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ARATOR (SZÁNTÓ) ISTVÁN 
MIKOR ÉS MILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 


TÖRTEK BE ERDÉLYBE AZ ERETNEKSÉGEK 
ÉS HOGYAN TERJEDTEK EL? 


Erdély, amelyet hajdan Dáciának neveztek, Magyarország- 
nak alávetett hercegség és tartomány volt és 600 évvel ezelőtt 
Szent István király térítette a mi katolikus hitünkre. Midőn 
azonban Ferdinánd osztrák főherceg és az erdélyi fejedelem az 
ország koronájáért versengett egymással és ezt a tartományt 
is királysággá tették, nagyobb lett, mint egész Cseh- és Morva- 
ország; minden oldalról hegyek övezik és erdők és innen kapta 
nevét is: a magyarok Erdőelvének [Erdélynek] nevezik. Ezeken 
az erdőkön túl, egészen Budáig, végtelen síkság húzódik. Erdélyt 
mindig Magyarország védőbástyájának tartották; a dicső emlé- 
kezetű Mátyás király így szokott beszélni róla: «Magyar urak, 
szöges gonddal vigyázzatok Erdélyre, mert ha elvesztitek, elvész 
egész Magyarország, de ha megtartjátok, innen még az elvesz- 
tett Magyarországot is visszaszerezhetitek). A törökök jónéhány- 
szor megpróbálták elfoglalni, de valahányszor betörtek, mindig 
mind egy szálig elpusztultak. Ferdinánd is megpróbálta meg- 
kaparintani; hadserege be is tört, de ott is pusztult. Próbálko- 
zott a fia, Miksa is: az ariánus [unitárius] Bekes Gáspár vezér- 
lete alatt hadat küldött, de hadseregét 1575-ben tönkreverte 
Báthory István erdélyi fejedelem, akit nem sokkal utóbb len- 
gyel királlyá választottak. Erdélyt tehát külső ellenség aligha 
vagy csak nagy nehézségek árán foglalhatta el, ha az erdélyi 
urak egyetértésben éltek egymással országukban. Mert a mult 
évben (1599) is az oláh vajda [Mihály] csak úgy törhetett be 
Erdélybe, hogy az erdélyi urak éppen viszálykodtak egymással. 
Ugyanis a lovasság vezére a trinitárius Kornis Gáspár volt, 
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aki Báthory András bíborost cserben hagyta és egész lovasságá- 
val átpártolt az oláhhoz. 


Erdélyben bőven van minden, ami az embernek használa- 
tára kell: gabona, bor, legelő, erdő, marha, mindenféle bánya, 
arany, ezüst, vas, ólom, réz, higany és alig van hegy, amely 
nem rejtene valami fémet; és ezért őseink méltán nevezték 
ezt a földet «Kencses Erdel»-nek, azaz kincses Erdélynek. Igen 
sok a szőllőhegye, van néhány sóhegye is; ezekből kövek mód- 
jára csekély fáradság árán óriási mennyiségű kitűnő sót fejte- 
nek ki; földje nemes paripákat nevel, erdeiben hemzseg a 
mindenféle vad. Három aranytermő, vagyis aranyszemcsés 
homokot sodró folyója kifelé folyik, Magyarországba: a Fehér 
Körös, a Fekete Körös és a Szamos; van még ezeken kívül 
5–6 folyója; ezek közül némelyek Oláhországba, mások 
Magyarországba folynak ki. 


Erdélyt három nép lakja: magyarok – ők a tartomány 
urai – szászok és oláhok. A szászokat Krisztus Urunk szüle- 
tése után a 800-ik esztendőben utasította ki Szászországból 
I. [Nagy] Károly [császár], mert alighogy felvették a katolikus 
hitet, elpártoltak tőle; miközben új hazát kerestek, eljutottak 
Pannoniába [a Dunántúlra] s kérték a magyarokat, hogy föld- 
jükön adjanak nekik lakóhelyet; így kapták meg Erdélynek 
egyik terméketlen és sziklás részét, amelyet emberfeletti mun- 
kával pompásan megműveltek s rajta falakkal kerített hét szép 
várost alapítottak; ezért nevezik a németek Erdélyt «Sieben- 
bürgen» néven; ők adják az erdélyieknek a háború legnélkülöz- 
hetetlenebb eszközét, a pénzt. Az oláhok az egykori római 
telepesek utódai, korcs itáliai nyelven beszélnek, durva és műve- 
letlen emberek, birkapásztorok, a hegyekben és az erdőkben 
laknak és a magyar nemesek jobbágyai. A főbb helyeken és a 
várakban laknak az erdélyi magyarok, akik részben ariánusok, 
vagyis trinitáriusok [unitáriusok], részben pedig szombatosok; 
ezek a vasárnap helyett a zsidók szokása szerint a szombatot 
ülik meg; továbbá részben luteránusok, részben kálvinisták, 
részben katolikusok. A szászok mind luteránusok és ezek hoz- 
ták be elsőkül a luteránus felekezetet Erdélybe. Az oláhok 
görög-keleti vallásúak és a konstantinápolyi patriarchától függ- 
nek; ezeket sem az eretnekek, sem a katolikusok sohasem tud- 
ták eltántorítani szakadár hitüktől. Mindezek az említett eret- 
nekségek ugyanakkor vertek gyökeret Erdélyben is, mint 
Magyarországon és az alkalom is ugyanaz volt: János király 
halála után történt ez, aki az Úr 1540. és 1541. esztendejében 
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az ország koronájáért küzdött, és miután Ferdinánd [király] 
megbizottai orvul meggyilkolták Fráter György bíborost, akire 
János az országot és fiát rábízta végrendeletében. Egész Erdély- 
nek egyetlen püspöke volt, az is Magyarországra menekült s 
ott Ferdinánd a nyitrai püspökséget adományozta neki; Fráter 
György halála után a királyfi gyámjává és Erdély kormány- 
zójává a dalmata Petrovics Pétert választották, akit már meg- 
mételyeztek az eretnekek és eltántorítottak a katolikus vallás- 
tól. Mikor látta, hogy az erdélyi püspök elhagyta nyáját és 
Ferdinándhoz menekült, haragjában kiutasított minden kano- 
nokot, szerzetest és katolikus papot s falvaikat és birtokaikat 
részben a fejedelmi kincstár javára elkobozta, jórészben azon- 
ban maga kaparintotta meg; ugyanígy járt el Váradon is, 
mikor a váradi püspök elmenekült onnét; mikor az eretnekek, 
e ragadozó farkasok, látták, hogy az erdélyi népet elhagyták 
igazi pásztorai, nyomban ott termettek s a katolikusok templo- 
mait és plébániáit elfoglalták s mind máig birtokukban tartják. 
S mivel az erdélyi főurak tudták, hogy kánonjog nélkül a 
magyarországi törvények szerint világi jogszolgáltatás sem 
létezhetik, a nemesek közül négyet kiválasztottak s ezeket 
káptalani tagoknak nevezték, – hogy az ítélkezésben ezt a 
tisztet betöltsék. És így történt, hogy Erdélyben a katolikus 
vallást rövid idő alatt kiirtották. A főurak közül csak néhány 
maradt állhatatos: Báthory István és Kristóf a családjával, 
Toldi István és Albert a családjával, Kereszturi Kristóf, Telegdi 
Mihály, Makai Dénes, Deák Márton és a székelyek majdnem 
mind, akik az erdélyi hegyekben laknak, amelyek elválasztják 
Erdélyt Moldvától és Oláhországtól. Egyesek tévesen nevezik 
őket siculusoknak, mintha a sziciliaiaktól származnának, holott 
semmi közük sincs hozzájuk; ezek valóságos és született 
magyarok, mint a többiek és székelyeknek nevezték őket tele- 
peikről, amelyeket mi székeknek nevezünk és innen a «székely» 
körülbelül annyit jelent, mint telepes; később ebből alakult a 
«zekulus» latin név. S mindennek az a magyarázata, hogy mikor 
a magyarok kivándoroltak az ázsiai Szkítiából, legelőször is 
Erdélyt foglalták el és hét széket alapítottak, amelyeken letele- 
pedtek; aztán a nagyobb részük kivándorolt Pannoniába [a 
Dunántúlra] és azt foglalta el, a többi ott maradt Erdélyben, 
őrizte a székeket és ezeket nevezték székelyeknek vagy zeku- 
lusoknak; valamennyien nemes, lovagias és igen vitéz katonák. 


Tehát a luteránus eretnekséget Erdélybe legelőször Heltai 
Gáspár szász nyomdász hozta be és Dávid Ferenc, aki ugyan- 
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csak szász volt, de oly tökéletesen megtanult magyarul, hogy 
mind a két nyelven tudott szónokolni; nem sokkal utóbb 
megcsömörlött a luteránus hittől és áttért kálvinistának, majd 
arianusnak [unitáriusnak]; ha tovább élt volna, behozta volna – 
mint szándéka volt – a zsidózást és a körülmetélést és az egész 
Újszövetség elvetését. Így süllyednek a gonoszok egyre mé- 
lyebbre, mint ahogy Isten fiai egyre tökéletesednek. A kálvi- 
nista hitet egy Gallus [Huszár Gál] nevű, de nem gall nemzeti- 
ségű kálvinista prédikátor honosította meg, e szektának más 
magyar prédikátorai, mint Melius Péter, Károlyi Péter, Gönczy 
György, Beregszászi Péter, Hunyadi János, Derecskei Ambrus 
és mások, ezeknek a tanítványai, akik nem Erdélyben, hanem 
Magyarországon laktak, Váradon, Debrecenben, Sárospatakon. 
A kálvinisták a luteránusokkal vállvetve gyakran folytattak 
vitákat a trinitáriusokkal [unitáriusokkal] s ezek bizony legyőz- 
ték őket. Dávid Perenc rendkívül jártas volt a Szentírásban, 
úgy, hogy az egész Bibliát könyv nélkül tudta, az egyik szent 
könyvet a másikkal magyarázta, a zsinatokat és a szentatyákat 
mind elvetette, csak magát az Írást fogadta el s kinevette a 
kálvinistákat és a luteránusokat, ha néha-néha ezekkel bizo- 
nyítottak valamit ellene; nem restellik felhozni ellene ezeket – 
mondá – holott ők maguk nem fogadják el a pápistáknak efféle 
bizonyítékait? Különben minden pápista dogmát el kellene 
fogadniok, mivelhogy valamennyit könnyen be lehet bizonyí- 
tani a zsinatokból és a szentatyákból. Az ariánus vagy trinitá- 
rius tanítást az olaszországi, piemonti Blandrata György hozta 
be az országba; a padovai inkvizíció elől menekült, Erdélybe 
jött és az ifjabb János király [János Zsigmond fejedelem] orvosa 
lett; Arius szellemében tagadta Krisztus istenségét, Macedo- 
nius szellemében a Szentlélek istenségét és Sabellius szellemében 
a három személy különállását. Elsőnek Dávid Ferencet térítette 
a maga hitére, aztán az ő segítségével János fejedelmet, vagyis 
királyfit és az ő legfőbb tanácsosait: Bekes Gáspárt, Kornis 
Gáspárt, Hagymási Kristófot, Gerendi Jánost: ettől ered a 
szombatosok felekezete, mivelhogy a szombat megüléséről van 
parancsa Istennek, a vasárnapéról ellenben nincs. Követőit 
gerendistáknak nevezték. Mindazonáltal ezek a későbbi fele- 
zetek, a kálvinista és a trinitárius, jóval a luteránus felekezet 
után honosodtak meg; ugyanis hosszú évekig csak a katolikus 
vallás és a luteránus felekezet volt elterjedve az országban. 
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AZ ÍRÓK ÉLETRAJZI ADATAI 


 
 
 
 
 
 
OLÁH MIKLÓS 1493-ban született Nagyszebenben. Apja, 


István, Szászvároson királybíró volt. Anyját Hunzár Borbálá- 
nak nevezték. Családja közeli rokonságban állott a Hunyadiak- 
kal. Papi pályát választott, 1526-ban lett Lajos király titkára. 
Mohács után haláláig kitartott a Habsburg párton. 1531 és 1542 
közt Mária özvegy királynővel Belgiumban tartózkodott és 
élénk kapcsolatokat tartott fenn kora legkiválóbb humanista 
tudósaival. Nagy műveltségének és európai hírnevének leg- 
maradandóbb emléke Rotterdami Erazmussal és másokkal 
folytatott levelezése. Hazatérve, 1543-ban zágrábi, 1548-ban 
egri püspök, 1553-ban esztergomi érsek, majd királyi helytartó 
lett. Irásban, szóban, tettekben minden erejével küzdött a re- 
formáció ellen, ő telepítette be 1561-ben Magyarországra az első 
jezsuitákat. 1568-ban halt meg Pozsonyban. Levelezését Ipolyi 
Arnold adta ki 1875-ben a Monumenta Hungariae Historica c. 
sorozatban, 1553-tól 1559-ig terjedő naplójegyzeteit «Epheme- 
rides» címen Kovachich Márton György 1798-ban a Scriptores 
Rerum Hungaricarum Minores I. kötetében. Sokirányú mun- 
kásságának egyik kiemelkedő alkotása «Hungaria et Atila» címü 
történeti műve (első teljes kiadása 1763-ban jelent meg Bécsben), 
melyből az Erdély földrajzi leírását és a székely nép jellemzését 
tartalmazó részleteket közöltük. 


VERANCSICS ANTAL 1504-ben született Sebenicoban, 
Dalmáciában, bosnyák eredetü családból. Atyja Ferenc, anyja 
Statileo Margit volt. Nagybátyja, Statileo János erdélyi püspök 
révén került a Zápolyaiak környezetébe, huzamosabb ideig élt 
Erdélyben is. Páduában tanult s mint kora egyik legműveltebb 
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magyarját, János király előszeretettel alkalmazta diplomáciai 
kiküldetésekben, majd mikor 1549-ben Ferdinándhoz pártolt, 
annak lett egyik kedvelt külpolitikai munkatársa, ő vezette 
Zay Ferenccel együtt Szolimán szultánnál a négy évig tartó, de 
végül is meghiúsult béketárgyalásokat. Fényes politikai és 
egyházi pályát futott meg, 1530-ban budai prépost és királyi 
titkár, 1553-ban pécsi, 1557-ben egri püspök, végül 1569-ben 
esztergomi érsek lett s mint ilyen, 1572-ben Magyarország királyi 
helytartója is volt. Eperjesen halt meg 1573-ban. Hatalmas 
munkásságából levelezése és történelmi művei emelkednek ki, 
de mint latin költő is a magyar humanizmus nagyjai közé tar- 
tozik. Európa tudós körei épen olyan nagy megbecsülésben 
részesitették, mint elődjét, Oláh Miklóst, akinél azonban jóval 
türelmesebb szellemű volt. Jóakaratu érdeklődést tanúsitott 
a reformációval szemben is. Műveit 12 kötetben Szalay László 
és Wenzel Gusztáv adták ki Monumenta Hungariae Historica 
című sorozatban 1857 és 1875 közt. Életrajzát Sörös Pongrác 
írta meg (Verencsics Antal élete, Esztergom, 1898). Erdély le- 
irását a M. H. H. II. kötetéből közöltük. 


HELTAI GÁSPÁR 1520 körül született Nagyszebenben 
vagy Nagydisznódon (németül Heltau), eredeti neve Helth Gás- 
pár volt. Wittenbergben tanult s hazatérve, 1544-ben kolozs- 
vári evangélikus lelkész lett. A magyar környezetben nemcsak 
nyelvében, hanem szívében is lelkes magyarrá vált, bár anya- 
nyelvén, németül is írt és adott ki munkákat. 1550-ben Hofgref 
Györggyel megalapította nyomdáját, mely a maga korában a 
legtöbb magyarnyelvü könyvet adta ki. Nagy barátjával, a 
kolozsvári születésű Dávid Ferenccel együtt az erdélyi refor- 
máció vezető egyénisége lett, 1559-ben a kálvini, majd az uni- 
tárius irányhoz csatlakozott. Munkássága hihetetlenül sokoldalú 
és óriási jelentőségű. Szolgálta egyházát mint igehirdető, hit- 
vitázó, bibliafordító, kátéíró, nyomdász és könyvkiadó. Írt és 
átdolgozott állatmeséket, haláltáncéneket, erkölcsi tanításokat, 
széphistóriákat, népies elbeszéléseket, lefordította a Biblia egy 
részét. Halhatatlan érdemei vannak a nemzeti történelmi tudat 
kialakításában, mert megírta és kiadta Bonfini és mások nyomán 
az első magyarnyelvű nemzeti történetet, «Chronica az magya- 
roknak dolgairól» (Kolozsvár, 1575.), mely széles rétegekben 
ismertette meg a magyar multat. «Cancionale» címen a kor 
históriás énekeit gyűjtötte össze és adta ki, nyomdájában jelent 
meg Tinódi Lantos Sebestyén kötete is. Meghalt 1575-ben. 
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Életrajzát megírta Borbély István (Heltai Gáspár, Budapest, 
1907.). Krónikája 1796-ban teljesen, 1854-ben kivonatosan újra 
megjelent. Szemelvényeink az eredeti, 1575. évi kiadást köve- 
tik, de a helyesírás a könnyebb olvashatóság kedvéért, a hang- 
tani sajátságok érintése nélkül módosíttatott. A «Háló» (teljes 
címe: Hispániai vadászság ... vagy ... Háló, Kolozsvár, 1570.) 
a spanyol inkvizicióról szól, újabb betűhű kiadását Trócsányi 
Zoltán rendezte sajtó alá a Régi Magyar Könyvtár c. sorozatban. 
A szemelvény helyesirásánál ugyanazon szempontokat követtük, 
mint a krónika esetében. 


MINDSZENTHI GÁBOR életéről úgyszólván csak azt 
tudjuk, amit naplójában szükszavúan magáról elárul. János 
király bizalmas környezetéhez tartozott, de nem volt korának 
számottevő politikai tényezője s ezért szerepéről és későbbi sor- 
sáról nem maradtak adatok. Naplóját is, mely az első magyar- 
nyelvű emlékirat és a későbbi erdélyi memoár-irodalom méltó 
előfutárja, csak XVIII. századi másolatban ismerjük. Kemény 
József és N. Kovács István adták ki először «Erdélyország Tör- 
ténetei Tára» c. gyűjteményük I. kötetében (Kolozsvár, 1837.), 
majd Balló István gondozásában a Magyar Könyvtár c. sorozat- 
ban is napvilágot látott 1900-ban. A naplót egész terjedelmében 
közöltük. 


FORGÁCH FERENC gróf 1510 körül született Budán 
előkelő, régi magyar főuri családból, atyja Forgách Zsigmond 
kincstárnok, anyja Zólyomi Kata. Bátyja Simon a kor egyik leg- 
vitézebb törökverő kapitánya volt. Páduában tanult és bölcsé- 
szetdoktori címet szerzett. Az olasz kultúra feledhetetlen lég- 
körébe mindig visszavágyott a zavaros hazai viszonyok közül. 
Eleinte Ferdinánd pártján állott, aki 1555-ben váradi püspökké 
neveztette ki, de a politikai események megakadályozták, hogy 
tényleges egyházfői működést fejthessen ki. Bár a Habsburg- 
udvar megbecsült tanácsosa és diplomatája volt, nem titkolta 
elégedetlenségét a bécsi politikai irányitással szemben és Olasz- 
országba, majd 1569-ben Erdélybe költözött. Mikor Báthori 
István, aki szintén páduai diák volt, erdélyi fejedelem lett, 
Forgáchot főkancellárrá nevezte ki. Lemondott püspökségéről és 
nősülésen is gondolkodott, de egészségi állapota miatt 1575-ben 
Páduába kellett távoznia. Ott is halt meg 1577-ben. Munkája, 
«De statu reipublicae Hungaricae ... commentarii» az 1540 és 
1572 közt történt eseményekre terjed ki. Nyomtatásban először 
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1788-ban, másodszor 1866-ban jelent meg, ez utóbbi a Monu- 
menta Hungariae Historica című sorozatban. Életrajzát Sörös 
Pongrác (Forgách Ferenc élete. Századok 1896–97.) és B. Szabó 
László (Forgách Ferenc váradi püspök élete, Budapest, 1904.) 
írták meg. 


