viszszaadatott. Pető 
Ferencz, a Kalotsai Érsek Szepesfégbe menvén a 
Lengyel Királynak, úgymint az abban lévő zálo
gos városok urának engedelmével, a Protestáns 
Prédikátorokat kihajtotta. A Protestánsok könyör
gő levelet nyújtottak a Tsászárhoz, és a Fő Her- 
czeghez, kérvén, hogy adatnák nékik viszsza tem
plomaikat, jószágaikat, ’s tanítóikat. De a Tsá- 
szár erre semmit se felelt. A jövő ország gyűlé
sén ismét megújították a Protestánsok kéréseiket:

de



de mínekntánna a Fejedelemtől kívántatott hadi 
kőltfég jóvá hagyatott volna, vége s z a k a s z to t t  
a gyűlésnek, és tsak akkor vétetett elő könyörgő 
levelök, amidőn magok jelen nem valának. Ek* 
kor kívánfágaik helyteleneknek ítéltettek, mivel a 
könyörgők abban önnön magokat az Ország, és 
Rendek nagyobb részének nevezték, és vallástéte- 
löknek nevet nem adtak. (3 .  Febr. 1604.) Erre egy 
ujj czikkely tétetett a már elkészíttetett rende
lések m ellé, mellyben nem tsak az ország régi 
törvényi m egerősíttettek, azoJt tudniillik: mel- 
lyek a katolika hitnek föntartását, és más vallá
soknak meg nem szenvedését tárgyazzák va la ; 
hanem még kemény büntetés alatt is meghagya- 
t o t ,  hogy senki az ország gyűlésén ez után akár- 
minémű vallást érdeklő panaszt elő ne hozzon. 
Ebből az következett, hogy a nem katolikusok az 
ellentállásról gondolkozának. A Lötseiek fegyvert 
fogtak a Ralotsai Érsek ellen, minekutánna kö
nyörgések nem használt volna. Az Érsek ugyan 
hívta Bastát ellenök segítfégül: de mivel ez a 
Hajdúktól keményen megverettetett, és nem le
hetett segítfégére, kínteleníttetett minden papok
kal eggyütt, kiket tsak akkoron rendelt el kttlömb- 
féle helyekre, ott hagyni Szepesféget. Ezen idő 
alatt Mohamed Szultánnak halála érkezett Kon
stantinápolyban , kinek a fia Ahmed, egy nőtelen 
ifjú lépett helyébe. Ez a Persák Schahjával hadba 
keveredett, ki a Tsászárral Prágában ellene szö- 
vetíeget kötött. Ifjúfága, a Persiai had , és né- 
melly belső nyughatatlanfágok ösztöni voltak Fő 
Udvari Ttsztjeiuek arra , hogy a Magyar Királlyal 

f i i .  Darab- Z
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Pesten a békefég erant dolgozzanak: de mivel ott 
Esztergomot, Győrt, és a békefég fölbontásától 
fogva hátra niaradtt adót kérték ; a Tsászáriak 
pedig E gert , és Kannát kívánták viszsza, vég
képpen megállítani az eggyezést nem lehetett. Még 
azon öszszel Hassán Basa Pest alá ment egy se
reggel , és mivel ezt Hatvannal cggyütt nyitva ta
lálta ; mert a két várak Kommendánsai félelem
ből elfutottak, minden késedelem nélkül elfoglal
ta. Azután Esztergomhoz indúlt: de azonnal, hogy 
a várbélieknek vitézfégél lá t ta , viszszafordúlt. 
(7 . Sept. 1604.)

$· 156·

Botshay István Erdélyi Fejedelem lészen,

A Török Szultán, és a Díván, midőn eggyezés 
által nem végezhettek volna a Tsászárral, az Er
délyieket igyekeztek ellene föllázzítani, és ugyan 
Bethlen Gábort, akinek elegendő bátorfága volt, 
hogy magát reájok bízná, és a Tsászár ellen Ah
med Szultánnak adózó Fejedelme lenne Erdély or
szágban. Egy más Erdélyi, t. i. Botskay István, 
Báthorynak hajdani vezére, alkalmatosbbnak tart
ván magát erre a dologra, megnyeré Bethlentől, 
hogy a Fejedelemféget néki engedje. Erre a P o r
tával alattomban megeggyezett, és Magyar or
szág nevében olly föltétel alatt kötött véle örökös 
békeféget, hogy a T<ászárral tartandó hadakozás
ban semmi Magyar várt el ne foglaljon magának, 
ötét pedig szükféges pénzzel jegébe a Tsászár el- 
ellen. Ezen eggyezést titokban kölletik vala tarta
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nia;  mert Botskay Tanátsossa volt a Tsászárnak , 
és Várad táján lévő váraiban tartózkodott, ahol 
Basta katonáitól könnyen elfogattathatott volna. 
Azonban Bethlen, és a Tömösvári Basa Lippát 
igyekezett elfoglalni: de a Tsászár népétöl visz- 
szaverettetett. Bethlebt még más szerentsétlenfég 
is érte ;  mert futása közt mentéjét elvesztette, 
mellynek zsebjében minden levelek, amell veket 
Botskaitól vett, megtaláltattak. Ezen eset, és még 
más egynéhány történetek által világosfágra jött 
az öszveesküvés, és Botskay kintelemttetett idő
nek előtte hozzá fogni a pártos seregnek vezérlé
séhez. A pártosok nagy számmal voltak , és na
ponként többre nevelkedtek. Leginkább nevelték 
Botskay seregének számát a Hajdúk, kik a kato- 
lika hittől elállottak, és nagyobb részént Refor
mátusokká lettek. Ezek a Hajdúk eddig az ország 
törvénnyé szerént üldöztettek ; mivel a följebb elö- 
adatott tilalmazó parantsolat, és rendelések ellen 
egész eddig nem szűntek meg hadakozni, és ra
bolni. Már 1598-ban meg volt engedve kinekkinek 
őket akárhol is agyon ütni, hogy ha magánosán, 
és nem mint fizetésben élő tagjai a seregnek ka
tonáskodnának. Voltak mindazonáltal hét Hajdú 
városok Szabolts vármegyében, mellyek lakosinak 
rendes vezéri valáuak, és az említett szoros pa
rantsolat alól azért vétettek k i, mivel ók is a se
reg közé számiáltattak. Ezen Szaholtsi Hajdúk vol
tak most azok, kik ha akármelly részre állottak 
a kettő közül·, tellyes erőt adhattak néki az ellen
kező felekezet ellen : mivel ismeretesek voltak mind 
számos voltokra, mind vitézfégjökre nézve. Ciróf

2 a
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Belgiosö, a Tsászári seregnek Fó Kapitánnyá 
őket először a Tsászár részére húzta, nagy sum
ma pénzt fizetvén nékik, és elhitetvén vélök , hogy 
Botskay egyedül tsak a Törökök barátfágáért 'kéz. 
dene háborogni. De Botskay más Hajdúk által ,  
kiket ő fizet va la , alattomban elhitette vélök, 
hogy ötét a szükfég , és a Protestáns Vallásnak az 
utolsó veszedelemtől való megtartása hozta arra , 
hogy fegyvert fogjon, és hogy Belgioso Gróf
nak alattomban parantsolatja légyen , hogy elő
ször az Erdélyieket, azután pedig őket megemész- 
sze. Minekutánna ezt elhitette volna vélök, meg
engedte nékik, hogy a hét városok, mellyekben 
laknak vala, mentek légyenek a Fő Ispány hatal
mától a ) ; ez által Őket egészen a maga részére 
húzta. Dampierre Gróf ezt nem vévén észre, el
lene inditá seregét, és az elöljáró részt magától 
meszsze eresztette. Ezzel az alkalmatosfággal él
vén a Hajdúk, megfutamodtak, kiket midőn az 
elötsapat főn akarna tartóztatni, olly vérontást 
támasztottak, hogy a Gróf kíntelen lenne hátra 
menni , és nem merne tovább szembe állani az 
ellenféggel. Ez így lévén, Botskay Kassa , Sze- 
ben , Eperjes, és Lőtse váraiba katonákat szállí
to tt  ; de az esztendő végén Eperjest elvesztette, 
minekutánna Basta 4000 Hajdúkat, és még annyi 
fegyvertelen parasztokat Asgyán mellett széljel-

a) Almanach von Ungarn 1778· S. 360. Ezt a 
szabadfágot , mellyet Polgár , és a többi Hajdú vá
rosok még most is bírnak, kénteleníti etett a Tjá· 
jn ír  16a6-ban megerősíteni.



vert volna. Azonban mégis más esztendőn (1605.) 
majd minden fölső Magyar országi Nemesek hoz
zá állottak, mivel a vallás kötele őket véle egybe 
kötötte. A Tsászári vezér Basta, Edelény mellett 
seregét viszszaverte, megölvén 1500 embert kö
zülük, megvette Szendrőt, és Tokaj várától a 
Hajdúkat elűzte: gyözedelmét mindazonáltal nem 
folytathatta, mivel a Tsászár nem küldött néni 
pénzt, mellyel katonáinak zsóldját kifizethette 
volna. Miért ezek szükfégre jutván, minekuta'nna 
sok ideig szavának haszontalanul hitelt adtak vol
n a ,  utoljára ellene támadtak , kénszerftették ki
menni Erdélyből, és a Dunáihoz vonulni. Azonnal 
hogy ez e’képpen történt, a Hajdúk külömbféle 
Tsászári várakra rohantak , és azokat elfoglalták. 
Némellyek a Fö Rendű Magyarok közül békeíéget 
akartak tenni Botskayval; de mivel erre sem a 
Tsászártól, sem ennek Helytartójától Mátyás Her- 
czegtöl hatalom nem ada to tt ,  meg nem hallgat
tattak. Botskainak hatalma akkora le t t ,  hogy a 
Hajdúk Fö Kapitánnyát, Lippai Balást a vendég- 
fég közt megöletné, mivel gátot akart vetni ha
talmának, ’s véle egyenlő hatalommal uralkodni; 
és még se találkozott a Hajdúk közül senki, aki 
mert volna néki szóllani ezen gyilkosfágért. A Tö
rök követ néki bizonyos oltalmat ígért ,  és olly 
fogadást t e t t , hogy még Oláh ország is által fog 
adatni néki, meilynek jelei egy kard, zászló, és 
buzogány lesznek. Az ő Rendjei Szerentsen ösz- 
vegyülvén, azt végezték, (17. Apr.) hogy a ka
tolikusok, Lutheránusok, és Helvécziai valláson 
lé vök egyarányú szabadfágban éljenek, és Ho-

Z *
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inonnai Bálintot seregjök vezérjének választották. 
Ö minekiitánna nékik letette volna a hitet Kolos- 
vá;oit, elfogadta tölök Meggyesen a hódolást ,
( 15. Aug.) és hogy a Szultánnak annál könnyeb
ben kedvét találhassa, nagy summa pénzt küldött 
néki több nyert zászlókkal, és kellemetes képű 
Német gyermekekkel eggyütt, kiknek fejére az 
Egyházi Rendnek tsúfíagára Püspök süveget téte
tett. Basta, mivel a Tsászártól e lhagyattatott, 
egész Posonyig vonta magát, és felét seregének 
a be-egfpg , harcz , és szökés által elvesztette. A 
megmaradtt rész nyughatatlanná tette elméjét er- 
köit'telen tselekedetei által; mert a Posonyi külső 
város I ikosinak szölleit, és lakó helyeit pusztította, 
és nagyobbltotta azon gyülölféget, mellyet a Ma* 
gyár ok már úgyis régtől fogva szivökben forraltak 
a Tsászár, és az egész Német nemzet ellen.

§ ·  > 57-

Az Erdélyiek bérontnak Német országba.

Botskay serege Bastát hátramenetele közt nyom
ba követte, és Rédei Ferencz vezérlése alatt T o 
kajt, ’s Nagy Szombatot minden fáradfág nélkül 
megvette. Dengelegi, egy másik vezére Botskai- 
nak megvette Szakolczát, és Morvát gooo Hajdúk
ka l,  és jtooo Törökökkel egész Brunáig, és Slav- 
kovig pusztította. A Morvák vezéri Hodicz, és 
Lobkovicz Vilhelm, egynéhány szerentsés tsaták 
után kinszeritették ugyan ötét viszszamenni: mind
azonáltal prédáját tőle el nem vehették. Sok Mor
va országiakat eladott a Törököknek, kiket mi-
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dón a Hajdúk a prédán kapni látnának, még töb
beket ragadtak, és ugyan mindenkor szereimé* 
előmenetellel. Somogyi István, aki harmadik ré
szét vezérlé Botskay seregének, egész Nr. Óvárig 
rabolt; Németh Gergely pedig, a Hajdúk Kapi
tánnyá, beütött a Dunán alól az országba, és 
Sárvárt Körmendéi eggyütt elfoglalta. Gróf Zrínyi 
Miklós menpyegzőjének alkalmatosfágával tsak 
nem az egész Ne.nesféget azon a tájon Ura részé
re vonta. Ott Hagymási Kristóf annyira veteme
d e t t ,  hogy az urának, Lajos Veszprémi Püs
pöknek a fejét kétfelé vágná. Hagymáéit Németh 
ezen gonoszságáért azzal büntette meg, hogy el- 
uzette ; de egyszersmind Sümeget is ura részé e 
elfoglalta. Tsak hamar ez után két ízben Stájer 
országba, ’s Ausztriába ü tö tt ,  és Győr, Regede, 
Német Ujjhely, és Béts között kiraboltatott min
deneket. Az 6 Hajdúi itt egészen kivetkeztek az 
emberifégböl; mert nem volt nálok helye sem az 
igazfágnak, sem a könyörületesfégnek. Valófágos 
kótyavetyét tartottak, és a többet ígérő Törökök
nek , ’s Tatároknak nem tsak a külső országi fog
lyokat eladták; hanem még önnön magok test- 
vérjeiket i s ,  tellyes hatalmat engedvén nékik, 
hogy őket a magok Religiojára kfnszerithessék, 
’s velők kedvök szelént bánhassanak a). Az Ansz-

a) Isthvanfi p. 8*9· Λ ζ illy emberijég ellen 
való tselckedeteket ebben az időben nem trak a kö- 
zönféges emberekben , ’s hadi szolgákban , kiknek a 
minden napi ragadozásban, és gyilkosfiígban szí
vok egészen megkeményedett, hanem még egy Fő-
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triai Nemesfég agyán győzedelmet vett Némethen 
Soprony m elle tt: de minden haszon nélkül. Sok
kal jobban védelmezte hazáját Draskovich János, 
Horvátországnak, Dalmácziának, és Slavoniának 
Bánja; mert* az egész határt a Dráva mellett jó 
korán megrakta népével, hátra űzte a Hajdúkat, 
és minekutánna Férdinánd Fő Herczegtóí segítíe- 
get vett volna , fölkereste Körmendnél táborok
ban őket: de ezek előtte jó korán elillantottak. 
Még nagyobb volt Augustus végén Botskay hada
kozása ; mert a Török Mehemet vezér körülfogta 
egy nagy sereggel Esztergom v á rá t , és az Erdé
lyi vezér Rédey agyán azon idő alatt Érsek Ujj
várt ostromolta. Esztergomban az őrzök kórmá- 
nyozója volt Gróf Oettingen Vilhelm, ki mivel 
nagygyanúíaggal volt a Magyar katonáihoz, nem 
tekintvén a környülállásokra, őket eleresztette, 
’s a várból kiküldötte. Rédey ezeket örömmel fo-

Rendü aszszonyban is lehetett tapasztalni. A k i ally 
dolgokra vetemedett, hogy azoknak előadása majd 
hogy nem minden hitelt fó liá i nem haliad. Ez volt 
Báthory Ersehet, Nádasdy Gráfnak özvegye , aki 
kedvére akarván vilígát éln i, idő jártával hat száz 
leányokat, és asszonyokat, Tsejte várában verés , 
égetés, és kemény tömlöczözés által megöletett. A  
Palatinus, aki ló io -ben ezt a gonoszfágot megvis· 
g á lta , eggyet a szolgák közül fővétellel büntetett, 
és két szolgálókat megégettetett, mivel eszközt vol
tak ezen gyilkosjágoknak. De a Grófné maga tsak 
örökös fog fágra  ítéltetett. Zadovsky Diarium in 
Belli Adparata Dec. I. p. 366.
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gad ta , es a város.lakosi, valamint maga ae egész 
nemzet, a Hazafiaknak ezenmeggyaláztatásáért fö
lötte megharagudtak. Ö mindazonáltal a várat 
megtartotta. Végtére a vízi város m egvétetett, 
és 0 elesett a várra való rohanáskor. Erre az Őri
zetnek elesett minden bátorfága, és minekatánna 
az ujj Rommendánst Dampierrét fogfágra tette vol
na , általadta a várat a Törököknek igen hasznos 
föltételek alatt. (4 . Oct. 1605.) Ezeren a várból 
minden vagyonjaikkal kieresztettek ; a többiek pe
dig meghagyattattak úgy , amint voltak a vár Őri
zetben a Törökök részére. Most már a Törökök Ér 
sek Ujjvárhoz siettek: de a Fő Herczeg Mátyás, 
ki a várnak segedelmére sereget nem vihetett , 
azzal előzte meg szándékjokat, hogy a várat Ré- 
deynek általadta.

5. 158.

A  Szultán Bocskayt AT. Királynak nevezi.

Esztergom  , és Érsek Újvár megvétele után a nagy 
Vezér Bocskayt Budára h ívatta , ki is, minekntán- 
na a rendeket Rákos mezejére gyűjtötte volna, 
megjelent a Budai várban. Itt a vezér egy zászlót, 
kardot, és buzgányt adott kezébe Szultánja nevé
ben ; azután egy régi f a , de arany láunával bé- 
bo r íto tt ,  és kövekkel kirakott koronát tett fejére, 
mellyet egy régi Görög Tsászári Koronának lenni 
mondott. Azután Rákos mezejére vezetvén Ötét* 
a rendek előtt Magyar országRirállyának nevezte, 
és parantsolta a jelenlévőknek , hogy annak ismer« 
jék, és valakik néki hódolni fognak, tiz esztendeig



mentek lesznek az adótól. De* az öreg Bocskay 
mértékletessebb volt, hogy sem ezt a fölinagasz- 
taltatást elfogadta volna , a melly most tekénte- 
tét emelné, ugyan; de valaha káiára válhatna. 
Annakokáért se a királyi nevet, se a koronázást 
el nem fogadta, azt az okát adván, hogy a Ma
gyar Törvény egyszerre nem enged két koronás 
fejedelmet, amint most lenne, ha a Szultán aján
lását elfogadná, mivel már Rudolfnak a szent ko« 
róna fejére tétetett. Mindazonáltal a fa koronát , 
mint valamelly nagy értékű ajándékot mégis meg
tartotta. a).
*:<..........--................. ....................■. ■■■■■-—■■ ....................................... ' - —

a) Egynéhány nap m úlva , hogy ez tői térit, 
hűidének a Brassóiak egy koronát Bocskayhoz, 
melly az előtt valamelly Oláh Herczegé v o lt , ök 
mindazonáltal azt egész eddig titokban tartották , és 
az előtte való Fejedelmek közül egynek se mutatták 
meg. Bocskay nagy örömmel fogadta ezt az aján
dékot , de mondotta egyszersmind azt is , hogy sok
kal kedvesebb lett volna néki, ha a z t , minekelőtte 
Budára jö tt , néki adták volna. Joh. Bocatii Com
ment. de Legatione sua ad Stephanum Bocskay ín 
Belii Adparatu ad Hist. Hung. Dec. I. p. 331. Bél 
ágy vélekedik a 335. I , hogy az Herczeg az Oláh 
országi Michna nevezetű Faj da volt légyen , aki 
1512. Szebcnben megölettett. B z  említett Bokáts 
Mátyás Fö Herczegnek Követje vo lt} és jelen 
volt a Rákosi pompán,
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§· 159-

Az E rdélyi Fejedelemmel M átyás Fő Her.  

czeg megeggyez, Vallásbéli szabadság.,«»o , és az o rendjei a Tsászári küldöttekkel egye
zésre léptek, és Mladesovich Horváth Pétert Illés - 
házy Istvánnal egyetemben Bétsbe küldék, hogy 
a Tsászártól nékik ajánltatott hasznos föltételről 
Mátyás Fö Herczeggel végezzenek. Egy kis gyö- 
zedelem, mellyet Német Gergely vett a Tsászár 
népén, foganatossabbá tette kívánságaikat, és 
megtétettek minden készületek a békeség megszer
zésére, és fél esztendeig tartandó fegyvernyugvás 
ra. Egy a 1 egnagyobb föltételek közül volt az J 
hogy egy úttal a Törökökkel is békeség tétessék, 
meilyre nézve mind a Fejedelem, mind pedig Má
tyás követeket küldöttek Komáromba. Az egész 
dologban Illésházy volt a fö fzemély , aki midőn 
azt az ígéretet ventié Mágvástól, hogy a béke
ség helyreállítása után bizonyos várak néki adat
tatnak sokakban engedett a Fö Herczeg kívánsá
gainak. Ugyan ez beszéllette reá a Fö Herczeget, 
és a Tsászári Tanátsosokat, hogy a Fejedelem
nek némelly kívánságaiban , mellyeket rendjei a 
Kolosvári Gyűlésen a többi föltételek közé iktatta- 
ttak , engedjenek: mondván, hogy az ö Ura vízi 
betegségbe esett, mellyböl az Orvosok bizonysá
ga szerént ki nem gyógyulhat, és így halálával 
vége szakad az ajánlásoknak. így lett meg az. a 
híres Bétsi Békülés, mellynek a Religió volt fö 
tárgya. 23. Juni 1606. „  A Lutheránusoknak, és
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Reformátusoknak tellyes szabadság engedtetett a 
Vallás gyakorlásában. Magyar ország igazgatása 
született Magyar tanátsosokra, és minden késede
lem nélkül választandó Palatínusra bízactatott. 
A Német hadi,  ’s más egyébb Tisztek , Győr, és 
Komárom városán kívül hivataljokból letetessenek. 
Ezeknek zálogos jószágit pedig az Ország viszsza 
váltsa. Botskay, adományt, Törvényei, és kegye
lem levelei helyben hagyattak. Az elidegeníttetelt 
egyházi jószágoknak helyreállításáról, és a Je- 
suiták állandós meghagyásáról a rendek mentól 
előbb végzést tegyenek. Bocskay a Német Orszá
gi Herczegek számába vétetett, néki engedtetett 
Erdély , Tiszán túl lévő Magyar ország, Beregh, 
és Ugotsa vármegyék, Szathmár, és Tokaj várai
val eggyütt, úgy mindazonáltal , hogy a Magyar 
helységekre nézve Követeket küldjön az ország 
Gyűlésre , és ha magzat nélkül történne halála, az 
egész tartomány Rudolfhoz viszsza essék. Ha pe
dig a Török Szultán nem hajúina a tett egyezés
r e ,  hanem még hadat indítana, tartozzék, a Fe
jedelem magát eggyesíteni a Tsászári sereggel, 
és ellene hadakozni. Hogy pedig ezen eggyezés 
bizonyos légyen , és sérelem nélkül maradjon , a 
Tsá^zár erősítse meg azt különös bizonsyfág levél 
által. A Magyar nemzet fogadja meg esküvéssel, 
hogy 5 , valameddig Hazája, vagy Vallása sza
badfoga nem sértegettetik, mind addig nem nyúl 
fegyverhez Királlyá ellen; és minden szomszéd 
tartományoknak Rendjei, kik a Magyar országi 
had alkalmatosfágával károkat vallottak javaik
ban , megbékűléseknek, és barátfágjoknak jeleni·.
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gét adják.“  Ez abékefég némellyeknek a Botskay 
felekezete közül nem tetszett: tala'n mivel végét 
szakasztá rablásaiknak. Ezek közül volt Szilasi, 
Hajdúk vezére, aki a Tiszán túl Kiálynak hi'rdet- 
tetvén m agát, hadat izent a Fejedelemnek: de 
amellyel magának hirtelen nyakát szegte. A FŐ 
Herczeg azonnal megnyittatta Várad kapóit 
Botskavnak , és a Stájer, Karinthía, Ausztria, 
Slézia , Morva, és Tseh országi Rendeket Bétsbe 
szóllította a följebb említett barátfág levélnek el
készítésére. Ezt a Tsászár megengedte, noha eb
ből nagy kára következhetett; mert hogy ezek a 
Rendek öszveféggel elszakadtak a katolika hittől, 
és mind tőle, mind Mátyás, és Ferdinand Fő Her- 
czegktől szorongattatának, ’s üldöztetének; kön
nyű volt általlátni, hogy adandó alkalmatoslág. 
g a l , amint meg is történt, eggyesíteni fogják 
magokat a Magyarokkal, és koronás Fejedelmö- 
ket kiveszik erejéből. Tudta Mátyás, hogy ez úgy 
fog tö rténn i: de Ö néki más volt czélja alattom- 
b a n , amelly nem sokára kinyilatkozott, és annak 
elérésében mind a Rendeknek egymás közt való 
eggyesülése, mind pedig ö v é le ,  sokat használt. 
A barátfágot, és békeféget illető levelek alólfrá- 
sa meglett September elején: de a Püspökök azt 
nagyon ellenzették. Tsak ugyan ók^is reá hagyták 
magokat b í rn i , és aláírták magokat a Rendektől 
elkészíttetett levélnek, mivel látták , hogy ezen 
magok hátra vonása nem tsak gytimőltstelen; ha
nem még káros is lehetne nékik. Vette a Fő Her
czeg észre, melly igen szükféges légyen nékik na
gyobb hatalmat engedni, ne tala'ntán a Protestáu-
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soktól egészen lenyomattassanak, reá bírták tehát 
a Tsászárt, hogy az Esztergomi Ersekféget, és 
Magyarországi Primásfágot, amelly már huszon
két esztendőtől fogva üresen á l lo t t , az ország 
Cancelláriusának, egyszersmind Nyitra Püspöké
nek, Gróf Forgáts Rudolfnak engedné. (1607.)

5. 160.

Zsitvat'ői békefég kötés a Törökkel.

A Törökök ugyan nem botsátkoztak az első bé
kefég föltételekre: de minekutánna látták volna, 
hogy a Protestánsok, és Katolikusok mind Erdély, 
ben, mind Magyar országban egészen megbékíti
tek , és e’ két rész ellen magokat elégteleneknek 
vélnék, azon kívül is roszszúl folynának dolgaik 
a JPersiai hadakozásban , ajánlották magokat az 
illendő föltételekre. Azért öszvejöttek mind a két 
Félnek követjei nem meszsze Kom árom tól, hol a 
Zsitva a Dunába folyik , és sátorok alatt húsz esz
tendeig tartandó békeféget kötöttek, ( n .  Nov· 
1607.) melly első Januáriustól kezdődjék. A Szul
tán Rudolfot attyának fogadta, helyben hagyta 
a Bétsi Eggyezést, a Tatárokat is a békefég czik- 
kelyeibe foglalta, Váczot a Tsászárnak engedte, 
megtartotta Esztergomot, és nem kívánt többé 
adót'; hanem tsak 200000 tallér ajándékot most 
az egyszer. Hogy pedig a békefég annál szoros- 
sabban föntartassék, az rendeltetett, hogy a Szul
tán, és Tsászár minden harmadik esztendőn köve
tet küldjenek egymáshoz ajándékokkal, és ha egy, 
Vagy más részről a békefég valamelly kevés sérel-
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met szenvedne, azt a Győri Kommendáns, és a 
Budai Basa köz ítélettel igazíttsák el.

$· i«»·
Botskay Halála. Rákóczi választatása.

N e m  sokára a békefég tétel után ( 28. Dec. 16od.) 
meghalt Botskay Is tván ,  az Erdélyi Fejedelem 
magzat nélkül, kinek helyébe a Rendek nem a  
magok hadi vezérjöket Homonnay Bálintot, kit 
a Fejedelem választott; hanem Rákóczi Zsigmon- 
dot választották, (11. Febr. 1607.) aki egy béke
fég szerető öreg, és Református vala. Homonnay, 
kinek keze közt volt nagy része Botskay kintsé- 
nek , a Hajdúkat, kiknek Kapitánnyá vala, maga 
részére vonta. Mivel a kintsel eggyütt még a Szül
tél küldetett koronát, zászlót, buzgányt, és kar-, 
dot is magánál tar to tta ,  a Hajdúk őtet Királynak 
akarták h irde tn i: de azt ö nékik egyáltaljában 
megtiltotta. Az alatt a Tsászár fölső Magyar or
szágot birtoka alá v e t te , gyűlést tartatott Kas
sán , mellyben Homonnay megintetett, hogy ma
radjon tsendesfégben, és a Hajdúknak fölakasztás 
alatt megparantsoltatott, hogy vagy mint zsoldos 
katonák a regementekbe álljanak , vagy a fegyvert 
letévén , az eke szarvát vegyék kezökbe , és a ju
hász botot. A Szultán, és a Római Tsászár Rá
kóczit törvényes Fejedelemnek ismérték. Homon
nay mindazonáltal nem tekintvén, hogy az Ö ipa 
légyen, majd kérelem, majd fenyegetés által reá 
akará venni, hogy ö néki engedje a Fejedelem
séget. Midőn ezt semmiféleképpen meg nem nyer*



hetnétő le , Konstantinápolyba méné, és Rákóczit 
m int egy tehetlen em bert , és aki Erdélyt a Tsá- 
szárnak szándékozna általadni, úgylefesté, hogy 
annak elüzetésére készületek tétetnének. De 5 ért
vén szándékát a portának, mivel úgy is öreg volt, 
és a nyugodalmat szerette, önként lemondott az 
igazgatásról. (1608·) Ennek helyébe a Rendek Bá
thory Gábort, akinek ifjúfága az erköltsös maga 
viselettel meg nem eggyezett, Fejedelemnek vá
lasztották , kit a Porta is Homonnaynak boszszú- 
jára fél esztendő múlva megerősített. *

$. 162.

Rudolfnak bajai. M átyás pártütése .

E l ő b b , mint sem a békefég meglett volna, pénzt, 
és katonákat kért Rudolf a Német Rendektől se- 
g ítfégül, kiktől nagy sokára , minekutánna már 
a békefég helyre állíttatott volna, azt a feleletet 
vette , f24. Aug. 1607.) hogy ők nem akarnak a 
Magyarok ellen hadakozni. O mindazonáltal se 
maga a Török fegyver nyugvást meg nem erősí
tette , se Mátyás Fő Herczegnek hatalmat nem 
adott a Bétsi eggyezésnek tellyesítésére. Ez nem 
tsak abból e se tt , mivel ö alattomban Mátyást gyű
lölte , és a Rendektől immáron megengedtetett 
szabad valásbéli gyakorlást a Protestánsoknak meg 
nem akarta erősíteni; hanem mivel már megúnta, 
’s elútálta az igazgatást. Mert már 1597. esztendő
től fogva egészen a tudományokra adta m agát,  
úgy hogy a képíró Mühházból az aranyat készí
tő kamarákba, innen a kertben a külső országi

plánták
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plánták mivelését látni menne , azután a könyvek 
olvasásában, és a tsillag visgáió toronyban az 
egek forgásával, végre az asszonyokkal fo-rlaJaros- 
kodna , mellyekért az igazgatás·' abban hagyta. Egy 
azok közü l, kiket leginkább ked· é l t , Tic.’.o Brahe , 
aki ugyan bolts, de egyszersmind babonás íe.rjlvá va
in , azt jövendölte néki a tsillag nézésből , hogy 
fiától meg fog ölettetni, és mivel δ ezt elhitte , an 
nyira bezárkózott királyi palotájába.mint valamelly 
klastromba ; és oli v sétáló helyet építtetett magá
nak, hogy annak ablakán senki bé nem nézhetne, 
és ö té t ,  amitől mindég ta r to tt ,  agyon nem lő
hetne. Először tsak a szomszéd tartományoknak 
követjei; azután pedig önnön maga udvari, '* 
hadi Tisztjei tiltattak el szemei elöl. Ez által az 
igazgatás némelly kedvesebb Udvari Tisztjeire ju
tott a T^ászárnak , kik közül volt a Spanyol kö
vet,' Zuniga Boldizsár, a Bétsi Püspök Clesel, és 
némelly Jésniták. Ezek sokszor fury egymás eben 
dolgoztak, és olly lehetetlenné tej:ék TsászáVt, 
hogy még a legszorgosbb dolgokat is sokai c ab
ban hagyná , minek előtte megvisgálta volna, hogy 
miben álljanak. Ezen helytelen Képviselői a 'Csá
szárnak a nemzeteket szorongatták, és olly szem
telenek lettek, hogy , ha valamelly követfégek nem 
tetszettek nékik, valamint éppen akkor a Magya
rok küldöttjeivel tselekedtek, előbb mintsem a 
Tsászár azoknak jelenlétét hallotta volna, viszsza- 
küldenék : azon kívül nem ál tall ottak igazfágta · 
lanfágot, és gyilkosfágot elkövetni, valahányszor 
azt tulajdon hasznok úgy hozta magával. Ezen 
rendetlenfég által annyira szorongattattak Prága 
111- Darab, ' A a
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lakosi, hogy sokszor fölzendülés által igyekezné
nek szerezni magoknak szabadulást. Még rosz- 
s/.abbúl volt a T seh , M orva , és Slézia országi 
Protestánsok állapotja; mert ezek számkivetésre 
ítéltettek, noha ők volnának az erősebb, gazda
gabb, és hatalmasbb felekezet a hazában: de er
re fölfegyverkeztek, és olly karba helyheztették 
magokat, hogy semmi Tsászári parantsolat nékik 
nem árthatna. A veszedelmet, amelly onnan szár
m azott, öregbítette a T sá szá r ,  és ennek attya- 
flai közt való viszálkodás; mert ezek majd mind
nyájan különös tartományoknak urai voltak, és 
nein tsak ellent állhatták annak, hanem még szán
dékoztak is ötét megfosztani trónusától nem an
nyira azér t ,  hogy ők uralkodhassanak, mintsem, 
mivel boszonkodtak gondallanfágára , és némelly 
lő Udvari Tisztjeire. Az Ausztriai Házból akko
ron három uralkodó lineák voltak, tudniillik: a 
Tsászári, Burgáviai, és Stájer országi, vagyis 
Gréczi. A Burgáviai amazoktól elválasztatott, és 
valamennyire tülök függni kínteleníttetett. A Gré
czi lineában két Herezegek voltak, úgymint Fer~ 
dinánd , ki a Slavoniai, ’s Horvát országi Gene- 
ralatusokat örökben bírta, és Leopold , kinek a 
Paszszáviai Püspökfég volt elrendelve. A Tsászári 
lineából három testvérek voltak, úgymint Albert, 
Német Alföldnek kórmányo’z ó ja , Maximilián , a 
Német Rendnek Fő Mestere, és á Magyar orszá
gi , ’s Ausztriai Helytartó , Mátyás Fő Herczeg. 
Mátyás , Albei t ,  és F'erdinánd nem bírták tellyes 
hatalommal a nékik adatott tartományokat, hanem 
a Tsászártól függtek, mint fejétől az Ausztriai
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Házinak. Ez a meghatározott hatalom nékik nehe·* 
zen esett: mindazonáltal két ízbéli eggvezések 
a'ltaJ, mellyet 159S. és 1602. tettének, abban még 
tovább is megmaradtak. Végre a Tsászár tehetett 
lenfége, és különösen a Magyar országi hadnak, 
és a hadi dolgok jobb lábra állításának elmulasz
tása módot nyújtott nékik a Tsászár ellen teendő 
szövetkezésre. (25. Apr. iéo5. ) A z  e’felöl készít
tetett levélben nem egyébb volt írva , hanem hogy 
mindnyájok nevével kérettessék a Tsászár, hogy 
az Ausztriai Ház els-öCégét, és az örökös orszá
goknak igazgatását tenné le ,  mivel bizonyos idő
ben nagy gondolkodásaiban elmerül, és kínteleti 
lészen az országot oda engedni a Törököknek. A 
Tsászár, aki éppen nem örömmel hallgatott az 
Hlyen ajánlásra, reinénylvén, hogy az eggyesult 
Herczegek szövetkezését széljelbonthatja. ha az 
ifjabbik lineából lévő Herczeget te< ndi örökösévé 
tartománnyaiban ; mert ezekbe Mátyás akava be
lépni , és hihető volt, hogy Ferdinand ki nem 
ereszti keze közzül, hogy lia néki azokhoz jus en
gedtetik. Azért ezt első Commissariusának nevez
te a Birodalom gyűlésén, hogy e’Rcppen ή tat nyis
son néki a Római Király,'agra. ( 1Ó07.) De Fer
dinand buzgó keresztény katolikusnak mutatván 
magát a gyűlésen, gyűlöletessé lett a Rendek 
előtt. A Tsászár észre vévén ezeknek idegcuícgét 
Ferdinándtól, az ifjabbik öttsét Leopoldot vette 
oltalma a lá , és a Választók voksait ennek ígye. 
kezett megszerezni. Mátyás , aki az által es^tt ki 
még ifjú korában a Tsászár kegyelméből, mivel 
ennek akaratja ellen a Spanyollal viaskodó Német
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Alföldnek Helytartójává hagyta magát választat
n i , mihelyt a Tsászárnak Ferdinándhoz mutatott 
hajlandófágát észre vette, azonnal a könyörgés 
helyett erőszakhoz készült, és a Bétsi eggyezés 
alóh'ra'sának aikalmatosfágával titkos értelemre 
lépett a Rendekkel a Tsászár ellen. Jól látta ezt 
a Tsászár, azért igyekezett gyűlöletessé tenni ötét 
a Magyaroknál, hátra marasztotta a követeket, 
kiknek a tőle megerösíttetett fegyver nyugvásról 
szólló levelet Konstantinápolyba köllött volna vin
ni , és ez által alkalmatosfágot adott a Törökök
nek. az ellenfégeskedésre. Tovább: addig marasz
totta a Fö Herczeget Bétsbcn, parancsolván néki, 
hogy ott várjon választ tőle , mi'glen a Magyar 
Rendek, akik Posonyban várakoztak reá , bosz- 
szúlagból széljelmennének. Azon kívül sok nehéz 
rendeléseket küldött hozzá a Protestánsok ellen , 
mellyeket azonnal végre köllött hajtani néki; és 
minekutánna véghez vitte, ö magát megvonta, 
avagy nem tsak az ellene tett panaszokat béfo- 
gadta, hanem még olly ítéletet hozott felölök, 
mintha azokat Mátyás önnön maga hatalmából, 
és törvénytelenül végezte volna. Mátyás sok ideig 
nem mert mesterféges föltételének végbe viteléhez 
fogni, mivel Ferdiuándnak önnön magának voltak 
jól gyakorlott katonái, és egynéhány erős várai ; az 
ö katonái pedig nem az ö ,  hanem a Tsászár szol- 
gálatjára voltak lekötelezve. Utoljára midőn a ve
szedelmet látná nagyobbodni, Bétsbe hívatta a 
Magyar, és Ausztriai Rendeket Clesel Püspökkel 
ig g y ü tt ,  (i6op.) jelentette egyszersmind a Spa
nyolok Riiállvának, hogy meg akarja Rudolfot
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fosztani az elsofégtöl. A Tsászáríiak Udvari Tiszt
jei meg akarták Öleseit öletni : de ö történetből 
elkerülte a halált, és ezért elállván a Tsászártól, 
szövetféget tett a katolikus Rendek közt Mátyás
nak oltalmazására. Azután Mátyás alajött az Ausz
triai Rendekkel Posonyba, ahová a Bétsi e g y e 
zésnek helyben hagyására a Magyarok egybe gyül- 

- tek. Itt  a katolikusok, és Protestánsok közt ugyan 
eleintén villongás támadtt a nem régen engedte
tett vallásbéli szabadlag miatt: de mivel némellv 
hatalmasbb Magyarok tartottak a Tsászár harag
jától, hogyha ö találna nyertes lenni; és az Ausz
triai Rendek is minden módon igyekeztek őket 
reábeszélleni; engedtek a Protestánsok kérésének, 
és a Tsászár kíntelen lett a Magyar Protestánsok
nak ujj engedőimet írásban adni a Vallásnak sza
bad gyakorlása eránt. Utóbb mind a két religio- 
béli M agyar, és Ausztriai Rendek szoros eggyes- 
féget tettek magok között, (15. Jan. íóog. ) és ál
tal küldék a Dunán Gróf Thurzót, és Illésházyt 
a ra l ió  Hajdúknak széljeluzésére. Ezek hamar vé- 
végére jártak a dolognak, és ami több: tizenöt 
zászlót megfogadtak közülök a Fö Hcrczeg hadi 
szolgalatjára.^ Mindazonáltal á Fö Herczegnek fri
gyesei mégis egy ujj Ausztriai sereget állítottak 
föl olly szín a la t t ,  mintha a Hajdúk még tovább 
is kárt tennének Ausztria határiban, és olly nagy- 
gyá tévék a veszedelmet, hogy annak fölállítása 
igen hamar helyben hagyattatna. Ez meglévén, a 
M agyar, és Morva országi Rendek esküvéssel fo
gadták, ( 1. Febr. ) hogy a Fö Herczegért készek 
lesznek javaikat} ’s verőket föláldozni, melly után
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a í'ö Herczeg Prága  alá ment sereggel a Tsászár 
ellen. 1*1 inu eddig a Tsá'-zár semmi rendeléseket 
se tetetett Mátyás ellen, ab! an bizakodván, hogy 
benével visrszamtgyen, mihelyt ö a Török, ts 
Bétsi eggyezí st jóvá baggy a. Azért az Olomuczi 
Cardinalis Püspököt elejébe kiddé a seregnek egy 
levéllel , mcllyben az említett eggvezéseket meg
erősítette : mindazonáltal a tartományok szövet
kezését éppen nem akatá helyben hagyni. A Car, 
dinális látta, hogy a veszedelem sokkal nagyobb 
lé;>yen , mint sem a Prágaiak vélik vala , visz- 
szament tehát sietféggel. Erre a Tsászár a Tse- 
heket fegyverre parantsolta , és mentül előbbi se
gít* .'get kívánt a Német Fejedelmektől, és Ren
del· t i .  De az utolsók tsak azt az ajánlást te t ték , 
hogy közbenjárói lesznek a barátí'ágos eggyezés- 
nek. Mátyás az alatt húsz ezerrel Znaimhoz ért 
Morva országban, és kezdett színre eggyezni a 

.Tseh ir-zág Rendjeivel nem m ásért, hanem hogy 
a Tsá.-r.ár mellett fogó hatalmasbb Tseh felekezet 
elkéssen a hadi készülettel. El is érte itt czélját a 
Here a·«; majd az alkudozás, majd a Tsászár ké- 
sedelmrsféve által, mivel ez a maga részén álló 
Protestánsok kérését nem akarta teliyesíteni, mel- 
lyet ö ugyan végtére tcllvesített: de már akkor 
semmi haszon fejébe; mert a Fö Hei czeg egyszer
re Prága előtt · term ett , úgy , hogy sehol se hát
ráltatná egvébb etet az eggyezésnél, melly De- 
beniezben Prága előtt tartatott. Látván a Tsászár, 
hogy .semmi módja nhitseu a szabadúlásra, azon 
gondolkozott, hogyan tarthassa meg valamelly 
részét tartományinak. Tehát Magyar országot, a
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Morvái Markgróffágot, és az Ausztriai Fö Her- 
czegféget Mátyásnak engedte, ötét jövendő Tseh 
ország Rirállyának nevezte, és a hátra maradit 
zsóldját a Magyar országi vár őrzőknek kifizette. 
A Rendek Mátyás Fő Herczeget Tsehek Kiráilyá- 
nak választották , (24. Jun. Ί és Prágában olly ígé
retet tettek az országgyűlésén, hogy minden Tsá- 
szári tartományokban az ö maradéki lesznek örö
kösök. Rudolf a Magyar koronát más egyéb!) drá
ga ékesfégekkel általadta, mellyet a Rendek nagy 
pompával a táborba által vittek. Ugyan ezek a Ren
dek hathatós segedelmet ígértek magyar ország
nak , mihelyt határát a Török sereg megtámadja: 
a Tsászár pedig esztendöbéli fizetésről vett ígére
tet azon tartományokéit, mellyeket általengcdett 
a Fő Herczegnek. Mátyás a koronával Béts felé 
in d ú lt , és hogy terhére ne légyen a Tseh országi 
lakosoknak, seregét három tsapatokra osztotta. 
De azért még sem akadályoztathatta meg, hogy a 
M agyarok, kiknek Hajdúkból állott nagyobb ré
sze , rablásokat ne tégyenek , migien nétnelly jó- 
szágos urak öszveállván, kilencz százat közülük 
le nem vágtak.

I I .  M Á T Y Á S .

§· tó.3·

Palatinus választás. M átyás koronáztat ás a.

E ) r . s ő  gondja yala Mátyás Királynak, hogy az 
Ausztriai Rendektől a kódolást elfogadja, és e’ 
részről magának bátorfágot szerezhessen. De mivel
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azok meg- nein elégedvén az eddig nékik engedte
tett vaüásbéli szabadfoggal, még többet kérének 
a Fejedelemtől; ó, pedig a katolika hithez viselte- 
tett buzgólágára, és az akkori környülállásokra 
nézve nem velte tanátsosnak azt nékik megenged
ni , nagy lett mindnya'jok közt a viszálkodás. Az 
Ausztriai Kendek az ö Magyar frigyeseiket hív
tak segítlégid : de ezek nem voltak hajlandók ; 
mert sokan közülök katolikusok valának , mind
nyájan pedig azt vélték, hogy veszedelmes lenne 
most új) hadat kezdeni nékik, mivel,mind a Tsá- 
s/.nr, mind a Török ellenök támadhatna, és öltet 
eudig vaió jussaiktól is megfoszthatnák. Azon köz
ben Maximilian Fó He re? eget hívták az újj Király 
eiöcc s/.,Anikónak. A Király értvén a Magyarok
nak / ,a-ztiiai Kendek kérésére adott feleletü
ket , azt gondolta , hogy ezen a részen nerrt vol
na mitől tar tan i , azért véget vetett a hódolásról 
kezdetett eggyezésnek , és aláment Posonyha ma
gát koronáztatni. De ebben a városban is egy olly 
értelmet tapasztalt, valamint Austriában ; inert a 
Rendek, kikueK nagyobb része vagy. az Augsbur- 
g i , vagy a Helvetica valláshoz tartotta m agát, 
ollyanokat kívántak tőle , mtllyek az ország sza- 
badfágát, és az ö Religiojokat inkább terjeszte
né. A Vallás gyakorlásában a katolikusokkal egy- 
gyptdö szabadfa'got kívántak , inellynek mindazon
által a Püspökök keményen ellentállottak. Kíván
ták tovább, hogy a szent korona Posonyban ma
radjon , és újj Palatinus választassék. De ezt a 
titkos Tanátsosok nem akarták megengedni, mi
vel ez által a Király hatalma öszszebb szonátát-



nék , és félő lenne , ne· talántán egészen kirekesz
tessék a Királyíágból. Tovább: azt kívánták a 
Királytól, hogy a Németeket rekeszsze ki a hiva
talokból , meliy ki'van Tágnak igen sokan ellenál- 
lottak a jelen lévök közül, részszerént, mivel tel
ni lehetett, ne hogy a Birodalom Rendjei bosz- 
szút álljanak ezen gyalázatért, és ne küldjenek 
többé segítféget a Törökök ellen, részszerént pe
dig mivel nehéz lenne az oliyan tér jíiakon, akik 
Őseikkel, és Hazafiakkal eggyiitt. annyi vért ön
töttek ki a haza boldogfágáért, k iadn i, és az al
kalmatos , ’s hoszszú tapasztalásé öreg vitézek 
helyébe tapasztalatlan Hazafiakat állítani. Ezek az 
okok olly fontosak valának a Fó Herczeg előtt, 
hogy a Rendek kíváníágit egyáltaljában nem akar
ná tellyesíteni. De némelly titkos küldöttjei Ru
dolfnak kíntek-nítették gondolkozását megmásolni; 
mert ezek papirost osztogattak a Rendeknek, mel
lyen Rudolfnak a neve alól volt írva olly ígéret
tel ,· hogy arra magok tetszése szerént írjanak akár- 
minémü föltételeket, nndlyeket a Tsászár tellye- 
sífeni fog, hogy hu még tovább is hívek lesznek 
hozzá, és Mátyástól elálianak. A Rendek ezt Má
tyásnak megmondották, és fenyegették a p a p iro 
sok elfogadásával. Ezen mindnyájan, akik ellen
kezőképpen gondolkoztak , megijedtek. A Király 
búsult, ne talántán azok béfellvesíttsék fenyege
téseiket, és a Tsászár kíváníágit, és így ö meg 
ne maradhasson uralkodásában. A Tanátsosok, ée 
több hatalmas személyek fékek a Tsászárnak bosz- 
szúállásától, ha ö lenne még egyszer az uralko
d ó ,  a Püspökök is kételkedtek, ha vallycu meg-
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t'arthatjak-é jövedelmeiket, ’s jószágaikat, lia a
világi Kendek magok magoknak írándanak sza
badiág leveleket : tehát mindnyájan siettek a P ro 
testánsokkal, és az ezekkel egv éi telemben lévők
kel mindet! egyenetlen féget félben $z;kasztani. 
Hozzá fogtak tehát a Palatinus· választáshoz , és 
miuekutánna e’ végre két katolikusok, és két Lu
theránusok adattak volna elő , lüésházy , mivel a 
voksok többnyire ö reá estek , tétetett Palatínusnak , 
inelly hivatal már negyvenhat esztendőtől fogva 
üresen volt a hazában , és amellyet soha még Lu
theránus nem viselt. ( 16. Nov.) Ezután nem so
kára ( 19. Nov. ) Mátyás a Magyaroktól Királynak 
választatott, és negyed napsa szokott pompával 
niegkoronáztatott. A föltételek, mellyekre a Ki
rály ezen pompa alkalmatosfágával megesküve a), 
más hónapon a Rendektől (törvénnyé változtat
tak, és egészen ujj állapotba helybeziették az or
szágot. Meghatároztatott azon szeméi lyekne-k , és 
helységeknek száma, akik voksaikat adhassák ez 
után az ország gyűlésén , és ugyan ezeknek Laj
stroma a Decretumba iktattafott. Az rendeltetett,

a) Corpus Juris Hung. T. I. ρ. 6 ,6. A z egy-
gyezés czikke/yeit 29. Sspt emberben 1608. a Király , 
és a Rendek helyben hagyták ; 6. Dec. pedig az or
szág gyűlések rendelései közé tették. A  Török feg y 
ver nyugvást Mátyásnak követjei 27. Mart. Érsek 
Üjjvárott megtették tokélletesen. Závodsky p. 365. 
.Az Erdélyi Rendek megeggyeztek a Magyarokkal, 
és végét szakasztottak minden egycnetlenfégnek 15. 
Aug  ló to* ibid. p. 366.



hogy a szent korona különös világi uraktól Po- 
sonyban őriztessék, és a Király maga is lakjék az 
országban. A Lutheránusoknak , és Reformátusok
nak megengedtetett, hogy mindeggyik rész a ma
ga Vallását önnön maga Superintendensei alatt 
gyakorolhassa. A Lengyeleknél zálogban lévő Sze- 
pesfégi városok, nem külömben azok, mellyeket 
az Ausztriai Ház zálogban mind eddig magánál 
tartott , úgy mint : Borostyánkő , Kőszeg , 
Kismarton, Szarukö, Murán, L ip tse , Hahóid, 
és Fraknó azonnal viszszavákassanak , és született 
Magyarokra bízattassanak. De ez az utolsó abban 
itiaradtt, részszerént mivel szűk volt a pénz, 
részszerént mivel nem volt meg az igaz akarat 
mindnyájokban. Mindazonáltal Fraknó, és Ra
bold mégis Magyar törvény alá jutott, és 16̂ ,5. a 
Majj^’ar koronához kaptsoltatott,

§. 164-

Ausztria meghódol Mátyásnak.

Máglen Posonyban a koronázás pompája tartott, 
Ausztriában abban maradtak minden eggvezések. 
Ezt Mátyás azért tselekedte, mivel a Főbb Ren
deket magánál tartotta Posonyban; a Nemgsfég- 
röl pedig , és a többi hatalmasokról nem vélte , 
hogy a Magyarok segedelme nélkül valamit kezd
hessenek a vallást érdeklő szabadlábnak védelme- 
zésére. De midőn Bétsbe viszszaméne , tapasztal
ta , melly igen megtsalattatott, mivel a Rendek 
valóban fegyvert fogtak , azért kíntelen/ttetett az 
Ausztriai jószágos Protestánsoknak, 's váiosok-
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nak a Magyar Palatinus közbenjárására engedel- 
met adni a vallásnak szabad gyakorlására. Ez 
után meglelt a hódolás először Linczben , azután 
pedig Olomuczban , Morva országban. (1609.) Ez 
xitán vége lelt Illésiiázy életének , kinek helyébe 
Gróf Thurzó György Lutheránus választatott,, és 
a Királytól kíntelenfégböl helyben hagyatott. Ez 
egy ország gyűlésen ment véghez , mellyen egy
szersmind tanátskozásIon a váraknak, és seregnek 
jó lábra állításáról, és a Török Szultánhozkűlden- 
do 30000 Ntmet tallér ajándékról; noha tudva 
volna, hogy a Törökök szinte annyit adtak a Fi- 
leki vár hoinmendánsának , hogy tüzet támasz- 
szen avarban , és ez alkalrnatosiággal nékik a ka
pukat megnyissa, llotskay Fejedelemnek a) birto
ka, és ugyan a Hajdú városoknak tőle nyert Le
velei megerösittettek, minden Magyarnak meg- 
tiltatott akikőltözés, a Stájerországi, K a r in t ia i ,  
és Karnioliai Rendektől, és az ezeken uralkodó 
Fő Herczegtöl minden Horvát országi, ]s Slavo- 
niai helyfégek viszszavétettek, és a Generalátus az 
Illiriai Bánra bizattatolt. Ez az utolsó rendelés 
nem mehetett ugyan tökélletesí'égre: de ami a

38o Ú j j a b b  T ö r t é n e t e k .

a) Decretum i. Nov. 1609. in Corp. Juris 
Hung. p. ó73. Pi'irantsoltatott ezen gyűlésén a Pa
latínusnak, hogy szerezze meg Botskay Fejedelem
nek koronáját, ne talántán ez még valaha alkalma- 
tusfágot nyújtson valakinek a pártütésre. A  Pala
tinus ezen reá bízatott dolognak jól végére járt go. 
Júniusban 1610 ben ; mert Homonnay marndekitól 
ezt elkérte, és az országnak hintsél köze' tette.