BORSOS SEBESTYÉN jómódu marosvásárhelyi keres- 
kedő polgár volt. Valószínüleg 1520 és 1530 között született, 
városának vezető emberei közé tartozott, biróságot is viselt. 1584- 
ben halt meg. Munkája, melyet «Világnak lett dolgairól irott 
krónika” cimen 1562-ben kezdett irni és 1583-ig folytatott, a kor 
fontos politikai eseményei mellett családjának történetét és 
vagyonának leltárát is tartalmazza, tehát amolyan házi napló 
volt. A gyermekkorában vagy azelőtt történt dolgokat Bencédi 
Székely István krónikájából (1559) vette át, a továbbiakat a 
maga hallása és tapasztalata után irta meg. Müvét, mely azért 
is nevezetes, mert az első polgári rendü ember által írt magyar 
történelmi napló, unokája Nagy Szabó Ferenc (róla bővebben 
a III. kötet jegyzeteiben) kiegészítette és folytatta. Nyomta- 
tásban Mikó Imre (Erdélyi Történelmi Adatok c. gyüjteményé- 
nek I. kötetében (Kolozsvárt, 1855.) jelent meg. 


BÁNFFI GERGELY a XIII. században Erdélybe szárma- 
zott Tomaj-nembeli Losonci Bánffi-családból született s mint 
ősei is, az ország vezető személyiségei közé tartozott. Életrajzi 
adatai ennek ellenére ismeretlenek. János Zsigmondnak Szoli- 
mánnál tett látogatása alkalmából Bánffi a fejedelem közvetlen 
kiséretében volt, s valószínű, hogy a találkozót megörökitő fel- 
jegyzésnek ő a szerzője. Az érdekes leirást Kemény József és 
N. Kovács István közölték «Erdélyország Történetei Tára» c. 
sorozat I. kötetében (Kolozsvár, 1837.). 


SZÁNTÓ (ARATOR) ISTVÁN Devecseren született 1540- 
ben. Korán árvaságra jutván, anyai nagybátyja neveltette 
Galgócon, 1561-ben lépett a jezsuita rendbe. Bécsben és Rómá- 
ban tanult. 1579-ben, mikor Báthori István a jezsuitákat 
Erdélybe hívta, ő is a kolozsmonostori rendházban telepedett 
meg, majd Gyulafehérvárra került és Báthori Zsigmond nevelője 
lett. Egy ideig Nagyváradon is tartott fenn iskolát és része volt 
Pázmány Péter katolikus vallásra való téritésében is. 1588-ban 
a jezsuita rend kiüzetése után előbb a sélyei rendház főnöke volt, 
azután a znióváraljai rendházba küldetett. Bocskai felkelésekor 
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társaival együtt elüzték, írásainak nagyrésze akkor pusztult el. 
Olmützben halt meg 1612-ben. Valószínüleg ő a szerzője a 
híres Calepinus-szótár magyar anyagának. Kéziratban maradtak 
a római magyar szeminárium történetét és a jezsuiták erdélyi 
szereplését tárgyaló művei. Itt közölt írásának eredeti címe: 
«Brevis et succinta descriptio quo tempore et qua occasione 
haereses in Transylvaniam fuerint invectae...», nyomtatásban 
megjelent Veress Endre «Fontes Rerum Transylvanicarum c. 
gyüjteményének V. kötetében. Életrajzát megirta Fraknói Vil- 
mos (Egy magyar jezsuita a XVI. században, Budapest, 1888.). 
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OLÁH MIKLÓS ERDÉLYRŐL 


 
 
Erdélyt mindenfelől hatalmas hegyek koszorúzzák, főként 


azon a részen, ahol Havaselvétől választják el: csak egyik 
oldalán, amely északnak és Moldovának tekint, lehet könnyeb- 
ben megközelíteni. Magyarország felől három út nyílik erre, 
ezek is nehezen [járhatók] s göröngyösek. Az egyik útat Meszes- 
nek nevezik, amerre a Szamos, a másikat Körösnek, amerre 
a Körös, a harmadikat Vaskapunak mondják, amerre a Maros 
folyó hömpölyög. Havaselvéről szoros és meredek a bejárás. 
Ez ok miatt a törökök, akik innen rohanták volt meg Erdélyt, 
gyakran szenvedtek nagy vereséget kis csapattól [is]. Erdély- 
ből, mely úgy körülbelül háromszáz magyar mértföld hosszú- 
ságú, s a szélessége majd annyi, vagy kevéssel kisebb, könnyeb- 
ben lehetne Magyarországot meghódítani, mint Magyarország- 
ból Erdélyt. Útjai ugyanis ledöntött fákkal könnyen eltor- 
laszolhatók. 


Ehhez népe jól megtermett, harcias, [jól] fegyverzett, s jó, 
erős lovai vannak. Az egész vidék váltakozva majd síkság, 
majd erdőség, szétágazó és kanyargó folyók szeldelik át, mint 
később elmondjuk; földje termékeny, jó bortermő, aranyban, 
ezüstben, vasban, s más ércekben s azonkívül sóban is gazdag; 
szarvasmarhában, vadban, medvében, halban bővelkedik; 
úgy, hogy nem lehet vádolni a természetet, hogy erre a vidékre 
nem hordta össze az élet minden javait. Négy különböző fajú 
nemzet lakik itt: magyarok, székelyek, szászok, oláhok: 
közöttük a szászok háborúra kevésbbé alkalmasok. A magyarok 
és székelyek egy nyelvet beszélnek, csak éppen a székelyeknek 
vannak sajátos nemzeti szavaik: róluk bővebben művem 
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végén beszélek. A szászokról azt mondják, hogy a németországi 
szászok gyarmatosai, s Nagy Károly [császár] küldte át őket 
onnan: hogy ez igaz, a két nép nyelvének ugyanazon volta 
bizonyítja. Az oláhokról az a hagyomány, hogy a rómaiak 
gyarmatosai. Ennek a dolognak az a bizonyítéka, hogy a római 
nyelvvel sok közös [szó van] náluk, s annak a népnek sok pénze 
található ezen a helyen; nem kétséges, hogy fontos jele [ez] 
a rómaiak régi ittlétének, s uralmának. 


Erdélyben ered a Sajó, Beszterce, a két Szamos: Nagy 
és Kisszamos, mely Visszafolyónak neveztetik általában, a két 
Körös (régen Cusus-nak mondták), a Sebes- és a Fehér körös, 
a Maros (egykor Amorrois-nak, Marisus-nak, vagy Morossus- 
nak nevezték), az Aranyos, a Küküllő s az Ompoly. Ezeket 
azután különböző patakok táplálják, s Erdélyben is, Erdélyen 
kívül is nagy részükben hajózhatók. A Sajó a Székelyföld 
határán észak felé indulva ered, s először a Beszterce folyóval 
egyesül, s a gazdag s elég soklakosú [Beszterce] mellett elfolyva 
Deés városa felett (melynek hegyeiben sót bányásznak) bele- 
szakad a moldovai havasok tövében eredt Nagyszamosba; 
ugyané város körül ömlik bele a Kisszamos is, mely a dél felé 
fekvő kalotai hegyek lábánál, Gyerővásárhely felett ered. 
Innen két meredek hegy között lefutva Naddi falu felett, Na- 
mény alatt a Tiszába ömlik. A Kisszamos, a Sebeskörös, és az 
oláh havasok közötti részen, a Nagyszamos folyásáig van 
Gyalu, Almás, Hunyad vára; Vásárhely, Szék, Iklód, Németi, 
Alparét, Keresztúr, Mihály, Czobor. Nem messze Gyalutól 
ered a Sebeskörös, s ennek a helynek Körösfő a neve; innen 
dél felé kikanyarodik, s hegyszorosokon át gyakori kitérésekkel 
és gyürüzésekkel [halad], úgy, hogy egyre gyakrabban vissza- 
térvén egy napi úton húszszor is át kell rajta kelni, a sziklák 
között nagy csobogással először Feketetó falut, azután – már 
Erdélyen kívül – Rév és Telegd várát, majd Várad városát 
follya körül, s egyenesen délnek fut, és egyesülve mindkét 
Körös: a Fekete- és a Fehérkörös vizével, Csongrád felett a 
Tiszába szakad. A Feketekörös forrása a Belényesi hegyekben 
van, Feketebátor vár közelében. A Fehérkörös pedig Erdély 
déli hegyeiben, Abrudbánya körül [ered], s Körösbányánál és 
Feltótnál Gyula és Békés várához megy dél felé, s a két másik 
Körössel a már említett helyen egyesül. A Maros vagy Marisus 
forrása a Székelyföldön van, a Gyergyóval s más körülbelül 
azon a vidéken eredt patakokkal egyesülve, Erdély közepébe 
hatol be, s nem messze Gerendtől az Abrudbánya körüli északi 
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hegyekből Lupsa, Toroczkó falú és Torda város mellett nyugat 
és észak felől délnek futó Aranyost veszi fel. Azért nevezik 
Aranyosnak, mert nem másképp, mint Spanyolországban a 
Tajoról, s Indiában a Pactoloról beszélik, aranyos fövényt hor- 
doz. A Maros pedig Gyulafehérvár, az erdélyi püspök székhelye 
felett (székesegyházáról, sok gazdag egyházi intézményéről, 
s Hunyadi János sírjáról híres) egyesül a Küküllővel, Ompollyal 
és más folyócskákkal, nem messze Gyulafehérvártól Vinc és 
Borberek községeket választja el, s dél felé fordulva Szászváros 
és Rápolt között (melyektől két mértföldnyi távolságra van 
az igen erős Hunyad vára egy dél felé eső hegy lábánál), nem 
messze Demia igen magas hegyre épített várától, Kaproncza 
és Váralja mellett, kétoldalt kiemelkedő hegyek között höm- 
pölyög, s [a hegyekről] számos csermely ömlik bele, azután el- 
haladva Lippa vára, az aradi prépostság és társas káptalan, 
s Nagylak vára mellett, Szeged városánál a Tiszával egyesül. 


Az Aranyos forrása és torkolata között északtól kezdve dél 
felé a [következő] községek és falvak vannak: Szentkirály, 
Décse, ahol a sóhajok rakodnak, Miriszló, Torockó, Enyed, 
Diód, Szentmihálykő vára, Lupsa, Podsága, Zalatna, Bakaj, 
úgyszintén Köbölkút, Somkerék, Boncida, Ludas, Kolozs, 
ahol a hegyekből sót és több mindent bányásznak, Kolozsvár 
(németül Clausenburg), melyről azt mondják, hogy valamikor 
Zeugma volt, fekvésére, gazdagságára, minden dolgok bőségére, 
s kereskedelmére nézve híres város. Kolozsmonostor apátsága, 
Torda, ahol hasonlóan sót bányásznak és sok más. Ezen túl, 
Székelyföld alatt, a hegyek között, melyek kelet felé Havaselve 
fölé emelkednek, s dél felé elválasztják Magyarországtól Erdélyt, 
vannak a következő helységek: Régen, Vásárhely, Szakadát, 
Terem, Nagylak, Sáros, Udvarhely, Réhalom s a nem kevésbbé 
megerősített, mint kellemes Küküllővár. Városok: Medgyes, 
melyet fekvése és a művészet is megerősített, s nagyon alkalmas 
lakóhely; a másik város Brassó vagy Corona, régen Zemigethu- 
sának nevezték, Erdély határán kelet felé fekszik, soklakosú, 
kereskedelméről híres, s jó benne élni. E mellett itt vásároztak 
a havaselvi és más külföldi emberek. Ezzel szomszédos Törcs- 
vár, igen szűk helyen fekszik, nagyon erős, s mintegy elzárója 
és kapuja Erdélynek ott, ahol Havaselvéről van a bejárás. 


Itt van hét város, melyet szász székeknek neveznek: 
Szeben, Szászsebes vagy Millembach (valamikor Sabesus), Seges- 
vár, Szászváros vagy Brosz, Vinc, Bertalom, s Holzmány. 
Mindegyiknek a kormányzóságát, melyet királybíróságnak 
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neveznek, a király adományozza. Alájuk van vetve sok község 
és falu. 


Szeben a hét szász szék főhelye. Dél és kelet felé tekint, 
egy dombon (mely más vidékre néz), magán a domboldalon 
épült. A város egy kiemelkedő helyén van egy forrás, csövön 
odavezetve egy medencébe ömlik, s a lakosság nagyrésze ezt 
használja. Ahol nyugat felől éri az ember, a város alacsonyab- 
ban fekvő részén odakanyarodik a Szeben folyó egyik ága, 
mely tele mederrel a falakon kívül hömpölyögve az Olt folyóba 
szakad, nem messze a Vöröstoronyi szorostól, miután előbb 
[az Olt] sok, a Székelyföld északi részein eredt patakot vesz fel. 
Ezzel az ággal a gabona- s másfajta malmokat hajtanak a fala- 
kon belül, melyeket a polgárok használatára készítettek. Nagy 
ez a város és hatalmas, nemcsak nagyszerű épületekkel díszes, 
hanem mindenféle kereskedelem és más dolgok miatt virágzó. 
E mellett a széles és sűrűn elhelyezett bástyákkal megerősített 
falon kívül minden felől árkokkal van erődítve, s még ezen felül 
kelet felől széles és mély vizesárokkal van körülvéve. Kívül a 
város minden részén széles és igen mély halastavak veszik 
körül hármas és négyes sorban, néhol majdnem egy olasz mért- 
földnyi távolságban, s ezek miatt nem tudja az ellenség a falakat 
máshonnan megközelíteni, csak az utakon, melyek különböző 
helyekről a város kapui felé vezetnek. Ezek is sánccal, torla- 
szokkal s más erődítményekkel eléggé meg vannak erősítve, 
s alig lehetne más módon elfoglalni a várost, mint kiéheztetéssel, 
vagy a polgárok nemtörődömsége és egyenetlenkedése miatt, 
amely dolgok gyakran veszélyeztették a hatalmas városokat. 
Nem messze innen, a Havaselve felé tekintő hegyek lábánál 
van egy igen erős torony a szebeni vidék alatt, melyet Vörös- 
toronynak neveznek. A törökök ezen az úton a hegyek szűk 
ösvényein át gyakran támadták meg Erdélyt, a maguk nagy 
pusztulására. 


Szebentől nem messze esik Vízakna, amely mellett sót 
bányásznak. Szászvárost – melynek királybírósága örökös 
a [mi családunkban] – testvérem, Oláh Mátyás kormányozza, 
kies és termékeny helyen fekszik, s a közeli folyó miatt alkalmas 
a földművelésre. Északra tőle egy mértföldnyire van egy falu, 
neve magyarul Kenyér. Ehez tartozik egy mező ugyanilyen 
névvel [Kenyérmező], széles és hosszan terül el, s emlékezetes 
a magyarok és törökök véres csatájáról. Mátyás király idejé- 
ben, mikor Báthory István kormányozta Erdélyt, a törökök 
Bali bég vezetésével átkelve a hegyeken megtámadták Erdélyt, 
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mint mondják, hatvanezer lovassal. Ezeket [Báthory István], 
miután összegyüjtött annyi erdélyi csapatot, amennyit csak 
tudott, és segítséget kérve Kinizsi Páltól, a temesi gróftól, a 
törökök várakozása ellenére ezen a mezőn megtámadta. Mind- 
két felől oly nagy volt az öldöklés, hogy a patak, mely a mező 
közepén folyik, vérrel keveredett, amint azoktól hallottam, 
akik résztvettek ebben a csatában. Balibég néhány emberével 
a hegyeken keresztül nehezen elmenekült, a mieinknek nagy- 
része is odapusztult. Báthory István vajdát az ellenségtől 
megsebesített lova levetette, de mégis – övéitől segítve – 
sértetlenül került ki, s azon a helyen, ahol leesett, ennek a dolog- 
nak örök emlékére később egy kápolnát épített. Az akkori 
erdélyi püspöknek kétszáz páncélos katonája veszett oda ebben 
az ütközetben. Testüknek a megkeresésére maga ment el, 
s Gyulafehérvárra, mely körülbelül három mértföldnyire van, 
gyászpompával vitette vissza. Ilyen nagy volt ennek a jó 
embernek kegyelete övéi iránt, akik elestek, miközben a hazát 
védték az ellenségtől. 


A szászoknak megszabott adójuk van, melyet a királynak 
szolgáltatnak be. Gyakran azonban többet hajtanak be tőlük 
a törvényesnél. A földmiveléshez és más munkákhoz csodála- 
tosan értenek, s az asszonyok éppen úgy végzik a munkát, mint 
férjeik, s nagyon bírják a fáradságot. Ezen okok miatt a szá- 
szok gazdagok, a vendéget tisztelettel fogadják, s derekasan 
megvendégelik. 


Fogaras igen erős vár, azoknak a hegyeknek a tövében 
épült, melyek elválasztják Erdélyt Havaselvétől; hegyekről 
leszökellő patakok, melyekben pisztráng és más ízes halak 
élnek és sok más dolog teszi kedvessé. Ez a vár mintegy egy kis 
hercegség. Alája vannak ugyanis rendelve oláh bojárok, kik 
a vár urának szolgálnak, mint fejedelmüknek. 


* 


A szikambriai mezőn vívott csata után Csaba seregén 
kívül, aki Görögországba ment volt, háromezer hun kerülte el 
a halált, s ezek Cegléd mezején, ahol most a hasonlónevű község 
áll, megtelepedtek. De mivel féltek Detre és a többi németek 
hatalmától, sebes haladással Dáciának arra a vidékére mentek, 
melyet most Erdélynek, vagy hét várnak neveznek (a hunok 
hét vezéréről, akik a hunok Pannoniába való másodszori be- 
jövetelekor ezen a helyen vertek tábort). S hogy könnyebben 
elhitessék, hogy nem a hunok maradékai, megváltoztatva a 
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hun nevet magukat székelyeknek nevezték. Erről a népről 
most is azt hisszük, hogy a hunok közül a legrégibbek, akik 
visszamaradtak Magyarországon. Ez a szám azonban megnöve- 
kedett, úgy, hogy ha háború tör ki ellenük, könnyen tudnak 
ötvenezer vagy még több fegyveres embert kiállítani. Nem szí- 
vesen tűrik, hogy családjuk, házuk házasság útján idegenekkel 
keveredjék: szokások, szertartások s törvények szempontjá- 
ból a többi magyaroktól erősen különböznek. Lelkük érzelmei- 
nek vagy akaratának kifejezésére papir, tinta s más nyelvek 
betűi helyett bizonyos jeleket vágnak fapálcákba, s ha egymás- 
nak üzenni [akarnak] valamit, barátok és szomszédok követ 
vagy levél helyett ezek útján érintkeznek. 