Vallásnak szabad gyakorlását illeti, ezt a Palati
nus mindjárt más esztendőn véghez vitte.

5· 165*
Λ  Protestánsok különös Ekklésiát állítanak·

Ez Zolnán ment véghez, ahová minden Augs
burg! Valláson lévő U rakat, Bárókat , Mágnáso
kat, Nemeseket , és Tanítókat a Palatinus öszve- 
gyüjtött. Ezekkel az Egyház.állapotját tökéletes 
lábra állította, a templomokat, és iskolákat tíz 
kerületekre osztotta, ezeknek fö Gondviselőket 
(Inspector)  rendelt, és az egész Egyház állapot- 
ját  három Saperintendensekre bízta. Mind ezek
nek , mind pedig az alattok lévő Egyházi Tisztek« 
nek egy értelmes írásban elejbek a d ta , hogy köll- 
jön eljámiok köttdcsíégökben. (30. Mart. 1610.) 
Ezen a Rórnri katoüka hiten lévő Püspökök 11a- 

. gyón megboszoukedtak. Mert egy altaljában nem 
bírhatták arra magokat, hogy a Protestánsokat 
érdeklő ország tóvvénnyét helyesnek ítéljék, és 
úgy gondolkoztak, hogy a lelkiism'éret, és a ka- 
tolika hit kínszeríti arra őket, hogy engedjék az 
ollyanoknak magokat a papi hivatalt illető dolog
ba avatni, kik se a katolikus Püspököktől föl nem 
szenteltettek , sem azoktól nem függenek. Az 
Esztergomi Érsek Forgáís Ferencz - azonnal egy 
nyomtatást szegeztetett ki Posonyban, meílyben 
minden Zolnai rendeléseket helyteleneknek állí
to tt ,  és megtiltotta a Protestestánsoljnak a ma
gok Superintendenseikhez tartandó engedelmesíe- 
get. Ez ellen a Palatinus, és a Protestáns Ren-
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dek rínátok végzéseit kezdek védelmezni, és Imi
vel a Jé'-uitak .az érseknek föltételeit helyeseknek, 
*s illendőknek tanították : tolira kelt e’ két rész 
közt a dolog, és vége nem volt az egymás ellen 
való írásnak. Más esztendőn a Prímás Egyházi 
gyűlést (Sinodus) tartott ( i f in  ) Nagy S ombatban, 
és azon V. Pál Római Pápának Bulláját kihirdet
te , mellyben ntinelly ünnepnapok eltöröltettek, 
és a kemény böjtök valamennyire megenyhíttet- 
tek ; mert úgy vélte, hogy az ünnepek, és böjtök 
miatt állottának el sokan a katolika hitről. De 
mind ezek meg nem akadályoztathatták a katoli
ka hittől való elpártolást; mert a Palatinus , és 
a többi hatalmasbb Protestáns Rendek nem en
gedték , hogy valaki ellenök erőszakos eszközök
höz nyúlhasson.

§. i66.

M átyás megnyeri Tseh országot. R udolf
meghal.

M é g  nem esett cl egészen Rudolf reményfége 
az elvesztett tartományoknak viszszanyerésétöl; 
inert Leopold Fö Herczeget köz bírónak tette a 
Gúíiki tartományokban, hogy itt észrevétel nél
kül katonákat fogadjon, és az ö számára Ausztriát, 
’s Morva országot elfoglalja. A báttya Ferdinand 
Fö Herczeg hamar megsajdftotta szándékát Leo- 
poldnak , és m'melly Német országi Fejedelmek 
segi'tfégével igyekezett ötét Mátyás Királlyal, és 
Maximilian Fö Herczeggel egészen megeggyeztet- 
tetni , hogy elejét vehetné minden elleniéges igye·
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kőzeteinek. Anoint akkor látszott, Ferdinand czél- 
já t  elér te ; mert a Tsászár azt ígérte Ma'tya's Ki
rálynak, hogy fog érte szóllani a választó Her- 
czegi k előtt, amidőn a Római Király választás
ra kél a dolog, és a Király mély alázatosfággal 
kéretett tőle botsánatot a rajta elkövetett erősza
koskodásokért. De kitetszett más esztendőn , hogy 
a Tsászár tsak tétette m agát, és nem M átyást, 
hanem Leopoldot akarta emelni a Német trónus
ra. Mert ez újjra katonákat szedetett a Paszszá- 
viai Püspökíegébcn, és mintha meg nem fizethet
né zsóldjokat, Ausztriára rohan t,  hogy a Rende
ket a hátra maradtt zsóldnak lefizetésére kinsze- 
ri'tse. A báttya Ferdinand katonákat rendelt ma
ga határira , és nem hagyta beljebb menni. Erre 
hirtelen Tseh országnak fordult , Beraun városá
ba katonákat szállított, ’s azután Kisvárost P rá 
gánál elfoglalta. A Tseh, Rendek ellentállottak né
ki , és mid in nem volna elegendő erejük , Má
tyás t ,  mint választott  Királlyokat hívták segitfé- 
gul. Ez az eggyesiiít M agya roka t , Sléziabélieket, 
Morvákat, és Amztriahélieket híván segitfégül, 
18000 emberrel Prágához indult. Azonban a la
kosok Leopold ellen az ó várost védelmezték, 
mind addig, míg a Tsászár ki nem nyilatkoztat
ta volna nékik , hogy ez a sereg δ néki nem el- 
lenfége , hanem védelmezője. De mihelyt Mátyás 
jövetelének Prágában híre futamodott, megfizette 
a Tsászár Leopold seregének a zsóldot, és azt 
parantsolta , hogy sietve viszszamenjen. Mivel ez 
által magát minden fegyveres néptől megfosztot
t a ,  könnyű lett Mátyásnak őtet Tseh országból is
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kirekeszteni, és ezt a koronázás által magának 
megnyerni. ( 23. Mart. ]611.) A Tsászár most már 
tsak négy Tseh uradalmakat tarto tt  meg magá
nak 300000 forint esztendei jövedelemmel, és még 
azon kívül némelly just az igazgatáshoz. De mi
vel a tartására rendeltetett pénzt mindenkor meg 
neiif· nyerte , és a 'Német T·ászári jövedelmek tse- 
kélyek voltak^ oilv nagy sztikfegre ju to tt ,  hogy 
a Német Rendektől kintelenittetne kérni segedel
met. Ezek minthogy úgy is igazgatása módjáért 
ellene boszonkodtak, sok szemre hányásokat te t
tek néki; mindazonáltal megígérték, hogy kise
gítik szomorú álíapotjából, mellyre hamar azután 
halála következett. (20. Jan. 1612.) Ez által Má
tyás könnyebben elérte czélját; mert a választó 
1'ejedelrnek most már jobban engedtek ki'vánlagá- 
n a k , és ötét (3. J u n .) Tsászárnak választották.

§. 167.

Erdély országi történetek.

A z  ujj Tsászárt Erdély felöl nagy veszedelem 
látszatott fenyegetni; mert a lakosok szünet nél
kül nyughatatlankodtak, és alkalmatosfágot nyúj
tottak a Portával való viszszavonásokra. Az Er
délyi Fejedelem Báthori Gábor Mátyás Királlyal 
Kassán megeggyezett, melly szerént az övéi let
tek mind azon birtokok , mellyeket az Ö elöttvalói 
bírtak Magyar országban , és mégis a Király alatt
valóit, és barátit kiűzte birtokából. Minthogy az 
ö elöttvalójának Botskaynak a Török Szultán Oláh 
•országot megígérte: innen 0 azt magának akará

elfoglalni,



elfoglalni, és berohant seregével: de Radul, az 
ekkori Vajda eleibe állott egy sereggel, viszsza- 
űzte , és igyekezett magát Erdélyben befészkelni. 
Báthory a Hajdúkat szándékozott magához Csábí
tani , mellynek megakadályoztatására a Király 
Forgáts Zsigmondot kiddé Erdélybe egynéhány 
ezerrel, ki is Radulhoz kapcsolván magát, Kolos* 
várt megvette , és a f ejedelmet a hegyekbe szorí
totta. A’ Fejedelem segítféget vévén a Tör ekük
től , i2i Júliusban egy Magyar országból jött se- 
gítféget hátrafizött, kénszerítette íladúlt a haza
menetelre, Forgátsot Lenivel országba verte, és 
minden további bérori tarnak eltávoztatására Ba- 
rátfagra lépett Mátyás Királlyal. (27. Dec. 1611.) 
Ez meglévén , Brassót, a inelly elJerítáll vala né
k i ,  akarta elfoglalni'·, és eggyet hív baráti közül, 
Géczy Andrást, Konstantinápoívba küldött, hogy 
onnan néki segítséget hozna, t-réczy a nagyra vá
gyástól, 's uralkodni való kíváníágtól 'indítta t
ván, léire téve minden hívféget, és Nagyváradott, 
L ippát, és Jenőt a Szultánnak ígérte, ha elűzné 
Báthoryt Erdélyből, és azt néki adná. Az illyen 
ajánlást könnyen elfogadta a Szultán , ki is pa- 
rantsölá ά Budai Szerdárnak, vagy is FŐ Helytar
tónak, hogy légyen Géczyrek segítíégül. De Bá
thory Mátyáshoz folyamodott, és hódolást ígért 
nék i, hogy ha ellenfégét viszszaűzné. Éppen ak- . 
kor hallotta a Szerdár, hogy Mátyás Római Tsá- 
szárnak választatott, és mivel félt, ne talántán 
annak hatalma az δ Szultánjának akkori erejéhez 
képest igeit nagy légyen , kikerülte Erdélyt, és 
Moldva országba ment ; mert ennek Despótája a 
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Lengyeleknek meghcdolt, és a Díván azt végezte 
Konstantinápolyban, hogy E rdély , Moldva, és 
Oláh ország Török tartományokra , vagy is San- 
giákra fordittassanak. Az alatt Géczy a Törökök
ke l , és más egyébb fogadott katonákkal Eáthoryt 
a tsata mezöböl kiverte, azon ki vili elolállott egy 
bizonyos Deák Péter , aki meg akatá mind a ket
tőt fofztani a Fejedelemfégtöl. Báthory hogy a ve- 
fzedelem alól kimetiekedjék, Fejedelemfégét ma
gát alattomban a Tsászárnak adta ,mellyre ez ele
jébe adatta a Szultánnak, hogy a Törököknek Bá* 
thoryval e’képpen való bánása nagyon ellenkezikr 
a Török ’s Magyar fegyvernyugvással , és hogy 
ezen utolsó szerént Erdélynek mindjárt Botskay 
halála után ö reá köllött volna jutni. Ezen maga 
kinyilatkoztatása Mátyásnak a Divánt nagy nyug- 
hatatlaníágra hozta. A Mufti azt az ítéletet hozta , 
hogy Erdélynek által engedtetése meg nem Térhet 
Mahomet Törvénnyével , és kezébe adták a Tsászári 
Követnek a fegyvernyugvásról szólló levelet, melly- 
ben Erdély felöl semmi említés nem volt téve. Erre 
a Követ azt felelte , hogy a fegy verny ugvás a Bétsi 
eggyezésnek megerősítésére nézve köttetett, és 
hogy ez által az ö ura Erdélynek őrökö évé tétetett 
légyen. A Díván, mellynek a Persíai hadakozás nagy 
gondot okozott, követet küldött a Τ '-ászárhoz, 
aki reá bírná ötét, hogy állana el ezen kivánfá’- 
gcftól. Most már Báthory hatalmat vett, és ki
mondhatatlanul kezdett kegyetlenkediji mind azo. 
kon, akiknek hivíégéröl gyanakodott. Nagy ré
szét Erdélynek katonáival kiraboltatta, sokakat 
alattvalói közül örökös szolgálatra Roustantitiá-



polyba küldött , hogy kedvét találja a Szultánnak, 
az, egész Sza'sz Nemzetet számkivetésre ítélte, és 
az aszszonyokat, ’s l e á n y k á t ,  akik néki tetfzet- 
t e k , erővel magához vitette. Ez az erőfzak min
d en , alattvalóit pártütésre fakasztotta, és az Er
délyiek , kiváltképpen a Szászok , kérték a Tsá- 
szárt, hogy szabadítaná ki őket Uroknak kegyet- 
lenfége alól. Báthory félvén , ne talántán azok 
szerentfések légyenek · kéréseikkel, a maga Hadi
vezérét Bethlen Gábort segítfégért küldé Konstán- 
tinápolyba. De Bethlen is szinte aképpen tseleke- 
d e tt ,  mint Géczv, és viszSzatért hat ezer Törö
kökkel önnön maga oltalmára. Két más Török 
sereg két felöl Erdélybe ü tö t t , és Báthoryt Nagy
váradra futni kínszerítette, ahol gyilkosul megö- 
lettetett. (25. Oct. 16íg.) Skancler Bassa, a Török 
seregnek Vezére, Bethlent Fejelemnek választatta, 
két nap múlva ötét betette hívataljába , és utánna 
a sereget viszszavezette , mivel Szultánnak erre 
szüksége volt a Persák ellen.

1 <58* -

Hadi készületek. Török békeje'g*

A z  ujj Fejedelem ugyan Református vala, mind
azonáltal tudott kedvére járni a Magyar Püspö
köknek , .és így a Magyar nemzetre nézve bátor
s á g b a  kívánta magát helyhéztetni, inelly az ő el
l e n s é g é t  mind holtig oltalmazta , és azért' ö ellene 
munkálkodott. A Tsászárt kétleges kifejezésekkel 
tartózta tta , és midőn kérdezné, ha vallyon a Ma
gyarok, vagy a Törökök UraSágát esnitíi e’ meg?
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nem akart adni egyenes feleletet. Ezt igen bánta 
a Tsaszár ; mert azt kívánta, hogy a Török el
len véle fegyvert fogj* n , de ö nem ákart megtá
madó fél lenni. A Magyarok zúgolódtak ellene a 
Néniét őrizetekért, kiket ö ki nem mert a várak
ból hozni , ne talántán ezzel az országot elveszesz- 
sze. Végre at ország gyölé. én , a f eleségét Ausz
triai Tirolisi Annát megkoronáztatla , aképpen sza
kasztottá végét minden panasznak, hogy a Fran- 
czia, Vallóm, és Olasz katonákat, ’s Tiszteket 
kiküldötte az országból; oda pedig, ahol Magyar 
Oberster parantsolt, Német Fö Hadnagyot; és 
ahol Német Oberster volna, Magyar Fő Hadna
gyot tétetett. Egyetlen egy kívání’ága volt a Tö
rököket , akik most igen erőtlenek valának, és 
Persiában, Georgiában, kis Asiában, és Lengyel 
ország szélein hadat viselénck va la , megtámad
n i,  és először E rdély t , úgymint az ö , és .Magyar 
országnak örökös tartománnyát ; azuta'n pedig 
az országtól elszakasztatott többi tartományokat 
viszszavenni. E ’ végre katonát, és pénzt kért a 
rendektől, kérette még a Pápát is ,  a Spanyolok 
Királlyát, és az Ola^z országi Herczegeket, hogy 
állíttanának néki ια,οοο főből álló katona sereget. 
De ámbár az utolsóknak hihető képpen elö]adta, 
hogy ö egy illyen sereggel egész Iionstantinápo- 
lyig mehet; mindazonáltal ajánlást nem tettek. 
Tartományiban a rendek gyülekezetét kívántak tő
le , mellyen föltételeit eggyütt megvisgálhatnák , 
és ó erre a végre Lincz városát rendelte , '  noha 
Ferdinand FÖ Herczeg ezt bizonyos okokból meg 
akará gátolni, a mellyek nem is voltak héjában



valók , m en  hogy nagyobb része a rendeknek Pro- 
tes' áus vala, könnyen megeshetett hogy az al- 
kaimatosí'ággal még szoroskb eggyesféget tegye
nek egy más közt a Nemzetek, melly által az ural
kodók hatalma meg-tsonkúlhatna, akatholika Hit 
egészen clnyomattatna, és végre ö maga a Fö 
Herczeg , mint isniéretes elleníége minden nem 
katholika Hiten lévöknek , a Tsászár örökfégéböl 
kirekesztetne. Fz az előre gondoskodás adott a 
Tsászárnak arra alkalinatosiágot, hogy mindene
ket jól elrendeltetne a gyülekezet előtt, és Maxi- 
milián , ’s Ferdinand Fő Herczegeket tenné annak 
Élőiül ivé. A Magyarok két Püspököt, két váro
si Polgárt, és négy Nemest küldöttek a gyűlés
r e ,  a Stájer országi Rendek pedig- Ferdinande* 
bízták .voksaikat. A Tsászári Követek ugyan na
gyon akarták a Török hadat: de ellenben a Ma
gyarok tsendesféget javasoltak, ’s azt tanátsolták, 
hogy Bethlen Fejedelmet tartsák meg jó móddal 
még tovább is azon sza'ndékában , hogy se egy , se 
más vészre ne hajúljon. (25. Aug. 1614. ) Erre az 
értelemre léptek a többi Rendek is , kivevőn né- 
rnellyeket, kiknek nem lévén tellyes hatalmok, ma- 
gokit ki nem nyilatkoztathatták. Más esztendőn 
ismét egy Török Követ jőve Bétsbe aTsászárhoz, 
és kérte a Fegyvernyugvásnak megújjítását. Ez 
volt első maga megalázása a Töröknek , a mellyet 
soha az előtt észre nem lehetett venni; mert leg
alább száz esztendőtől fogva a Magyar Királyok
nak köllött keresni a békeféget Konstantinápoly
ban. Azért is nagy föltételeket adtak a Követ 
elejébe, (14. Jun. 1615) és ezek szerént viszsza-
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nyertek 2,37. falakat, azon kívül még a Török ha
talmában élő Magyar Nemeseknek föl-szábaditást 
a vám , és adó alól. A Szultán, és a Tsászár fo
gadást tettek egymásnak , hogy eggyik a másikat 
nem fogja Királynak ; hanem Tsászárnak nevezni. 
Minden rablások , és tsalások keményen megtiltat- 
tak , és a fegyve nyugvás húsz esztendőre terjesz
tetett. Erre a feg'yvernyugvásra lépett még az Er
délyi fejedelem is Eperjesen a gyülekezetben, 
mellyben az Erdélyi Katolikusoknak nagyobb sza
badfog engedtetett a). A Magyar országi Katoli
kusoknak js nagyot használt Gróf Forgáts Ferencz, 
az Esztergomi E’ sek ; mivel a Jesus Társafágát, 
a meJly tizen nyolez esztendők előtt Nagy Szom
batból kitilthatott, ismét viszszavitte , és egy Apá- 
cza klastromba szállította. Ezen tselekedete által 
ö azon Törvény ellen látszatott vétteni, mellyre 
a Magyar uralkodó nem régen megesküdtt: de ezt 
senki sem feszegette ; mert a Protestánsok hatalmas 
paisa , Thurzó Palatinus, mindjárt a jövő eszten
dőn megszűnt élni,

íj. 169,

F erd inand  a T sá szá r  örököse leszen,

E z e n  túl kételkedni kezde Mátyás, ha vallyori 
lészen é még magának férfiú gyermeke ? azért

a) Kázy I. p. 121. A  Magyar országi békejég 
KhevenhiUer szerért T. Vili. p. 742. 14-dik Jú
niusban ; Zavodski szerént pedig p. 370. 26. Jú
niusban tétetett meg Bétsben. Ennek megerősítése 
27. Májusban 1616. lett meg Konstantinápolyban,



Ferdinándot , mint legközelebbik Attyafiát akarta 
hagyni trónusa örökösének. Ebben a szándékban 
se ή Cégére, vala az öttse Maximilian, aki atyafifá- 
gos sz.eretetétöl idittatván , mind magánál a Tsá- 
szá n 1, mind a Rendeknél, mind Fülöp Spa
nyol Királynál , mind pedig különösen a Választó 
H tőzegeknél , és Rendeknél dolgozik vala, hogy 
Ferdinand Római Királynak, és Mátyással eggyüít 
uralkodónak tétessék. A Tsászár már lóig. reá 
állott, hogy Ferdinand Részt vehessen a Magyar 
országi, ’s Ausztriai igazgatásban, és végre egv 
titkos írásban ötét tartományinak örökösivé tette. 
De ezzel a Fö Herczegek egészen meg nem eléged
tek ;  mert Ferdinand Eggyütturalkodó kívánt len
ni mindenekben , mellyet mindazonáltal a Tsa'szár 
Clesel Kardinális tana'tsából meg nem akara en
gedni , mivel félt, ne talantán ö is Rudolf sorsá
ra jusson , és még nem esett el minden remény
sége , hogy férfiú magzatja lehessen. Még a Spa
nyolok Királlyá is Just tartott magának Magyar 
’$ Tseh Országhoz, és a többi örökös tartomá
nyokhoz azért, hogy ö Fia vala II. Maximilian 
Tsászár Leányának, és azt vélte, hogy a Spanyo
lok szokása szerént inkább az ö annyát illeti az 
ö ökfég, mintsem az ö attya testvérjeit. Illy ki- 
vánfágnak ugyan nem lehetett helye a Német or
szági , ’s Ausztriai örökfégben, ahol az elsöfég 
Firól Fi a szokott szállani: mindazonáltal tana- 
tsobbnak tartották a Tsászár , és a Fö Herczeg 
eggyezés által ezt tőle megnyerni, mintsem Jus
saik megmutatásával abban néki ellentállani. I l i .  
Fülöp ezért Elő Ausztriát, utoljára pedig Alz.á-
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cziát kívánta némelly Német országtól függő tar
tományokkal Olasz országban. A z  utolsót Ferdi
nand a Tsászár hire nélkül megengedte, és égy 
Eülöp általengedett minden Just F'erdinánanak, 
és az ö férfiú maradékinek (21. Apr. 1Ó17.) mel
lyel maga azután a Tsászár is helbenhagyott (15. 
Júniusban,

§. 170.

V elenczei hadakozás.

Λ  z alatt Ferdinand a Iíoryát országi Generálátu- 
sok miatt a Velenezeiekkel hadba keveredett, 
amelly igen nagy terhére vált; mivel a Tsászár 
elhagyta ötét, és tsak egynéhány zászló katoná
kat küldött néki. Ez a had a feljebb említett Usz- 
kotsok rablásáért támadtt háborufágnak folytatá
sa. Az Uszkotsok tudniillik: mind ekkoráig Dem 
szülitek meg a Török tenger szélein rabolni, a, 
hajózást akadályoztatni, és a Velenczéböl kiüzet-. 
tetett embereket befogadni. Némelly Velenczei 
Tisztek, némelly Uszkotsokat városokba tsaltak 
külömbféle ígéretek alatt, kiket azonnal vasra ver
tek , és gallyára küldöttek. Az Uszkotsok Szeg- 
niábai) (Zeng városában) a költsönt viszsza akar
ván ezért adni, a Veglial Provediturt elfogták, és 
tötnlöczbe tették Szniában. Egy azon idő alatt 
( 16611.) a szent Vidi vámos egy Velenczei ha jó t ,  
meily a kikötő parttól vám nélkül elszökött vala , 
elfogatott, ’* viszszavitetett. Ezen tselekedetéért 
a Velenczei társaság szabadfágot adott maga la
kosinak a szent Vidi lakosok megölettetésére akár 
hol i s ,  és a M agyar, ’s Ausztriai kereskedőknek a



tengeren való járást megtiltotta. A Fó Ilerczeg 
azonnal, hogy a  Zengiek'tselekedetét meghallot
t a ,  kiilde eggyet Fő Tisztjei közül hozzatok , ki a 
Proveditcrt eleresztené, és akik részt vettek, az 
ö elfogatásában , keményen megbüntetné. Az 
után a szent Vidi Vámosnak tselekedetét · visgál- 
tatía m eg , és a hajót e-lbotsáttatta, ámbár kitu
dódott volna, hogy igazságossan fogattatott e l ,  
és az övének lenni ítéltetett légyen. De ez a Ve- 
lenczeieket meg nem elégítette, sött boszszúíag- 
ból Zeng, Szent Viel környékit, és a Mitterburgi 
Grófíagot elpusztították. A Fó Hevczeg igyeke
zett eggyezés által végére járni a viszálkodásnak, 
és úgy tetszett, mintha valóban czélját érte vol
n a ;  mert aVelenczeiek 1612. megígérték Bétsben , 
hogy az Adriai tengeren való kereskedést a Ma
gyaroknak , ’s Ausztriabrlieknek megengedik, a 
vámot alább .szállítják , és a letartóztatott Kal
márok jószágát viszszaadják, ha  az Uszkotsok 
Zengböl kitiltatrtak , és ebbe a városba Német ka
tonák valamelly derék német Kapitánynak kor
mányozása alatt szállíttatnak. Az utolsó meglett, 
és némelly Uszkotsok, kik a tengeren való rablás
ban híresebbek valának a többinél, a városból ki- 
tiltattak. De mivel ez után nem sokára egy Velen- 
czei gallya a Török tengeren Uszkotsokra akadtt, 
akik fegyveres hajóval fel ’s alá járnak va la , és 
elfogván őket a tengeri Tclvájok ellen hozatott 
törvény szerént bánt vélök, újjra hozzá fog
tak, az Uszkotsok az ellenkezésekhez olly annyira, 
hogy egy Velenczei Kapitányt főzve megennének.. 
A Velenczeiek vittatják vala, hogy a Bétsi eggyc-
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zést Ferdinand nem tellyesítette volna, megtiltot
ták újjra a hajózást, és kegyetlenül bántak Fer
dinand alattvalóival. A Fő Herczeg biztosokat 
küldött Zeng városába , és kérte a Velenczeieket, 
hogy vegyenek ők is részt a tanátskozásban. De ők 
azt telelték, hogy a vétkes Uszkotsok nem bűntettet, 
nek érdemök szerént, és a Német katonaíag is a 
rag-adózásra ingereltetik , mivel a nékik ja'randó 
zsold illendőképpen ki nem fizettetik. Aztit meg
támadták ellenség módjára Magyar országot, és 
a Nagy Herczegléget, igyekeztek Karlopágo várát 
alattomban elfoglalni, kiégették Novit, Terges
tum környékit, földul'ák , megvették Görcz vá
rá t ,  és Gradiskát ostrom alá .vették, lőiő. Tehát 
kénteleni'ttetett a Fő Herczeg sereget-állítani a Ve- 
lenczeiek ellen , és ugyan ezt a Zengi, és más 
egyéb!) tengeren járó hajókkal egyetemben ; de 
kitlőnössen a Nápoly országi hajókkal, méllyek a 
Spanyol Vice Királyé valának , aki Herczege volt 
Ossunának , és egv szárazon járó Spanyol sereggel, 
mellyel a Mediolánumi Spanyol Helytartó kormá
nyozott. Ezek végre megtörték erejét a Velenczének 
Istriában , és Dalmácziában. Ez így lévén , a Ve- 
lenczeiek a Német Alföldiektől kérének segítséget, 
cs ámbár megnyernék az t,  mégis a Spanyol, és 
Franczia Udvarokat hé' ták a közbenjáróul. Ez meg. 
lelt , és a békefég a Fő Herczeg , a Magyar Ki
rály , és a Velenczeiek közt Bétsben , és PárisDan 
helyre állíttatott. A Bétsi eggvezést ugyan az előb
bi föltételek szerént helyben hagyták: de azt a 
kérdést, ha vallyon az Adriai tengeren lévő első- 
fég, és hajózás a Magyar országi,* ’s Ausztriai



hatalmat illeti é? más időre halasztották. (í.Feb. 
ló ig .)  Mintegy száz húsz Uszkots uemzetíégek 
Zengböl Káfolyvárába, és más szárazon fekvő 
erösíegekbe küldettek , és így neve vefzett a ten
gernél az Uszkotsoknak,

5 · 171·

A  M agyarok kívúnfágaik. Erdély állapotja.

A  Tsászár, minekutánna a Yelenczei háborúnak 
vége lett volna, tsak ugyan megengedte utoljára, 
hogy Ferdinand néminémüképpen ö véle eggyütt 
uvalkodhassék , és Prágába méné, hogy ötét Ki
rálynak választassa, ’s koronáztassa, a melly ke
vés ellenzések után véghez is ment. (9. és 29. Jun. 
1617. De ezt nehezebb volt néki megnyerni a Ma
gyaroktól ; mert a Magyar Nemzet megtartotta 
még mind eddig régi szabadfágát a Király válasz
tásban , és ezt m m  akarta előbb megtselekedni 
mintsem bizonyos panaszi az Ország Báró inat 
akaratjok szerént el nem hárittatnának. Ezek ér
deklik vala először azon Esztergom vármegye 
hatvan falukat, mellyek a Törököknek engedtet 
tek ugyan ; de a mellyeket a Hajdúk erővel letar
tóztattak; az után a Magyar hazafiaknak a Törö
kökkel való eggyezését, és végre a Palatinus vá
lasztását. A Tsászár tudniillik: azon oltalom le
velet, mellyet a Szultán Bocskaynak adott Erdély 
és Magyar országra nézve, kezéhez vévén, a Po- 
sonyi gyűlésen megégettette. De a Kendeket reá 
nem bírhatta, hogy| ők azon levelet, mellyet hizony- 
fág jeléért a Divánnak ad tak , viszszakérjék, és «
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Porta  oltalmáról lemondjanak. A Palatínus méltó- 
lágát tovább is kívánta volna elnyomni;mert iliés- 
házy azt olly módon viselte , hogy a Ki ály tekcn- 
tete majd hogy semmivé nun tétetett. Mert ez a Pa- 
latinus a hatar várakat, és vái megyéknek Törvény 
szolgáltatásit maga hatalma alá verte , és nem tsak 
a Tsászár híre nélkül Országgyűlést rendelt, és a. 
Tsa^zár nevében segílíéget kért a szomszédoktól, 
haliéin még ezeket mégis intette , hogy ne adjanak , 
amidőn a Tsászár őket erre kérne, és titkon szö- 
velíégre Lotsátkozott a Töröknek udvari Tisztjei
vel. A Tsászárnak szándéka lön Erdélyt a Magyar 
koronához kaptsolni, és Magyar vármegyékre 
fölosztani , a mint is talált hamar az, után erre al- 
kaimatosíágot ; ipert némellyek az Erdélyiek kö
zül panaszt tettek, Bethlen Gábor ellen, és segít- 
féget kértek tóle ezen kegyetlen Ur ellen. Ugyan 
ezen okból mások a Budai Szerdár Ali Bassához 
folyamodtak, mások ismét Homonnai Ggyörgynek 
fogták pártját a hajdani híres Homonnai Vezér fiá
nak , ki az attvának példájára a Fejedelemféget 
magáévá akard tenni , és mivel a Katolika hit
nek föntartásábau buzgón munkálkodott, a Hel- 
vetika valláson lévőket, és ó hitű Görögöket éj
szaki jószágában a Római katolika hitre unszolta , 
azért a katolika Felekezetnél nagy tekintetben volt. 
A Tsa'szár elégtelennek vélvén magát arra , hogy 
ebije a viszáikodásha magát jó kimenetellel kever
hesse , 5000 katonát kére a Spanyol Királytól. Az 
alatt Bethlen segú&get nyert a ^örök P o r tá tó l , 
megnyitván néki a végen megígért Lippa , és Je
nő váraknak kapuit , és Hotnonnai seregéngyöze-
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delmeskedeít. Évre egy írást mztogattatott ki a 
Magyarok között, mellyben a Tsászárt egy hi'vte- 
len embernek , és az ö Alattvalói felzendi'tojé-rek 
mondja va:a . cs 12,000 emberrel fölső Magyar 
országba méné , oily reményícggel, hogy órásai 
a'Hajdúkat párt ütésre gerjesztik a Tsászar ellen, 
és n mellé állanak. De midőn ezek hozzá nem ál* 
lanak , viszszament., és kezdé tselekedetct Kö vet 
által ív 'hitegetni a T ászár előtt. Ez pedig ázom* 
ban engedőimet kére a Sznl'ántól a Fejedelemnek, 
mint a’ fegyvernyugvás fölhon tójának megbünte
tésére. De itt szinte oüy keveset ért kérése , va
lamint a Spanyolok királlyánál. Azért jó móddal 
megeggyezett véle , és néki engedte mind azon 
Magyar országi vármegyéket, a >mellyeker az 6 
előttvalói bírtak, úgy mindazonáltal, hogy soha 
azokat el ne szakas za az országtól, és ó néki 
segítségére légyen minden ellenség ellen, kivé- 
vén a Törököket.

§· 172. '
Ferdindnd a M agyaroktól Királynak válasz

ta t ik.

A Spanyolok Királlyá ugyan oda /gérte a Tsá- 
szárnak azon katonákat, kiket az előtt segi fégül 
küldött a ’-Velenczei hadakozásra , hogy azokat a 
Magyar oYszági koronázásnak báto.íagosbb vég- 
benvitt lé'e rendeltetett sereghez kaptsolhassa De 
a Tsászá i Udvarnál lévő Spanyol Követ azokon 
hamar kiadott , és széljel eresztette. Ez a törté
n e t , és a betegfég nem engedte hogy a Tsászár 
JPosonyba menne, mindazonáltal mégis a Xm Her*



czeget Clesel Kardinálissal eggyütt a kirendelt 
bynlésre elküldötte , és a Kardinális áltál elejébe 
adatta a Nemzetnek, hogy ö ,  és az ö Testvérjei 
általengedték az örökfégct Ferdináildnak, és azért' 
kíványa a Rendeknek voksa által néki Magyar or
szágot is megszerezni. Ezek eleimén semmi ked
vet nem mutatlak a Tsászár kívánfágának t e l j e 
sítésére, és az után is nem akartak előbb a vok
solásra ereszkedni, mint sem ujj Palatinus válasz
tatnék , némelly zálogos várak Ausztriától ingyen 
Viszsza adattatnának, a külső országi katonák az 
országból kimennének , és a határok eligazíttat- 
nának. De a Kardinálisnak mesterféges okoslága, 
és a katonafág, mellyet a Tsászár alá küldött, 
mérséklették, a Rendeknek kívánságaikat, úgyhogy 
elégfégesnek lenni ítélnék mindnyájan , ha a Feje ·̂ 
delem mindeneknek bétöltésére írás által magát 
kötelezné. Azt különösen kívánták, hogy a Tsá
szár életében ennek és az országnak akaratja nél
kül az ország dolgaiba, Ferdinánd magát ne avas
sa. Melly kívánságot minekutánna a Király jóvá 
hagyott , és megerősített volna esküvéssel , meglett 
a Király választás, a Koronázás, és a Palatinus 
választása. Ez most Forgács Zsigmond le t t ,  egy 
katolikus Mágnás. (16. Máj. és i. Jun. 1618)·

5· 1 7 3 ·

A  Tsehek pártot ütnek.

A Király választással annál inkább küllőit sietni 
Ferdinándnak, és a Tsászárnak , mennél veszedel
mesebb volt a pa'rtütés, amelly éppen akkor tá-
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madtt a Tsehek között. A Tsászár tudniillik, P rá 
gából Bétsbe méné lakni, és maga helyébe égy 
Helytartószéket rendelt, melly a Rendeknek, és 
Protestánsoknak Rudolftól engedtetett nagy Jus
saikat alább szállítani igyekezett. A Rendek ezen 
Jussaiknak föntartására titkon szövetféget tettek a 
többi tartományokban lévő Protestánsokkal, és 
még egynéhány Protestáns Herczegekkel Német 
országban. Fölfegyverkeztek, és magok magok
nak lettenek B írái, mivel uémellyeket a Helytar
tó Tanátsból hazaárúlóknak ítéltek, és őket a ré· 
gi és elavult Tseh szokás szerént 23. Marcz. a Ta- 
nátsház ablakjáról a Prágai várban levetettek. A 
Tsászár öreg, és beteges Volt, és a zendülésnek 
következésit előre általláta. Azért kegyesen bánt 
vélök , gyengén megfeddette őket, és azt paran- 
tsolta, hogy a katona gyűjtést félbenhagynák. De 
ezen kegyesfégnek nem volt- foganatja ollyaii em
bereknél, kik a Németek, Német Alföldiek, az 
Erdélyi Fejedelem, és más Protestánsok ígéreté
ben bíztak , és léitek Ferdinándnak , és a Jesuiták- 
nak uralkodásától. Azért még tovább is hozzá lát
tak a készületekhez, és midőn a Tsászár egy fe
löl Tseh országba; más felől Fcrdinánd Morva 
országba sereget küldene ezek Tsaszlav mellett 
megverték mind a kettőt, bérontottak Ausztiiába , 
és ott a Protestánsoktól seg/tféget nyertek. Aján
lották ugyan, hogy leteszik a fegyvert, hogy ha 
a Tsászár széljel botsátja seregét, és őket előbbi 
szabadfágjokba viszszateszi: de a Tsászár méltób
ban azt akarta, hogy először ők tegyék l e , és 
ígérte, hogy a jövő esztendőn 14. Aprilisfcen Eger
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ben Tseii országban Gyűlést t a r t ,  és ott. meg-
eggyez vélók szabadfa'gjok eránt.

§· 174·

Clesdnek megfogaitatása. A  Tsászár Halála,

Ferdinand Király nagyon megboszonkodott Má
tyásnak szelédfégén ; mert a Tseheket úgy nézte', 
ínint eretnekeket, és azért fegyver adtai kívánta 
kiirtani. Illy szándékkal volt Dietrikstein Kardi
nális i s ,  egy a Tsászári Fő udvari Tisztek közül,, 
és nem külomben, mint Ferdinánd, hadat taná- 
tsolt. De Clesel Kardinális ellent állott mind a 
kettőnek, mondván: hogy most éppen nem volna 
tanátsos"erőszakhoz nyúlni, mivel sokkal nagyobb 
volna az Ausztriai Háznak, mint a Protestáns ren* 
deknek részéről a veszedelem , és ha mindjárt ké- 
sedelmesbb is ; de sokkal bizonyo-bb mód lenne 
eggyenként a Protestáns hatalmasbb urakat hízel- 
kedés, pénz, és tisztfégekre való emelés által el
húzni a Protestáns Vallástól, mint sem fegyver
rel kiűzni az országból, avagy éppen siiba taszí
tani. Ferdinánd , aki Cleselt már az előtt is gyű
lölte , mivel a Xsászár szolgalatjáért .mindeneket 
föláldozott, és ö volt eggyik a többiek közül, 
aki meggátolta·, hogy 0 ne léphessen Rudolf ha
lála után az örökfégbe, maga szobájába hívatta, 
cs megfogattatván bépatyókálva Tiroiisbau vitette. 
Ezen tselekedeten· megijedtt a Tsászár; de még 
inkább a Felefége. Mindazonáltal amaz titkolta 
haragját, mivel betegfége nem engedte, hogy ha
talmának föntartásáról gondolkozzék. De aTsászár-

né
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né még nem tarthatta  m ag á t, hogy Ferdinándnak 
szemébe ne mondaná * hogy szándéka volna az ö 
Férjét trónusától m egfosztani, és ugyan ezen ok
ból vitette volna el a Tsászárnak leghívebb szol
g á já t, mivel ez ötét megakadályoztathatta volna. 
A bánat nem sokára véget vetett a Tsászárné éle
tének , és három holnap múlva utánna a Tsá- 
szárénak is. Cleselt Ferdinánd hoszszas ellentál
lá si után kénteleníttetett a Pápának, és a Kardi
nálisok gyülekezetének közben vetésére szabadon 
botsátani , akik minden ellene tett vádolások alól 
fölszabadították, és az 6 Ausztriai Püspökfégének 
megtartásában védelmezték'. Utoljára mag^ a Ki
rály is nagy előmenetellel követte tanátsát Ma
gyar országra nézve; mert a szerént a Tsászár 
sok hátalmasbb Protestánsokat minden erőltetés 
nélkül a Katolika hitre té ríte tt, ezek pedig a ma
gok alattvalóikat.

II. F E R D I N A N D ,
§. 175.

Tseh ország , és Ausztria pártot üt.

F erd inánd  olly rósz állapotban volt uralkodásá
nak elején, hogy m indnyájan, kik az igazgatás 
állapotját értetek , azt vélnék, hogy örökre vége 
szakad az Ausztriai Ház birodalmának. Azon ke
vés számú seregét, amelly Mátyásnak halála után 
reá m arad tt, Budveisz , és Krumau között a Pár
tosok békerítették. Alattvalói öszveféggel ellene 
fegyvert fog tak , és a Kamara jövedelmét letartóz
tatták. Katonái nem akartak szolgálni, m ivel 
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zsoldjok ki nem fizettetett. Az Erdélyi Fejede
lem is a pártos Magyarokhoz, Tsehekhez, és 
Ausztriabéliekhez állo tt ,  a Törököket, és Tatá
rokat híván maga mellé segítfégüí. Német or- 
sza'gból nem várhatott segitiéget; mivel olt a 
Vallásbéli had majd minden órán elkezdődött, és 
a Protestánsokból álló hatalmasbb felekezet több 
gondot okozott a Katolikusoknak, mint sem 
hogy ezek segitiéget adhattak volna néki. A 
Spanyol Királyt nagyon nyomta a Német Alföl
diekkel való hadakozás , és annyira kifogyott min
denéből , hogy ujj katoriafágot Német, vagy Olasz 
országba éppen nem küldhetné. Utoljára a Ki
rály szabadítása eggyediil egy hadi erőnek men
tül előbbi fölállításától függö tt : de az ö Frigyes
sel, ámbár legjobb szándékkal volnának is ,  még
is egynéhány holnapók alatt alig tudtak annyit 
elől állítani, amennyi sziikféges volt oltalmára. 
Tariátsosi ugyan, és frigyes társai javasolták, 
hogy az eddig siorongattatott Protestáns Alatt
valóinak, azonnal adja meg a vallásbéli szabadfá- 
g o t ,  és aTsehek, ’s Magyarok panaszin ha mind
já r t  magának valamelly kárával is, könnyebbi'ttsep: 
de ö állhatatos maradtt ezéljábán, és azt mondotta, 
hogy inkább kíván koldusfágra jutni ; sött akármi- 
nem ή halállal meghalni, mintsem a Katolika Anya- 
szentegyházon kívül más Vallást tartományiban 
megszenvedni. Föltette magában , hogy magzatit 
valamelly erős várba küldi Tirolis Gróffágban, 
maga azonban azon lészen, hogy megnyervén a 
Tsászári koronát, a Baváriai, ’s Szaxoniai sereg
gel Ausztriát, és Tseh országot viszszavegye. Az
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δ ellenfégei látván, hogy semmi vallásbéli türe- 
delmet nem várhatnak tőle, elkeseredvén, azt végez, 
t é k , hogy megfosztván tartománnyaijtól, magát 
egy szerzetes házba zárják, gyermekeit pedig Lu
theránus módra neveltessék , és tartományait külö
nös független részekre fölosztván , végét szakasz
szák az Ausztria Ház birodalmának. Ez az utol
só gondolat azokra nézve, akik ezt jónak ítélték, 
nem volt oktalan; mert kitetszett jövendőben, 
hogy a katolika hitnek el kölletik veszni Német 
országban, hogy ha az Ausztriai Ház nem védel
mezheti. A Király egy volt a legnagyobb Uralko
dók közül abban az időben ; ki nem fogott rajta 
senki a politikában, előllátásban, és tapasztalás
ban ; és mindnyáját föllül haladta erős maga el- 
szánásával, bátorsággal, és állhatatosíaggal. A 
munkában fáradhatatlan volt, a serényí'ég Őtet 
soha hirtelenkedésre nem vitte, ö  egy szeléd, 
kegyes, és adakozó Ur volt azokhoz, akik véle 
egyaránt gondolkoztak, de egyszersmind Dagy 
ellenfége minden külömböző Vallásoknak. A Ba- 
váriai Herczeg, akit ö legelőször is segítfégül hí
vo tt ,  feje volt ugyan a katolikus Német felekezet
itek ; de ez nem nézett olly annyira a maga Anya- 
szentegyházának hasznára, mint a Király. Azért 
mind addig meg nem mozdult seregével, vala* 
meddig a maga hasznát nem láthatta , és hogy 
héjába ne légyen hadi költfége, az Ens vizén föl
lül lévő részét Ausztriának előre elfoglalta. A má* 
sodik Frigyessé volt maga az Augsburgi Vallás* 
nak feje , tudniillik: a Szaxoniai Választó Her- 
czeg, minekutánaa a Királytól fölső, és alsó Lu«
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záeziát zálogul nyerte. De mivel mind a kettő 
elégtelennek látta magát a Tseh, és Ausztriai 
Rendek ellen , eggVik se mert először hozzáfogni 
a hadakozáshoz; hanem otthon vesztég tillvén, a 
Királyt magára hagyta. Ferdinand ugyan a Tsehek- 
nek régi Privilegioinát megerősítette , és botsána- 
tot ígért nékik az engedetlenfégért: de mivel a 
Rendektől tétetett Directorokat nem akarta magá
val Eggyütturalkodóknak ismérni, bé nem véte
tett ajánlása, sött választása, és koronáztatása, 
mivel nem ment köz akarattal véghez, helytelen
nek hirdettetett. .Azon ország gyűlése, mellyet 
még MáLyás rendelt nékik Egra városába, egy 
ujj igazgatás módjának fölállítására szolgáltatott 
alkalmatosfágot; mert ott köz akarattal az a vég
zés lön , hogy Morvában , és a többi Ausztriai 
Német tartományokban a Katolikusok , és a két 
Protestáns vallásúak eggyenlö szabadfággal élje
nek , az ország Rendjeiből Directorok állíttassa
nak , akik fő ország Igazgatók légyenek; a Prelá- 
tusok minden gyűlésekből, és ország dolgaiból 
kirekesztessenek· Gróf Thurn Henrik M áté, a 
T&ehek , Morvaiak, S l e z i a , ’s Ausztriabéliek Ve
zére Bétsnek indú lt , és a Király meggyózetteté- 
sét olly könnyűnek tar to tta , hogy külömbféle ked-* 
vezö királyi ajánlásokat még tsak hírévé se adta 
a Réndeknek, Már előre elvégeztetett, hogy az 
Erdélyi Fejedelemnek Magyar ország; Tseh or
szág egy Német Protestáns Herczegnek, és a 
Tsászárfág a Szabaudiai Fejedelemnek adattassék. 
De ez az utolsó , és más külömbféle Herczegek az 
ajánlást el nem fogadták. Végre Friderik a Német



országi Palatinus reá hagyta vetetni m ag á t, hogy 
a Tseh koronát elfogadja , kitol azt rem énylék, 
^hogy δ benne nagy Védelmezőjét leli az o rszág , 
mivel δ Veje volt Anglia R irállyának, és Barátja 
a hatalmas Német Allföldieknek. De éppen ez a 
Herczeg tette semmivé a Confcederátiót rész sze
ré n t;  mivel maga Református lévén, üldözte a 
Luthera'nusokat, és ezá lta l őket, valamint a Sza- 
xoniai Választó Herczeget is maga ellen haragra 
ind íto tta ; rész szerént pedig , mivel Ferdinánd 
Király ez által alkalmatosfágot nyervén., Válasz
tó  H erczegfégét, és tartom ánnyát a Baváriai Her- 
czegnek oda ígérte , melly által azt nyerte , hogy 
tőle serény , és hathatós segítféget venne.

§. 176.

A  Protestánsok, és Katolikusok viszálko- 
dásai. ·

A Magyarok még 'egynéhány holnapig hívek ma
radtak a K irályhoz, és azért sokan zászlója alá 
állottak a Morvák , és Tsehek ellen. De m indjárt 
az első Gyülekezettel, amelly Julius elején Po- 
sonyban ta r ta to tt, megváltoztatták szándékjokat. 
A Magyar Nemzetnek nagy része Protestáns vala: 
de nem m ehetett elő szándékában , mivel a P rí
más , és Palatínus buzgó Katolikusok voltak. 
A m az, tudniillik a P rím ás, Pázmány Péter v o ít, 
aki Váradon (1572.) született. Ez egy tanúit és 
nagy udvari ember v a la , a kiben mind azon esz
közök föltaláltattak, mellyek a hanyatló Katolika 
Hitnek föntartására kívántattak, tudniillik: a fá-
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radhatatlan buzgófág minden ellenkező vallásnak 
kiirtásában, a tudomány, akészfég , és kívánfág, 
hogy írásban vetekedhessen a hitről másképp gon
dolkozókkal ; az ékes szóllás, végre a m ódos, és 
kellemetes társalkodás, mellyel maga értelmére 
vonzott többj ellenkezőképpen gondolkozó embe
reket, a) Ez a Férfiú, még mint az Esztergofni 
Forgáts Érseknek főbb Tanátsadója , azon írási ál
tal , mellveket a Zolnai Protestáns gyülekezetnek 
végzési ellen közre botsátott,  a Katolikusoknál, éi 
az Udvarnál olly nagy nevet szerzett magának, 
hogy Forgáts halála után 1615. az első Ersekfégre 
emeltetnék. Ez után a prédikálló , és tanító szé
kekből czáfolta a Protestánsok tan í tá sá t ; prcdi- 
kácziós, és más erköltsi , vagy religióbéli köny
veket irt anyai nyelven eddig a Katolikus Papok
nál lévő szokáson kívül, hogy az újjfágon kapó tu
datlanok a Protestáns Magyar könyvektől elhúzat- 
tatnának : az Egyháziakat munkásfágra , és hoz- 
zá'jok illendő szokásokra vezérlétté: elvett a P ro 
testánsoktól hat templomokat, és megtiltotta né
kik a Katolikusokkal egy helyre való temetkezést. 
Nehezen esett ez ó nékik, és panaszolkodtak a 
Palatínusnak, kivált a temető helynek, és pom
pás temetésnek megtiltásáért. De ettől'kedvetlen 
feleletet vettek. Λ panasz azután az Ország gyű
lése elejébe terjesztetett, és a többi közt említte-

a) IIaranyi tír  Ment. Unngarorum scriptis edi
tis notorum P. ITF p. 54. Péterffy sacra Concilia 
Eccl. Rom. Cathol. in R, Hungáriáé celebrata T. 
I. pag. 21p.
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tett a Kassai, és Nagyszombati Jesuiták Colle- , 
giumának fölallittása is. Pázmány, és a Katoli
kus Felekezet a templomok eránt tétetett panasz
ra hasonló panaszszal feleltek meg, tudniillik: 
hogy a Protestánsok szinte annyi templomoktól 
fosztották meg a Katolikusokat; a Jesuitákról pe
dig azt mondották: hogy mivel ezeknek nem máj 
engedtetett meg, hanem hogy az épületben lak
hassanak, és a jószágnak jövedelmét húzhassák, 
az ö fölvételek által Rudolf Tsászárnak a Religió- 
ról hozatott Törvénnyé meg nem sértetödött. A 
Protestánsok meg nem elégedvén ezzel a felelet
tel, nagyon panaszolkodtak az ország rendelései
nek más felé való tsavaritásán, és az erőszakon. 
De midőn a Katolika Felekezet nékik nem enged
n e ,  és fegyverrel fenyegetódne , a dolog elinté- 
zete más időre halasztatott. A Palatinus, Ferdi
nand Királynak kérésére, Thurn Grófot, és a 
Morva országi Directorokat a fegyver letételre 
bírni igyekezett: ellenben ezeknek kérésekre az 
ellenök vitézkedő Magyarokat Ferdínánd seregétől 
viszsza ném hívta, és véghez vitte , hogy a királyi 
Követek Konstantinápolyban a Magyar Rendektől 
hatalmat nyernének a fegyvernyugvásnak meg- 
hoszszabbítására.

$* 177·
A  Thehek B etset mennek ostromolni.