Ezek a székelyek a mai napig is hiszik, hogy Csaba nem tért 
vissza Szkitiába, hanem Görögországban halt meg. Ezért ha 
egy ember valahova elmegy és soha nem szándékozik vissza- 
jönni, arra ezt a közmondást mondják: «Akkor fog visszajönni, 
mikor Csaba Görögországból Magyarországra.» Azt akarják, 
hogy mindnyájukat nemeseknek tartsák, mint akik a régi hu- 
nok maradékai. S valóban igyekeznek a szabadság előjogával 
élni, ugyanis nem tűrik, hogy valakinek közöttük a többinél 
nagyobb szabadsága legyen. Közöttük a legkisebbnek is ugyanaz 
a szabadsága van, mint a legnagyobbnak. Megyékre vannak fel- 
osztva: Csik, Gyergyó, Kézd, Orbó és még néhányra, ezeket ők 
vidékeknek vagy inkább székeknek nevezik. Ezekben azok közül, 
akiknek családjuk a legrégibb, leggazdagabb és leghatalmasabb, 
maguknak kapitányokat vagy vezetőket választanak, akiket a 
maguk nyelvén főfőszékelyeknek szólítanak. Ezeket szolgálják, 
félik, tisztelik. Ha ellenség támadja meg őket, ezeknek a zászlóit 
követik. Teljes joguk van [a székelyeket] megítélni, összehívni, 
s fontos dolgokban velük határozni. 


Adót senkinek sem fizetnek, sem a királynak, sem senki 
másnak, nem számítva, hogy mikor Magyarország királyát koro- 
názzák, vagy megházasodik, vagy fia születik, mindenki ad a 
királynak egy ökröt. De azt is többnyire nem minden nehézség 
nélkül teszik, ami az én időmben is megtörtént, atyám nem kis 
kellemetlenségével. Ugyanis mikor Tomory Pál [II.] Ulászló 
király parancsára Lajos király születésének idején ezekhez a 
székelyekhez küldetett néhány katonával, hogy az ökröket 
bélyeggel megjelöljék (ugyanis a királynak ajándékozott ökröket 
vassal megsütötték), Pál kérte a nemzet szokása szerint a király- 
nak járó ökröket, de azok ebben a dologban nehézségeket támasz- 
tottak, ellene szegültek, s kényszerült velük harcba szállni. 







 7


S minthogy a székelyek többen voltak, csapatával együtt, mely 
ötszáz és valamennyi lovast számlált, legyőzetett és szétszóra- 
tott, s maga ha jól emlékszem, husz sebet kapott. Ebben 
csatában katonái közül sok elesett, a nagyobb rész kifosztva, 
nehezen futott haza, ezek között atyámnak is három lovasa 
elesett, a többiek össze-vissza kaszabolva tértek haza. 


A saját büntetteseikkel szemben a következő büntetést 
használják. Ha bárki közülük valamit tett az ország vagy a 
közjó ellen, vagy a szabadság ellen, melyet joggal becsülnek min- 
den földi dolog között a legtöbbre, s ha észreveszik, hogy titokban 
áskálódik, vagy közös határozatuk ellenére az ellenséggel szem- 
ben nem kel fel, s látják, hogy nem engedelmeskedik: annak 
a holmiját és vagyonát szétrombolják, házát alapjáig lebontják. 
És ha alkalmuk van rá, megölik. A királyon kivül senkinek 
sem engedelmeskednek, csak az erdélyi vajdának, akit a király 
tesz az ő ispánjukká, mikor vajdát nevez ki vagy változtat. 
De gyakran még ezzel szemben is engedetlenek. Az utóbbi 
években, mikor Zápolya Jánosnak (akkor szepesi gróf s Erdély 
vajdája és a székelyek ispánja, most pedig király) egyáltalában 
nem engedelmeskedtek, az kénytelen volt ellenök sereget indí- 
tani, fegyvert ragadni, s őket megtámadni. Serege élén bátran, 
néhány emberétől körülvéve mindenki szemeláttára előretört, 
megütközött velük s leverve őket kényszerítette, hogy paran- 
csait meghallgassák. Tehát a székelyek még ebben az időben 
sem felejtették el a régi szkíták szokásait és szabadságát. 
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BÁNFFI GERGELY 
MÁSODIK JÁNOS 


MAGYARORSZÁG VÁLASZTOTT KIRÁLYÁNAK 
MÁSODIK SZULEJMÁN TÖRÖK CSÁSZÁRHOZ 


VALÓ MENETELE MÓDJA 
 
 


Minekutána a felséges fejedelem [János Zsigmond] az el- 
mult esztendőben [1565.] ezer és száz németeket mind egyig 
levágata, és annak felette [Nagy-] Bányát s [Szilágy-] Csehet 
részszerint erővel, részszerint árultatással megvötte volna, 
hadát leakarván szállitani rendelte vala, hogy a német hadat, 
melly a Tisza mellett tábort jártatott vala, meglepné és szem- 
ben való viadallal megvína. Mikoron penig közel szállott volna 
és minden okkal szemben megvína, hozzá jutván két követek: 
egyik a török táborról, másik Maximilian császártól, minden 
viadalra való reménység elvéteték, parancsolván a király és a 
császárnak basái, hogy hadokat leszállítsák és haza menjenek; 
illy conditióval volna a frigykötés Maximiliannal, hogy valamit 
az előtt elvött volna, azt a felséges fejedelemnek megadja, 
mellyet Maximilian követei által a török császárnak megigirt 
vala; ugyan azont parancsolá a másik követ is a Lazarusnak 
[Maximilian hadvezérének, Schwendi Lázárnak] és a fő németnek. 


Meghallván az ő követségét, a felséges fejedelem Erdélybe 
béméne, a basa pedig Tömösvárra. A németek egy néhány 
lovagokat elbocsátván tetteték, hogy ők is vissza akarnának 
szállani; de mihelyt a törökök vissza menének, a következendő 
békességnek reménysége alatt titkon Bányára, noha az mind 
várával együtt tőből kidült vala, viszontag bészállának s meg is 
vevék; Csehet is elfoglalák, melly is elrontatott vala, annak- 
utána Monkácsba is bémennek, hirdetvén, hogy ők megakarnak 
szállani. 
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A felséges fejedelem a dolgot megértvén, a török császárt 
a frigynek megszegéséről bizonyossá teszi; holott penig a tél 
jelen volna és élése is nem volna, a segitség is megfáradottnak 
lenni láttatnék, a császár busulván a hitnek megszegésén, 
mindjárást a Maximilian két követjit, kik akkor nála valának, 
a tömlöczbe vetteti és megesküszik azon, hogy hamar időn 
bosszut áll érette. 


A felséges fejedelem elárultatik. 


Azonközben Maximilian megenyhíteni akarván – a mint 
arányzza vala – a császárnak haragját, harmadik követje 
által a felséges fejedelmet erősen vádolja és mindenben a feje- 
delmet okozza; hogy penig a császárnak szivét könnyebben 
elidegenithesse: minden tractatust, minden követséghez tar- 
tozót, régi leveleket a császárnak küld, és a fejedelemnek 
tanácsit és akaratját megjelenti és azon kéri, hogy immár a 
császár hatalmassága abban a János király fia dolgának és 
ügyének tovább való oltalmazásában szűnjék meg; és izeni, 
hogy ő az egyességre és a törvénynek felvételére kész lenne, csak 
hogy János kirekesztetnék. Ezeket és egyebeket jelent Maxi- 
milian sokakat, és minden leveleket, mellyeket néki a felséges 
fejedelem az előtt küldött volt egy néhány esztendővel, mind 
a török császárnak küldi, hogy olvassa. 


A császárnak feleleti. 


A császár megolvasván a leveleket és látván a fejedelemtől 
adatott conditiokat, nem lehete hogy meg ne indulna; egybe- 
hiván azért a basákat monda: im micsodás hütök légyen egy- 
máshoz a keresztény fejedelmeknek, látjátok; ha Maximilian 
minket meg nem csalt volna, kétség nélkül hinnénk néki, és a 
mi fiunk [t. i. János Zsigmond] felől gonosz itiletben lennénk, de 
mivel tudjuk: Ferdinánd régen az ő atyját Jánost és Izabella 
királyné asszony gyakorta hazugsággal kecsegette, vakmerő- 
képpen hinni nem akarunk. Minekelőtte azért valamit próbál- 
nánk, akarunk mint az egész dolog felől bizonyosok lenni. 


Annakokáért parancsoljuk tinéktek, hogy mindjárást a 
mi fiunkhoz csaust bocsássatok mind együtt azokkal az leve- 
lekkel, mellyeket hozzánk küldött Maximilian és mindeneket 
megizenjetek, mellyeket a felett jelentett szóval követi által. 
A basák a dolognak mivoltán megindulnak és nagy csudálko- 
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zással megposdulván mind az egész leveleket és a Maximilian 
követinek oratioját egybeszedik, és a felséges fejedelemnek 
küldik. 


A felséges fejedelemnek tanácskozása. 


A fejedelem meghallván az árultatást, és a hitetlenséget 
megértvén, mit kelljen cselekedni, tanácskozik; és midőn maga 
mentségére elégséges okot nem találhatna, a császárhoz való 
menetelre kényszerítetik végezni, és hogy vétségének gyanu- 
sága eltöröltessék és megbékélhessék e veszélynek ottan eleit 
veszi és gyülést hirdet; holott nyilván panaszolkodván illyen 
iszonyú nagy dologról, melly mind az egész országnak vesze- 
delmére lenne, mindeneknek álmélkodására az ő akaratját és 
végezését a nemességnek megjelenti és megmutatja, hogy ha az 
országnak megmaradását akarják szükségesnek lenni, hogy 
egyedül csak az az orvosság: hogy a török császárhoz menyjen. 
A basák is ugyan mindnyájan azt adták volna tanácsul, mivel 
hogy a császár igen felgerjedett volna és az szegény ország 
utolsó veszedelmére jutott volna Maximiliannak ez iszonyú 
árulkodása miatt, és hogy a basák, és ő maga is a császár csudál- 
koznék azon, mert noha Maximilian igen hajlandó a magyarok 
veszedelmére, mindazáltal a magyaroké volna az a korona, 
mellynek tartásával ő kérkedik. 


Az országnak feleleti. 


Az országbeliek hallván a dolgot mindjárást javallják a 
fejedelemnek rendelését, és az elmenetelt javallják és ajánlják 
és mind azokat béirják akik elmennek a fejedelemmel. Választa- 
nak azért öt száz lovagot, az ország főfő fejeit; két száz gyalogot; 
három száz kocsit, négy-négy kocsis lovakkal. Végezetre meg- 
köszönék a fejedelemnek, hogy az ő életét hazájának meg- 
maradásáért és minden jószágát nagy veszélyre méltóztatnék 
kitenni. 


Második követsége a fejedelemnek a császárhoz. 


A felséges fejedelem mindjárt fő követeket választa, kiket 
ajándékokkal a császárhoz bocsáta; a többi között izené, hogy 
az árulkodás olly igen iszonyu és rettenetes volna, hogy követek 
által azt semmiképpen semmissé nem tehetnék; ezért azt 
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rendelte volna, hogy önnön maga által és szemtől szemben 
akarná magát mentenie és maga ártatlanságát megmutatnia. 
Azonközben hogy kérnéje, hogy az ő ellenségének ne hinne, 
se azoknak, akik a féle árultatáshoz szoktanak; ő is harmad- 
napon megindulna s császári hatalmassága eleibe menne az 
országnak főfő népével, mellyből mind az egész világnak nyil- 
ván légyen, hogy ő az egész kereszténységnek ellensége nem 
volna, avvagy ollyan nagy nyavalyáknak authora, hanem 
Maximiliannak szive volna gonosz a magyar nemzethez; csak 
innet is a császár megarányozhatja, hogy illyen nagy véteknek 
nem volna tudója; hogy szabad akaratja szerént elvégezte, 
hogy ő maga a kemény biróhoz menyjen nehéz és sulyos bün- 
tetést felvenni. Hogy azért ő néki ügyét meghallván, az ő oda 
menetelét csendes szivvel várja, felette igen kérnéje; okait 
is adja, miért kényszeritetett Maximiliannal megbékéleni, és 
felette igen méltó okoknak engedne, és hogy mindenkor becsü- 
lettel excipiálta légyen, a mint a levelek világosan mutatják, 
az ő császári hatalmasságának gratiáját és kegyelmét. 


A császárnak feleleti. 


A császár a követeket meghallgatván s a fejedelemnek 
véletlen való jöveteléről bizonyossá tétetvén, felele: hogy 
immár régtől fogván eszébe vötte volna a németeknek csalárd- 
ságokat és patvarkodásokat, kik szokások szerint minden em- 
berek ellen járni igyekeznek; nem illenék azért hogy kétségbe 
esnék, vagy az ő kegyelmességében kételkednék. Továbbá 
császári hatalmasságának az idő nem tetszenék alkalmatosnak 
lenni, hogy most országát elhagyván hosszu utra készülne, 
mivel félő volna, hogy a németeknek pártütése az ő távol lété- 
ben néki valami uj dolgot ne inditana; mellyre nézve jobb 
volna mostan várait és határit erősiteni és oltalmazni; hamar 
őtet meglátogatásra való üdő lenne, mikor tudniillik az ő 
császári hatalmassága Magyarországba jőne. 


E felett két képpen volt kedves: egy az, hogy a császár 
jó szivet mutatott volna, bévévén a mentséget; más az, hogy 
világosan megmutatná, hogy ő titkon a fejedelem ellen semmi 
titkos gyülőlséget nem viselne; mert ha belől a fejedelem ellen 
mérget viselt volna, mi szükség lett volna tovább a fejedelem 
után várakozni, avvagy az elrendelt menetelt tovább halasz- 
tani? Melly dolog a császári hatalmassághoz való menetelre 
jobb szivet és mentséget ada; mind ezek az ősz végin lőnek. 
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Immár hányja, vesse magát akár ki, hogy ha ennek a pere- 
grinationak, mellyet sokan immár régtől fogva veszedelmesnek 
lenni itilnek vala, igen felette nagy és tisztességes oka nem 
lött volna; avvagy ha ő életét és szerencséjét az országnak 
megmaradásáért, és a kereszténységnek hasznáért kegyesen 
és nagyságosan felette igen nagy veszedelembe nem helyhez- 
tette volna. Azonközben a német fejedelmek a törököket mond- 
ják lenni minden gonoszságnak kutfejének, noha semmit elei- 
től fogva hátra azokban nem hagyott soha, mellyek a közön- 
séges haszonra néznek. 


A császárnak második követsége a fejedelemhez. 


[1566.] Tavaszra kelvén, a martiusnak utolsó napján a 
császár követet külde a fejedelemhez, és ajándékon egy igen 
fő lovat; aranyos ruhát és gyöngyös igen nagyot nyomó pallost; 
jelenté a felett, hogy ő minden hadával azon nap indult volna 
Magyarországra; parancsolná azért, hogy légyen készen; jelen 
volna az üdő, hogy az ő rajta tött bosszuságokat megtorolná; 
a miket elvesztett viszszanyerné. A basák is azonképpen biz- 
tatják s mondnak, hogy a császár teljességgel lekötötte volna 
haragját a császári méltóságnak meglátogatásáért; tanácsul 
adják, hogy mindjárást mihelyt a császár a Dunán által kől- 
tözik, a fejedelem utra induljon az mint igirte, ezt penig a 
császár dicsőségnek okáért felette igen megkivánná; nagy 
dolognak tetszenék penig és sokaknak talám veszedelmesnek, 
de az igen hasznos lenne és veszedelem nélkül való. 


Az elmenetelnek előtte Erdélybe állatott rend. 


Megértvén a felséges fejedelem, hogy mennyivel az el- 
menetel is mértékletesebb lehessen s a honn maradó dolog is 
bátorságosabb: mindjárást generális kapitánnyá – a megholt 
Varkucs [Tamás] helyébe – a nagyságos Hagymási Kristófot, 
serény férfiat választá az országbéli rendelt lovagok seregének; 
és hogy vigyáztasson, a várakat őriztesse, és a haddal s minden 
lövő szerszámokkal az ellenség eleibe menyjen – ha kelletik – 
parancsolja. Ő maga menyen a török császárhoz; ezokáért 
szorgalmatosan vigyázni kell. Adja ismét hozzá társul a nagy- 
ságos Báthori Kristófot és a nagyságos Mayláth Gábort két 
ezer fogadott zsoldosokkal és három ezer gyalogokkal. 
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A fejedelemnek menetele. 


Minden dolgokat igy rendelvén, juniusnak 16-k napján, 
mikor értené a felséges fejedelem, hogy a császár már a Dunán 
által jött volna, [Gyula-] Fejérvárról elindul; Isten segitségé- 
ből Dévára mégyen, azután Mardsinára, azután Lugosra, 
holott másnap megnapla. 26-dik napján Páncsovában Nándor- 
fejérvárnál innen a Dunán tábort jártata, melly város egy 
mérföldnyire vala. A császárhoz azonközben a csausok jőnek 
s mennek, a szandsákok is oda jutának és minden jót igérnek, 
és hogy meglátogatván a császárt szeretettel, s mit kelljen 
cselekedni és mondani megtanítják. 


A következendő napon azért, melly volt juniusnak 27-dik 
napja, a császár tulajdon gályáját a fejedelemnek küldi és 
izeni, hogy népét elhagyván, menyjen által az országnak főfő 
rendeivel; élések, sátorok és minden egyéb szükséges dolgok 
elrendeltettek volna, és nem szükség volna, hogy a mit sze- 
mélye szerént vagy személye kivül magával venne. A fejedelem 
gályába szállván mind együtt a négy száz nemesekkel, lovakkal 
és ékességekkel a Dunán által mégyen, és köszöntetvén a 
nándorfejérváriaktól számlálhatatlan puskalövésekkel a tulsó 
partra ki ére, és ott a császár népét mind éppen látják vala; 
ugyan azon helyen penig a császárnak egész minden udvara 
népétől becsülettel fogadtatik, és mindeneknek nagy öröme 
születik. 


A császár azonközben, hogy a dolgot egész jól megláthatná, 
egy néminémű magos hegyes helyre az ő tulajdon sátorát 
parancsolta vala hogy felvonják az eltörött vár mellett, mellyet 
régen Zemplinnek [Zimony] hittak – Hunyadi János kedves 
lakó helye s őse; – mert azt parancsolta vala, hogy azt a 
becsületet adnák a fejedelemnek és abban a rendben tartanák, 
az mellyel az ő tulajdon személye szokott élni. Felütvén azért 
a sátort, mind az egész dolgot onnan nézi és álmélkodik vala. 
Igy lőn az elmenetel, igen nagy hallgatással és magát rea- 
tartással a szandsákok és csausok és minden főfő rendek kö- 
vetvén, és az egész utat éppen békörnyékezvén az lovagok 
számtalan seregével. 


Mihelyt penig a császár sátor aljához, melly a hegyen vala, 
jutának, a ceremonialis mester a fejedelemnek jelenté, hogy 
ott volna a császár, az hol a sátort felvonva látná; azért jobb 
volna hogy meghajtott fővel és a császárra fordulván lováról 
török módra köszöntené a császári méltóságot; mellyet igen 
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nagy jó móddal és tökéletesen is megcselekedék, mindnyájan 
azonközben kiáltván: allah, allah, allah! 


Látván a fejedelmet, mondják, sokat szólott a császár, 
mellyet most elő hozni nem illendő; azt bizonyosan tudjuk, 
hogy mondotta, hogy ő addig nem hagyja, a míg a fejedelmet 
magyar királyságra emeli és megkoronázza. Hogy annak- 
okáért a fejedelem a táborra juta és a rendelt sátorokba, meg- 
köszönvén a becsületet mindnyájukat elbocsátá. 


A császárnak szava. 