A Posonyi Gyűlés folyása a la t t ,  eltökéllette ma
gában a pártos felekezet, hogy azonnal megindul 
Bétsnek ostromlására. Mellyet hallván Ferdínánd, 
«etett a városba, hogy a védelemre ki'vántatott

C c 4
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készületeket mentül előbb megtehesse. Az Ausz
triai Rendek minden bejárásokra őröket állítot
tak ,  hogy semmi külső országi ellenfég tartomán- 
nyokba ne üthessen. Thurn Gróf a Tseheket, és 
Morvákat Bétsnek egész a külső városáig vitte, 
de minden ostromló ágyók nélkül, mivel azt vél
te ,  hogy a lakosok igéretjök szerént eggyik ka
put előtte megnyitják. Ezen zűrzavar közt a Béts- 
ben tartózkodó Rendek minden béjelentés nélkül 
a Király szobájába mentek, és kemény szemre há
nyásokat tettek néki. (6. Jun. 1619.) A Király 
már elveszetnek vélte m agát,  és voltaképpen mint 
egy fogva tartatott. De a dolog egy megfogha
tatlan módra egyszerre megváltozott; mert a 
Kendek látván egy vasas Német tsoportot jönni a 
vár piaczára, megijedtek, sietve lementek a vár
b ó l ,  és a városból mindenestől kitakarodtak, ta
lán mivel a Fejedelmet erősebbnek tartották, 
mint sem vala. A félelem hirtelen elfutotta az 
egész várost, és az öt száz Vasasok, akik Jegye
dül tsak a várat őrizni jöttek vala , a kapukat el- 
állották. Azért kíntelenittetett Thurn Gróf, ki az 
ostromlásra nem tett semmi készületeket, viszsza- 
menni. A Király Frankofurtba méné, ahol (28. 
Augastusban) Római Tsászárnak választatott. 
Ezen választás által egészen által esett a vesze
delmen; mert midőn egy felől némellyekben en
gedne a Német Fejedelmeknek , más felől pedig 
büntetéssel íenyegetődne, és mivel ekkor tájban 
a Szultán magát elégtelennek tartotta a Tsászár, 
és a Birodalom ellen ; így a Török portára , és 
Az eggyesült Kémetekre nézve valamennyire bá-
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torfágban lehetett. Nagyobb volt készfége a Spa
nyol Udvarnak, és a Szaxoniai Választó Herczeg 
reményféget vévén, hogy a Güliki örökfégébe fog 
segíttetni, készült béütni Tseh országba. A  Tseh 
Directorok mind ezekkel nem törődvén, a Rhe- 
nnsi Friderik Palatínust Királynak választották, 
és megkoronázták. 25. Oct. 1619*

178.
Bethlen pártjohat fogja a Protestánsoknál·. 
Az ujj Tseh Király, és az 6 Rendjei az újjabb 
szövetfég szerént segitféget kívántak Bethlen Gá
b o r tó l ,  és kérték, hogy eggyesíttsemaga seregét 
a Törököfcévél, és Tatárokéval, és indúljon men
tül élőbb hozzájok. Még előbb, mint sem ez tö r
ténne , eltökéllették magokban a Magyar Protes
tánsok, hógy azon szabadfágot, mellyet a Pala
tínus , és $z ország Gyűlése megtagadott tölök, 
fegyverrel viszsza szerzik, egyszersmind véron
tássa l, és pusztíta'sokkal állanak boszszút a meg- 
gyaláztatásért. Az Erdélyi Fejedelem, a kitol e’ 
végre kérettetett segedelem , mind a Magyar , 
mind aTheh felekezet ajánlásit örömmel fogadta , 
Követet küldött a Portához segitféget kérni, és a 
Szultánt a Magyar fegyvernyugvásnak fölbontásá
ra bírn i, azomban maga számos sereggel a Tiszán 
által méné. Mivel ö egy jámbor, és tanúit Re
formátus volt, tehát a Protestánsok minden bi- 
zodalmokat ö benne helyheztették, és olly számo- 
sánsereglettek hozzá, hogy tábora 60,000 emberre 
nevelkedne. Egy a Magyar Mágnások közül Szétsi 
György, Bethlen felekezetéböl, Jaszó várára ü tö t t ,
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és némelyeket az Egri Kanonokok közül megölet· 
tetett, kik a Törököktől lakóhelyükből kiuaettet- 
vén, ide futottanak. A följebb említtetett Gióf 
Homonnay György, aki most már Ország Bírája 
v a la , ellene állott ugyan ; de hátra verettetvén ~ 
kíntelen lett magát Lengyel országba vonni, melly- 
re a győző rész jószágának esett ,  azt földúlta, 
és Kassán némellyeket a Jesuiták közül, más Esz
tergomi Kanonokokkal eggyütt megölt. Ez a ke- 
gyetlenfég úgy megrémítette az Érseket, Püspö
köket, és Prelátusokat, hogy mindnyájan Győrré, 
avagy Bétsbe futnának. Azért parantsolá Bethlen 
egy Magyar Mágnásnak, tudniillik : Thurzó Im
rének, hogy foglaljon el minden püspöki, és kla- 
stromi jószágokat, és adja azokat által a világiak
nak. A fölső Magyar országi Rendek Kassán gyű
lést tarto ttak , (20. Sept. 1619.) a mellyen Beth
lennek az előbb említett rendelését jóvá hagyták ,  
a Klastromok jövedelmeiből esztendőbéli fizetést 
rendeltek fölső Magyar ország Kapitánnyának, 
avagy Helytartójának ; az Archívumokat elszedték: 
a Papoktól; azokat, kik a Religió miatt Lengyel 
országba futottak, viszsza hívták , és a Katoliku
sokat mind addig a nyilván való hivatalokból ki
zárták , míglen a Protestánsoktól elidegenített 
templomokat, és jószágokat viszsza nem téríte
nék. Egyszersmind azt vitatják vala Bethlennel 
eggyütt, hogy szükíegból nyúltak a fegyverhez, 
mivel a Király tnpg nem tartja a Törvény t,  a Ka
tolikusok pedig az ö Privilégiumaikat félre magya
rázzák , és ez által azokat semmivé tenni igye
keznek. Ezen okoknak megczáfolására az akkori
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Palatinos Forgáts több írásokat botsátott közre, 
intvén a Hazafiakat , hogy fogjanak fegyvert a 
Királyért, és légyenek hozzá hívek; mindazonál
tal foganatlan lett intése, és a Király oltalom nél
kül maradtt. Szétsi Ujjvárt foglalta e l ; Bethlen 
pedig Nagy Szombatot. Rédei Ferencz nyolcz 
ezeret v i t tT seh , és Morva országba. Leopold Fő 
Herczeg ezer embert küldött Po'sonynak védelmé
r e ,  akiket mindazonáltal a várnak, és városnak 
Tisztviselői bé nem eresztették, Bethlen pedig az- 
titán széljel űzött. Mindjárt ez után a Lakosok 
eggyiít kapuját a városnak Bethlen előtt megnyi
tották, mellyre a Palatinus aki ekkoron a várban 
tartózkodott, megbékült a Protestánsokkal, ál
tal adta a várat Bethlennek a szent Koronával 
eggyütt, és véle Gyűlést tartott. (13. Nov.) Ezen 
a Gyűlésen a Fejedelem találmánnyá szerént szö- 
vetfég köttetett a M agyar, Tseh , Slezia, Morva, 
Luzáczia, és Ausztriabéli Rendek között, melly 
szerént a megnevezett tartományok egy Köztársa- 
fággá változnának. Ezen szövetfégnek örökké tar
tandónak kölletett lenni, és minden ötödik eszten
dőben megújjíttatni. Közönféges oltalomul egy kis 
fon álló sereg rendeltetett, amelly mind eggyik 
tartománynak, a midőn a szövetfég miatt sérte- 
gettetnék oltalmára szolgálhasson. Fogadás téte
tett mindnyájak közt,  hogy eggyik tartomány se 
álljon el a többitől, avagy különös békeféget, ’s 
hadat ne készíttsen: mégengedtetett minden tar
tománynak , hogy maga Törvénnyé, ’s Jussai sze
lént éljen, és ha valaki jószágát elvesztené , tar
toznának a szövetfégesek azt közakarattal helyre-
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álljtani. A Fejedelem czélja az volt, hogy Tseh , 
és Morva o rszág , mivel magának nem volt annyi 
jövedelme, hogy abból a.Királynak illendő tar
tására , ás a határon lévő váraknak oltalmára ele
gendő költféget rendelhessen, 30,0000 forintot 
adjon esztendőnként ^ és ha a Tsászár, és az δ 
Háza az Ausztriai FÖ ^íerczegféget elfogja vesz
teni »engedje m eg, hogy ezen tartomány Magyar 
országhoz ragasztassék. De ez a Tanáts abban ma- 
J 'adtt; mert Friderik Király, a midőn a Fejede
lem Követje Prágába érne, viszszament hazájába. 
A F'ejedelem ugyan fogadta a Tseheknek , és Ma
gyaroknak, hogy a fegyvernyugvást még tovább 
is megtartja a Törökök, és Magyarok közt: de 
még inkább azon dolgozott, hogy ezt a Szultán
n a l , és Di'yánual fölbontássá, hamis Szeneteket 
ktildvén nékik, mintha a P á p a ,  a Tsászár, a 
Lengyel, és Spanyol Királyok a Porta ellen táma
dó szövetféget kötöttek volna. Szerentséjére az 
országnak, sok baja volt Ösmán Szultánnak Len
gyel országgal, és a F'ejedelem hatalmát igen ke
vésre betsülte. Azért noha esküvéssel fogadná 
a P o r ta ,  (3 . Nov. 1619.) hogy a Fejedelmet Ma
gyar ország Királlyának akarja ismérni, és védel
mezni : mindazonáltal semmi parantsolatot sem 
adott a napnyugoti Törököknek a hadra kele'sre. 
A Magyar Rendek ugyan magok részéről is ren
deltek egy Követet a Fejedelem Követe mellé, 
és a segítfégnek könnyebb megnyerésére Fülek, 
Szétsény, Nógrád , e$ Vácz várait oda ígérték a 
Törököknek: de hathhtósbb volt a Tsászári Kö
vetnek igyekezete, és azon kívül, hogy semmi
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segítféget se nyertek, még az. a kár is érte Okét, 
hogy Váczot elvesztették; mert a Budai Bassa 
a más nyáron elvette, és viszsza sem adta. Az 
alatt a Tsászárí sereg száma annyira nevelkedett, 
hogy az Gróf Dampier vezérlése alatt az Erdélyi 
Fejedelemnek ellene mehetne , azért Köptsénv mel
lett rajta győzedelmeskedett. Ugyan akkor Ho- 
monnay is nyolcz ezer Lengyelekkel, és két ezer 
Magyarokkal fölső Magyar országba rontott, meg
győzte az újj ország Kapitánnyát, Rákóczi Györ
gyöt , és Kassa táját kipusztította. De Dampier 
kintelenítletett magát hátra vonni a gyözedeiein 
Után ; mert az alatta katonáskodó számos Magya
rok a Fejedelemhez állottak ; ez pedig víszszament 
Lengyel országba, mihelyt Bethlen ujj sereget 
küldött ellene,és meghalt mindjárta más esztendőn. 
Ez után Bethlen utánna esett a Tsászári seregnek; 
de mivel ezt sehol utói nem érhette; a maga se
redét pedig az éhfég, és betegíégek vesztegették, 
miv'Si-Au-sztriában Béts, és Posony között minden 
kipusztíttatött, tehát azon kívül, hogy semmit 
nem nyerhetett' még a katonái közül is sokan 
tőle elpártúlának. Ö ugyan egész Bétsig ment, de 
olly rósz állapotban, hogy három napok után kin- 
teleníttetett a külső városból kitakarodni, és no
ha beljebb menne Ausztriába a szükieges élelmet 
megszerezni: mindazonáltal a józan ész hozta 
m agával, hogy onnan is mentül előbb viszszatér- 
jen. Viszszamenetele közt Sopronyt elfoglalta, 
és ismét Posonyba m en t , hogy hozzá fogjon a 
följebb említett gyűléshez. Szinte e’képpen ment 
viszsza BétsbŐl az ö Frigyese is Thurn Gróf, és
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inivei az alatta lévő Magyar katonák fekélyesek 
lettek, kínteleníttetett őket elbotsátani, és Kis 
M árton, ’s Soprony közt fekvő falakba szállítani. 
Mind a kettő kifogyott erejéből, ,és igyekezett 
időt nyerni a sereg gyűjtésre, hallván, hogy egy 
Lengyel országi sereg, mellyet a Tsászár foga
d o t t ,  Magyar országon által Német ország felé 
útbau légyen. Még szükfégesbb volt a Tsászárnak 
a nyugodalom, azért semmit el nem m úlatott,  
valamit szükfégesnek ítélt a Fejedelemmel teendő 
fegyvernyugvásra. E’végre Bethlent Magyar or
szág, Herczegének nevezte, (12. Jan. 1620.) mel
lyet ő nagy pompával elfogadott, megajándékoz
ta némelly drágafágokkal, és végre három fer
tály esztendeig tartandó fegvernyngvást kötött 
véle olly. m ódon, hogy a Lengyel országi segít- 
fég bé ne jöjjön Magyar országba, és a Tsehek 
a fegyvernyugvásba béfoglaltassanak. a)

5. 179.

Bészt ereze - Bányán M agyar Királynak vá- 
lasztatik.

A  Tseh^ és Morva országi Követek, akik a Po- 
sonyi Gyűlésben jelen valának, elvévék magokkal

a) Khevenhiller T. IX. p. 935. Závodski Dia
rium p. .376. Bethlen 1620. ezt a Titulust verette 
a pénzre. S. Rom. Imp. et Transilvaniae Princeps, 
Oppoliae,' Ratiboriaeque D u x ; mellyet mindazon
által f é l  esztendő máivá fö lvá lto tt a szokott 
Magyar T itu lussa l Schmeitzels Erläuterung golde·
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A Magyar, és Tseh országi kölönös .eggyesülés- 
ről szólló Levelet a följebb említett titkos föltéte
lekkel eggyütt, és a Királynak adták, aki ezt 
Prágában nyilván fölolvastatta. De ennek se ö , se 
a T seh , vagy a Magyar országi Rendek alájá nem 
írták magokat. A T sászár , a Fejedelem, és a Ren
dek Gyűlést rendeltek a jövő nyárra Besztercze 
B ányára , mellyen a békefég helyreállításán dol
goznának. Ezen a Gyűlésen sok Tsászári , Len
g y e l , Erdélyi, T seh , Sleziai, Luzácziai, Mor
vá i,  ’s Ausztriai Követek jelentek meg. A Tsá- 
szári Követek jól tudván, hogy az 6 Utóknak se
rege légyen legaláb annyi számmal, mint az el- 
lenfégé, nem akartak eggyezésre ereszkedni a 
Confederatusokkal; a Magyarok pedig nem akar
tak vélök eggyezni különösen. Az utolsók azt a 
kinyilatkoztatást tették, hogy a Lengyel Kozákok
nak általmenetele á l ta l , a melly nagy ártalmára 
volt a Zolnai lutheránus Lakosoknak, a fegyver
nyugvás megsértetett; azon kívül a Tsászári Kö- 
vetfégról szólló Levélben találtatott némelly kifeje
zéseken is nagyon megindultak. Úgy látszatott 
ugyap , hogy ezen idegenfég helyre fog állíttatni,

ner und silberner Münze von Siebenbürgen. S. 67. 
Hogy ő Magyar ország Herczegének neveztetett lé
gyen ,’ maga a Tsászár; megvallja egy Levélben Ká- 
zynál a 246. levélen: de ennek a pénzeken sem
mi jelét se lehet találni. Λ ζ  16*9. esztendőben 
e’ következendő szavak olvastattak rajta: Gabriel 
Bethlen Dei gratia Princeps Transilvaniae, par
tium R. Hungáriáé Dominus, et Siculorum Comes,



mivel a Követek hatalmat vettek az Udvartól azok
nak mentegetésére, és megjobbítására. De mivel 
a Magyarok sajdídották, hogy ez a Követfég 
tsak az eggyezést hátráltatja , és a Magyarokat 
a többi Confederátasoktól igyekezik elválasztani, 
magokat hátra vonták, és a Tsászári Követek 
kíntelenek lettek eltávozni. Egy Török [Követ, 
aki éppen akkor érkezvén Beszterczé Bányára, né
k ik , és a Tseheknek segitféget ígért, ösztönt nyúj
tott szándékjok mellett való megmaradásra, melly- 
re a Confederátusok is eggyes akarattal alkalma
tos Férjfiakat utasítottak Konstantinápolyba, akik 
nyilvánvaló szövetféget tennének a Portával. Min
den religióbéli Magyar Rendek kötelezték mago
kat a szoros eggyet értésre (14. Jul. 1620.) és 
számkivetésre íté lték , ha valaki ki merné magát 
vonni a társaságból. Erre ország gyűlést tartottak. 
Azon Bethlen Gábort magok Kirájlyának választot
ták , harmad napra eggyesítették magokat az Er
délyi Rendekkel, költsönös segitféget ígérvén egy
másnak, egyszersmind alá írták magokat egy em
lékezetes Decretumnak. Ez által Hom onnay, és 
az Esztergomi Érsek rtíás két urakkal eggyetem- 
ben , mint rósz Hazafiak számkivetésre ítéltettek, 
mindenféle Egyházi jószágok elfoglaltattak , és a 
határ vároknak fönntartására rendeltettek; éggyedűl 
tsak három Püspökfégek, úgymint: az Egri , jGyöri, 
és Nyitrai hagyattalak meg 2000 forint fizetéssel 
esztendőnként: Rendeltettek három Pártfogók, kik 
a Katolika, Lutherána,Helvetika Religiónak fönntar
tásáról,és ezeknekJussairól gondoskodjanak ;megtil- 
tatott aPapi Renden lévöknek ez után az ország Ggű-

léséz?
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lésén megjelenni, és a Zolnán, 's Várallyán tett 
vallásbéli rendeléseik a Protestánsoknak újjra erö- 
síttettek. Alig ha mindnyájan nem tartottak at
tól , hogy a Királyválasztás semmivé lészen; mert 
a Koronázást végbe nem vitték, ATsa'szár ugyan 
a választást törvénytelennek hirdette a) , és a Német 
országi Herczeg nevet elvette Bethlentől. Ez mind
azonáltal nem kételkedett néki azt jelenteni, hogy 
mind ö néki, mind a Tseh országi Királynak ál- 
talengedi a királyi Titulust, tsak néki a két or
szág He.lytartófágáért 400,000, és 300,000 forin
tokat fizessenek. Erre az ajánlásra semmi felelet 
nem adatott. Annakokáért Bethlen táborra kelt, 
megvette N yitrá t , és kövulvctte ostrommal, yo- 
ha haszontalanul, Hamburgot, és Kőszeget. Dam- 
pier Gróf egyszerre Posonynál te rm et t ; de mivel 
agyon lövetett, a serege megrémülvén viszsza- 
tért Ausztriába. Hamar ez után a Tsászári sereg 
megnyervén ama híres Prágai ütközetet, (8 .Nov. 
íózo), véget vetett az úgy neveztetett örökös Con- 
federátiónak ; mert Friderikkifutott az országból, 
a Tsehek, és Morvák meghódolván a Tsászárnak, 
fegyvereiktől megfosztattak, Luzácziáta Szaxoniai 
Választó Herczeg elfoglalta , a Baváriai. Herczeg 
fölső Ausztriát már azelőtt birtoka alá vette, alsó 
Ausztria jó móddal megadta magát a Tsászárnak, 
az eggyesult Német Protestánsok Friderik mel
lől elállónak, a Spanyol sereg, és az úgy nevez
tetett Liga örökös tartománnyit elfoglalták, és

a) Lásd a Levelet io. 1620. Kazjr Hist. Hung.
J .  p a g .  <2,46.
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nem  találtatott senki a külső országiak közül , aki 
bátorkodna oltalma alá venni ötét', avagy ellentál- 
lani Ferdinándnak. Hallván Bethlen Frigyeseinek 
ízerentsétlenlegét, nem tudta mindjárt, mitévő 
légyen. Azért Posonyból a Koronát magával Zó
lyomba vitte. Mindazonáltal nem sokára ismét 
viszsza fordult, és Kőszeget elfoglalta. A Tsászár 
inté a Magyar Rendeket, hogy térjenek viszsza 
kötelesfégjökre, és ismérjék Fejedelmüknek Ötét: 
mellyre a Pártosok fejei megijedvén, ne talántán 
mint hiteszegettek, és pártütök még büntetés alá 
essenek, hogy ha még tovább is ellenfégesen vi
selnék magokat, a Tsászártól nyújtott kegyelmet 
örömest elfoglalták. Némelly szives jó baiáti Beth
lennek meghaltak , másokat a kevélyfég tőle elsza- 
kasztott, mivel magokat régiebb , és jobb Nemes 
famíliákból származtaknak vélték mint a Fejede
lem , kinek mindazonáltal tartoztak volna enge
delmeskedni. Bethlen ujj fegyvernyugvá'st kéretett 
a Tsászártól: de az eggyezés, melly a Franczia 
Követnek közbenjárása alatt tartatott Hamburg
ban, és Nagyszombatban, ismét félben fzakadtt, 
mivel ö a királyi Nevet le nem akarta tenni, és 
nem engedte, hogy az ö Rendjei ö nála nélkül 
részt vegyenek az eggyezé-ben. Ez a történet adott 
Forgáts Palatínusnak ösztönt a Ts ás zárhoz való 
áltahnenetelre, melly. által felekezete szemlátomást 
megkissebbedett. Szétsi, eddig a Fejedelemnek 
leghívebb Vezére , Filek várát a Tsászárnak meg
nyitotta. Gróf Bucquoy Károly, a Tsászári sereg
nek eggyik Generálisa Szakolczát (25. Jan .),  Dé- 
vént, Posonyt , és Nyitra't elfoglalta. Colalto Gróf
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megvette Kőszeget, Körmendet, és több Dunán 
alól feküvo vármegyéket a Tsászár hatalma alá 
hozott. A Török segitfég elmarad«, és a Kri- 
méai Tatár-Khán, kinek 10,000 emberrel hozzá 
kölletik vala á llani, ámbár töbször kérettetne, 
elöl nem állott. Ö ugyan némelly Morvái, ’s Ausz
triai helyfégeket a hata'roknál kiilömbféle időkben 
kipusztittatott, és Colalto a sztikfég miatt kmte- 
len lett seregét kivezetni Magyar országból: de 
mind ezekkel állandós szerentsét magának nem 
szerezhetett. Annakokáért Nagyszombatból Kas
sára futott,  és a szent Koronát az Ltsedi várban 
letette.

$j. igo.

Nikolsburgi békefég.

E z  után a Fejedelem Eperjesen Gyűlést tartott, 
de a mellyre kevesen jelentek m eg , mivel mind a 
Palatínusnak ellenző levele, mind a Tsászái i se
reg Bncquoi' Gróf vezérlése a la tt,  mind pedig a 
tsekély reményfég az dolgainak szerentsés kimene
teléről őket elrémitette. De midőn a Gyűlés alatt 
Bűcqttoi elesne Érsek Ujjvárhoz közel az ütközet
ben , mellyre az o serege Német országba viszsza- 
l é r e , Bethlen felekezete bátorfágra éledvén, ujj 
rendeléseket tett a hadnak folytatására. Még in
kább megerősítette a gyülekezetét egy gooo főből 
álló Sléziai sereg, amellv kifizettetvén hazájából, a 
Brandenburg Jágerndorfi Markgróf János Ggörgy- 
nek vezérlése alatt hozzá méné. Bethlen megvette 
Nagyszombatot Körmendéi eggytitt, és kezdé 
Posonyt ostromolni; de mivel elfogyott élése, ’s
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puskapora, haza mentek Erdélyi katonái, melly 
miatt semmi jelesbb dologhoz többé nem fogha
tott. Őszre fordulván az idő , egynéhány száz Tö
rök , ’s Magzar katonákat Ausztriába küldött, 
maga'pedig Morva országba méné: de a Tsászár 
oliy akadalyt tett néki, hogy ö azt semmi módon 
el nem háríthatná. Illy környüláilások közt szük- 
fégesnek í té lte , hogy a hadnak mentül előbb vé
gét szakaszsza ; azért megelégedett a békefégröl 
teendő eggyezéssel, amelly Nikolsburgban Morva 
országban elkezdődött, és egynéhány holnap múl
va amint kiki kívánhatta, elvégzödött. (31. Dec. 
1621) a) A Tsászár mindnyájoknak, akik ellene 
harczoltak , tellyes botsánatot ígért ,  egyáltaljá- 
ban pedig az egész Magyar Nemzetnek fogadta a 
'fövénynek , a Vallásbéli szabadíagnak, és többi 
Jussoknak szoros megtartását, úg y ,  amint voltak 
az ö uralkodásának elején. De azonban azt kíván-, 
ta ö is , hogy akik jószágaiktól mégfosztattak, 
azokba viszszatétessenek. Bethlen lemondott a ki
rályi titulusról, és a Szent Koronát viszszadta. 
Ezért Ferdinand az Opoliai, és Ratibori Herczeg- 
Bégeket ígérte néki, három Slésiai uradalmakkal 
eggyütt, és ugyan az utolsókat zálogban bizonyos 
summa pénzért;  öt ezer foréntot esztendőnként, 
Rémet Birodalmi Herczegi nevezetet, és hét Ma
gyar országi vármegyéket, úgymint: Aba Ujjvárt 
Kassával eggyütt, Bereget, Zemplént, Borsodot, 
Szaboltsot, U gotsát, és Szathmárt olly föltétel alatt

a) Kevenhüller. IX . S. 1670. Λ  Tsászár ezen 
békcjá^kötést 26. Januar. 1621. erősítette msg.
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hogy a Szerzeteseknek , és más Egyházi Renditek
nek fundátiós jószágaik viszszaadattassanak, és a 
Világiaknak szabadiág engedtessék a Relígió gya
korlásában ; hogy az úgy neveztetett Jus Patro- 
natus vagy is Egyházi fő Pártfogás és a fő hata
lom az említett vármegyéken még tovább Is a Tsá- 
szárnak maradjon; hogy a midőn a Fejedelem va- 
lamelly jószágot a Birtokosnak halála után más
nak adand, helybenhagyást kérjen arra aTsászár- 
t ó l ; hogy ezen vármegyékért a Fejedelem nem 
küiömben mint más valamelly ország Rendbéli a 
Gyűlésen megjelenyék, és hogy halála után mind 
ezen néki engedtetett tartományok viszsza esse
nek a Tsászárhoz, és ennek maradékihoz. Ez az 
eggyezés nem mindenestől vitetett tökélletesfégre 
és a Fejedelem valóíagosan tsak azt nyerte , amit 
b í r t ,  tudniillik: a vármegyéket. A Sléziai Hrr- 
czegfégek ugyan törvényes forma szerént által 
adattak néki: de Károly Fő Herczeg, a Tsászár 
Testvérje, aki ezeket örökfégéért tserélte a Tsá- 
szártól, holtig megtartván, a Tsászár öregbbig Fiá
nak hagyta testam'cntómban. Azért mondotta Beth
len , hogy a Nikolsburgban tétetett békefég bé nem 
tellyesíttetett, következésképpen mind a Török Ud
varnál , mind pedig némelly aranyokon magát 
azután is választott Magya^Királynak nevezte.

§· 181.
Sopronyi ország gyült's·.

IVTihelt az idő enged te , Ferdinánd három gyalog 
Regementet, és külömbféle lovas Osztályokat vé 
vén maga melléj Sopronyba indúlt, hogy az oda
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kirendelt Ország Gyűlésén a békeféget megerosií- 
tesse, és véget vessen a Rendek panaszinak. Ezen 
Gyűlésből a Protestánsok semmi jót magoknak 
nem ígérlek ; mivel Pázmány Érsek volt elölülője, 
ók mindazoua'ltal átlói meg nem ijedtek , hanem 
a mi} ira terjesztették kéréseiket, amennyire tőlök 
kitelhetett. Azt kívánták , hogy a Katolikus Papok , 
valahányszor az ország Törvénnyé , és a Protestáns 
Vadast illető szabadiag ellen fognak - véteni , a 
Palatínustól ítéltessenek m eg , viszszakx'vámák a 
Horvát, ’s Dalrnáczia határ varokat a Németektől, 
és ujj Palatínust kívántak: mivel Forgács Zsig- 
mond meghaiáiozott. A Tsászár azt felelte, hogy 
ö ezt kész legyen megengedni: hanem hogy a 
püspökök, és Prelatusok a Pápa hatalmában le
gyenek , és hogy Német ország még fogja tőlök 
tagadni a Török háborúra kívánt költi'égeket, 
hogy ha a határ várakat viszszaveszi a Németek
től. Javaslá nékik tehát j hogy a Pápához fordúl- 
janak, azt ígérvén, hogy Ö maga fogja őket néki 
ajánlani; mert általlátta, hogy ök ezt nem tehe
tik a’nélkül, hogy a Pápának fő hatalmát, amint 
is ö kívánta vala , meg ne ismerjék , és hogy min
den bizonnyal a Pápa ebben az ó keresőket nem 
fogja teilyesíteni. Ezen feleletre a Protestánsok 
megnémúUak, mivel a hazai történeteket, és a 
r é g i , de már a szokáson kívül való Törvényeket 
nem annyit a olvasták, hogy azokból megtanulták 
vo lna , hogy a régi Királyok a Püspököket akár 
roinémü Törvénynek általhágásáért büntették a 
Pápa híre nélkül. A határ várakat se kívántál* 
v iszua tü b h é ; mivel a Tsászár megígérte nékik,
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hogy két Magyar Mágnásokat fog a Birodalom 
Tanátsosi közé választani, akik megvisgálhatják, 
ha valóban a Német Birodalomtól adatott hadi 
költfég a határok őrizetére költetik é ? Mindazon
által ha mindjárt akkor nem i s , legalább egynéhány 
esztendő múlva tagadhatatlan volt , hogy a vára
kat maga a Király, mint Karinthiai, ’s Karnioliai 
Fő Herczeg bírta légyen , és költféggel tartotta j 
mert ezt e’ két Herczegfégek kínteleníttettek ré
szenként magokra vállalni { 162,5.),’* meg fizetni. 
A Palatinas választásán kínteleníttetett megenged
ni : másképp veszedelmes lett volna annak elmu
lasztása. Azért két Katolikus, és szinte annyi Pro
testáns Urakat adott elő , kik közül Bethlenfalvi 
Thurzó Staniszló választatott, (4. Júniusban) egy 
olly erős Lutheránus, akiről ném vala kétfég, 
hogy a Protestánsok Jussainak föntartására ele
gendő észszel, és bátorfággal bírjon. Ez mellé a 
Tsásár tizenkét férjfiakat akart rendelni tsak nem 
eggyenlo ha tál ram l a  panaszoknak könnyebben 
való elvégezésére ; de ezen ajánlás bé nem véte
t e t t ,  és mivel nagy része a gyűlésnek, vagyis a 
Protestánsok, tellyes megelégedéssel voltak ezen 
Palatínusnak választása miatt, tehát hamar vége 
lett mindeneknek. [A szent Korona Bethlentől el- 
hozattato tt,  negyven Magyar, és annyi Német 
katonák rendeltettek állandó* őrizetére, és a Tsá- 
szárnak második Felefége Montovai Eleonora véle 
( 2 6. Jul. 1622.) megkoronáztatott a). Sok féle

a) A  Pápa Követje Karajfa Cardinalis, oki 
jelen volt ezen koronázáson számtalan G/ago/itai
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rendelések tétettek a köz bátorfágnok föntártásá·* 
ra , kemény büntetések hozattak a Török Ti'ztvi- 
viselókkel, való czimborálásra megparantsoltatott 
tíjjra a Püspököknek, hogy magok személlyé sze
rént jelenjenek meg a hadban ; hatalom adatott 
a Palatínusnak , hogy legottan , ha valahol zendü
lés támadna, a vármegyéket táborba szállthassa, 
és a nynghatatlanokat, vagy Pártütóket megaláz
hassa. Az újj Palatínus Szentzre gyüjtvén a ma
ga Féléit, velők a Protestáns Ekklesiát érdeklő 
dolgokról tanátskozott, fvondolkozott egyszers
mind több Gymnásiumnak, ’s más egyébb isko- 
koláknak fölállításáról , mellyeket majd m aga , 
majd más jószágos Protestánsok kftltfégén az 
Augsburgi, és Helvetika Valláson lévő Ifjúfág ked
véért fölállította). Hallván ezt a rendelést a szom
széd tartományokban lakó nem katolikus Famí
liák , számosán jöttek lakni Erdélybe, ’s Magyar 
országba. Pázmány az Esztergomi Érsek, hogy 
gátot vetne a Protestánsok gyarapodásának, Eéts-

vyomtatni való hetükre akadtt, m ellyeket, amint 
híre vo lt , I. Ferdindnd Tsászár a Horváth ’s Dal- 
mácziai irnádfágos könyveknek nyomtatásán» önte
tett ; mindazonáltal haszonra nem ford ltta ttak . 
Ezeket magával Rómába v itte , és itt egy llliria i 
Könyvnyomtató házat állítatott fö l .  Kázi p. 203.

a) Lampe Hist, eccles. ref. in Flung. etTrans. 
p. 361. ernléti , hogy 1622 sok Anabaptisták min
den tselédestul Morvából Magyar országba jö ttek . 
Kcízy bizonyítja, hogy fiz ezerén közülök ' f  entién , 
és íXyitra táján 1624. megtelepedtek.



ben Collegiumot fundált a Jesuitáknak, mellyben 
alkalmatos Férjfiak neveltetnének a Magyar orszá
gi Missiókra.

■§., 182. .

Bethlennek második háborgása, V  megbé-
kiile'se.

Mánekutánna Ferdinand Magyar orsza'got.Ietsen- 
desítette volna azon volt, hogy a Protestáns Re- 
ligiót minden Német országi tartományokból kitö
rülje, azért a Lutheránus, és Református Prédikáto
rokat (4. Oct.) Tseh országitól kitiltotta, más esz
tendőn a Rhenus melléki Palatínust hivataljától, 
és tartománnyától megfosztotta, a Renánusi föl
ső kerületet a Választó Hivatallal eggyütt Bava
ria Herczegének ad ta ,  és Béts Lakosit a Katolika 
hitnek fölvételére kinszerítétte. Mind ezek ujj tü
zet támasztottak. Az Anglus, Franczia, és Dáúus 
Királyok öszvebarátkoztak Szabaudiának Fejedel
mével, és Hollandiával, hogy a Renusi Palatínust 
birtokába, ’s hivataljába viszsza tehessék, a Sa- 
xoniai Választó Fejedelem is , mint Feje az Augs- 
burgi Valla'snak, a Tseh Protestánsokat oltalma 
alá vette. Talált ugyan Módot Ferdinand, mel
lyel elszakaszsza egymástól az öszve szövetkezett 
Hatalmasságokat, és a Választó Fejedelemmel az 
ellenfégeskedést félben hagyassa, t. i. általadván 
néki Luzácziát; de a Tseh sereg maradéka Tliurn 
Gróf, és Brandenburg Jiigerndorf Markgrófnak 
Vezérlése alatt Erdélybe m e n t , és. a Fejedelmet 
ismét fegyverbe öltöztette. Ez aki már úgyis ne
hezen tűrte , hogy a békefég czikkelyéi nem miit-
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denestol tellyesíttetnek b é , Konstantinápolyban 
keresett segítféget, parantsolatot nyert a Tatá
rokhoz, és a Határ Bassákhoz, hogy segítfégé- 
re legyenek , és mint oltalmazója a Tsehek sza- 
badfágának, megvette Fiieket, minden Bánya vá
rosokkal, és egész alsó Magyar országgal eggyütt. 
A bövféges a rany , és ezüst, tnellyet a Bánya vá
rosokban ta lá l t , módot nyújtott néki egy oJlyan 
seregnek fölállítására, mellynek a Tsászár ellent 
nem álhatna. Nagyszombat, az eggyetlen kato
likus városa abban az időben Magyar országnak, 
bézárta kapuit a hozzá küldetett Tsászári segít fég
nek , és a Fejedelemnek megnyitotta. Ki a bé nem 
fogadtatott Regementek után indúlt, elfogta, és 
bément Morva országba. Itt hogy a Gödinghez 
é r t ,  a Tsászári sereget KaraiFa Hieronymus vezér
lése a la t t , olly szorosan bekerítette a várossal 
egyetemben , hogy nem sokára mind a kettő utol
só infégre jutna. Némelly külön vált tsapatok Sza- 
kolcza, és Pilgrám városit elfoglalták, a Tsászár 
pedig annyira ju to tt ,  hogy nem lévén semmi jót 
nem reményleni nék i, Háza bátorfágáért Tirolis- 
ba készülne. Haszontalan igyekezett azomban 
Opolia, és Ratibor Herczegfégeket, mellyeknek 
Lakosit már akkor Ferdinánd a hódolásért tett es- 
küvésétól föláldozta, elfoglalni: Azért is békefé- 
get ajánlott a Tsászárnak, azt kívánván tőle, 
hogy a két Herczegféget, mind azon vármegye- 
Két, mellyekben a Bányák vágynak, más egye
bekkel eggyütt egész Erdélyig, és a Palatinusi Hi
vatalt engedje néki. Veszedelmesnek látszatott ezt 
az ajánlást be nem venni, és mégis a Tsászár
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reá nem bírhatta m agá t , hogy elfogadja. Azon
ban egy hamis hírre egyszerre mindenek megvál
toztak ; inert hallván a Fejedelem , hogy a Lcnj  
gyelek Erdélybe szándékoznának ütni, fegvernyug- 
vást ajánlott a Tsászárnak, hogy Erdélybe visz- 
sza mehessen. A T a tá r ,  és Török segítfég , amelly 
nem szokta a téli táborozást, eleresztését kíván
t a ,  és ezt midőn tőle meg nem nyerhetné, aka. 
ratja ellen a tábort ott hagyta. Hallván ezt a Tsá- 
szárnak Magyar Hadi vezére, I'szteiházi Miklós, 
általmenetel közben a Nyílra vizén rajta m éné, 
többeket levágata közölök, és x.590 keresztény 
Raboknak életét, szabadfágát megtartotta. A 
Törökök elmenetele után Bethlen ótt hagyta Ka- 
raffa táb o rá t , és viszszament Nagyszombatba. 
{29. Nov. 1623.) Itt lételekor megtette a fegyver- 
nyugv^st Mártiusig , és az erről szólló Levélnek 
magát azonnal aláírta. Onnan sietve ment Erdély 
felé, hogy ellentálljon a Lengyelek igyekezetének, 
de rnelly igen megboszonkodott, midőn lá tná , 
hogy még tsak híre se légyen Erdélyben a képzelt 
ellenfégnék. Ekkor kezdé bánn i, hogy elhagyta 
Morva országot; mert általiátta , hogy a Török 
Díván, melly a kimenetel azerént szokott a dolog
ról í té ln i , 0 néki fogja a nyakas Törökök vesze
delmét tulajdonítani, és ha mindjárt nem fogja 
is üldözni ötét, legalább ez után nem segíti. An- 
nakokáért napnyugoton keresett magának olly fri
gyeseket , akiknek bízhatna állandófágokhoz, és 
ez okra nézve a Hollandusokat hívta társul a TseK 
Protestánsoknak oltalmazására. De egyszersmind 
a Tsászárnak öregbbik Leányát is kérette Felis»
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fég ü l , kit hogy megnyerhessen, olly reményféget 
adott a Tsászári Udvarnak, hogy a Katolika Hit
re által fogna menni. A Tsászár azt kívánta tő
le , hogy minekelötte a Herczeg Aszszonnyal va
ló házasfágotkeresse, térjen meg a Római Anya- 
szentegy házhoz, kezdje bevinni Protestáns Alatt
valói közé a katolika Hitet, és hagyja halála után 
Erdélyt a Herczeg Aszszonynak. De ezen föltéte
lek meg nein eggyeztek szándékával. Azért abban 
hagyta erről az eggyezést, és békeféget tett a 
Tsászárra l, melly szerént viszszanyerte a hét vár
megyéket , úgy hogy azokban a Palatínusnak sza
bad légyen Törvényt szolgáltatni, viszszanyerte 
a Római Hcczeg nevet is ; minden elfoglalt tar
tományokat viszsza adott a Tsászárnak, zálogban 
nyerte Mimkátsot, és Tokait haláláig ; Nagybá
nyát pedig, és Etsedet örökben a Bethler^Famí
liának, valamint még 30,000 forintot-is  eszten
dőnként a Határ váraknak föntartására. Mindjárt 
erre ne'melly Tsászári Kozákok Vág Ujjhelyt ki
rabolták: de a Tsászár hírévé adta a Fejedelem
nek , hogy ez akaratja ellen történt légyen. Beth
len magának , alattvalóinak , és nevezet szerént 
a Hajdúknak oltalom T®ve’ct nyert Amurat Szul
tántól ; a Tsászár pedig igyekezett Váczot meg
nyerni tőle húsz esztendeig tartandó fegy vernyng- 
vással. Az utolsó ugyan meglett Gyarmaton, és 
Szönyön Komárom mellett: de mivel a Tsa'szári 
panaszoknak megvisgáltatása is az igazfágtalanúl 
elvett va'rak, és faluk eránt kíva'ntatott: nem le
hetett bízni annak állandófágához. Mivel pedig 
látnivaló volt, hogy a hatalmasbb Protestánsok ez



után se fognak nyugodni: ez javasoltatott Ferdi- 
nándnak, hogy Komáromot úgy , amint lehet, 
erősíttesse m eg, és számos Katonafággal őriztes
se , hogy így amazok félelemben maradjanak. De 
ez a tanáts a pénznek szűk volta miatt abban ma* 
radtt. A Kintstár, és a Nemzet kiüresedett, és a 
hamis pénzveretés Magyar országba is bészökött 
a Németektől, annyira, hogy a Pénzverő házak
ban egy jó aranyból négy hamis aranyak készít- 
tetnéneK. Tudva volt, hogy ez a k á r ,  melly tsak 
hamar kiterjedtt miuden Kendekre, és külömbfé- 
le forsbéli emberekre, a szüntelen való hadakozá
sokból vette eredetét; szemlátomást való dolog 
volt az is ,  melly igen szomjúhozza a Tsászár, Ta- 
nátosival eggyütt a katolika hitnek gyarapítását. 
Azéi'tgerjedttakedvetlenfég , és a titkon forralt ha
rag az igazgató Szék ellen , és bizonyos volt Bethlen 
felekézete abban, hogy nem fog szűkölködni köve
tőkkel , valahányszor hozzáfog valamihez. Még 
nagyobb lett a kedvetlenfég Thurzó Palatinus ha
lálával; mert mihelyt ez meghalt, három hatal- 
masbb Protestáns famíliák a katolika hitre állot
tak ,  akik tartván Thurzónak hatalmától, ezt az 
előtt tselekedni nem bátorkodtak, és Protestáns 
alattvalóiktól elvettek husz templomokat.

§· 183·

III . Ferdinand M agyar Királynak tétetik.

O s z s z e la  Tsászár Sopronyban gyűlést ta r to tt ,  
és azon Gróf Eszterházy Miklóst Palatínusnak v á 
lasztatta, minekutánna haszontalan igyekezett vol.
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na a Rendekkel elhitetni, hogy az országnak ak
kori állapotbja nem engedi, hogy Palatinus tétes
sék, akinek tudniillik: 22,000 Magyar tallérokat 
kölletik vala adni esztendőnként. Némellyek a ka
tolikusok közül azt kívánták Ferdinádtól, hogy 
az öregbbik Fiát Ferdínánd Ernest Herczeget Ki
rálynak választassa , attól tartván , ne talántán ha 
az ország koronás Fő nélkül m aradna, Bethlen, 
vagy más Protestáns Fejedelem üljön bé a trónus
ba. De ezeknek ellene mondottak a Tsászárnak 
Tanátsosi, azt gondolván , hogy az illyen válasz
tás az Ausztriai háznak sérelmére válhatna a Ma
gyar országi örökí’égben. Találkozott még harma
dik felekezet i s ,  amelly vitatja vala, hogy ha 
mindjárt Király nem lenne is az országban , ab
ból semmi kár nem támadhatna; mivel a Király
nénak Jussa volna illy környülállásban az igazga
táshoz. De midőn a Spanyol Király azt m ondaná, 
hogy ő a Leányát, akire Spanyol országnak jutni 
kölletik vala, mind addig oda nem adja a Tsászá- 
ri Herczegnek, míglen a Magyar Királyi nevet 
el nem nyeri, ineglőn minden késedelem nélkül 
a választás. Tsak az az egy volt még hátra , hogy 
Pázmány bírja reá a Rendeket, hogy azt kérés 
nélkül vigyék véghez, és erre kérjenek aTsászár- 
tól engodelmet; mivel ez arra kötelezte m agát,  
hogy a Rendeket nem fogja erőltetni trónusa örö
kösének választására. Annakokáért Ferdinand Her- 
czegKirálynak választatott, és hamar azután meg
koronáztatott. (g. Decemb. 1624.) Más esztendőn 
megint országgyűlés tartatott, mellyen a Tsászár 
«ngedelmet adott a Püspököknek, P i lá tu soknak ,
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és más egyébb Papoknak, hogy gazdagfágjokat, 
mellynek mind eddig a királyi Kamarához kölle- 
tik vala esni, ez után szabadon hagyhatják má
soknak Testamentomban. Az erköltstelenfég an
nyira elterjedtt ebben az időben , hogy szükíéges- 
nek ítéltetne az a rendelés, hogy ha valamelly 
Nemes egy azon időben kétFeleféget vészen , vagy 
pedig jfelefégét, szüléit, ’s gyermekeit megsérti; 
avagy m egöli, minden személy válagatás nélkül 
a Törvény szerént büntettessék. A Protestánsok 
ismét panaszolkodtak ezen a gyűlésen , hogy tem
plomaiktól megfosztania!; a békefég pontjai ellen. 
De az Érsek , és mindnyájan a jeleulévő egyházi 
Rendek azt felelték , hogy a békefég az 0 akarat- 
jok ellen köttetett, és ők ennek még azután is 
mindenkor ellene mondottak légyen. Erre a Pala
tínus nem engedette többé, hogy semmi vallás- 
béli dolog előlhozassék a gyűlésen.

§. 184·

Bethlen szó vet Jé get tc'szen Ferdinánd ellen
jegeivel.

Ihzen környülállásokból a Protestánsok még na
gyobb bajt vártak fejökre: de megunták már a 
hadakozást, és azért békével maradtak. Ellenben 
az Erdélyi Fejedelem még harmadszor is fegyvert 
fogo tt ; mert Ferdinánd Tsászár a néki ígért Her·* 
czegfégeket a maga Fiának adta III. Ferdinánd Ki
rálynak , Ötét pedig ki nem akarta elégíteni; no
ha ö tsak azt kívánná tő le , hogy a zálogban birs 
Tokaj, és Muijkáts várakat örökbe engedje által.,
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Ezt midőn meg nem nyerhetné , szövetféget tett az 
úgy neveztetett Renusi Palatínusnak jó barátival, 
kikkel a Velenczeiek, cs Hollandusok már régen 
azon dolgoztak, hogy ujj Török hadat támaszsza- 
nak Magyar országban. A Danusok Királlyá Chri
stian is hadhoz készült; mivel Gróf T il ly , a Ba- 
váriai, vagy is öszveszövetkezett Keresztény ka
tolikus seregnek Vezére Vestfáliában, és a Tsá- 
szári seregnek feje Valdstein Gróf, az ö fiának 
Frideriknek püspöki jövedelmét alsó Saxonia kerá- 
letbéli Rendek nyilván; és alattomban a Branden
burgi Választó Herczeg, kik még töbeket is ipar
kodtak magokhoz húzni, hogy a Tsászáii, Spa
nyol országi, Római, és más Német birodalom- _ 
béli seregeken , akik egy féle módon gondolkoz
tak a Tsászáriakkal, annál könnyebben erőt ve
hessenek. Annakokáért igyekeztek a Tsászárnak 
leghatalmasbb ellenfégét, az Erdélyi Fejedelmet 
társal'ágjokba venni, mellre ö azonnal készen 
vo l t ; mert a Danus Királytól Követe által kitud
t a ,  mi légyen az ö szándéka a) ; elvette Katalint, 
a Brandenburgi Választó Herczegnek testvérjét, 
és más esztendőn ( 18. Sept. 1626.) eggyezést tett 
Hágában a Hollandusokkal, Károly, és Christián 
Királlyokkal a hadi költfég eránt, melly szerént 
15,000 e m b e r t , 40,000 Rénes forintokért hóna
ponként készen tartott a Renusi Palatinus Baráti
nak szolgalatjára. Most már öszveszövetkezett Fe
jedelmek magok közt úgy eggyeztek m e g , hogy

a) Schlegel. Geschichte der Könige von 'Dä
nemark II. Theil. Koppenhagen 1772. S. 12a.

Christian
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Christian Király keresse föl a fő sereggel Fran- 
kóniában az eggyesult Katolikusoknak ta'bora't; 
egy más sereg a Braüns veiglineburg Christian Her- 
fczegnek veze'rlése alatt verje ki Vesztfáliából a Ba- 
varusokat; a harmadikat pedig vezesse a Mansfel- 
di HerCzeg Brandenburgon, Saxonián, és Slesiárt 
által Magyar országbaj és itt kaptsolja magát az 
Erdélyi Fejedelemnek táborához. Ez a végzés nem 
volt tsekély, és kiki azt vélte, hogy szerentsés 
kimenetelének köll lenni, mivel annak végbenvite- 
le a legalkalmatosbb Vezérekre bizattatott. .De né- 
melly szerentsétlen történetek, amellyek Christian. 
Királyt érték vala , meg nem foghatni mi módon j 
elváltoztattak mindeneket. Mert az Eggyesultek- 
nek egyszerre elesett a bátorfágok, és a Király 
mellől elálíottak, ki is ez által elerótlenedvén * 
kíntelen lett Herczegfégeit, és egy részét orszá
gának a Tsászári, ’s Baváriai Vezéreknek engedni. 
Mansfeld Herczeg, mint Nagybritaniai Hadi vezér ■, 
Károly Királynak szolgalatjára állott, és ugyaii 
azért nem egyszer szenvedett szükféget; mert a 
Parlamenturn nem akart néki pénzt adni a hada
kozásra^ tulajdon jövedelme pedig nem engedett 
néki nagy költféget tenni. Ő ugyan > a midőn Sle- 
zia felé utazott seregével, Dessau hidjánál nagy 
tsapást kapott a Tsászári seregtől a Friedlandi 
Herczegnek kormányozása alatt, de Dánia Kirá
lya 8,000 ember segítíeget küldött néki a Vajmári 
János HerczegnekT kormányozása alatt. Mind a 
ketten bérontottak Sléziába, ahol minekutánn» 
Sókan hozzájok állottak volna, Jablonkát mege
rősítették, és 15j 0óq emberrel Trentsénhez é rte t 

H l.  Darab. E «



Magyar országban. Itt ugyan többekre akadtak , 
akik melléjök akartak a'liatii: de a rósz eggyetér- 
tés ezt megakadályoztatta ; mert a Vajmári Her- 
C7eg lehetetlennek vélte a hadat aképpen folytat
n i , amint azt Mansfeld Herczeg eióie elintézte, 
és midőn ezen szándékától el nem vonhatná o tr t ,  
viszszatcrt Sléziába ; a Mansfeld pedig Morva or
szágba ütött. Az alatt a M agyar, és Horváth or
szági Mágnások a Friedlandi Herczeggel 66000 
fcszveszedtek, mellyel Nógrádot a Budai Murte- 
zán Bassának ostromlása alól fölszabadították; 
azután pedig Mansfeld Herczeg táborát Morva Or
bán elszéljesztették. A Herczeg mindazónáltal 
mégis bé inéit jönni Magyar orsza'gba : <ie úgy 
bé keríttetett T  alóköznél, hogy bizonyosan el 
köllött volna vesznie seregével, ha tsak Bethlen
től ki nem segittetctt volna. Ez elkeséite ötét egy 
nagy Török tsapattal eggyetemben, mellyet nyert 
a Török Szultántól. De mivel se o ,  se a Fried5 
landi Herczeg nem akart ütközetbe ereszkedni, 
addig já*tak föl, ’s alá egymás mellett, mi'glen 
seiegjeket az éhíeg, ’s betegí’cg el nem emészte
né. Az e’féle hadakozás módját megunván Mans
feld minekutánjaa kevés számú katonáit Bethlenre 
bízta volna, Konstantinápolyba indúlt, hogy on
nan Londonba hajózhasson, és az Anglusokat reá 
bírhassa a pénznek letételére. De nem mehetett 
tovább Rakovnál Bosnyák országban, ahol vé
ge lett életének.
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5· 185·
a“Be kef eg a Ts ászárral. Bethlen halála·.

h r .  Erdélyi seregben viszálkodás tám a d tt ; mert 
a Törökök elbotsáttau'sokat kérték, mellyet mi
dőn meg nem nyernének> zenebonát támasztot
ták, és a Fejedelem kíntelen lett ezt vérontás ál
tal letsillapitani. Ezen ok kinszerj'tette a Fejedel
m e t ,  egész a jövő tavaszig fegyvernyugvást kér
ni Ferdinádtól, mellyet ez minden késedelem nél
kül meg is tett véle· A Vajmári Vezér is meghalt j 
és serege a Hadi Komiszszáriusnak fösvényíége 
által gyűlöletessé lett a Sléziabélieknél. A Dánu- 
íok Királlyá pénzt küldött Bethlennek, hogy sze
rezne puskaport, és golyóbisokat; de ez semmit 
se küldött a Vajmári Herczeghez. Azért ez kíntelen 
lett magát egész Holsteinig viszszavonni: de mene
tele közben nagy része seregének megemésztetetu 
A Szultánnak nagyobb terhére volt aPersiai hada
kozás , mintsem hogy a Fejedelemnek segitféget 
adhatott volna: sött még a fegyvernyngvást is a 
Tsászárral megújjította; a Tatárok pedig , kik a 
Szultánnak engedslmével Bethlennek segitfégére 
akartak lenni, a Kozákoktól fölkonczoltattak. 
Mindezek az okok arra vették Bethlent, hogy a 
fegyvernyugvást békefégre fordítsa ( i 6 i 8 ) ,  le
mondjon a Sléziai Herczegfégekröl, minekutánna 
Munkátsot öröbe nyerte volna a Tsászártóh Nem 
külömben Dánia Királlyá is kíntelen lett harma
dik esztendőre egy nem éppen ditsöféges békele- 
get kötni. Ezután hamar pállyafutását végezte 
Bethlen vizibetegfégbeu. (25. Nov. 1629.)

E, e i
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§. 186.
Iliik áczy György E rdélyi Fejedelemnek vá* 

íasztatik.