Ugyan azon órában megizené a császár, hogy ő és az övéi 


szentségben lesznek foglalatosok másod napon, szükség volna 
azért, hogy nyugodnék; mikor penig nyugodnának, a császár 
minden álgyukat kisüttete, és a jancsároknak puskáit, örömet 
jelentvén. Annakutánna ajándékot rendelvén mind az egész 
seregnek, osztogattata kinek kinek ezer oszporát; és azok- 
nak száma, a kik megajándékoztattak vala – basák nélkül, 
kiknek száz ezeret ada – vala ötven ezer ember; és a begler- 
bégeken kivül, kiknek ötven ötven ezerét ada; és a szandsáko- 
kon kivül, kiknek harmincz harmincz ezeret ada; a vitézlő 
szolgáknak is mindeniknek öt öt száz oszporát, kétség nélkül 
hires és kevély ajándékot. 


A császárhoz való járulás. 


Másod napon hivattaték a fejedelem a császárhoz hét 
órakor a négy száz nemesekkel, kiknek öltözetek és lovok 
aranynyal és ezüsttel tündökölvén nem megutálandó nézést 
mutatnak vala; ezen a napon, tudniillik juniusnak 29-ik 
napján a császárhoz járula. 


Rend és mód. 


Először ötven csaus mégyen vala elől; másodszor is 
csausok mennek vala az elsők után is; harmadszor a jancsárok 
kapitánya; negyedszer a kik az ezüst botokat a kezekben 
viselik vala; három mesterek, kiket ceremóniáknak mesteri- 
nek hinak vala, kiknek lovok és ékességek csudálatosok és 
becsületesek valának; ötödször a fejedelemnek négy fő tanácsi; 
hatodszor az országnak négy főfő urai; hetedszer egy néhány 
gyermekek régi szokás szerént persiai gőgösséggel, gazdagon 
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felöltöztetve, kik a fejedelem személye előtt gyalog mennek 
vala; nyolczadszor a fejedelem mégyen vala egyedül alkalmas 
tágassággal közbe vétetvén, kinek kengyelét négy fő kengyel- 
futó tartja vala, aranyos ruhába felöltöztettek. 


A fejedelemnek ékessége. 


Legelőször: hosszú és bokrétás nuszttal béllelt magyar 
süvegén felfüggesztvén volt a czimer és drágalátos ékesség, 
melly egy diónál nagyobb vala. Másodszor: volt egy lefüggő 
kereszt a nyakában, melly uj gyémánttal és négy öreg szép- 
séges carbunculusokkal, a mint hiják, mindeneknél csudálatos, 
a mellyet is az ötvesek régen száz ezer aranyra becsültek volt. 
Harmadszor: gyöngyös aranyláncz, és igen nagyra becsülendő 
gyürük. Negyedszer: az előtt az császártól ajándékoztatott 
öv, mind a pallossal és tőrrel együtt; mindenik tiszta aranyból 
valók és gyöngyösök. Ötödször: az ő lovának nyerge, mellynél 
csudálatosabb semmi nem volt, melly tiszta aranyból készitetett; 
olly igen drágalátos gyöngyökkel tündöklik vala és nagy kö- 
vekkel, hogy a kik reá néztek, ugy tetszett mintha szemek 
fényét elvötték volna, melly is 24,000 arany érőnél feljebb 
való vala. Hatodszor: a fék és lónak feje éppen gyöngybe bé- 
ékesitett vala. Hetedszer: a ló farán való czafrag, melly 
mind éppen rakva volt drágalátos gyöngyökkel; ezen az 
igen nagy gyöngyöknek más fél száz vala száma; középszerüek 
igen sok. 


A fejedelmet éppen fel ékesitvén követik vala a magyar 
urak szépen rend szerint; az ut penig minden felől a lovagok- 
nak és jancsároknak seregével elannyira béfogatott vala, hogy 
semmi kimenetel nem vala. Eképpen mikor jutott volna a 
császárnak első sátorához, hagyák, hogy a fejedelem a lóról 
leszálljon, és ott egy kevéssé nyugodnék a fejedelem. Száz 
jancsárok, kik a hatalmas császárnak ajándékot visznek vala, 
mutogatásnak okáért elől bocsátatának. 


A száz jancsárok által adattatott ajándékok. 


Legelsőbben: egy arany pogácsa, vagy tányér, mellyben 
tetszik vala 12,000 arany érő kösöntyü; mellyben négy alkal- 
mas öreg gyémántok, három drágalátos öreg carbunculusok és 
az küzepin egy igen nagy, de tiszta ollyan smaragdus, melly is 
6000 aranyérő vala. Másodszor: a másik arany tángyéron 
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vala egy csudálatos gyürü, mellyben nagy mesterségü órácska 
vala, mivelhogy a csengető órák, félórák és fertályok kivül, 
mellyeket megüt vala, a holdnak és plánétáknak járását is 
megmutatja vala. Harmadszor: ötven ezüst öreg aranyos 
serlegek. Negyedszer: tizenhat öreg ezüst aranyos tányérok. 
Ötödször: tizenkét középszerüek. Hatodszor: meg annyi ap- 
róbbak. Hetedszer: hat szép szeges, iratozott csészék. Utol- 
szór: egy néhány válogatott solymok. 


Mihelyt meglátá a császár az ajándékoknak fényességét, 
a felséges fejedelmet híni parancsolá; ki melléje vévén csak 
a kilencz főfő urakat, a császárnak sátorába – az holott veszteg 
ül vala az aranyszékben, melly mindenképpen gyöngyökkel 
tündöklik vala, előtte állván a négy basák – bémene, és azon 
szempillantásban a fő basa által a császárhoz viteték, és térdet 
hajtván a császárnak kezét megcsókolá; a császár is viszont 
megölelé a fejedelmet s monda: ««Boldog légyen szerelmes 
fiam ide jöveteled!»» és parancsolá néki hogy ülne le. Mikor 
penig a fejedelem nem akarna leülni, viszontag erőltetvén 
monda: ««Én szerelmes fiam, ülj le»», és leüle jobb kéz felől, 
a hol a basák lába alatt állanak vala. Azonközben kilenczen 
azok, kiket a fejedelem vele elvitt vala, bémenének és a csausok 
által szokások szerint a császárnak lába eleibe – mintha imád- 
nák – persiai szokás szerént leborulának. 


Elvégezvén a ceremóniákat, és mi is más sátorba menvén, 
és a fejedelem felkelvén, rövideden szóla, és mindjárást egy 
könyörgő és igen rövideden szóló könyvecskét nyujta oda; 
mi volt penig szava és mit kért a könyvben, végezetre mit 
szólottanak egymásnak, mivelhogy nem szabad most meg- 
mondanom, im másszor mind egy punctig megirjuk; a többi 
között, hogy ezt mondotta a császár, bizonyosképpen tudjuk. 
Elsőbben: hogy semmi nem volna kedvesebb az oda menetel- 
nél, és hogy néki oltalmát mind halálig felvenné. Másodszor: 
hogy jól tanácsolták azok a kik intették, hogy ő hatalmasságát 
szemtől szemben halála előtt meglátogatná; nem lenne jö- 
vendőben haszontalan fáradtsága. Harmadszor: hogy ő 
megajándékozná őtet mind azzal, valamit irásával kivánt 
és kért. 


A felséges fejedelem a császár lábai előtt leborulván, meg- 
köszöné a nagy kegyelmességet. A császár felemelé a fejedelmet 
s mondá: «Légy jó szivvel; megmutatom az egész világnak, 
hogy az Isten alkalmas eszközök által az árváknak, özvegyek- 
nek és az elhagyattattaknak mindenkor segitségek volt. 
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A fejedelem magasztalván ilyen nagy patronusának és oltal- 
mazójának kegyelmességét, ő néki az Istentől minden boldog- 
ságos jókat kivánván, viszsza ment a sátorba azon rendel 
és fényes kevélységgel, mellyel feljött vala. 


A császárnak ajándéki a csausok által. 


Annakutána való napon a császár viszontag ajándékot 
külde a fejedelemnek, mellyeket huszankét csaus viszen vala. 
Elsőben: volt egy arany öv, drágalátos gyöngyökkel ékesitetett. 
Másodszor: pallos és tőr azonképpen. Harmadszor: két 
aranyos ruhák, ugy mint nusztos subák. Negyedszer: arany- 
ból szőtt kilencz ruhák azok számára, a kik a császár kezét 
megcsókolták vala. Ötödször: tizenkét török lovak, kik hár- 
moknak tiszta aranyból, gyöngyből, nyergei és zabolái, és 
aranylánczok valának; ketteit penig a lovaknak csak az elődedin 
három ezer aranyon vötték vala. 


E felett a császár tárházából különb különbféle füszerszá- 
mokat, orvosságokat és drága edényeket adának. Elvévén az 
ajándékokat a felséges fejedelem, megköszöné a nagy méltó- 
ságos becsületet, és a basákat s egyébféle főfő tanácsbéli urakat 
parancsolá az szokás szerint meglátogatni és megajándékozni. 
Azt is a császárnak tökéletességének és jó akaratjának meg- 
mutatására nem hagyom el. 


Másod napon a császár a felséges fejedelmet meg akarta 
vendégelni, és mikoron immár mindenek el volnának készitve, 
a fő basa tanácsolt a hatalmas császárnak, hogy ne cselekedné 
azt, mivelhogy félő volna, hogy kicsiny dologból igen nagy 
gonosz hirt ne szerzene magának; mert a fejedelem azonkivül 
is egésségtelennek látszik, és nem szokott volna a törökök 
eledeléhez; azért meg lehetne az, hogy véletlen ki tudja mi 
esvén a fejedelmen, az egész keresztények mindnyájan tulaj- 
donitanák hatalmas császárnak, hogy megétette volna. Mellyet 
hallván a császár, mindjárást megszünék a lakadalomtól, és 
osztán a fejedelemnek megjelenté, mellyel tudniillik ő magát 
valami nyavalyának gyanuságától mind a fejedelemnél s mind 
a magyaroknál megmentené. 


Mikor ezek lennének, a felséges galliabeli királynak követi, 
ki azon napon jutott volna, mellyben ő felsége is a táborba 
jutott vala, tudniillik dominus Guilelmus de Aube megizeni: 
hogy az ő felséges urának nevével, ha az alkalmatosság engedné, 
akarná ő felségét köszönteni; adaték néki alkalmatosság; 
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ki mihelyt elő méne, ékes beszédével s az ő urának méltóságá- 
val és becsületinek az ő ajándékának fő módon megfelele. 
Igen örüle a többi között, hogy az fejedelem az evangeliumnak 
tudományát vötte volna, és a pápaságból kivetkezvén az igaz- 
ságot követné; és inté a tökéletességre, és hogy ő valamit 
látott és hallott megirná az ő felséges királyának. 


Kinek a fejedelem feleié: hogy kedves vala ő néki ide 
jövetele és igen köszöné a felséges királynak és az országnak 
főfő rendeinek, a kik igérék, hogy ő néki gondját viselik. To- 
vábbá a mi néz a felséges királynak izenetire; annak felette 
a barátságra és a sógorságnak megnyerésére: ő tökéletesen 
minden ereje szerént a barátságot bé is veszi s meg is tartja. 
És azért ő mostan tulajdon levelét akarná küldeni az ő felséges 
méltóságának. Azonközben vagynak néminemü tractatusok, 
mellyeket most megirni nem szükség. 


Második szembeni étel a császárnál. 


Juliusnak első napján, hogy a fejedelemnek tovább való 
késedelme az erdélyieknek zürzavarra alkalmatosságot ne 
adna, a fejedelem elmenetelre való alkalmatosságot kérvén a 
császártól, második szemben léteit nyere; azon renddel és 
késérettel mint az előtt környékeztetvén járula a császárhoz, 
de mindazonáltal olly uj készülettel, hogy semmi azok közül, 
mellyek elsőbben viseltettek vala, ne látszanék. Mikoron penig 
szemben szólana a jövendőbeli kegyelmességről, és felette igen 
nagy háláadással köszönné, felkelvén a székből és felállván 
a császár – hihetetlen mondásra – a fejedelmet megölelvén, 
a többi között monda: «Vöttél-e el valamit tőlünk, a mit 
kivántál?» És midőn ő azt felelné, hogy mindeneket elvött 
volna, monda: «Kérjed az Urat, hogy minékünk minden 
ellenségink ellen diadalmat és győzedelmet engedjen; mert 
elvégeztük, hogy három annyival nagyobbá tegyünk mint 
vagy.» A vén császár, de erős, a székből kétszer kelvén fel, 
s a fejedelmet «szerelmes fiának» mondván megölelé. 


A császár mit adott légyen vissza a fejedelemnek. 


Kérte vala penig a fejedelem a többi között azt a tar- 
tományt mind éppen, melly a Kőrös vize és Erdély között 
vagyon, melly város és kastély s faluk több két ezernél; mert 
nem merte vala Tömösvárat vagy Lippát kérni, megintetvén 
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a basáktól, mivelhogy ott a törököknek mecsetjeik épitetett 
vala; kérte vala azután mindazokat a határokat, a mellyek 
Debreczent Szólnoktól elválasztják, mellyeket a császár minden 
ellenvetés nélkül oda engedé. Annak felette három száz rabnál 
többet szabadita meg és feljebb emelé mind azoknál, vala- 
mennyin ő néki szolgálnak vala. 


Továbbá, mikor valet mondani és elmenni akarna, félen 
állitván mindeneket, a császár külön csak a fejedelemmel – 
török deák [tolmács] által beszélgetvén alkalmas ideig nagy 
sokat szóla; és mit beszélgettenek légyen akkor egymással, 
ez ideig titokban vagyon. 


Ezeket is ide irom: hogy a császár, minek előtte elmenne, 
a fejedelemnek meghagyta vala, hogy mentől hamarébb le- 
hetne, az övéinek és hadainak levelet küldene, és azokat az 
vele való kegyelmességről és adakozásról bizonyosokká is tenné; 
mellyben figyelmetesek lévén, az ő hitekben tökéletesen elő 
mennének. Továbbá a magyaroknak is, a kik a német pártján 
vagynak, hozzájok küldendő levél által meghagyá, hogy mentől 
hamarébb lehet a fejedelem táborába szálljanak és hűséget 
mutassanak; mihelyt azt cselekszik, a császár azon igyekezik, 
hogy az ő birtokában károk ne lenne. 


És annak felette a fejedelem kedviért hópénzt adna a főfő 
rendeknek mindennek valamig ő Magyarországban lenne, és 
az esküvéssel és közönséges levéllel confirmáltatik; különben 
tatárokat bocsátana, kik mindeneket tőből kiforditanának. 


Hogy penig a végzés boldog lenne, a császár is nagyobb 
igéreteket tévén követeket külde a főfő magyarokhoz: intvén 
hogy magokat mindjárt megadják és a fejedelemnek engedje- 
nek; egyébaránt protestálna az Isten előtt: hogy a rövid 
időn való romlásnak ne lenne oka, hanem az ő magok meg- 
átalkodások, gonoszságok és engedetlenségek. 


Ezek és hozzá hasonlók megmutatják, hogy a császár a 
fejedelem állapotja felől igen szorgalmatos volt. Ezt is hozzá 
tészi: «Meglásd, hogy ha elég néped, elég álgyud, elég golyó- 
bisod, és ha elég porod vagyon-e? Mihelyt megfogyatkozol 
mindjárást irj, és küldök valamennyi kivántatik». 


Végezetre elmenvén s elhagyván a császárt, méne egyenesen 
a partra ugyan ollyan gőggel és pompával, holott minden főfő 
rendnek azt megköszöné. A császárnak azon hajójában vissza 
vitetvén a fejedelem, az övéivel együtt békével a táborba 
vissza méne, és gyorsasággal Fejérvárra méne, juliusnak 17-ik 
napján. Holott tanácsot tartván azon holnapnak 28-dik napjáig 
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az álgyuk vontatásában és éléseknek elrendelésekben késék. 
Végezetre ugyan azon napon menvén a táborba, mellyet az ő 
népe Kolozsvár mellett jártatott vala, az elvesztett dolognak 
vissza nyerésében volt foglalatos. 


Azoknak nevek, kik a fejedelemmel jelen voltanak a török 
császár előtt a sátorban: Csáki Mihály, Békes Gáspár, Apaffy 
Gergely, Kapitány György, Bánffi Gergely, Telegdi Miklós, 
Bornemisza Farkas, Bég Pál, Telegdi Mihály, szebeni polgár- 
mester [Miles Simon], Orbán Miklós, doctor Blandráta. 


Ezek igy menének végben azoknak tanuságokra, a kik 
tudnak vagy akarnak élni a példákkal. Anno ab incarnato 
Christo 1566. 








RAVASZ LÁSZLÓ 


AZ ERDÉLYI SZELLEM 
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A táj és a nép összefüggésében valami olyan titokzatos- 
ság rejtőzködik, mint a szerelemben, a társkeresésben. A tájak 
sokszor századokig várnak s nem akad olyan nép, amelyik meg- 
lakja őket. Akik jönnek, tovább mennek vagy elsodorja őket 
az élet nagy forgataga. A népek is vándorolnak, nyugtalanul 
keresnek egy helyet, amely fészkük, hazájuk legyen. Sokáig 
nem találják meg s ezért mennek mindig tovább. De ha egy- 
szer megtalálja egy nép azt a tájat, melyet egy örök végzés 
jelölt ki számára: összeforrnak s megkezdődik egymás sorsá- 
nak kölcsönös meghatározása. A táj dolgozik az emberen, az 
ember a tájon. Megépülnek a faluk és városok, erdők és mocsa- 
rak helyén szántóföldek virulnak; a hegyeken szőlő érik, a 
föld alatt bányászok dolgoznak; zakatolnak a gépek, sürög- 
forog a kereskedelem s az ősi természet szinte eltűnik a civili- 
záció nagyszerű építménye mögött. 


Közben az ember is átalakul. Külső világának jelenségeit, 
belső világának millió meg millió moccanását általános, ismét- 
lődő, jellegzetes formákban fejezi ki s ezzel kitermeli a nyelvet, 
azt a beláthatatlan képrengeteget, amely a szellemet egészen 
sajátos módon fejezi ki, de éppen olyan sajátos módon alakítja 
is. A nyelv szabályai szerint gondolkozni nemcsak kiváltság, 
hanem kötelesség, nemcsak felszabadulás, hanem örök rabság. 
Azután az emberi szellem, életenergiájának kímélése és jobb 
felhasználása érdekében, amit egyszer jól megcsinált, azt má- 
sodszor is úgy akarja megcsinálni; létrejön az ismeretnek, 
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tanácsoknak, módszereknek, útbaigazításoknak, bevált példák- 
nak mérhetetlen nagy tárháza: a köztapasztalás. A köztapasz- 
talás megállapításait tovább gyüjti és élettőkévé duzzasztja a 
hagyomány. Tájban, nyelvben, hagyományban egynek érezvén 
magát, a közösség figyelme egyre inkább önmaga felé fordul. 
Kezdi érdekelni: ki vagyok én, honnan jöttem, miként kerül- 
tem ide, mennyit érek, mi a rendeltetésem? A mítoszokból 
kifejlődik a történetírás. A néplélek ismeretlen mélységeiből 
különös egyéniségek bukkannak föl, akik nincsenek megelé- 
gedve a jelenlegi állapottal, változtatni akarnak az egésznek 
során, nemcsak azzal, hogy hadat üzennek, új gazdasági forrá- 
sokat nyitnak, hanem azzal is, hogy a nép lelkét, gondolkozá- 
sát kívánják mássá tenni. Nevelnek és ihletnek, tanítanak és 
prófétálnak, feddnek és lázítanak, tanácsolnak és kényszeríte- 
nek, esengenek vagy parancsolnak, de valamiképpen hatalom- 
hoz jutnak és akaratukat reá nyomják a közösségnek az akara- 
tára. Lehet, hogy már a kortárs, lehet, egy későbbi nemzedék 
úgy kezd gondolkozni, ahogy ők. Azt tartja jónak és rossznak, 
amit ezek az emberek tartottak; programmjukat törvényadás- 
nak tekintik, hivatást látnak benne és egy egész nemzet indul 
a nagy Útmutató kitűzte célok felé. 