Bethlen az öttsét Istvánt hagyta maga után Hely
tartónak : mindazonáltal az Igazgatást, és urasán 
got a Felefégére Braudenfu; g Kataliu Herczeg 
Aszszohyra b íz ta , kit az Erdélyiek már előre Fe
jedelem Aszizonnyá választottak. István reményi- 
vén, hogy az uralkodást erővel, 's ravaszsággal 
magáévá teheti , mindjárt báttya halála utált 
az Etsedi, és Váradi Őrzőket maga szolgálatára 
lekötelezte; de a Budai Bassa gátot vetett igye- 
kezeiének , és az Erdélyi Rendeket Katalinhoz va
ló hivíégekben tovább is megtartotta. A Tsá'Zá- 
ri Udvar reményiette, hogy ezen Herczegnét a 
a Katolika religiora te r í the ti , azután Erdélynek 
általadására bírhatja! azért megelégedett avval * 
hogy most Kassa , és a hét Magyar vármegyék 
viszszaadattak Ferdinándnak. De Erdélynek áltál- 
engedése füstbe m en t ; mert midőn a Rendek Ka
talin szándékát, mellyet lelki nyughatatlanfágá- 
ban a Református Papjának megvallott, észre ven
nék , hírévé adták azt a Török Udvarnak , és őtet 
letették a Fejedelemfégból. Bethlen István lá t ta ,  
hogy a Rendeknek nem volna kedvük 5 reá vök·* 
solni, azért fiát egy gazdag Magyar Mágnáshoz * 
Rákóczi Györgyhez kiddé Sárospatakra, és bizo
nyos föltételek alatt a Fejedelemíéget néki aján
lotta. Azonban az Erdélyiek megmásólták szán
d é k o k a t ,  és Bethlen Istvánt egyszerre Fejede
lemnek választották« Most már István ,  és a Ken-



dek k érték Rákóczit, hogy hagyná abha az aján
lott Fejedelem féget: de mivel Bethlen fia őtet ép
pen akkor eresztette bé Váradra , és egynéhány 
ezer Hajdúkat is oda adott néki; nem hajúit ké
résekre . hanem seregét egyenesen Erdélybe indí
totta. Nem bízván maga erejéhez Bethlen , Seges
vár»·,tt gyűlést, ta r to t t , és ótet Fejedelemnek vá
lasztatta. F.nnek a fiát Katalin Herczeg Aszszony 
fiának fogadta, és Mnnka'tsot néki hagyta, mel- 
lyet Ftseddel, és Tokajjal eggyütt ajándékban 
nyert megholt Férjétől. Ferdinand se a válasz· 
tá s t ,  se a váraknak elidegenítését nem hagyta jó
vá , hanem azt parantsolta a Palatinttsnak, hogy 
Erdélyt, mint olly tartományt, amelly viszsza 
esett Magyar országhoz, foglalja el. Mindazon
által midőn Rákóczi ennek számos sereggel elle
ne menne , viszszavonták a Magyarok m agokat, 
ét a Tsászár kíntelen lett őtet Fejedelemnek ismer
ni annál inkább ; mivel a Porta it helyben hagy
t a  választását. (24. Apr. 16.31 ) Most már Kata
l in ,  mivel gvamifágba esett, Mnnkáts várátóhmeg«· 
(o zt atott , és egy némelly eggyezés szerént kín- 
szeríttetett Fogarast is Rákóczynak adni, ErreTo- 
Jtajba ment lakni, és megtért a Katolika hitre.

§* i 87t

Pázmány a Katolika Hitet kiterjeszti

Ü g y  lá tszato tt , hogy Ferdinánd majd már eg**> 
szén eléri szándékát, és a Német birodalmat Ka* 
tolika Hitre fogja té r íten i, és abba azután bévi* 
szi ft Frauczia országi igazgatás módját. Mert *

E ·  #
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Rendek, akik eddig hadat viseltek ellene, mind 
erejüket, mind bátorfágjokat lassan lassan elvesz·, 
tették , és iparkodtak betérni kegyelmébe. Azért 
6. Mart. 1629 bátorkodott a Viszs/.aadás Rendelés 
rét ( Restitutionis Edictum) kihirtiettetni , és ez sze. 
rént f ·«' veres Biztosok áltál minden elfoglalt Egy
házi jószágokat viszszavetetni. Tovább a Meklen- 
burgi Herczegekct Herczegfégj éktől megfosztotta, 
és ezt a Ft icdlandi Herczegnek ajándékozta, Ka
tonái az 5. h/. e nélkül fölötte nagy kegyetlcnfé- 
gekt-t, és rablásokat vittek véghez, és ez által 
módot nyújtottak a Katolikus Rendeknek , hogy 
a Tsászári Cabinet titkait megismerjék , mellyért 
is félte tévén minden Vallást érdeklő gyülölféget, 
önnön rzabadfágjoknak föntartásáról gondolkoz
tak. De ezen környülállás közt a Magyar Katoli
kusok nem mozdultak. ATsászár ugyan, és a lia 
a jövendő Magyar uralkodó, kintelem'ttettek még 
négy esztendő előtt megtiltani a jószágos Neme
seknek a Reformatiót alattvalóikon: de az Érsek 
ez t,  valamint más egyébb rendeléseket is , méllyé- 
két az Anyaszentegyház kárára lenni látott,  hely
telennek , és vétkesnek lenni tartván , két rendbe
li Egyházi Gvülekezetet tarto tt ,  (áo. Oktob. 1629, 
és 14. Apr. iégo.) melíyben arról Ion a tanátsko- 
zás, mi módon lehetne bátorfágosabban az eret* 
ne le ívget kiirtani , avagy legalább kiszállítani az 
egyházi hivatalokból. Hogy pedig az egybe gyűl
tek annál buzgóbban látnának a dologhoz , elol- 
adta sok Klastromok , és Istenes Fundati^k Laj- 
siroma't, mellyeket vagy a Törökök , vagy a P ro 
testánsok elrontottak, és azt kívánta , hogy az
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utolsóknak annál könnyebben való megtérítésére, 
és a Püspöki hatalomnak bizonyosabb föntartásá- 
ra négy új) Püspökségek úgymint: Szepesben „ 
Görnörben , Túróczban, és Nógrádban állíttassa
nak. Tetszett mindnyájoknak a tanáts * és Ö az 
egyházi gyűlés (Zsinat) végzését az Esztergomi 
Érsekek, vagy Prímások Jussaival eggyütt kinyom
tattatta , Ezen dolgon nem tsak a Protestánsok , 
és az o Frigyesük, Rákóczi Fejedelem; hanem 
még a Palatínus is , nagyon megilletöuött. Páz
mány a Tsászári seregben látszatott bízni , vél
vén , hogy ez ,  minekntanna a Német Fejedelme
ket engedelmesfégre hozta volna, ö néki lészen 
segítségére Magyar országban. De a koezka egy
szerre bah’a fordult; mert xíjj védelmezője talál
kozott (1630) a Protestánsoknak, tudniillik: Gu- 
stáv Adolf, a Svekusok Királlyá, ki ha Rákóczi
val, és a Magyar Protestánsokkal egyben kaptsolta 
volna m agát, könnyen elnyomhatta volna, a Ka
tolikusok állapotját Magyar országban. Annako- 
káért a második Zsinaton nem mentek tovább a 
megtérítésről kezdetett tanátskozásban , egyedül 
tsak az egyházi Rendekhez illendő szokásoknak , 
’s tudományoknak megjobbítása'ról gondolkoztak. 
A Thurzó família , amelly Luther tanítását eddig 
buzgón követi vala , a Római katolika hitre té ré ,  
és Bitsa nevezetű jósza'gán véget vete a Superin- 
tendentiának. Ez nagy zúgolódást ta'masztott. 
Még nagyobbra fakasztotta Beszterczebánvát egy 
Tsászári parantsolat, melly szerént ide békölletift 
vala vitetni , a katolika religióbeli Isteni szolgá
latnak ; mert a Tanáts olly kinyilatkoztatást tett 
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maga felöl, hogy erre nem előbb, hanem az or
szág gyűlésén akar megfelelni. Látta Pázm ány , 
hogy nem volna helye az erőszaknak, azért azt 
tselekedte, hogy a Lutheránus Bányász Tisztek 
helyébe'Katolikusokat tétetett, akik, valamint Je- 
Letett kívánni, minden Bányász szolgákat a kato-. 
lika hitre térítettek. Az ö fáradhatatlan buzgóía- 
ga olly vélekedésre nyújtott alkalmatosfágot, 
mintha ö a Fejedelmet függetlenné akarná tenni 
mindennemű részeiben az uralkodásnak, tsak hogy 
az Anyaszentegyháznak állandós bátoríágot sze
rezhessen ; és mintha ennek véghezvitelére mind 
a Palatinus hatalm át, mind a Rendek Jussát a Ki
rály választásban semmivé tenni igyekezne. Mon
datott még az is ,  hogy δ a Palatinus hatalmának 
könnyebben való elnyomására, magát ahoz hason
lónak akarta tenn i, vagy talán ezt az első Koro
na Tisztet éppen maga hatalma alá vetni. Mind 
ezekre az előbb említtetett Érseki Jussoknak elől· 
adása nyújtott alkalmatosfágot,  mellyben azt vit- 
tatja vala, hogy az Esztergomi Érsek föllűl múl
ja a többi voksoló Rendeket, hogy egyedül an
nak légyen jussa a Király személlyét viselni , hogy 
az legyen legfőbb Bírája az országnak, és egyet
len egy pltalmazója az ország Jussainak s. a t. 
Mellyekért ámbár a Palatinus nagyon megnehez- 
telt vo lna: mindazonáltal ismét megbékült, és 
olly buzgón követte Pázmányt a megtérítésben „ 
hogy sok fő Nemeseket .elhúzna a Protestáns val
lástól,
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$· 188·
j4 Protestánsok dolgait II. Ferdinand halála.

A z  egybe gyűlt Rendek Posonyban (14. Máj, 16.30) 
azt végezték , hogy a Magyar CancelJária Béts- 
ben előbbi tekintetébe viszsza tétessék, és ne en
gedtessék ftigni az udvari Felekezetiül, sött az 
udvari Tanátsba is két született Magyar Tanátso- 
sok rendezessenek. Egynéhány esztendő mdlva 
egy bizonyos Tsászár Péter nevezetű meg akar
ván a Parasztokat Kassa körül szabadítani a ter
hes szolgálattól , és földes uraiknak szorongatá- 
sa itó l , párta t ü tö t t ; de megfogattatván életével 
adózott. Az Erdélyi Fejedelem űjj zenebonát lát
szatott indítani; mert katonákat, szedett, hogy a 
Magyar Protestánsokat a szorongatás alól kiszaba- 
dittsa. De Katalin Herczeg Aszszonynak aki ek
kor Tokajban lakott, és a Tsászár barátnéja va
j a ,  Hadivezére ellene állott egy kis sereggel, és 
viszszavcrte. A Díván ugyan ígért először néki se- 
gítféget: de a Tsászár követje végbe vitte azt Kon
stantinápolyban, hogy nem tsak fegítséget nem 
küldene néki; hanem még magát is ellenfégének 
jelentené. Annakokáért most már a Tsászárnak 
kereste barátfágát, mellyet hogy könnyebben meg
nyerhessen, Zólyom Dávidot, Bethlennek Vejét 
megfogatta, mivel ez egynéhány ezer embert a 
Svekus Királyhoz akara vezetni. Tetszett a Tíá- 
szárnak ez a tselekedet, és Eperjesen véle alkura 
lépe tt:  de sokan alattvalói közül akik boszszút 
kívántak rajta állani, mivel Bethlen δ miatta vesz
tette el a Fejedelemféget, magát az elleníegesfég-
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re ingerlettík; alattomban pedig kéfzüitek ellene 
partot ütni. A Német Protestánsok napról napra 
erőtlenebbek lettek, és egy a legfőbb Tagjaik kö
zül, tudniillik: a Szaxoniai Választó Herczeg , 
békeléget tett véle, Prágában (1Ó5.5) aineliy nem volt 
ugyan közön leges ; lehetett mindazonáltal mégis 
reményleni, hogy a Tsászár kihúzhatja Német or
szágból egy részét seregének, és máshová fordít
hatja. Ez adott ösztönt a katolikus Felekezetnek 
a rra , hogy a katolika Hitnek kiterjesztésében bá
trabban fáradozna. Némelly tagjai a gyűlésnek 
(30. Nov. 1634) azt kívánták , hogy ne engedje a 
ívirály az ollyan Püspökfégeknek nevét ez után 
viselni, melJvekben a Püspöki lakóhely vagy el
hányatott, vagy idegen kézre jutott. De Pázmány 
ellent állott e’ kívánfágnak; mert még volt re- 
ményfége az ollyan lakóhelyeknek helyreállításá
hoz. O Nagyszombatban (16,3,5) Universitást fun- 
dált a Jesuitáknak ; Sopronyban pedig Collegio- 
mot. Ezt ugyan a Protestánsok ellenzettek , mond
ván , hogy az Ország Gyűlésnek rendelései sze
rént nem légyen nékik fzabad jószágot bírn i:  de 
haszontalan volt panaszok, és a Sopronyi Protes
tánsok kíntelenek voltak magok közt helyet adni 
a Collegiomnak. A Protestánsok Rákóczy Fejede
lemhez folyamodtak, de mivel ez is félt, ne ta lá l
tán önnön maga tartománnyától megfosztassék, 
segítféget nékik nem nyújthatott. Ez alatt történt, 
hogy a hajdani Bethlen Fejedelemnek fia Péter 
egy hívtelen szolgáját megölné véletlenül, és a 
Fejedelem megintené a Bírót, hogy a gyilkost 
feunnfesse meg. A hajdani Bethlen Fejedelem, aki
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ekkoron Magyar országban tartózkodott, minek» 
manna a Fiát bátoríagos helyre vitte volna ; Ron» 
stantinápolybol, és Budán a Vezértől kért segít» 
gítféget, vagyis inkább olly sereget, amellyel Er
délyt maga részére elfoglalja. Rákóczy Ferdii^md» 
hoz folyamodott, és ennek egy öreg Hadivezér ja
vasolta , hogy segélje. De az udvari Felekezet ellen
kezőt javaslóit, hogy t. i. maradjon vesztég , és néz
ze békével vesztét azon embernek, kivel eggyütt a 
Protestánsok ereje megtöretik. Szerentséjökre ezek
nek Rákóczy tudott még magán segíteni , és annyi 
sereget gyűjteni , hogy a Törökökön győzedelmes
kedjék, mellyre Bethlen magát félre vonta, a 
Szultán pedig emezt Fejedelemfégében újjra meg
erősítette. Hamar ez után mind II. Ferdinándnak 
mind Pázmány .Kardinálisnak halála történt. (15. 
Februáriusban , és 9. Mart. 1637.)

I I I .  És I V .  F E R D I N A N D ,

$· 1S9·

I I I .  /Férdinánd elkezdi az uralkodást.

■ Ferdinánd ahogy Attyának helyébe lépett az uralko
dásban , vette észre, melly sziikféges légyen a Fele- 
legét , Mária A nnát,  III. Fülöp Spanyol Királynak 
a Leányát megkoronáztatni. Annakokáért őszszel 
gyűlést hirdette te tt , mellyen a jövő kikeletkor vég
hez ment a koronázás. Itt alig hogy el nem kez
dődött a belső hadakozás; mert a Katolikusok', 
kiknek száma most már nagyon nevelkedett, ke i
dének hatalmashbak lenni, és az elsöfcget a? Or*

I I .  F E R D I N Ä N p .  443



4 44 U j j a b b  T ö r t é n i t e k . 
szag gyűlésen magoknak tulajdonítani: az elkese* 
redés olly nagy lett, hogy két ellenkező felekeze
tű Grófok egymásra kardot rántanának. A Pro- 
testánsok számban adták Ferdinándnak azon tem- 
plomokat, mellyektöl vagy a Prédikátorok kire* 
késztettek, vagy a jószágok elvétettek, és azt kí
vánták, hogy mind ezek viszszaadassanak, és a 
Jesus társafágabéli Papok elkűldettessenek. Ellen
ben a Katolikusok arról pauaszolkodtak, hogy a 
Protestánsok sok elűzettetett külső Országiakat 
befogadtak, a katolikus földes urak Jobbágyit ma
gokhoz hívják,kérdezvén tölök , ha nem keményen 
tartatnának é ,  és azután a nyakasfágban őket vé
delmezik; egy szóval annyira szoronzatják a ka- 
tolika hitben lévőket, hogy ezek tsak Posonyban 
Nagyszombatban, és Szakolczán tarthatnának 
templomokat. Amazok semmit se nyertek panasz- 
szaikkal. A Palatinus elfoglalt egynéhány Luthe
ránus jó zágokat, és a Prédikátorokat azokból ki
űzte. Ezen még jobban fölháborodtak a Prodestán- 
sok , és a Tsászárboz folyamodtak; mert már 
több , mint három száz templomaiktól megfosz
t a l a k :  de tsak azt az ígéretet nyerték, hogy elég
tételt nyernek panaszszaikért az Ország gyűlésén, 
amelly kirendeltetett ugyan ; de azutan továbbra 
halasztato tt , végre abban maradtt. A Franczia 
Király , és Torstenson Svekus Generális igyekez
tek a Protestánsok közt pártütést támasztani, és 
Rákóczy Fejedelmet kérték, hogy lenne Vezérjök 
nékik. Ez olly vélekedésben vo lt ,  hogy az udvari 
Felekezetet elvonhatja jelentések által ^Protestán* 
fok ellen tett végzésektől; de meg nem halgatt*-:
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tost: sött vette észre, hogy a Tsa'szári titoknokok 
ellene dolgoznak Konstantinápolyban, és másképe 
pen is azon vannak, hogy megfoszthassák Urafá- 
gától. Héjába kérte, hogy azon gyalázó írásnak, 
amelly ellene nyomtattatott Magyar országban, 
Szerzője kerestessék k i ,  és Homonnay János,  ki 
a Törököket, és Hajdúkat ö ellene fegyverbe öl* 
töztetni igyekezett, büntettessék meg: azért is 
Torstensonnal öszve szövetkezett, hogy maga ma
gáért , és a Protestánsokért tegyen igazfágot. Ezt 
ö még annál inkább sietett véghez vinni, mivel 
Homonnay Kassát elfoglalta, és mint békefég ron- 
tót a Palatínus ezért nem akarta megbüntetni.

§» 190»
Török fegyvernyugvás,

ÍTerdinánd azon veszedelemtől, melly a Fejede
lem részéröl ötét fenyegette, nem sokat t a r to t t , 
azt gondolván, hogy a Török δ néki légyen ba
r á t j a , és így amannak hátúiról nem volna.tarta
lékja. Eddig a Török tsak Asiai módra tartá meg 
a  békeféget, az az : nem ütött száz ezerrel bé az 
Országba; mindazonáltal gyakorta bérontott tsa- 
patonként a határvárakból, elvitte a lakadalpiak* 
ból a Mennyegzösöket , és az Aratókat a mező
r ő l ,  három síffznál is többet vitt el egyszer egy
szer magával rabfágra, még többeket ölt meg, ki* 
égetett sok helyíégeket, és néha elfoglalt erőssé
geket is ,  mellyeket a Szultán nein adott viszsza 
többé, noha az e’féle ellenféges tselekedeteket hely« 
Ven nem hagyta* Ha panaszolkodott a Tsászár,
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mindjárt készen volt a rnentegetés mert a Sztiltaft 
azt vittaUa, hogy mind azok a faluk, mellyek at  
előtt az ö általa elfoglaltatott várakhoz tartoztak  ̂
ötét illetik, és azon pusztítások, mellyeket kato
nái elkövetnek, nem egyebek a kölcsönnél; mi
vel a határon lévő Magyarok akar boszszúfágbólj, 
akar hadakozásra hajlandó kívánfágból szinte akép- 
pen bánnának az Ö alattvalóival, valamint az övéi 
a távúi lévő Tsászári alattvalókkal. A Budai Has
sa alattomban eggyet értett némelly Győri lako
sokkal, és széna közt katonákat küldött a Várbe
liekhez. De ez kitudódott , és a vár eránt tétetett 
végzés megmásoltatott. Ezen történetet, mivel 
véget látszatott vetni a légy vernyUgvásnak , sem
miféle képpen el nem lehetett mázolni Konstanti
nápolyban ; azért íoeooofor. adó kérettetetl a Tsá* 
»zártól, hogy ha az eggyezésuek kívánatos kime
netelét akarja látni. A Törökök azt gondolták > 
hogy a Tsászár majd megretten, és az igazíágta- 
laüúl elvett falukat nem fogja viszsza kérni, mi
vel a Svekusok M orvát, és Sleziát elvévén tő le ,  
eresétől megfosztották. De nagyon megtsalat* 
koztak a Törökök ; mert a Tsászár állhatatos ma
r a d i t ,  és Ibrahim Szultán, akinek amúgy is sok 
baja volt pártos Alattvalóival, kíntelen lett a fegy
vernyugvást (1643) húsz esztendővel megtoldani, 
a) Megtartotta mind azon falukat, mellyeket az 
utolsó eggyezés előtt hatalma alá vett Váczal

a) Theatrum Europaeum IV. p. 713. A  fe g y 
vernyugvásról Komáromnál lett először a beszéd 
egy gyülekezetben.



eggyütt, és megengedte, hogy azokhoz való Jus
sai á Tsászárnak köz akarattal megvisgáltattassa- 
nak. Ezt a Magyalok nagyon bánták; mert az 
által kíntelerd’ég nélkül sok helyíégeket elvesztet
tek ;  és valóban haszotalan is volt ujj eggyezést 
ten n i ; mert ez által a Török nyughatatiankodás
nak nem szakadtt vége mindenestül ; Itanem t a-. Rit
kábban történt meg. A Szultán ellenben azt nyer
te véle, hogy nem lévén mit félni néki Ni a gyár 
Országtól , a Velenczeiek ellen íordúlt 1615. kik
kel sok ideig foiytatta a h a d a t , és a Dalmácv.ia , 
’s Horváth Országi íévpavtokat, néltány Veleuczei 
várakon kívül elfoglalta.

§. 191.

Rákóczy Fej. szövetféget köt SvecziávaL

N e m  sokára a Török fegyvernytigvás után (164,3) 
Torstenson Svekus Vezér, Királynéja, és a F'ran- 
czia Király nevében szövetíéget tett Rákóczy Fe
jedelemmel , mellv szerént eggyes erővel Ausztriá
ra rohannának , és a Tsászárt megfosztanák Tseh 
ts  Moiva országtól. Mint hogy az eggyezésnek 
riem minden íészti tetszettek a Franrzia'nak; Ká- 
kóczy pedig n-.in akart előbb a hadhoz fogni, 
mintsem a Svekus Királyné helyben hagyta volna, 
a telt végzést: tehát még egy esztendeig t endes- 
ségben maradit Magyar ország. De minekutámia 
a Tsászári sereg. győzedelmel vett volna Dutlin- 
gennél a Francziákon, és Haszfznsokon ,· az Egv- 
gyesültek még szükfégesbnek lenni látták Rákóczy 
segedelmét, és Torstenstenson sietett végére jár-
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ni az eggyezésneki Ez hogy meglett, a Fejedé- 
lem Patakra ment az ősznek vege felé, itt hirte^ 
len egybe gyüjté Abaújjvármegyének jószágós 
Nemeseit, kik mindnyájait kedvelték őtet, és Ma
gyar ország Herezegének , ’s magok Urának ne
vezték ( 18. Jan. 1644.) Ezt a példa't követték a 
többi vármegyék is , azért tsak hamar egy 70000 
emberből álló sereget gyűjtött.

A  Tsászárnak hadat izént

M o s t  már nyomtatásban e’ köyetkezendőAéppeft 
nyilatkoztatta ki szándékát a Tsászár ellen , tud 
niillik : elolszámlálta azon boszszúfágokat, mel- 
lyekkel vagy maga személlyé, vagya  Protestán
sok illettettek; és azután bízottnál m ondotta t 
hogy a Tsászár a Magyar szabadfágot egészen el
rontani szándékozik ; hogy némellyek a Magyar 
Papok közül sok jószágot, és más egyébb haszno
kat ígértek n é k i , ha megengedi , hogy az Ausz
triai ház örököse lehessen Magyar országnak; 
hogy a Palatinus tsak Nevét; nem pedig Jussait 
bírja Hivatalának; hogy ma holnap Magyar or
szágnak külső országi Papokra kölletik ju tn i , kik 
a Világiakat halálok óráján arra bírják, hogy né
kik haggyák testamentomban jószágjokat, akik a 
följebb való hivatalokat az országban magokhoz 
húzzák, mellyeket egyedül a Világiaknak köllene 
viselni ; reá bírják a Tsászárt, hogy külömbfélö 
hívatalbéli gazdag személyeket számkivetésbe küld
jön , és δ nékik engedje azoknak jószágaikat, és

egy által jábart



ä Spanyol igazgatás módját igyekeznek behozni 
az országba; hogy az ország határaira nintsen 
olly gondviselés, amint ezt a bátotfág megkíVán- 
h á ; hogy a Tsászár kínszeríti á Magyar Nemesei
ket az ország határain kívül hadakozni) hoha ezt 
a Nemzet Törvénnyé tilalmazná; és hogy áz ö 
Tanátsadói azoii törvényeket) mellyeknek föntar- 
tását a Király esküvéssel fogadtá) a szavaknak 
ma's felé magyarázása által semmivé tenni igye
keznek a). Ezeri okokat a Fsászár meg néni czá- 
foltattá) háiiérri igyekezett á Nemzetnek megmu
ta tn i)  hogy Rákóczy egy hálaadatlan, és maga 
javát hajhááZó fcmbér légyen, aki helytelen vágyó- 
dási által Erdélyt örökre magáévá tenn i, és Ma
gyar országot el akarná pusztítani; hogy ennek is 
egy részét magának tulajdonítani) másikat a Tö
rököknek a d n i) és két fo városit a Svéküsnak en
gedői szándékozik. Mért az Esztergomi Érsek el
fogta azon eredeti levelét Rákóczytiak, mellében 
eggyezést tett Torstedsonnaí, mellyböl észre vet
te) hógy amáz e’ két városokat Zálogul ígérte a 
Svékusoknak, mígleri a békefég közönféges nem 
lenné , azon kívül Török segítféget ígért á Sév- 
őziának» Ezt az utolsót aligha meg nem tehet
te $ mert a Szultán parantsolatott adott minden 
határ Bassákhak Budára, Temesvárra) Egerbe, 
Hatvanba, Szolnokra, Szegedre. Gyulára, Lip* 
p á ra ,  Kanisára, Szigetre, Pétsre, nem külömben 
a Bosnyák országi Beglerbéghez, hogy valahány

at Nadáiiyi Floras Hnng. p. 377. A  Tsásiát 
levele 23. Feb. 1644. tóid Kazy T. / / .  pag. 143.