Mindezekből egyetemes meggyőződések, jellemző érték- 
ítéletek és cselekvési szabályok támadnak, amelyeket a tudo- 
mány és művészet kiábrázol, a köztudat több-kevesebb világos- 
sággal megért s nemzedékek sora ösztönösen érez. Emitt hiány- 
érzet, ott a század hangulata, majd egy vakító programm, de 
mindenképpen olyan lelki valóság, amely annak a népnek és 
annak a földnek a kisugárzása. Ez a kisugárzás láthatatlan, 
kézzel nem fogható, mégis kifejezhetetlenül reális valóság – 
éppen olyan, mint a rádium éltető és gyilkoló sugárzása, amely- 
ben maga a sugárzó test kiéli és szétszórja önmagát. Ez a ki- 
sugárzó valóság az, amit egy emberi közösség szellemének neve- 
zünk. A közösség szellemét akkor látjuk tisztán, ha egy másik 
közösség szellemével szembeállítjuk. Ezért csak a hasonlóság 
és különbség kategóriájában lehet róla beszélni. 
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Ki ne látná, hogy a keresztyén művelődésnek, a fehér 
ember életközösségének szelleme más, mint a színes fajoké? 
Ki tagadná, hogy van európai szellem az ázsiaival és afrikai- 
val szemben? De van európai szellem az Északamerikai Egye- 
sült Államokkal szemben is éppen úgy, mint ahogy van kanadai 
szellem a szigetország szellemével szemben. Nem tagadta soha 
senki, – ha nehéz s meghatározni – hogy van germán és latin 
szellem s a latin szellem keretén belül más a francia és más 
az olasz. Annyiféle szellemet lehet a világon megkülönböztetni, 
ahány önálló és elhatárolható emberi közösség él ezen a földön, 
le egészen a legkisebb családig. De mint ahogy minden közös- 
ség egy még nagyobb közösségnek alkotó része: az egyes közös- 
ségek szelleme is a nagyobb közösség szellemének néhány éles 
vonással megkülönböztetett válfaja. 


Ha Erdély különálló életegység, sajátos politikai közösség 
volt, akkor Erdélynek is megvan a maga különálló szellemisége. 


Már pedig azt a tényt, hogy Erdély különálló és elhatárol- 
ható életegység, nem kell bizonyítanom. Egy pillantás a tér- 
képre megmutatja, hogy a Kárpátok hegygerince úgy fogja 
körül Erdélyt, mint egy öblöt a partja. Ezt a gránitöblöt a 
szádjánál, nyugat felől, elzárja az Erdélyi Érchegység, s csak 
három utat enged belőle kifelé, a Maros, a Körös és a Szamos 
partján. E körülhatárolt terület gazdag és változatos, alpesi 
hegyvidéktől dús folyóparti televényig mindenféle talaj meg- 
található benne. Egyformán alkalmas a kertészetre, mezőgazda- 
ságra és állattenyésztésre, teméntelen folyóiban a hal, erdejé- 
ben a vad, hegyeiben a drága érc; lábunk alatt lépten-nyomon 
gyógyító vizek forrásai fakadnak fel; az egész ország szén- és 
sóréteggel van alápincézve s közepén mérhetetlen mennyiségű 
földgáz várja a kiaknázást. Egyik helyről a másik vidék köny- 
nyen megközelíthető, völgyeknek és folyóknak a rendszere 
tiszta centripetális irányt mutat, úgy, hogy bárhonnan a köz- 
pont felé sodor minden természetes kényszerűség. Földrajzi 
egysége olyan erős, hogy csak az tudná megváltoztatni, aki 
az egészet újjáteremtené. 
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Életegységét 1940 nyaráig mindig megőrizte, pedig ezer 
év óta az európai történelem legellentétesebb erőinek ütköző- 
pontjában feküdt és szétfeszítő támadásainak tárgya volt. Mint 
egy aranyalmát a verekedő óriásgyerekek, kezébe akarta kapa- 
rintani minden világhatalom: birkózott érte Bizánc és Róma, 
a Habsburg-birodalom és az izlám, Közép-Európa és a Balkán, 
a germán és a szláv művelődés. Most ennek vagy amannak 
lett a prédája, de azért mindig Erdély maradt, titokzatos 
különálló világ. 


De Erdély szerkezeténél fogva olyan lényeges alkotó része 
egy nagyobb egységnek: Magyarországnak, mint egyik szoba 
ugyanannak a háznak. A Kárpátok nemcsak Erdélyt fogják 
körül, hanem Magyarországot is és megalkotják a Duna men- 
tén Európa egyik legjobban egybeszerkesztett életegységét: 
Magyarországot. Mint ahogy a kisebb sókristály alkotó eleme 
a nagyobbnak, úgy Erdély földrajzi egysége lényeges alkati 
tényezője Magyarország földrajzi egységének. 


Mióta a Tisza-Duna közén magyarok laknak, Erdély min- 
dig Magyarországhoz tartozott. Már neve is onnan született. 
Magyarországi szemlélet nevezte Erdőelvének, erdőn túli rész- 
nek; ez a tő él tovább a románság Ardeal szavában, ezt fordí- 
totta a középkori latinság Transsylvaniának. 


Az erdélyi szellem a magyar szellemnek különös színező- 
déséből támadt. 


Ezt a színeződést megmagyarázza először Erdély sajátos 
szerepe a magyarság történetében. 


Attól kezdve, hogy Tétény átment a Meszes kapuján és 
Erdélyt megszállotta, mindmáig a magyar történelemnek egyik 
legfontosabb erőforrása Erdély. Kincseit Magyarországra hozza, 
vérét itt hullatja, legnagyobb embereit ideküldi. Mikor ezt a 
nemzetet az fenyegeti, hogy erőtartalékait felemésztette, vagy 
elégtelennek találja: megjelenik Erdély friss vérrel, friss lélek- 
kel. Ez az örök Csaba-mítosz. Ennek a folyamatnak szimbólikus 
hőse a legelső és legnagyobb erdélyi magyar: Hunyadi Mátyás. 
Erdélyben gyökeresedik meg és hatalmaz el a Hunyadi-család 
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és nő fel a nagy király birodalmában olyan magasra, hogy be- 
árnyékolja Európát. Erdélynek ősi, természetes missziója az, 
hogy erőivel gazdagítsa, színezze, fokozza a magyar életet, 
mint ahogy folyói alázatos eltűnéssel gazdagítják és erősítik a 
Tiszát. Az erdélyi szellem akkor a leghatékonyabb, mikor el- 
tűnik a magyar szellem egészében, mint az épség és az erő az 
élő szervezetben. 


De, fájdalom, ez a törvény nem érvényesülhetett. 
Mikor Erdély különválik vagy éppen meghasonlik Magyar- 


országgal, az mindig annak a jele, hogy halálos veszedelem 
fenyegeti az egész magyarságot. Eddigi történelmünk folya- 
mán három izromban történt ez meg. 


Először a XVI–XVII. század önálló erdélyi fejedelem- 
ségében. Az ország három részre van törve. Középső részét, 
fel egészen a Mátra vonaláig, a Duna-Tisza két partján elfog- 
lalta a török. Nyugati része alig néhány vármegyéből áll és a 
Habsburg-uralom alá került. Keleti részén az erdélyi fejedelem 
kormányoz. Nyugati és keleti magyarságnak lehetetlenség volt 
érintkeznie, közbül ott terjeszkedett a félelmes és pusztító óriás: 
a török. A nyugati részt bekapta, mint egy kecskegödölyét az 
oroszlán, Nyugat-Európa legnagyobb hatalma, a Habsburg- 
birodalom. Nyelve, alkotmánya, egész nemzeti mivolta halálos 
veszedelemben forog. A magyar művelődés ezeréves folytonos- 
sága, a magyar államiság, nemzeti önállóság, nagyszerűen meg- 
épített politikai élet eltűnt volna, mint egy dél felé úszó jég- 
tábla a lassanként áthevülő tengerben, ha nincs Erdély, ez a 
magas hegyekkel körülzárt kis világ, a magyar történelmi foly- 
tonosság utolsó és egyetlen fellegvára. Rugalmas politikája 
megegyezett a portával, biztosította az ország határait s e 
határok között fenntartotta a nemzeti műveltséget, a nemzeti 
lét szent folyamatát. Bethlen Gábor Erdélye kései, kicsiny 
mása Mátyás király, Nagy Lajos, III. Béla nagy magyar király- 
ságának, s ha szegényebben, igénytelenebbül, kisebb keretek 
között is, de semmivel sem kevesebb magyarsággal és semmi- 
vel sem alacsonyabb színvonalon, a magyar szellemnek ugyan- 
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azon tisztaságával és erejével összefogta, megtartotta, Európá- 
ban szóhoz juttatta s késő nemzedék számára áttestálta mind- 
azt, ami gondolatban, erkölcsben, munkában és politikumban 
magyar. 


Az erdélyi fejedelemség magát a magyar birodalom hábo- 
rús és ideiglenes pótlékának tekintette. Nem volt benne semmi 
úgynevezett transsylvanizmus: Báthori István, Bethlen Gá- 
bor, Rákóczy György nem is voltak erdélyi emberek s fejede- 
lemségük nemcsak Erdélyt foglalta magában, hanem a Fel- 
vidéket és a Párciumot is. Transsylvanizmusról beszélni egy 
olyan Erdélyben, amelyhez Nagyvárad, Sárospatak, Kassa is 
hozzátartozik, valóban nem lehet. 


A másik korszak a Leopoldi diplomától az 1848-i unióig, 
illetve a kiegyezésig tart. Itt már nem a magyar életösztön 
kívánta meg Erdély különállását, hanem külső hatalom eről- 
tette ránk a magyarság megosztása céljából. Erdély, a Habs- 
burg-jogar alatt álló nagyfejedelemség, elvesztette Magyar- 
országgal való kapcsolatát s Magyarország politikai és társa- 
dalmi életében alig vesz részt. A fejedelmi kor nagy emlékei, 
a magyarországi politika önzéséről és értetlenségéről tett keserű 
tapasztalások segítették és igazolták Bécs elkülönítő, bekerítő 
törekvéseit. A transsylvanizmus mindig azoknak használt, akik 
a magyarságra Erdély és az anyaország elválasztásával igyekez- 
tek halálos csapást mérni. Erdély lassan távolodott Magyar- 
országtól s e közben hagyományaiba, emlékeibe belekövesedett. 


Ekkor fejlődött ki Erdély rendkívüli történetisége, tett 
nagy tanulmányokat multjának megismerésére s egész konzer- 
váló, megtartó ereje különös élességgel érvényesült. Nagy belső 
rázkódtatásokon ment keresztül. Bécs megpróbálta először Sze- 
benen át kormányozni; azután engedte a Hóra-féle lázadás 
szörnyűségeit reá zúdulni, s a román nemzeti igények táplálá- 
sával egy későbbi összeomlás és talajcsuszamlás veszedelmét 
készítette elő. De Erdély egyelőre kibírta ezeket a földrengése- 
ket és csodálatos egyensúlyozó képessége még fokozódott. Er- 
délynek ebben az időben az volt a nagy hivatása, hogy a saját 
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területén megőrizzen és fenntartson egy darab régi Magyar- 
országot. Ez a régi Magyarország demokratikusabb, szabad- 
elvűbb volt, mint a Királyhágón inneni, főképpen protestáns 
jellegénél fogva. Ez az oka annak is, hogy a XIX. század első 
harmadának nagy reform-mozgalmai nem rázták úgy meg Er- 
délyt, mint Magyarországot s a nagy nemzeti ébredés radikális 
és forradalmi elágazásától az erdélyi szellem bizonyos tisztes 
távolságra megállott. 


A harmadik korszak az elmúlt húsz esztendő alatt az ottani 
magyarság önfenntartásának halálos, hősies küzdelmét fogja át. 
Egyszerre leomlott minden eddigi építménye; megszűntek az 
osztálykülönbségek; minden magyar ember szegénnyé, fenye- 
getetté és megtámadottá lett; tökéletesen magára maradt a 
magyarság és csak önmagán segíthetett. Ezért visszahúzódott 
minden élet az egyházak falai közé és itt próbálta megmenteni, 
amit lehet, és újra építeni, amire feltétlenül szükség van. Az 
egyház mellett a magyar népiség volt a másik nagy erőforrás. 
Az erdélyi magyar felfedezte gyökereit s megújult belőle, mint 
kútfőből a patak. Az elmúlt húsz esztendő felemelő példát 
adott arra, mit jelent a tűrés és a várás passzív hősiessége s a 
nyers hatalmi eszközökkel szemben micsoda erő: a lélek. 


Erdély a Hunyadiakban ősi pihent erőket, friss tartaléko- 
kat bocsátott a már-már fáradó magyar államvezetés számára. 
A fejedelemségben vállalta a nemzeti királyság roppant felada- 
tát és felelősségét. Mint Habsburg-tartomány a történelmi 
egyensúly művésze lett s végül a román megszállás alatt a pasz- 
szív hősiességnek és a puszta szellem fölényének bizonyító pél- 
dája. Az örök Erdély ennek a négy hivatásnak szintézise. Min- 
dig szenved és mindig vár; mindig egyensúlyoz és hagyományt 
őriz, mindig képviseli az egész nemzeti öncélúságot s mind- 
ezzel az egész a teljes magyar élet titokzatos folyóvizét duz- 
zasztja. 


Miközben az erdélyi szellem ezt a négyágú szolgálatot 
végzi, titokzatos lényét még azzal is feltárja, hogy kiábrázolja 
a magyar sorsot és kijelenti a magyar élet törvényét. 
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Az erdélyi szellem sorsábrázolás és életparancs. 
Kiábrázolja a magyar sorsot ennek egész tragikus mivoltá- 


ban. Erdélyen három nemzet osztozik: a magyar, a német, 
a román. A gazda, a vendég, a jövevény. A magyar: a gazda. 
Karddal foglalta el az országot s egy új, zárt művelődést indí- 
tott meg benne. A folyóvizek, hegyek, határok, dűlők, városok, 
falvak, csekély kivétellel mind magyar nevűek, s ezeket a 
magyar neveket vette át a német és román nyelv. A magyar 
alkotta meg az állami kereteket, védte az országot és intézte 
a politikáját. A már megindult magyar művelődés kiegészíté- 
sére, pótlására, megerősítésére telepedtek be a németek. A ven- 
dég: a szász nép. 700 esztendő óta él egységes szervezetben, 
mint különálló politikai test. Belügyeiben majdnem szuverén 
volt s a magyar államhoz való viszonyát szinte külpolitika- 
képpen rendezte. Tökéletesen el tudta zárni magát a magyar 
és román befolyás alól, viszont nem is igyekezett a testvér- 
népek sorsára különösebb befolyást gyakorolni. A politikai ha- 
talmat kezében tartó magyarság századokon keresztül nem 
tudta kivívni, hogy szász földön magyar ember letelepedhessék 
és megszerezze a «concivilitas»-t. A gazdasági kapcsolatokat 
fenntartotta és ápolta, de egész lelkisége a magyar nemzettől 
merőben idegen maradt. A ferencjózsefi kor közigazgatási hibáin 
kívül bizonyára a kisebbségi település életformáival együttjáró 
érzékenység lehetett az oka annak, hogy a panasz nem szűnt 
meg egy olyan nemzetiség ajakán, amelynek tárgyilagos szemlé- 
let mellett be kellett volna vallania, hogy a vendég csak azért 
nem egyenjogú a gazdával, mert előjogokban és kiváltságok- 
ban megelőzi. 


A harmadik nép jövevény volt. Először a hegyek élein, 
magas pojánák füves térein legeltették nyájaikat, rendkívül 
egyszerű életviszonyok között, hihetetlen szívóssággal és még 
nagyobb szaporasággal. Az volt a hazája, ahol a nyája legelőt 
talált. Rendkívüli igénytelensége mellett – háborús időkben – 
gazdasága folyvást gyarapodott. Egyre lejjebb ereszkedett a 
nagy hegyek lankáin s mind sűrűbben építette szalmazsúpos, 
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fenyőboronás kunyhóit. A szászok bezárkóztak kulcsos váro- 
saikba s lekushadt fejjel várták a századok viharának elzúgá- 
sát. A magyar politizált és verekedett, tékozolta vérét és vagyo- 
nát. Az ellenség pedig szakadatlanul jött-ment, égő falvak, rab- 
szíjra fűzött seregek és hullahegyek mutatták, merre jár a török, 
a német, a tatár. A magyar vérzett, pusztult, szegényedett. Az 
elhagyott lakóházakba, kiirtott falvakba leszállingózott és bele- 
költözött a románság. Ez a szürenkező népvándorlás meg nem 
állt, sőt egyre sűrűbben rajzott, míg egyszer csak kiderült, 
hogy az erdélyi három nemzet rétege alatt ott él egy új, isme- 
retlen, mindannyiánál nagyobb, nyersebb és szaporább nép: 
az erdélyi románság. Az erdélyi kálvinizmus Bibliát adott a 
kezükbe, könyveket nyomtatott számukra s megindította iro- 
dalmi életüket; a katolicizmus az únió létrehozásával Nyugat- 
Európa szellemét vitte közéjük. Felébredt nemzeti öntudatuk, 
foglalkozni kezdtek azzal, honnan jött, hova tart a román nép. 
S mikor a hegyeken túl a kevésbbé fejlett románság önálló 
nemzeti állammá válhatott, kész volt a kiirthatatlan gondolat: 
minden románnak egyesülnie kell. Ehhez csak egy történelmi 
mítoszt kellett találni, ami meg is történt a dákó-román eredet 
tetszetős elméletének kidolgozásával. Végül Trianon úrrá tette 
a jövevényt és szolgává a gazdát s a vendég fanyar mosollyal 
üdvözölte lenézett új urát. 


Nincs-e ebben valami örök magyar végzetszerűség? A ma- 
gyarság, amelyik karddal elfoglalta ezt a földet, rettenetes 
tékozlással ontja vérét a megtartásáért s míg harcban maga 
megrokkan, ősi jussán a jövevények elhatalmasodnak s egy 
szép napon kiderül, azé lesz az ország, aki teleszűli, és nem azé, 
aki meghal érette. 


Erdély szelleme a lét és nemlét kérdésének felvetése, a 
Cura Existentiae. 


Ezért egész történelme létkérdések lüktetéséből áll. A hol- 
napot mindig csak úgy tudja megmenteni, ha kockára veti a 
mát. Csataterein élet és halál dől el, szorosai Thermopylék, 
folyói Rubikonok. Ha ma jelszóvá vált: veszélyesen kell élni, 
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mert csak úgy lesz az ember ember, a férfi férfi: elmondhat- 
juk, hogy Erdély csakugyan «veszélyesen élt». Az erdélyi szel- 
lem lényeges alkotó része az a létérzés, amely az életet bor- 
zongva szemléli, de a halállal szembemosolyog. Azért, mikor 
az erdélyi lélek saját titkáról vall, lírájában az egész magyar- 
ság sorsérzése nyer kifejezést. Ez is egyik oka a legújabb erdélyi 
irodalom mély hatásának. 