I I I .  Darab. F f
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szór kívánni fogja , adjanak néki segítféget, és az 
ó kívánságára üssenek bé Horváth országba. Va
lóban nem js volt más egyébb szándéka, mintsem 
amint a Tsászár írással jelenti, az országnak 
nagy részét elfoglalni ; mert azt kérte a Szultán
tól , hogy a Tisza mellett fekíivő tizenhárom vár
megyéket engedje néki, Feleí'égének , ’s maradé
kinak 20,000 Tallér esztendöbéli adó fizetésért. 
De ebben czélját nem érhette ; mert a Díván tsak 
azon hét Vármegyékről, mellyeknek birtokába 
Bethlen Gábort á ll íto tta , készített levelet néki, 
méllyét ö el se akart venni , mivel a vármegyék 
abban Török országhoz tartozandó Résznek ne
veztettek. a). A Rákóczy ellen indíttatott Tsászári 
sereg tsak húsz ezer Németekből állott u gyan , 
Gróf Buchheim Kristófnak vezérlése a la t t ,  és 
nyolez ezer Magyarokból, kiket az öreg Palatí
nus , GrófEszterházy kormányozott: mindazonál
tal elegendő volt az ellenfégnek tartóztatására., 
mivel a Moldvai Herczeg Bazilius Lup-ulus mint 
jóakarója Ferdinándnak , nem hagyott szedni sem
mi segítféget Rákóczynak M oldva, ’s Oláh or
szágból ; azon kívül se mehetett meszsze Erdélytől 
mivel a Moldvaiak készültek oda bérohanni. A 
Tsászár Nadányi Miklóst küldötte sereggel Er
délynek elfoglalására ; de ez elmulasztotta az al
kalmatos idő t,  és czélját el nem érhette. A Bétsi 
Udvar igyekezett megbékéltetni a Protestánsokat, 
és kegyelmet, ’s botsánatot ígért nékik, hogy ha

a) Kazy. T. II. p. 79. Ludolfs allgemein» 
Schaubühne der Welt. I I . Th. p. 112,6. ...
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elállanak Rákóczytól: de az Esztergomi Érsek Lip- 
pay György akadályt vetett ezen próbatételnek, 
kitiltván CsaWközbö) minden Protestáns Prédiká
toroka t,  és az ott lévő Lakosoknak tiz Missionáriu- 
sokatküldvén meg térítésük re.Rákóczy ugyan Szath- 
m ár t ,  Tokajt, és tsak mm egész fölső Magyar 
országot elfoglalta ; mindazonáltal czélját nem ér
hette : e lőször, mivel Torstenson kimenvén Ma
gyar országból, a Dánusok ellen fordult; másod
szor , mivel a Svéczia Királyné se pénzt nem kül
dött alá néki, se az eggyezés czikkelyeit neve 
alólírásával hozzá nem küldötte. Azért a Tsászá- 
ri Magyar sereget tsak aprólékos tsatákkal hábor
gatta , kerülte az ütközetet, hátram ent, amidőn 
ez feléje közelgetett, és követte, ha az viszsza 
vonta magát. Látván a Tsászár, hogy az e’ féle 
hadakozás módjával haszontalanul sok katonái 
vefznek , azon kívül a Dánosnak is kívánt; segít- 
fégére lenni a Svékns ellen: annakokáért a Len
gyelek közbenjárására békeféget ajánlott Rákóczy- 
nak. Ez kész volt a békefégre, mihelyt a Prote
stáns Religió, és az ország szabadfága tellyes 
bátoríagban lészen, és a Protestánsok viszszanye- 
rik mind azon jószágokat, és templomokat, mel- 
lyek 1608 esztendőtől fogva tölök elvetettek. An
nakokáért öszve gyűltek a Követek Nagyszombat
ban : de mivel a Tsászáriak nem engedtek a Pro
testánsok kívánfágainak, és Rákóezy mind azon 
vármegyéket kívánta Ferdinándtól, amellyeket már 
elfoglalt, vége szakadtt az eggyezésnek. (1. Octo- 
berben 1644.)

F f í
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Rákóczy a Császárral megbékíti.

A zom ban  megjött az Erdélyi Fejedelemnek is a 
már régen várt szövetfég levele Svécziából, és 
Torstenson, a dániai hadakozás végével viszsza- 
ment Tseh országba, ahol olly nagy gyözedelmet 
nyert a Tsászáron Jankov mellett (  24. Febr. 1645) 
hogy ez Prágából Gréczbe futna. Reményiette 
ugyan, hogy még Rákóczyn gyözedelmet vehet; 
mert a Szultán ötét tsak a hét vármegyéknek bí
rására segítette, és a Protestánsok is fogadták, 
hogy elállanak mellőle, mihelyt templomaikat, 
's jussaikat viszsza nyerik. De mint sem 0 ezt 
megengedje, készebb volt akármit elszenvedni. 
A Franczia Király különös szövetféget tett a Fe
jedelemmel, mellyben magát segítfégre kötelezte ; a 
Tsászár pedig nagy Szövetségesét vesztette el a Sza- 
xoniai Választó Herczegben , aki fegyvernyngvást 
tett Svéczia Királynéjával. 1645. Rákóczy Nagy
szombatot megvetette , és ámbár Forgáts Ádám ezt 
nem sokára a Tsásiárnak ismét viszszanyerte vol. 
na t mindazonáltal kíntelen lett ismét Rákóczynak 
engedni, aki azután által adta a Svékusoknak. To
vább: a Fiát egy kis sereggel Morva országba 
küldötte , végre maga 25000 emberrel Nagyszom
batba méné. A Fia Torstenson vezérlése alatt Bru- 
na városát körül ve tte , és olly erőt szerzett a 
Svékus seregnek , hogy ennek egy része beront
hatna Ausztriába. A Tsászárí seregből sokakat a 
ragadós nyavalya megemésztett, és kíntelenítet-
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te azt Kassa ostromlásától elállani. Erre Posony- 
nak vette ú tjá t, mivel vette észre, hogy Rákóczy 
ennek ostromlására menni szándékozik. A Tsá- 
szár vélvén , hogy fölötte nagy légyen a vesgede· 
lem , tanátsosnak tartotta valamelly részét oda 
engedni tartománnyának , hogy a többit megtart
hassa ; annakokáért kezde Rákóczyval, és ennek ba
rátival , eggyezni a békefégről. Rákóczy félvén ,  
ne talántán a Szultán a Tsászárral újjonnan kö
tött barátfága szerént, ö néki ellenfége légyen 
és a Lengyel Király, amint már fenyegetödött, 
Erdélybe rontson; hajúit a békefégre. Annako
káért különösen kezde a Tsászári Követekkel egy. 
gyezni Nagyszombatnál a táborban, honnan az
után Gödénghez ment Morva országba, ahol egy
be kaptsolta magát Torstenson seregével. Ezen 
fortéllyal azt nyerte, hogy a békeség minden hát· 
ra  maradás nélkül mindnyájoknak ugyan, de ki
vált a Protesánsoknak hasznokra megtétetett. (24 
Aug. 1645.) A Tsászár minden rendbéli Prote
stánsoknak ; sött még a Parasztoknak i s , az 1608 
esztendőbéli eggyezés szerént a Jussait viszsza 
ad ta , és megígérte, hogy az elüzettetett Prédi
kátorokat viszsza ereszti előbbi hi'vataljokba, visz- 
szaadatja a templomokat, a Religiót érdeklő Tör
vényeknek általhágóit keményen megbüntetteti, 
és az ország szabadfágának sértegetéséért tett 
panaszoknak három holnap múlva eleget tészen 
az ország gyűlésén. A Fejedelem fogadta , hogy 
a Svékussal, ’s Francziával tett szövetfégröl le fog 
mondani , kivezeti katonáit a Tsászár tartományi 
ból , az elvétetett, és elrontatott ágyúkat megíi-



ze ti , az elfoglaltatott jószágokat a hozzájok tar
tozandó levelekkel eggyütt a Királynak , vagy a 
Birtokosoknak viszszaadja, és az ország dolgaiba 
tsak mint magános ura a Familia jószágainak 
úgy fog részt venni. Évért ö néki , és az δ Férj- 
fiú Magzatinak engedtettek a már említett hét 
vármegyék Szathmár , es Szabolts városokkal egy- 
gyütt a). Mihelyt ezeket megnyerte, tudtára ad
ta Torstensonnak , hogy ó megbékült a Tsászár- 
r a l , es nu'-el ezt a Svékus, és tranczia Udvarral 
test szó vet fég ellen tselekedte , azzai mentegette 
m agát,  hogy már a Törökök tartomáonydnak szé
lein volnának , hogy azt a Tsászár részére elfog
lalják. Torsienson k e ié , hogy legalább egyné
hány Regementeket engedjen néki; de 6 ezt az 
egygezés szerént nem tselekedhette, és sietett Er. 
delybe viszszatnenni, mellyre Torsten son Brúna vá- 
fát többé nem ostromolhatta , és a többi Svékus

4.54 Ü j j a b b  T ö r t é n e t e k .

a) Nadányi Floras Hung. p. 379. Ezen /ra j
ban jelentetik , hogy Rákóczy a Római Herczegi 
Rév mellett Opolia, és Ratióor Herczegjegeket is 
nyerte légyen , de a pénzeken, mellyeket későbben 
vei e lle te tt, még mindenkor megtartotta régi Titu
lussal a Fejedelem. Egy mdj /rdsból, de a mellyet 
a Kazytól előladatott Aclák meg nem bizonyának , 
látni lehet, hegy Ferdinand azt fogadta egyszers
mind Rákóczynak, hogy minden harmadik eszten
dőn ' Gyűlést ta rta t, és a Nemeseket a Prelátusok- 
nak , ’s más egye'bb ország Nagygyainak hatalma 
alól, mellyet ezek regiül fogva  magoknak tulajdo
nítottak , kiszabadítja.
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Generálisoké kimentek Ausztriából, és Nagyszom
batból. A Pápa ugyan , az Érsekek , és Püspökök 
ezt az eggyezést helytelennek lenni mondják va- 
la : de aTsászár ezzel nem gondolt, hanem kiadta 
Linczben az Eggyzésről szólló Levelet, ( 16. Dec. 
1645) melly a följebb említett jussait, és jószá
gait az Augsburgi, és Helvetika Valláson lévőknek 
magában foglalja vala. A Gyűlés valamennyivel 
későbbre esett, mintsem a békeség idején meg
rendeltetett: azért ujj panaszok tám adtak, mel- 
lyek az eggyezést hátráltatták ; mert ámbár Rá- 
kóczy minden Bánya városokat által adott a Tsá- 
szárnak, mindazonáltal sok Magyar Nemesek, 
mind eggyik, mind másik részről magoknál tar
tották azon jószágokat, mellyeket a had alkalma
tosságával elragadtak, nem ködömben a Protestán
sok templomit, mellyekért sok aprólékos tsaták 
támadtak a Lakosok közt, mellyeket a Fő Bírák meg 
nem akadályoztattak. Sött az ország gyűlése ide
jén köllött kimenni Győrből, és Szakolczából 
a Református Prédikátoroknak. A Rendek kíván
ták , hogy erősíttessék meg újjra II. Andi ás Ki
rálynak Rendelése a fegyverfogás eránt az igaz- 
fágtalan Király ellen. De ez , és más kívánfágok, 
mellyeket a gyűlésen köllött volna elvégezni, ab
ban maradtak. Palatínusnak Draskovich János, a 
Horváth országi Bán választatott, (26. Sep. 1646) 
aki igen nagy Pártfogója volt a Római katolika Hit 
nek. A Tsászár négy Biztosokat rendelt, kik a 
Protestánsoknak viszszaadnáka templomokat, de 
midőn ezeknek a birtokos Gazdák, nagyon ellent- 
Állanának, a reájok bizattatott dolgot végre neun
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hajthattak. Ekkor vette Rákóczy észre, hogy δ 
igen korán tette le a fegyvert, és azért ajánlást 
tett. Ospabrug, és Münster városában a Franczia, 
és Svékus Követeknek, hogy ismét fegyvert fog 
részökre a Tsászár ellen, hogy ha ö a közönféges 
békeíég kötésből ki nem zárattatik. De ezeknek 
P reá már szükíegök nem volt.’Azért valamintj ma
ga a Fejedelem megeggyezett, ők is mint Fri
gyesei a Tsászárra] megbékítitek, a),

i* 194·
J V . Ferdinand Királynak koronáztatik.

A. Tsászár most éppen nem örömest látta a Püs
pököknek, és niás Egyházi Személyeknek ellenzé
sét; mivel a békef'éget megakadályoztathatták vol-. 
n a , mellyet ö a pénznek , és katonáknak fogyat
kozása miatt ktntelen volt m egtenni, ’s azon ki 
vul kívánta a fiát is Ferdinád Ferenczet még ezen 
az esztendőn megkoronáztatni. Föltette tehát ma
gában, hogy ország gyűlést tart a maga jelenlé
tében , és azon a Rákóczyval kötött békeféget tö- 
kclletesfégre viszi. A gyűlés nagy háborgással 
tartatott. A Protestánsok más Jussokon kívül négy 
száz templomokat kívántak, mellyeket a Katoli
kusok meg nem akartak engedni, azt állítván, 
hogy ezek aKatolika Hiten lévők számára építtet
tek, és így őket illeti a Törvény szerént; más
képp se lehetne azokat nékik engedni; mivel a Pa-

a) Rákóczy Fejedelmet a Svékus , és Franczia , 
mkaratja ellen, a Vesztfáliai békefégbe zárták. Mejer 
Acta pacis Vsstphalicae publica T. VI. p. 171.553.
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pa azon eggyezéseket, a mellyekhez ok alkalmaz-, 
taták kívánságaikat, bénem veszi, A Protestánsok 
még tovább is védelmezték magokat: de mivel 
nem volt,  aki közben vethette volna m agát,  tsak 
haszontalan viszálkodásban miílt el az idő. Végre a 
Palatinus a maga fejekezetének fogta pártjá t , é$ 
kardot rántván azzal fenyegetődött, hogy két felé 
hasítja fejét, ha ki a Katolikusoktól cl kíván valamit 
tulajdonítani. A  protestánsok mindazonáltal még 
ez után se hagytak alább ki'vánfágaikban ; hanem 
a Tsászár oltalma alá folyamodtak, A Tsászár azt 
kívánta a Katolikusoktól, hogy adják elejébe jzá- 
mát azon templomoknak , meHyeket által lehetne 
valami módon engedni a Protestánsoknak, és utol
jára húsznák viszszaadására bírta őket, A Prote
stánsok még tovább is kérték mind'a négy százat 
viszsza: de mivel nem volt elegendő erejök, mel
lyel kíváníagjokat tedyesíthették volna , utoljára 
kilenczvennel megelégedtek, olly engedelem mel
le t t ,  hogy Léváu, KévKomáromban, és Holitton 
ujjat építhessenek. (17. Jul, 1647.) Ezt, és a hét 
vármegyéknek Rákóczynak általengedtetését, a 
Tsászár, és a Rendek megerősítették, szabad re- 
ligióbéli gyakorlást engedtek Kassán a Katoliku
soknak, doo forint büntetést szabtak azokra, kik 
a Protestánsokat vagy akadályoztatni fogják Val
lások gyakorlásában, vagy valamelly templomot 
tölök elvenni igyekeznek, és a Levélbe azt a jegy
zést ik ta tták , hogy a Decretora minden pontok
ra nézve maga erejében maradjon , ha mindjárt 
némellyek az ország Rendjei közűi annak nyilván 
ellene mondanának is. Mindazonáltal a Veszpré-



mi Püspök még sem akarta magát a Rendelésnek 
alája í rn i , a Győri Püspök pedig a Palatínusnak!, 
kinek a Tsászár parancsolatjából bé kölletik vala 
a Protestánsokat állítani templomaik birtokába, 
erőnek erejével ellentállott, mind addig; míg- 
len nagyobb számú katonaiadtól nem kínszeríttet- 
nék hátramenni. A katolikus Plébánosok, kik a 
Protestánsok miatt jövedelműket elvesztették, új) 
alkalmatosfágot adtak a viszálkodásra, mivel 
egy akarattal nyújtották bé panaszszaikat, és 
a Püspökök védelmezték , ’s ajánlották őket a Vi
lágiaknak. De a Tsászár ezt az akadályt is elhá. 
rította , 5000 forintot elosztatván az említett Plé
bánosok között. Minekutánna ezek így lettek vol
na , Ferdinand Ferencz, aki már ekkor Tseh Ki
rály volt, Maggyar ország Királlyának nevezte, 
te t t ,  és tizenhárom napok után megkoronázta, 
tott. (3 . és ló Jun. 1647).

§. 195.

A  Protestánsok szorongatásai. Határ Őrzök.

M á s  esztendőn meghalt Rákóczy György ("11. Oct. 
1048) , és egynéhány nappal későbben (24. Oct.) 
a Tsászár megbékult minden Német, Franczia , 
és Svékus ellenfégeivel Münsterben , és Osnabrug- 
ban. Még jobban megerőtlenedtek e’ kettő á lta la  
Protestánsok ; mert a meghalt Fejedelem Fia alig 
hogy el nem üzettetett a Törököktől Erdélyből, 
mivel az Attya tölök a nagyobb adót megtagad
ta ;  a Német Protestánsokat pedig a hoszszas had 
minden költfégeikböl kifogyasztotta, és ha mind
járt a Magyar Protestánsoknak segítfégúl akartak
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volna is lenn i , aTsászárnak örökös tartományi ál
tál elválasztattak, mellvek , mint ez előtt harmincz. 
esztendővel, a hatalmasba Protestáns Rendektől 
már most nem fügtek. Lengyel ország ellenfége 
volt Religiójoknak, és a Törökökön, ’s Velen- 
czeiekenkívül nem volt, aki nyújthatott volna né
kik segédeimet. A Velenczeiek nem voltak már 
m ost,  mint eddig, olly hatalmasak, terhes hadat 
viseltek a Törökökkel, és azért kerültek minden 
alkalmatosfágot, mellyel a Tsászárral hadba ke
veredhettek volna. Végre a Török segftfég igen 
drága volt, bizonytalan, és mindenkor hihetőbb 
vo l t , hogy a magok hasznát vadászó Nagy Vezé
rek , ’s más Udvari Tisztek inkább engednek az 
ő gazdag ellenfégeik kéréseinek, mintsem ő nékik. 
A fölső Magyar országi Görögök az Esztergomi 
Érsek oltalma alá folyamodtak , és ötét választot
ták Pártfogónak , mivel némellyeket Papjaik kö
zül, midőn földes uraiktól a paraszt munkára k/n- 
szerittetnének , oltalma alá fogadott; mellyel azt 
nyerte , hogy ezek a Pápa elsőfégét megismérnék, 
és magokat a Római Anyaszentegyházhoz kaptsol- 
nák. a). Tovább a Szkalkai Apáturíagot 1646 a Je- 
suitáknak adta , és más esztendőn helyet adott né
kik belől a város falain Trentsinben. E’hez kap- 
tsolta még az O Budai Prépostfágot is , mellyet 
az Jesuiták Generális Collegiumává változtatott j

a) Ezen példának jó foganatja lett ; mert a 
Munkátsi Orosz Görög Püspök Parthenius Péter az 
Esztergomi Érsekfe'ghez kaptsolta magát egész Me
gyéjével eggyütt. 1649.



Ugyan ennek segedelmével űzték ki a Jesuiták Séf-- 
lye városából a Református Prédikátorokat (1648) 
Tientsin Lakosi nem akartak magok közt helye« 
adni a Jesuitáknak , a jószágos Nemesek pedig el·* 
lenzették nékik a Voksot, melly a Vármegye gyű
lésén őket illette a Szkalkai Apáturfágért. De egy 
Tsászári parantsolat kinszeritette mind ezeket, 
tnind amazokat felhagyni az ellentállással· Ezek 
és más e’féle háborgatások nyújtottak a Protestán
soknak arra alkalmatosságot, hogy szabadfágjok 
védelmezőéről gondolkoznának, és a Budai Bas- 
sa sajdítván ezt a belső egyenetlenféget, arró l 
gondolkozott, mi módon hozhassa még a maga 
Szabadságával élő részét Magyar országnak Szul
tánja hatalma alá. Ez a tanáts ahogy világosfág- 
ra jött a meghalt Palatínus helyébe a Posonyi or
szág gyűlésen eggyes értelemmel G rófPálfy , vál
asztatott; kinek állandós hívfégéról az. Ausztriai 
Ház már régen meggyözettetett, (3, Jun, 1649) a 
Mágnások pedig , Nemesek, és Városok egy390Q fő- 
böl álló seregetskét állítottak, amelly állandós; őri
zetet tenne a határokon. Lippay G yörgy, az akkori 
P r ím á s , azt vitatja vala, hogy lelki ismeretét reá 
nern biihatja, hogy a Katolikus Uraknak fundusán 
helyet engedhessen a Protestáns templomoknak: De 
oltalmazónak mutatta magát a Tsászár, és a Prímás 
panaszszát -elégtelennek tartotta , ’s félre tette. A 
Szultán megtette ugyan újjra Ferdináüddal a Fegy
vernyugvást húsz esztendőre; mindazonáltal nem 
lett szünete a határ Bassák nyughatatlanfágának ; 
mert elvették Drégelyt, ’s negyven falukat hamuvá 
égettek. Azonnal, hogy aTsászár ezt meghallotta,
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minden fő hadi Tiszteket, kikre ahatár őrizet bízva 
vala, és az Ország Rendjeinek küldötteit Bétsbe hívat
ta. Tanátskozának, mimódon lehessen az országot 
ennyi Török rablások ellen megtartani ? A Rendek 
úgy ítélték, hogy szükí'éges légyen a Szultánt, és a 
határ Bassákat megtámadni, V  megalázni: de a 
békeféget szerető Tsászár két ujj Regementeket 
állított a határokra , és a fegyvernyugvást újjra 
megtétette más esztendőn Konstantinápolyban. Ez 
semmi bátorfágára nem vált az országnak; mert 
a Törökök még azután is vég nélkül fel, 's alá 
jártak benne, és sok pusztításokat te t tek , kiknek; 
mivel gyakorta négy ezeren is voltak, a határőr
zők ellent nem álhattak. Azon kívül is a fegyver
nyugvásnak ellenkező értelmét ad ták , mondván: 
hogy ez egyedül tsak a Németekkel tétetett légyen 
Magyar országban, nem pedig a Magyarokkal 
Azért az elfogattak közül tsak azokat adták visz- 
sza , kik a Tsászárüak fogadott katonái közül va
jának, ’s Német ruhát hordoztanak, a többieket 
pedig m egtarto tták , mivel Magyarok voltak.

196«
Posonyi Gyűlés, I I I . Ferdinánd halála.

A Magyar Rendek méltán panaszolkodtak, hogy 
az Udvar semmi Magyar Követet nem küld a Tö
rökkel lévő eggyezésekre. Utoljára megnyerték, 
hogy eggyet ők is küldhesíenek magok közül kö
vetségben a magok költfégén, úgy mindazonáltal, 
hogy a Tsászári Követé lenne az elsőfég. Ez az 
előbb említett gyűlésen ment véghez, a mellyen 
Gráf Pálfy Pál lett a Palatinus, két Magyarnak
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hely adatott Bétsben a hadi Tanátsban, és a Határ,· 
Özroknek Tsászári zsold rendeltetett mind addig,, 
míglefi az ország nékik é te l t , és italt adna. A Római 
Katolikusok ezzel az alkalmatosíaggal olly eszközzel 
kezdenek élni a magok védelmére, a millyennel 
éltének eddig a Protestánsok. Mert azt mondot
ták ,  hogy üldöztetnek a Protestánsoktól, hogy 
a Botskaival lévő hadakozásban , és az i6og. Esz
tendő után, sok templomaik igazfágtalanúl elve
tettek , hogy imitt amott a Katolikus helyfégekbe 
a hatalmasok Protestáns Prédikátorokat toltak bé 
erőszakosan, és a többi közt olly templomokat 
foglaltak e l , mellyek soha sem lettek volna a 
Protestánsoké. Mind ezekre a Protestánsok ta- 
gadássalfeleltek , és valamiket a Katolikusok elől 
hoztak , azokért kérték, hogy rendeltessék törvényes 
visgálcatás a Vice Palatinus, és némeliy esküdtt 
Assessoroknak jelenlétében; de ez abban múlt. — 
Ferdinándnak , kit a Magyar Históriák negyedik
nek neveznek, halála történt a himlőben (9. Jul. 
1654) kinek helyébe a Tsászár örömest az ifjabbik 
F iá t,  Leopold, Ignácz, Ferencz , Boldizsár, Jósef, 
Felix Herczeget azonnal örömest betette vo lna, és 
a Király választásnak , ha lehetet volna, végét kíván
ta szakasztani. Dec.d.^.Jul. 165/;)·E’végre Posonyban 
Gyűlést ta r to t t , és némellyek által, akik nagyobb te- 
hetíéggel bírtak az ékes beszédben, elöladatta a Ren
deknek a szabad választás , és a Palatinusi Hivatal 
szükfégtelenfégét, e’ következendő okokból: hogy 
az ország majd hogy nem mindenestől hatalma, 
ban légyen a Törököknek, hogy sok régi Nemes 
Famíliák kíntelenck letted a Töröknek hódolni t
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hogy a Korona jövedelme elégtelen légyen egy 
nemzetbéli Királynak tartására , hogy ha egy ii- 
lyetén Király választatnék, kíntelen lenne olly 
nagy adót kérni, mellyet az ország meg nein 
adhatna, és azért a kíntelenfég azt kívánná, hogy 
olly Herczeget válaszszanak az Ausztriai Házból 
aki más egyébb tartományiból pénzt, és katonát 
vévén, Magyar országot védelmezhesse a Török 
ellen. Ezen okból tehát a választás nem valófá- 
gos ,  hanem tsupán színre nézve való dolog vol
na ; hogy ha nem az Ausztriai Házból választatnék 
a Király , ez a Ház a Lengyelekkel, és Törökökkel 
egyetemben elronthatná az országot, és föloszt
ván maga tartományihoz ragaszthatná ; hogy ek- 
kor a Magyarok semmiféle Nemzetre nem akad
hatnának, amelly őket meg akarná, avagy tudná 
szabadítani; hogy ö közöttök nem volna alkalma
tos Vezér, aki valamelly fontos dologhoz kezd
hetne Hazája védelmezéscre, és végre az Ausztriai 
Háznak a Jámborfág, ’s Emberfég olly tulajdona 
volt mindenkor , hogy az Ausztriai Herczegek ígé
retéhez kiki bátran bizhatik, és így nem volna 
szükfég a választásbéli esküvésre. De ezek az okok 
tsekélyeknek tetszettek mások előtt kivévén a Püs
pököket, kik talán azt gondolták, hogy a szabad 
választás végével vége szakad a Protestáns Val
lásnak is. Ferdinánd az Esztergomi Érseket akarta 
tenni ország Igazgatójává, ’s maga Helytartójává: 
de a Rendek mivel amúgy se örömest látták az 
Érsekek hatalmát nagyobbadni, ellentállottak, é* 
Vesselényi Ferenczet választották Palatínusnak. 
Hamar ezután Leop'old Királynak választatott, és



Megkoronáztatok. A Protestánsok a Jesuiták ki
űzését, és több más dolgokat k ívántak, de tsak 
ÄZt nyerték, hogy m egígértetett, hogy az Privilé
giumaik azon Czikkelyek közé tétetnek, meliyek- 
ré meg kölletik Vala esküdni a Királynak;“*-  ̂ Ka
tolikusok érzették tehetfégöket, azért Nádasdy Fe- 
tencZ az akkori ország Bírája negyven Piédiká- 
torokat ^kiűzött két esztendő múlva templomaik
ból , *s jószágaikból. Ennek példáját több jószá
got Nemesek követték , és tűivel a Jesuiták ezt ér
demes tselekedethek tartották, a Nemesfégnek er- 
költsi is még akkor Bent volt annyira kitsínosod- 
•va , sok helyeken a templomaikból, iskoláikból, 
házaikból való kiűzés, ’s könyveiknek megégette- 
tése által akartak a Protestánsokat arról meg
győzni, hogy rósz Vallásban Vágynak, szinte e" 
képpen tselekcdett a Német katonafág i s , amelly 
Magyar országon által Erdélybe m en t, hogy ezt 
vagy tsendesfégre hozná, vagy , ha lehetne , fog-  ̂
lalná el a Tsászár részére. Mert az ifjabbik Rá- 
kócZy György részt vett azon hadakozásban , mel- 
lyet Svéczia Királlyá Károly Gustáv viselt a Len
gyelek ellen , és ezeknek Királlyá kívánt lenni. 
János Kázmér Király olly szerentsétlenül harczolt, 
hogy kínteleníttetett el hagyni országát, ’s Opo- 
liába fu tni, és már készült az országot a Tsászár 
eggyik Fiának engedni, amidőn I li .  Ferdinánd 
halála (2. Apr. 1657.3 az elkezdetett eggyezést fél· 
ben szakasztatta.

V É G E
A  / / .  Rész %-dik Szakaszának.
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