De az erdélyi szellem ugyanakkor egy nagy vigasztalás is. 
Ezeréves megrendítő bizonyságtétel arról a magyar őserőről, 
amely cselekvésben és szenvedésben, elszántságban és kitartás- 
ban, kockázatban és óvatosságban csodálatos dolgokat művelt. 
Hányszor bukott el és tört össze még a csontja is, de mindig 
talpra állott s a birkózást újra kezdte. Sohasem ijedt meg és 
sohasem fáradt el. 


Egyiket a másikkal, hiába, 
Ahogy lehet, gondolja magába’. 


Ahogy lehet. Sokszor nagyon nehezen lehetett, de mindig 
lehetett, mert kellett. 


Az erdélyi szellem azonban nemcsak hivatás, nemcsak sors- 
ábrázolás, hanem élő szabály is. Életparancs. Mindenekelőtt a 
szellemiségnek, a léleknek a főségét hirdeti. A német-római im- 
périum és az izlam között egy igazán maroknyi kis államnak le 
kellett számolnia azzal, hogy erővel és hatalommal érjen el vala- 
mit. Nem erővel és hatalommal, hanem az én lelkem által, 
mondja a próféta. Meg kellett látnia azt, hogy a fejlődés útja 
a minőség irányában halad. A szellem javait kell keresnie, 
erkölcsi értékgyarapodásra törekednie, gondolatokat termelni, 
érzéseket fejezni ki, igazságot szolgálni, szolgáltatni, egyszóval 
ez az ő igazi rendeltetése: a szellemi és erkölcsi javak gyüjtése. 
Bethlen Gábor egy olyan Erdélyről álmodott, amely a renais- 
sance-városok példájára, óvatos hadvezetéssel és előrelátó poli- 
tikával békét teremt az alkotó szellem számára. Erdély nem a 
nagyszerű államalkotás, páratlan gazdasági fellendülés, meg- 
nyert világcsaták országa, de volt egynéhány iskolája, amely- 
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nél különb Európában nem akadt; voltak olyan tanítói, aki- 
ket más nagy nemzetek is irígyeltek; volt Apáczai Csere 
Jánosa, Kőrösi Csoma Sándora, Bolyai Farkasa és Bolyai Já- 
nosa, Kemény Zsigmondja és Gyulai Pálja. Kis nemzetek kény- 
telenek szellemi és erkölcsi nagyságra törekedni. Életérdekük 
a béke, mert a harcban elveszítik a jelentőségüket, de béke 
idején a legnagyobbakkal is egyenlő társak. 


Erdély életszabályt ad számunkra abban is, hogy józan, 
kiegyenlítő politikára tanít. Ha egyszer politikai és katonai 
hatalommal egy kis nemzet naggyá nem teheti önmagát, világos 
dolog, hogy belső kérdéseinek megoldására is ez a szabály; 
«nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által». Amíg 
román és magyar egymást emészti, pusztítja s halálos ellenség- 
ként vérzik el egymás kardjától: az erdélyi kérdés nincs meg- 
oldva, akármelyik lesz úrrá a másik felett. Az erdélyi kérdés 
akkor van megoldva, amikor kelet és nyugat, román és magyar 
egy magasabb szintézisbe megbékül és a mindkettőt össze- 
foglaló emberi eszmény közösségében egymást segítve Erdélyt, 
ezt a drága földet, amely felett a meghasonlás átka lebeg, a 
kiengesztelődés országává teszi. 


Végül az erdélyi szellem: hódolás létünk örök titka előtt. 
Érzi, hogy a holnap nem tőlünk függ, mint ahogy a tegnapunk 
sem a mi kezünk munkája. Van egy kéz, amelyik kifaragta a 
Kárpátokat, ujjával meghúzta a Maros, a Szamos, a Küküllő 
medrét, tenyerére vette s Erdélybe helyhezteté ezt a három 
népet s ez a kéz tartja jövendőnket is. Rákóczy György ágyúira 
ráöntette, Bibliájába beleírta, lakodalmas poharára rávésette: 
Non est volentis neque currentis, sed miserentis est Deus. 
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BORSOS SEBESTYÉN ÉS NAGY SZABÓ FERENC 
JÁNOS ZSIGMONDRÓL 


ÉS AZ ERDÉLYI REFORMÁCIÓRÓL 
 
 


Chronica a világnak lett dolgairól, melyet én írtam Borsos 
Sebestyén úgy mint 1562 esztendőben. 


1562 esztendőben Balassi Menyhárt elárulá a János király 
fiát [János Zsigmondot] és a Ferdinandus király pártjára álla. 
János király nagy hadat inditta és megszállá Hadad várát sok 
fő vitézekkel Németi Ferencz által, ki akkor Tokajban kapitány 
vala. De ott a János király fia hada igen megveretteték a Ferdi- 
nandus ereje által, mely harczon sok vitézek elhullának és sok 
nyereséget nyerének. Onnat Balassi indult Szakmárra, és a 
nyereséget Szakmárban mind egy házba rakák, hogy ők jöven- 
dőben nagy gazdag kótyavetyét hánynának; de az úr Isten 
nem birá nékiek, mert a budai bassa azon nyáron eljöve Szakmár 
alá és megszállá Szakmárt, és a benne lévő sok préda mind 
elége. A törökök sok ideig vivák Szakmárt, és ugyan meg is 
vették volna, ha Balassi belőlle ki nem szökött volna. Vége- 
zetre a törökök elmenének haza nagy békével Szakmár alóll, 
senki nem bántá őket, hanem rabolva és égetve haza me- 
nének. 


1562 esztendőben nyári időben a székelyek mind feltáma- 
dának ilyen szin alatt: hogy ők az ifju János királyhoz [János 
Zsigmondhoz] mennének az ő szabadságoknak megnyeréséért. 
Mert a király sok rendbéli szabadságokat vette vala el az ő 
gyakorta való feltámadásokért. És mikoron a székelyek a nép- 
nek sokaságát látták volna, tehát legottan hadnagyokat eme- 
lének közöttök és tizedeket rendelének. Mely hadnagyoknak 
neveik ezek valának: Nagy György, Gyepesi Ambarus, Bán 
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András. És igy a király ellen s az urak és a nemesség ellen kar- 
dot akarának vonni. De az ifju király őket nagy kegyesen 
unszolja vala hogy szálljanak le, és ő nékik minden szabadságo- 
kat megengedni kész volna; de ők aval semmit nem gondolá- 
nak, hanem a Nyárád mellé szállának az ákosfalvi rétre, honnat 
a három széket elválogaták, és a Mihályfi Tamás házára mené- 
nek egy szereda nap estve, és az udvarházat igen megdulák és 
hordó borokat vivének a táborra. Másnapra kelvén csütörtökön 
esmét elválogatának ugy mint két ezer népet, hogy Görgényre 
és Régenre menjenek, hogy ők ott duljanak és népet hajtsanak; 
és a régenieket és a görgényieket táborban találák és azokat 
mind elhajták. Akkor Gernyeszeget is mind eldulák alá jöttök- 
ben a Maros mellett. Azután egy péntek napra kelve, szállának 
Koronka mellé és azelőtt való dulástól a mi megmaradott vala 
a Mihályfi Tamás házánál, azt esmét mind eldulák és a házat 
is elégeték. Onnét szombaton reggel elindulának a derék táborra, 
mert a derék táborok a Kis-Küküllő mellett vala Holdvilágnál. 
Király igen hamarsággal nem sok népet inditta Tordára, ugy 
mint két száz lovagot és két száz darabontot, kik között valá- 
nak jámbor vitézlő rendek, ugy mint Polgár Ferenc és a vitézlő 
Mihályfi Tamás, ezen kivül sokan az erdélyi urakban. Ezeknek 
hadnagyok vala a vitézlő Petri Gábor és a vitézlő Radák László. 
Azon szombaton reggel a király népe [Maros-] Vásárhelynél 
általkele a Maroson, és a székelyek után indulának, holott elérék 
őket a Nyárád mellett és szembe állának, és a székelyek Deus-t 
kiáltának és szembe ütközének; de a király népétől a székelyek 
megveretének, kikben igen sokan elhullának és levágattatának, 
némelyek pedig elszaladának. Akkor onnat a Bán András 
elszalada, ki főhadnagy vala; de azon kivül rabokat sokat 
fogdosának és némelyeket csak elhajtának. Igy vereték meg Kis- 
Görgénynél a székelyeknek a kissebbik tábora a Nyárád mellett. 
Ezt mikor megértették volna a másik táborban lévő székelyek, 
igen megrémülének, és a két hadnagyot, ugy mint Nagy Györ- 
gyöt és Gyepesi Ambarust ő maguk megfogák és királynak kül- 
dék, mert a más hadban a Bán András elszaladott vala. És igy 
a székelyek mind házokhoz oszlának. 


A király akkoron nagy haddal készült vala a székelyek 
megrontására ugy mint husz ezer emberrel. Minden hadával 
azért király szálla Segesvárra, és ott nagy gyülést tétete; és 
oda az erdélyi urakat mind elhivatá hitetlenség alatt, hogy 
megérthesse: kik legyenek a székelyek feltámadásának okai? 
És a sors esék a székely urak közül Lázár Istvánra, Kornis 
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Mihályra, Farkas Pálra, Lázár Jánosra és Bernád Ferenczre; 
kiket akkor mind megfogdosának, kik közül némelyiknek a 
fogságban lőn halála. De azon kivül esmét egy néhányat találá- 
nak kik abban részesek voltak, ugymint a Benedek Geréb, 
Kátai Ferencz és a Kátai György, Andrási Márton, kiket nagy 
erőss fogságban tartata király Görgényben és Gyalu várában. 
Azután a két hadnagyot, ugymint Gyepesi Ambarust és a 
Székely Györgyöt Segesvárnál felnyársoltatá. Igy töretének és 
rontatának meg a támadásért akkor a székelyek a király fiától 
1562-ik esztendőben. Nem sok idő elmulván, a király küldé 
népét Udvarhelyre, kinek kapitányok vala a vitézlő Petri Gábor. 
És a barátok klastromából csináltatának egy várat, kit nevezé- 
nek «Székely-támada» várának, és ahoz mindjárást elfoglalák 
a székelyeknek szabad savokat, ki lőn a székelyeknek nagy rom- 
lásokra és igen nagy károkra. 


1562 esztendőben hala meg Borsos Sebestyénnek az ő vén 
anyja, kisaszszony-havának második napján. 


1563 esztendőben szent Margit aszszony nap előtt való 
hétfőn estve, mikoron a hold tele volna, a hold teljességgel 
feketévé változék és semmi világossága nem vala; tartott ez 
dolog mintegy óráiglan. 


1563 esztendőben jó száraz nyár lőn és száraz ősz; buzá- 
nak és ócsu gabonának bővsége nagy lőn, ugy hogy a buzának 
a szépinek öregköble járt huszonkét pénzen, az az négy köböl 
egy forinton, az elegyesebb pedig hat köböl egy forinton, az 
az árpának köble tizenkét pénzen, a zabnak pedig járt nyolcz 
pénzen, az igen szépi 10 pénzen járt egy köböl. 


1563 esztendőben János király béküldé Moldovába Radák 
Lászlót és Daczó Tamást István vajda mellé nagy haddal 
Despotra [Heraklides Jakab moldvai vajda]; reászállák Szucsáva 
várát, Despotot onnan kivevék szent Márton napnak előtte 
mintegy héttel, és a vajda Despotot levágatá. 


Ugyanezen 1563-ik esztendőben Nyerges Sebestyén biró- 
ságában töttenek engem polgárrá szent Mihály napján. 


1563 esztendőben feleltettük meg a várost, és mentették 
magokat a gonosztevő emberek: hogy ennek előtte való két 
esztendőnek utánna a tordai gyüléstől fogva, ezután azért a bü- 
niért senki nem kergetheti és nem büntetheti őket. 


1564 esztendőben húsvét után való vasárnap Erdélyben a 
papok conciliumot tőnek Enyedre a Kristus vacsorája felöll; 
mert a szász papok azt mondják vala: hogy a Kristus teste az 
ige által a kenyérben elváltozik, az az, a kenyér Kristus testévé 
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lészen az ige által, és az ember szájába ugyan a Kristus testét 
adják. A magyar papok ellenben azt mondják vala: hogy nem 
változik el a Kristus testévé az a kenyér, és az ember szájába 
a Kristus testét nem adják, hanem az ur Jézus halálának emlé- 
kezetére a kenyeret adják, és a Kristus testét lelki szájjal eszi 
az igaz hitü ember, nem testi foggal rágja. Azért a hitetlen ember 
akár mennyiszer járuljon a Krisztus vacsorájához is de ugyan, 
nem vészi a Krisztus urunk testét. Ezen semmiképpen meg 
nem egyenesedhetének, mert a szász papok ennek nem enge- 
dének. 


1564 esztendőben ada Isten az én feleségemnek a Kris- 
tina aszszonynak egy leány magzatot, kit Annának kereszte- 
lének. 


1564 esztendőben mindszent-havának harmadik napján, 
az az kisaszszony-nap előtt való vasárnapon, ifju János király 
Szakmárt megszállatá Somlyai Báthori István által, kit meg 
is vőnek minden viadal nélkült, mert akkor Balassi Menyhárt 
honn nem vala. Balassi Menyhártnak a felesége egy kis fiával 
és egy leányával öszve foglyá esék, kiket király fogva tartata 
Erdélyben Vécs várában sok ideig; onnét alá viteté Dévába. 
Ugyanezen őszön király nagy hadat inditta, és a törökök sokan 
melléje jövének segítségül, és Hadad várát megszállá; kit 
hamaridőn megvőn és mind a földig lerontatá; a magyarokat 
a kik benne valának békével elbocsáttatá; azután által köl- 
tözék a Tiszán és megszállá Áthya várát, és erős ostrommal azt 
is megvevék; azt is mind a földig lerontatá és a benne valókat 
békével elbocsátá. Ezt meghallván Kovászó várában a kik benne 
valának, királynak azt is megadák; azt is király mind a földig 
lerontatá; ezen kivül király egynéhány apró kastélyokat mind 
a földig lerontata. Megint által költözik a király a Tiszán. Etzed 
[Ecsed] alá méne; nagy Báthori Miklós a bátyja által Báthori 
Győrgy által szép szót ada a királynak, hogy fejet hajtana; de 
mihelyt király onnét elméne, abba ő semmit meg nem tökélle. 
Kis-Várdát király megszállá, és Kis-várdai Mihály királynak 
fejet hajta, a várat a királynak ajánlá; király könyörült rajta, 
Kis-Várdában őtet benne hagyta. Ezek meglévén, király megint 
jó egésségben Erdélybe hazajöve, az úr Istent dicsirvén és 
magasztalván. Mert ő fejérvári monostorból a bálványokat mind 
kirontotta vala, kiért a hatalmas Isten az ő hadakozását jó 
szerencséssé tötte vala. 


1565 esztendőben karácson havában Svender [Schwendi] 
Lázár alájöve Németországból nagy erővel, fegyveresekkel és 
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lánczokkal [Landsknechtekkel] egyetemben; megszállák Tokaj 
várát, megtörék és hamar megvevék. A jó Németi Ferencznek 
ott történék halála. Onnét elindittá népét Svender Lázár Szak- 
már alá. Ebben lőn hire Báthori Istvánnak, és meggyujtatá a 
város körül való palánkot s mind megégeté, és úgy jöve alá 
Váradra. A németek Szakmárba nagy könnyen bészállának. 
Onnat ménének Erdőd alá; Erdődöt Báthori Győrgy nagy 
könnyen megadá a németeknek, belölle szépen kiköltözék. 
Kővárat ugyanazonképpen adá a németek kezébe. Onnat méné- 
nek a németek [Nagy-] Bánya alá. De a király meg nem segit- 
heté őket, mert igen nagy tél vala, és a királynak kész népe 
akkor nem vala; mert népét akkor nyugottja vala, mert azelőtt 
való őszön mind hadakozott vala. Nagy-Bányát a németek 
akkor megvevék, mert a király népe ugyan megadá nékik, és 
Serédi István hamar a németek mellé álla és [Szilágy-] Cseh 
várát nékik ajánlá. Abba is népet bocsáttának a németek. Király 
jó tavaszra kelve nagy hertelén indula, mert a török immár 
feljött vala király segitségére; az erdélyi had, a nemesség és a 
székelység készen indula a király után, mert Váradban immár 
király meg is nyugodt vala. Váradról király megindula minden 
erejével, és a törökkel szembe lőn, és mind a két had Szakmárt 
megszállá; hun nagy harczokat tőnek, mely harczon egynéhány 
személyek elveszének. Erdélyből visznek vala a király táborába 
nagysok éléseket, mert a hertelenségnek indulása miatt a had 
élés nélkül megindult vala; azt az élést pedig, a kit visznek 
vala a tábor után a [szilágy-] csehiek, mind elhajtották vala az 
erdődiek; és elfogták vala a király hadának éléseit, mely mián 
élés nélkül a király hada igen megfogyatkozott vala, éhség 
közöttök igen nagy vala: király ezen igen megbusult vala. 
Hamar indítá király hadát Erdőd alá, és Erdőd várát megszállá 
a király a törökkel együtt, kit sok ideig vitata és igen megtörete, 
és erőss ostromokat tétete rajta; végre meg is veheti vala, de 
önnönmagok megadák, és a törökökkel a benne valókat mind 
levágák. Senyei Miklós foglyá esék a jancsár agának, kit király 
nagy törekedéssel megválta és nagy békével elbocsáta. Svender 
Lázárnak az öcscse Svender Kristóf ott esék foglyá a bassának, 
kit császárnak rabul küldének. Azt mikor megértették volna 
Csehben, a csehiek a várat felgyúták és mind megégeték — ugy 
ménenek ki belölle. Onnat indula a király Bánya alá. Ezt meg- 
érték a Bányában való németek, Bányát meggyujtották és 
mind elégetek. Juta a király hada Bánya alá, és megvevék azt 
a lánczoktól, kiket király nagy békével bocsáta el Bányából. 
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Onnat király indula Szakmár alá; melyet a németek, hogy meg- 
értének, Szakmárból kiszállának a Tisza mellé egy szigetbe, és 
a németek ott sánczba ásák magokat. Ott a király megveri vala 
őket, de a törökök elárulák a királyt, és elállának a törökök a 
király mellől. Ezen király igen megbusula, és nagy haragjában 
Erdélybe visszajöve. E dolgot hamarsággal a vén Szulimánnak 
király jámbor követei által hirré tevé, hogy a budai bassa vélle 
így cselekedett, s hogy a németeket megverhette volna, ha a 
budai bassa el nem árulta volna. Ezt a dolgot a Szulimán csá- 
szár mikor megértette volna, a bassára nagy haragját veté, és 
királynak igiretet tőn esküvéssel, hogy a királyt nem hagyja, 
a budai bassát pedig megbünteti. A királynak ugyan a volt az 
akaratja, hogy önnönmaga személye szerént császárhoz menne; 
de császár mikor azt megértette volna, követek által a király- 
nak azt hagyá, hogy országában veszteg lenne és az országot 
őrizné. Ugyanakkor Szulimán császár a királynak ilyen igire- 
tettőn: hogy a jövendő nyáron az ő vén fejét kihozná a 
Ferdinandus királynak megrontására; de ugyanakkor követei 
által azt is hagyta vala: hogy a király eleibe menne akkor 
Nándor-Fejérvárhoz és vélle szembe lenne mikor oda érkeznék 
a császár. 


1566 esztendőben a vén Szulimán császár nagy erejét 
indittá ugy mint négyszáz ezer emberét. És mikor a Száva mellé 
szállott volna, a király nagy szép készülettel, magyarországi 
főfő urakkal és erdélyi főurakkal és jámbor főszolgáival és a 
kolcsos városbeli fő népekkel, császár hagyása szerént meg- 
keresé nagy bizodalommal. És a király a császárral szembe lőn 
Nándor-Fejérváron allól, szélyül a Duna, Száva közben, a 
Szerémség végiben. A császárt ott a király nagy szép drága 
ajándékokkal megajándékozá. Császár azonképpen a királyt 
megajándékozá szép fő lovakkal és öltözetekkel. És a királyt 
esmét Erdélybe bébocsátá. 


1566 esztendőben a király haza jöve Erdélybe. A császár 
Pertali bassa által megszállatá Gyulát; ő maga méne Sziget 
vára alá, onnét elválogata negyven ezer jó tatárt, hogy a fel- 
földre rabolni mennének. A király pedig mihelyt Erdélybe haza 
jöve: nagy szép népe a királynak akkor készen vala, és elin- 
dittá hadát Sákavára alá; kit mikor nem sok ideiglen vitt 
volna, nagy erőss ostrommal megveve. Pertali bassa is Gyulát 
nagy erőss ostrommal és viadallal megvevé, és a benne való 
vitézeket levágák és némelyeket rabságra vínek benne. Szuli- 
mán császár pedig Szigetvárán kilencz ostromot tétete, kit 
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nagy erőss ostrommal meg is vétete; a jó hires és neves ur 
Szrényi Miklós amott elvesze, vélle egyetemben nagysok jámbor 
vitézek elveszének és rabságba esének, mind a földnépe is mind 
elraboltaték és levágaték; mert a tehetetlen Ferdinandus király 
meg sem meré a császár hadát látni, nem hogy a várban a vitéz 
Szrényi Miklóst meg merte volna segélni. A király indittá hadát 
a jó Tokaj vára alá, de a tatárok immár a felföldet mind Kas- 
sáig elrabolták és elszáguldották vala; a király is immár nem 
sok időre megvötte volna Tokajt, hogy ha a Szulimán halála 
hire nem érkezik vala. Mert a Sziget megvételekor immár a 
császár halva fekszik vala, és az utolsó ostrom – a kilenczedik – 
még azután lett meg. Ezen Ferdinandus császárnak lőn nagy 
öröme. A török Szigetben népit hagyván, haza mene és leszálla, 
és új császárt választának; a király is pedig nagy békével 
béjöve Erdélybe. 


1567 esztendőben a király nagy erejét indittá a bőjtmás- 
hava fogyta felé és személye szerént megszállá Kővárat, kit 
Báthori Győrgy a németek kezébe adott vala; kit ugyan meg 
is vőn a király nem sokáig vitatván nagy erőss ostrommal, 
holott esék foglyá a bányai kapitány a Solyom Péter. 


1568. Onnat a király indittá hadait Bánya alá. Mikoron 
Bányát megszállották volna, a németek erőssen tarták a várat, 
és ott a királynak sok népe megsebesüle. Igen nagy erőss ostrom- 
mal végre megvevék a várat és a benne való lánczokat mind 
levágatá; azután a városnak keritését földig mind letöreté. Ezt 
a német császár mikoron meghallotta volna, lőn ezen nagy 
bánatja és az ő követi által a királytól frigyet kivána; azon- 
képpen az új császárt is megtaláltatá és onnat is frigyet kiván; 
mert immár onnat a király Szakmár alá akar vala menni, kit 
az Isten kezébe is adott volna, ha a császárral és királyai a frigy 
meg nem lett volna. Igy tére a király országába Erdélybe akkor 
nagy békével. 


1568. esztendőben szent Mátyás-nap estin bőjtelő-havá- 
nak 23-ik napján ada az ur Isten az én gazdámaszszonynak egy 
leány magzatot, kit Ersébetnek hivtunk. 


1570. esztendőben ada egy leány magzatot, kit neveztünk 
Orsolya néven. 


1571. esztendőben a második János király tétete egy nagy 
gyülést M. Vásárhelyen. Mikor a gyülés elvégeztetett volna, 
méne a király Gőrgény várába és ott megbetegedett, és igen 
betegen méne alá Fejérvárra. Második János király itt meghal 
1571-ik esztendőben. 
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N. B. Immár a mit mostan irok, én Nagy Szabó Ferencz én 
magamtól irom ez nehány igét. 


Mikor János király felserdült volna az attya halála után 
kétfelé tekintvén, látá azt: hogy az egész keresztyénségben 
immár oly változás lett volna, hogy kiki mit akarna azt vallaná 
a Luther Márton ujitásának utánna; mert immár ide Erdélybe 
is béhatott vala a Luther Márton reformált tudománya, melyet 
elsőbben egy Johannes Huntherus [Honter János, az erdélyi 
szászok reformátora] nevű déák, ki akkor oda fel lakott, 
mikor oda fel a hatalmas nagy veszekedés volt Károly 
és Ferdinandus császárok idejében. Azután az alá jövén, ugy 
hozott alá a Luther Márton könyveibe, és ugy serpált azután az 
egész szászságon a lutheranismus, melyben az egész szászság 
megnyúgodt és megerősödött mind e mai napiglan mely nap 
ezt irom. Mégis marad talám. 


De 1536-ki esztendőben ugyan oda fel a Luther discipulusi, 
ugymint Beza, Brencius és Calvinus János és sokan többek is 
ellen irának az ur vacsorája felöll és egyébről is nagysokakról; 
mely miá elpártolának egymástól, és magokon Calvinusról 
marada a calvinista név, és Lutherről a másik felen a lutheranus 
név mind e mái napiglan. De immár mostan ismét a mint látom, 
a calvinista rend abban is ujitást fog szerezni, mely ujitás nap- 
ról napra itt közöttök terjedni és hallatni kezdetett; melyek 
ki is nyomattak már, és 23 articulusnak látom. Mely uji- 
tást Belgiumban és Angliában inditottak meg ez előtt majd 
hatvan esztendő tájatt, mihelyt az angliai Jakab király, 
az annya halála után, a régi római igaz vallásból kitéri- 
tette az országot. És igy az elébbeni calvinistákon a purita- 
nus név marada, az ujakon pedig a protestáns név vagyon. 
Ezt én nem a kisujjamból szopom, hanem a magok régibb 
és mostani irásokban szemmel látom és olvasom naponként. 
Mint lészen és immár miben állapodnak meg, tudja csak az 
egy Isten. 


De ezt is mostan ebben hagyván: a királyról a mit elkez- 
dettem vala irni és valamit Borsos Sebestyén szüle-apámról, 
abban elébb akarok menni. Mondám: hogy látván az ifju 
János király, a ki akkor mikor e dolog indittatott, itt Erdélyben 
igen gyermekállapottal volt, de a sok változó állapot között 
felnevekedvén, majd mintegy bizonytalan gondolatban lehetett 
a vallás dolgában. De ezenközben, mivel már minden ujitásra 
kaput nyitott vala a Luther és Calvinus az az: anababtisták 
tudománya, tehát támada akkorban egy Dávid Ferencz nevü 
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tudományos ember, esmét egy olasz Blandrata és egy Fran- 
ken – az is tudós ember számban volt immár. Ezek – mon- 
dám – a három tudákos emberek, egyakarattal fel kezdék 
állatni azt az anyaszentegyháztól régen condemnáltatott tévely- 
gést, ugymint a sabeliana, fotiniana és ariana haeresist avagy 
értelmet, mely ellen a calvinianus papok s praedicansok eleget 
hánykodának ugyan mind disputálással, mind pedig irással, de 
ugyan semmit nem obstálhatának; mert már a pápásokat 
megutálván, authoritássok is debilitáltatott vala, és igy azok 
hátrább állottak, hanem csak nézték, mi lesz e dologban. A király 
ezenközben felnevekedvén, mind birodalmában s mind pedig 
ideje szerént reája vigyáza mind a Dávid Ferencz ujitotta, mind 
pedig a Calvinus tudományára, mert mindenik fél az ő vallását a 
királynak igen commendálja vala; de végre a három tudós 
embernek, ugymint Dávid Ferencznek, Blandratának és a Fran- 
kennek értelmén állapodék meg a király és azokat fateálni kezdé, 
a többit pedig megvetni; és igy osztán asseclái kezde lenni 
ennek is az értelemnek a királyra nézve. Ebben a király mellé 
állának sokan a nagyságos urakban is, ugymint a Kendiek és 
sokan többen is; azután a városok közül Kolosvár, Torda, 
Déés; és a székelységen is néhány faluk és darab földek a szé- 
kely főemberekkel együtt arra az értelemre szakadának. Ezek- 
nek is a Hallereknek az elei, ugy a szüleapja Haller Gábor és 
az Eőssi András, a ki Szent-Erzsébetet birja vala, Hallerrel 
együtt acceptálák az arianismust és fotinianismust. De mind 
e tájban itt Vásárhelyt is voltanak nagy hánykodásban a religio 
válogatásban, mert majd fele a városnak, ugyan a nagyja az uj 
haeresist, a Blandratáét, bévette vala. Egyszóval: a szászokon 
kivül mind az országban lakó magyarság ily veszélyben forgott 
akkort. Csik, Gyergyó és Udvarhely egy néhány falukkal öszve, 
Marosszéken is a havas alatt egy néhány falu nem állottak el a 
régi avas pápistaság mellől; és a királynak is nem volt módja 
abban, hogy a papjokat persequálja, hanem a mai napig is 
megmaradtak abban. Kolosmonostor és ott a tájban is helyt 
állottak volt ebben a változásban és persecutioban, a kik maig 
is alkalmas szerént helyben vagynak. Ugyan nem is cselekedte 
a király azt, hogy a hol a község meg akarta vallását tartani, 
onnat erővel kiüzte volna a papot; hanem csak azok a kik a 
sok tébolygásban megszédültek és az imperitum vulgus [tudat- 
lan nép] nem tudta mit miveljen, mert mind a két vallás ugy- 
mint a calviniana és az ariana valóban kellette magát a szegény 
itélet nélkül való vulgus előtt. De mivel a király választá magá- 
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nak az ariana vagy is fotiniana vallást, majd mind az ország 
arra hajol vala, juxta illud: 


Mobile mutatur semper cum principe vulgus, 
Regis ad exemplum totus componitur orbis. 


Így lőn akkor Erdélynek dolga. Mely hitbéli változtatás 
megerőtlenítette a nagy fejedelmeket, egymástól elidegenitette 
a népeket; és az alatt a nagy szultán Szulimán mint eszes ember 
ezt látván, akkor hántá a hársot mikor hámlik vala, és az alatt 
magának tevé s foglalá a magyar birodalomnak jobb részét. 
Ezt használók vélle! De még mi vagyon hátra, azt csak a jó 
Isten ő szent felsége tudhatja jobban, miben állapodik meg a 
dolog jövendőben. Akkori napokban hallottál volna egész 
Erdélyben minden helyeken a köznéptől sok esztelen disputa- 
tiót és pántolódást: falun, városon, étel-ital között, estve- 
reggel, éjjel és nappal, praedicatoroktól a praedicáló székből 
sok káromlásokat és módnélkül való kárpálódásokat a két 
religio, ugymint a calvinista és ariana religión valóktól dispu- 
tálást hallottál volna. De végtére osztán egy oly korban, ugy- 
mint a mint emlékezem 1588-k esztendő tájatt esmét, megujula 
és kétfelé szakada az arianus vallás; mert Szent-Ersébeten 
lakik vala egy főember, kinek Eössi András vala neve, ez – 
mondom – addig olvasá a bibliát, hogy szépen kitalálá belőlle 
a szombatos vallást, és nagysokakat elhitetett vala, a szent- 
irásnak világos locusait mutogatván a nagy együgyü község- 
nek; és igy csakhamar két vallás lőn az egyből, ugymint ariánus 
és szombatos-vallás. E pedig oly igen elterjedett vala főképpen 
a székelységen mind a kettő, hogy nagy darab tartományok 
oltalmazzák vala. Hanem osztán Báthori Sigmond idejében 
circumscribálta az ország a gyülésben: hogy négy vallás reci- 
piáltatván [befogadtatván], a többi ha volna, vagy lenne 
valami oly innovatio, tehát sub amissione capitis et bonorum 
[fej- és jószágvesztés terhe alatt] letétessék és ellene álljanak 
és exequálják. De azzal azoknak asseclái semmit nem avagy 
keveset gondolának, mert szintén úgy exerceálták valamint 
akarták. Itt Vásárhelyt is nagy fészket vert vala az arianus 
vallás is; de osztán a mint oda feljebb mondám, abban meg 
nem maradván, szombatosokká lettek vala. Ezek voltak fő 
követői: Borsos Tamás, bátyám ki az anyámmal mind egy volt, 
és Szabó Gáspár sógorunk, Szabó Menyhárt, Eötves Miklós és 
Eötves Péter, Szőcsi Pál, többek is voltak. Ugy vagyon, hogy 
1599-n Mihály vajda az országot birá. 1600 esztendőre kelve 
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itt Vásárhelyt őket megfenyitette volt a tanács ezért; Kovács 
Pál biróságában tehát alá mentenek volt Mihály vajdához e 
dolog fellöl, és az ország articulussát megmutatták a vajdának, 
hogy végzett arról az ország valamit régen. Mihály vajda lát- 
ván az országnak arról való végzését, legottan szabadságot 
ada, hogy azokat, kik itt a városban lésznek, az articulus szerént 
exequálja a tanács és biró. Onnat megjövén, minthogy Szabó 
Gáspár vala serényebb az új vallásban: tehát reája menének 
és minden nebelő irogatásait, kit Eössi Andrástól hozott könyv- 
ből irt vala, elhozák házától és a perengér alatt czigánnyal 
megégetteték; ő magát meginték, hogy aféle ujitásnak, melyet 
az ország megtiltott, békét hagyjon, ne ujitson, hanem marad- 
jon meg a négy recepta religiónak [bevett vallásnak] az egyikén, 
melyiket a lelkiismerete szerént választja és tartani akarja. 
De ezuttal is igen keveset gondolának vélle, nem is exequálák 
őket az articulus szerént; mert Kovács Pálnak a bírónak 
attyafiai valának, és egyébaránt is atyafiság- és előkölt tanács- 
beli emberek valának. Szabó Gáspár azon esztendőben meghala, 
maradának négy fiai: István, Sebestyén, Gáspár, György, 
kikre reá marada a szombatlás. El is nem hagyák. Hanem 
Rákóczy Győrgy fejedelem az ő napjaiban osztán mint discipli- 
nálta légyen meg őket, ide alább megjelentem, meglátod ha 
Isten adja. De még más tragoediájok is telék el ezeknek az 
atyafiaknak mikoron irnának 1595-k esztendőben, jóllehet nem 
a szombatolás miatt vala az, hanem más csufos és stupidus 
dolog vala a mit inditottak vala akkor, a mely ilyen, vigyázz 
reá: Szinán bassa Nagy-Győrt hogy megvevé, akkor irának 
vala 1594-ben. Onnat megtérvén a bassa 1595-k esztendőre 
jutván, méne minden hadával Havasalföldére, onnat Mihály 
vajdát ide kitolá Brassóhoz és egész nyáron és őszfélt onnan 
csatáztak bé a bassa hadára Brassótól; hanem osztán aratás- 
után-tájban Báthori Sigmond fejedelem nagy erővel, ugy mint 
német segitséggel, kit Ferdinandus secundus küldött vala 
segitségére, és a moldovai István vajda s az havasalföldi Mihály 
vajda segitségével, és az erdélyi haddal s az székelységgel együtt 
reá méne a bassára. És mikor immár az országból kiment 
volna, tehát ez alatt itt Vásárhelyt a kik szombatosok és arianu- 
sok voltanak, egymással elhitették azt, hogy Szinán bassa meg- 
veri ezuttal Havasalföldében a Sigmond fejedelmet, és onnat 
béjövén, Erdélyt csak elfoglalja. Tanácsot tartván azért a fenn 
megirt szombatosok, irtanak egy könyörgő levelet a budai 
bassának, melynek a tenora ez vala: 
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«Hatalmas bassa!» 


«Az egy Isten minden jóval megáldja hatalmasságodat 
és az hatalmas győzhetetlen császárt és az egész muzulmán 
nemzetséget. Továbbá mi M. Vásárhelyt, Erdélyben lakó sze- 
gény emberek, kik mi is a disznóhust meg nem eszszük, sem 
egyéb fertelmes állatot, és egy Istent vallunk lenni, nem hármat, 
általláttuk azt, hogy nem halad már továbbra, hanem az egy 
Isten elveszi a birodalmat töllök, és adja az hatalmas császár- 
nak a magyarokat és a török nemzetségnek». 


«Könyörgünk azért mi szegény emberek azon a hatalmas 
bassának, hogy tegyen irgalmasságot azon a napon mi velünk, 
mely napon ezt a mi városunkat elrabolják és elfoglalják a 
hatalmas császár vitézi. Hogy pedig a mi házainkat akkor 
megesmerjék, oly jelt teszünk a mi házainkra, hogy a hatalmas 
császár vitézi azt nagy könnyen megesmerhetik; és a hatalmas 
császár hadai akkor minket ne bántsanak, melyért a hatalmas 
Isten megáldja a hatalmas és győzhetetlen császárt és az egész 
muzulmán nemzetséget minden jó szerencsével. Költ Erdély- 
ben M. Vásárhelyt 1595-ben 15 July.» N. b. A neveket is alá- 
irtak volt a levélnek: «Mi szegény nyomorult rabjai, de igen 
jóakarói a hatalmas bassának és mind az egész török nemzet- 
ségnek: Borsos Tamás m. p. Szabó Gáspár m. p. Szabó Meny- 
hárt m. p. Eötves Miklós m. p. Eötves Péter m. p. «Kik egy 
Istent vallunk és disznóhúst nem eszünk, a több atyafiakkal 
együtt a hatalmas bassának szegény rabjai.» Eddig a levél 
mássa. Ennek a levélnek elküldésében pediglen ilyen alkalma- 
tosságot találtanak volt: hogy a fenn megirt Eötves Miklós 
és Eötves Péter makóiak voltanak, és volt még Makón nékik egy 
attyokfia, a kivel egyek is voltanak ugyan; és azt a levelet akar- 
ták annak az attyok-fiának méltatni Makóra, hogy az bévigye az 
bassának Tömös-várra, és onnét osztán küldjék el azt a budai 
vezérnek. Mely levelet mikor egy embertől elküldöttenek volna 
innet, az utban valami módon kézbe akadott és mindjárást ha- 
marsággal küldöttek Báthori Sigmond fejedelem után Havasal- 
földébe. És mikor immár Sigmond fejedelem a hadak előtt menne 
jó lova hátán, és egy széltében menne vélle Mihály vajda, István 
vajda és utánna a fő generális és mind a több nagy urak, tehát 
kezébe adatik a levél a fejedelemnek; melyet mikor nagy kacza- 
gással a vajdák és generális előtt elolvasott volna, mond: „Mi- 
csoda emberek lehetnek ezek az árulók, esméri é valaki őket?» 
És csak hamar találtaték oly ember, a ki megfelel a fejedelem 
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kérdésére és azt mondja: hogy ő esmeri jól őket mind. Esmét 
mond a fejedelem: «Áruló fiai! hiszem nagy dolog, hogy meg 
sem fogták a madarat, addig immár melyesztik; avagy nem 
tudják é azt, hogy az én Istenem az én ellenségemet megver- 
vén, nékem adja a diadalmat, és országomba nagy örömmel 
és győzedelemmel haza viszen minden hadaimmal együtt?» 
Esmét kérdi a fejedelem a körülle lévőket: «Ha kell-é félni 
valamit azoktól az árulóktól?» Mely szóra mondának néme- 
lyek: Kegyelmes felséges uram, semmit ne azoktól bátor, mert 
a ki szőcs, ki szabó, ki ötves, ki pedig egyébféle mives emberek. 
Melyre mond a fejedelem: «Hadd járjanak tehát árulói, tartsák 
dolgokat, pedig hogy itt vagyon levél.» Erre a szavára a feje- 
delemnek az urak mondának: Felséges kegyelmes uram, talám 
jobb volna azért ha tetszenék felségednek, addig mig megtérünk 
hadd lennének fogva, ki tudja talám még ahoz lehet több 
dolog is. Melyre mond Sigmond fejedelem: «Fogják meg hát 
őket mig haza viszen Isten, azután lássuk mit kell mivelni 
véllek.» Onnat hamar levele érkezvén a fejedelemnek Fejér- 
várra, legottan itt dobbanának a fejedelem mandatumával, és 
látván a biró ki akkor Szabó Péter vala, rajtok lőnek; de Szabó 
Gáspár elszalada, Borsos Tamást, Borbély Jánost, Uzdi Lászlót, 
Déési Pétert megfogák s többet is; kiket osztán fogva Gőrgény 
várába felküldének és sokáig ott tartának fogva, és a görgényi 
kutat vágaták vélek; mert az a kut nem vala még elvégezve, 
melyet vágatni kezdett volt Ferdinandus primus császár. 
Borsos Tamást pedig nem Gőrgénybe, hanem vivék Fejérvárra, 
ki onnat csak hamar elszalada, és ugy lappanga szélyel. Azután 
hideg őszre kelvén, Báthori Sigmond diadalmasan megtérvén, 
országába haza szálla, székibe üle, de azután őket csak nem is 
kérdette: hol vannak? sem semmi emlékezetet nem tett felöllek 
senki; hanem Borsos Tamás és Szabó Gáspár egy karácson- 
tájba házokhoz haza osontának, pironkodának, és senki semmit 
nem szoll vala nékik és nem lőn semmi bántások. A gőrgényieket, 
a kik ott fogva valának, a jövendő nyáron haza bocsátták, és 
semmivel egyébbel meg nem büntették őket. Ezt én Nagy 
Szabó Ferencz láttam és tudom, nem mástól hallottam, mert 
időmben telék el ez a tragoedia a szombatosokon; melyet azért 
irék itt meg, hogy a Borsos Sebestyén szüle-atyám irása ada 
reá alkalmatosságot; és nem akarám elmulatni, hanem hogy 
tudhassa a ki nem tudta: micsoda formán lött légyen a hitbéli 
változás mindenütt a keresztyének között nagy csuda bódu- 
lással s tébolygással és visszavonással, mihelyt a régi megrög- 
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zött tudományát a régi anyaszentegyháznak Luther Márton, 
Calvinus János és a több ujságtalálók megvetették. N. b. Itt 
1536 Sánta Márton hozta a calvinistákat bé. 


Immár mivelhogy ide fel abban az időtájban mikoron jött 
légyen bé országunkba Németországból [Calvinus vallása], kez- 
dék valamit irni, mert addig irtam a Luther és Arius vallásáról 
és szombatosok nevekedésének alkalmatosságáról; vagyon 
azért hátra, hogy valamit emlékezzem egy nehány szóval a 
calvinista atyafiak idejéről is, mikor és ki által lépett bé Er- 
délybe ez az értelem? Mikoron már Calvinus, Brencius és többek 
is elszakadtak volna az ő mesterektől doctor Luthertől, ottan 
könyveket irának a magok értelme szerént valót ellene; és 
ugyan akkortájban egy magyar, ki erdélyi lehetett, volt oda 
fel tanulni Németországban, a neve volt Martinus Kalmánczi, 
magyarul hivták Sánta Mártonnak: ha ugyancsak sánta volt é, 
vagy csak vezetékneve volt a Sánta név, azt én nem tudom, 
de azt nékem ugy beszéllették azok a kik akkori emberek vol- 
tanak. Ez a Sánta Márton, mikoron irnának 1536-n, csak ezer- 
ötszáz harminczhatban jött ide bé Erdélybe, és a Calvinus 
könyveit és tudományát ez hozta bé, melyet a lutheranus 
szászok igen bántanak akkor. De ez aval kellette magát a 
tudatlan paraszt közönségnek: hogy ő néki bár ne légyen 
drágább köntösse, hanem csak a ki száz pénzt érjen, mert 
ugymond, nem illik apostoli embernek a drága ruha; esmét: 
ő néki fizetése csak annyi légyen, hogy légyen mit enni és innia. 
Azt a község megértvén, az olcsó praedicatort két kézzel kapták 
minden tudományával együtt, melyet éppen csak a magyarság 
acceptála akkor, elhagyván ha ki valahán a Luther-vallást 
üzte volt is, és ehez ragaszkodott. És igy osztán ez a négy 
vallás, úgy mint: pápista, lutherana, calviniana és ariana ez 
országban recipiáltatott és országgyűlésben confirmáltatott. 
Megirám oda fel az arianus vallás miképpen szakada kétfelé, 
és mint csirázék a szombatos-vallás belölle; hanem ide alább 
azt is megirom mikor az helye lészen: Rákóczy György fejede- 
lemmel mint járának azok a szombatos és arianus atyafiak. 


Eddig a magam irása. – Kezdek esmét a Borsos Sebestyén 
szüle-apám irásához itt, melyet elhagytam vala. Hagytam vala 
el irását irni a János király halálán, mely volt ugy mint 1571-k 
esztendőben. Immár utánna igy kezdi el irását a szüle apám. 
N. b. szoll János királyról: 


Ez istenfélő és tökéletes igaz keresztyén fejedelem vala, 
kinél drágalátosabb királya nem volt a keresztyéneknek, ki az 
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Isten igéjének ilyen tudakozója lett volna. Ez a tanitóknak 
nem hogy rontója lett volna, de inkább nagy oltalmára volt. 
Noha az Antichristusnak az ő találmányát a háromságos [Isten- 
ről] minden szerzésével egyetemben ő megutálta és megvetette 
vala, és a prófétáknak és évangyélistáknak tanittások és irások 
szerént az egyedül való Atya-Istenről és annak az ő fiáról igaz 
vallásban vala. De mindazonáltal egyik fél tanitóit is nem 
háborgatja vala, sőt inkább még az istentelen tanittókat is 
azonképpen táplálja vala a Kristus tanitása szerént; azoknak 
kigyomlálását az Isten igéjére hagyta vala, mely Istennek 
igéje őket naponként irtogatja vala. 
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VERANCSICS ANTAL ERDÉLYRŐL 


 
 
 
 
 
 
 
Erdély inkább köralakú, mint hosszúkás terület, nem túl- 


ságosan nagy, sem szélességben, sem hosszúságban nem ha- 
ladja meg a 250 magyar mérföldet. Az a része, amelyet a szé- 
kelyek laknak s mely innen Brassó és Fogaras vára felé egészen 
Szebenig húzódik, erdőivel, völgyeivel, hegyeivel kicsit zordabb, 
máshol változó a vidék. Mert gyönyörü árnyas ligetei vannak, 
soha ki nem apadó patakok öntözik, mindenfelé napsütött és 
szőllőhozó dombok emelkednek s csaknem mindegyik alatt, 
mindkét oldalt, széles sikság huzódik. Földje egyébként min- 
denhol bármire igen alkalmas s ha mindent figyelembe veszünk, 
minden tájjal, amely talajának termékenységével, terményei- 
nek bőségével, nyájainak sokaságával, folyókkal, forrásokkal, 
vizesésekkel, szelid éghajlattal, egyszóval mindennel, amire csak 
embernek szüksége van, dicsekedhetik, össze lehet mérni, egyik 
mögött sem marad el és a legtöbbet fölülmúlja. Mert termények- 
ben és borban annyira bővelkedik, hogy gyakran segiti ki a 
magáéból Magyarországot és a szomszédos országokat, egy 
70 literes hordó bor 30, egy köböl gabona 10 dénárba kerül, 
amint a mult évben és az idén is lehetett látni. Borai pedig, 
akár erősre, akár gyengére, akár savanykásra, akár édesre, 
akár fehérre, akár vörösre vagy aranysárgára, vagy az év bár- 
mely szakához megfelelőre van szükség, olyan fajták, hogy 
nem kivánnád helyükben a falernumit, vagy campaniait, s 
ezekkel összehasonlitva messze eléjük helyeznéd. Aranyat, 
ezüstöt csaknem minden hegyében bányásznak, nincs patak, 
amelyből ne lehetne mosni s azt merném mondani, hogy egész 
Erdély alatt só van, annyira, hogy a Maros folyó mentén sok 
helyütt kiemelkednek a kimosott só-sziklák. A székelyek ott- 
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hon ássák, mikor szükségük van rá, alig másfél tenyérnyi földet 
hányva fel, és Magyarország királyainak ebből nagy jövedel- 
mük van. Vasat és ólmot is lehet találni, mindenfajta gyü- 
mölcsei pedig, mint az alma vagy körte, nemcsak ízben, ha- 
nem bőségben sem maradnak el Olaszországéi mögött, sőt 
barackja, amely a gyulafehérvári földön terem, messze fölül- 
múlja s ezeket olyan épségben őrzik meg a következő eszten- 
dőre, hogy azt mondaná az ember, hogy akkor szedték. Rétjei 
bőven vannak s szerteszét más táplálék is akad a barmoknak. 
Az éghajlat minden részében mérsékelt, sehol nem szeles, sehol 
nem mocsaras, sehol sincsenek ártalmas gőzök, hanem egész- 
séges s helyeinek kies fekvésével tünik ki mindenütt, vadá- 
szatra s mindenféle nemes szórakozásokra alkalmas. Megerősi- 
tett és kiemelkedőbb városai: Kolozsvár, Szeben, Brassó, 
Beszterce, Meggyes, Segesvár, Sebes és Gyulafehérvár, a püspöki 
székhely. Várakban bővelkedik; ilyenek Hunyad, Déva, Fő- 
garas, Diód, Csicsó, Bálványos, Gyalu és sok más, amelyek 
felsorolására nincs hely. Folyói: Maros, Olt, Barca, Beszterce, 
Nagy- és Kis-Küküllő, Szamos (szintén az egyik nagyobb, a 
másikat a magyarok. Visszafolyónak nevezik, mert nyugatról 
előbb keletnek tart, majd megint arra fordulva, amerről jött, 
Dés városa mellett, ömlik a nagyobba). Azonkivül a Sebes, 
a Sztrigy és az Aranyas, amelyet, vagy azért, mert bőven mos- 
nak aranyat belőle, vagy az arany-hegyekről, amelyekben ered, 
neveznek Aranyasnak a magyarok. Hajózható a Maros, Olt, 
Szamos és Aranyas, de csak mikor a nagy esőzéstől, vagy a 
hegycsúcsokon olvadó hótól megdagad. A két legnagyobb, a 
Maros és az Olt, – ez a Dunába, amaz a Tiszába ömlik, – 
a többieket majdnem mind felveszik, a Maros az Aranyast, 
az Ompolyt, a Sebest, a Nagy- és Kisküküllőt, a nagyobb Olt 
az u. n. Feketevizet, a Vargyast, a Homoródot, a Barcát, amely 
Brassó mellett folyik el, a Szebent, amelyről a város nevét 
kapta, és a Sztrigyet, ahol Decebál dák király hires kincsei 
és Sarmizegethusa, egykori királyi székhelye volt, – most Vár- 
helynek hivják. Mindkettő számtalan hegyi patakot is vesz föl, 
amelyek völgyeikből folynak ki. Az Aranyas csak Tordától 
hajózható, alig négy magyar mérföldön a Marosig; a Szamos 
sokkal nagyobb részen, Dés városától egészen a Tiszáig; mind- 
két város hires sóbányájáról, s amabból a Marosba az Aranyas 
folyón szállítják a sót, a Tiszába a Szamoson, amelybe a Besz- 
terce is ömlik. Mindegyik bővelkedik halakban és aranyfövény- 
től csillog. 
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Háromféle nemzetség lakja: székelyek, magyarok, szá- 
szok, s hozzájuk lehet tenni az oláhokat is, akik bár számban 
fölérnek velük, de semmi szabadságuk, semmi nemességük, 
semmi saját joguk nincs, kivéve Hátszeg kerület lakóit, ahol 
állitólag Decebalus királyi székhelye volt; az innen szárma- 
zottak Hunyadi János idejében, minthogy a törökök elleni 
harcban mindig kitartóan oldala mellett voltak, nemességet 
kaptak. A többiek mind alacsony sorban vannak, a magyarok- 
jobbágyai s nincs is saját lakóhelyük, hanem szétszórva erre- 
arra az egész országban, ritkán lakva nyilt vidékeken, hegyek- 
ben és erdőkben, többnyire nyájaikkal együtt rejtőzködve 
élik le nyomoruságos életüket. 


Hogy a székelyek hún származásuak, senki nem vonja 
kétségbe. Eredetük története a következő: azt találjuk a 
magyar krónikákban, hogy Attila király, minthogy több mint 
125 évet élt, több mint 60 gyermeket hagyott hátra, közülük 
kettő emelkedett ki, Csaba és Aladár; mindkettőt korára 
nézve érettnek, lelki erényekben és szigoruságukban apjukhoz 
hasonlónak és a többieknél kiválóbbnak itélték a főemberek 
s méltán határozták el, hogy közülük az egyik fogja atyját 
az uralmon követni. Ebből heves küzdelem kezdődött köztük, 
mert egyik sem akart a másiknak engedni. Csaba ugyanis 
Honorius görög császárra, – az ő nővérének unokája volt, – 
és a hunok nagyobb részére támaszkodva tört az uralomra; 
Aladár nem sok hunra számíthatott, hanem mivel alemann 
anyától született, a német fejedelmek nagy sokaságára, ez a 
nemzet ugyanis, mint most is, mindig áskálódott Magyarország 
ellen. Köztük volt történetesen egy bizonyos Detre, berni szár- 
mazásu, hadban kiváló férfiu, aki fölkarolta Aladár ügyét s 
megígérve a segítséget ahhoz, hogy királyságát megkapja, a 
többi némettel együtt hadba indult. Mindkét részen hatalmas 
hadsereg volt; mikor összecsaptak, szörnyü öldöklés támadt, 
a csatának csak 14 nap mulva lett vége, s az elkeseredett 
vérengzésben mindkét fél felemésztődött, a hunoknak csak- 
nem minden ereje megsemmisült. Igy Detre ügyessége által 
legyőzetve, Csaba többi testvérével és 15,000 emberrel Görög- 
országba ment nagybátyjához, Honoriushoz, innen pedig Scy- 
thiába nagyapjához, Bendeguzhoz. Rajtuk kivül azonban volt 
még 3000 ember, aki futással menekülve az ütközetből, Panno- 
niában maradt, de mivel féltek a nyugati népektől, amelyek- 
nek egykor Attila király ádáz ellensége volt, Erdély legtávo- 
labbi szögletébe, Csikmezőre költöztek észak felé s nehogy a 
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hunok maradványának gondolják őket, székelyeknek nevezték 
magukat; mi most latinul irva «Siculi»-nak hivjuk őket. 
Hosszu idő elteltével, mikor a Csabával eltávozott hunok szám- 
ban nagyon megnövekedve visszatérőben voltak Scythiából s 
a Székelyföldön lakók is már messze kiterjesztették nemzet- 
ségüket, ezek egészen Oroszországig amazok elé mentek, hogy 
szerezzék vissza a közös hazát. Mikor végül visszaszerezték, 
a többi scythától ugyanazt a helyet kérték lakóhelyül, ahol 
már kezdettől éltek, s ezt kiváló szolgálataikért készséggel meg- 
adták nekik. 


Ez a székelyek eredete, innen a nemességük, amellyel vala- 
mennyien büszkélkedhetnek, még ha eke és kapa mellett élik 
is le életüket, innen szabadságuk, hogy az évi adó fizetésétől 
és a robottól teljesen mentesek, s csak két dologra kötelesek. 
Mikor ugyanis a királyok háboruba indulnak, saját költségü- 
kön kell a vállalkozásban résztvenniök, de legrégibb szabad- 
ságuk szerint különböző feltételekkel. Mert ha keleti vagy 
északi ellenséggel, vagy az ország határán belül kell harcolni, 
minden egyes férfi fegyvert fog, s nem hagyják abba a háborút, 
csak ha befejeződött; ha ellenben nyugati ellenségről van szó, 
tized részüket küldik el s öt-tiz napnál tovább nem maradnak 
a táborban. A déliek ellen fele részük megy s amig lehet, részt 
vesznek a háborúban. Mostanában az ország bajával az ő 
szabadságaik is kárt szenvedtek, mert kénytelenek voltak 
bajba jutott hazájuknak ott segitségül lenni, ahol a helyzet 
megkövetelte. Ugyanigy jártak az ökör-adóval is. Régi joguk 
szerint minden királynak csak háromszor fizettek családon- 
ként, vagy ahogy ők mondják, portánként egy-egy ökröt: 
a koronázáskor, házassága alkalmával és az elsőszülött szüle- 
tésekor; ha lány született, a harmadik fizetéstől felmentést 
kaptak. Most ideiglenesen elhagyva a régi szokást, nem vona- 
kodnak gyakrabban is adni a király kérésére segitségül, a meg- 
védendő ország javára. 


Egyébként utódokban nem kevéssé termékeny nép, úgy- 
hogy ma kb. 30,000 embert tud fegyverbe állitani, ha nem 
vonják el a házaktól védelmezőiket. Többnyire lovon harcol- 
nak; semmi hadifelszerelésük, semmi fényes fegyverzetük, 
semmi katonai pompájuk nem tünik fel, hanem számukban 
és ősi lelki erényeikben bizva, keményen harcolnak. Nem trom- 
bitával, hanem kürttel adnak jelt és ha nem kezdődik meg 
hamarosan az ütközet, megúnva a tábori életet, gyorsan és 
észrevétlenül szétszélednek. Erkölcseik nem teljesen csiszolat- 
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lanok, de még meglátszik rajtuk a scytha nyersesség és csak- 
nem minden szokásukban, törvényeikben és életmódjukban 
különböznek a magyaroktól, a vallást kivéve; még nyelvük 
sem teljesen hasonló, mert úgy beszélnek, mint a régiek. Betűk 
helyett négyszög-alakú jeleket vésnek botokra s a sort jobbról 
balra vezetik, mint a zsidók, egyiptomiak és törökök; e jelek 
közül egy vagy kettő néhány pont hozzáadásával többet jelent, 
mint ahogy a tipusok számából gondolni lehetne. Az ottani 
lakosok előtt közismert, hogy a hunok használták ezeket a 
jeleket. 


Az országgyülésre fegyveresen jönnek, a kiválóbbak a 
gyülekezetbe ülnek, a többiek nagy zajjal köröskörül állnak 
meg, s hevesen tiltakoznak az olyan határozatok elfogadása 
ellen, amelyek nekik nem tetszenek. Ha mindnyájuk akarata 
ellen határoztak el valamit, olykor eltűrik; de legalább a 
javaslat szerzőjén, akinek az álhatatossága folytán valami szo- 
katlan terhet róttak rájuk, megbosszúlják ezt a jogtalanságot; 
csapatostul mind rátámadnak a házára és földig lerombolják; 
s ha véletlenül valaki szabadságaiknak valami új korlátozását 
találja ki, fegyverrel is üldözik s ha elfogják, az országgyülésen 
nyilvánosan megölik. Ha valakinek a házát lerombolták, mikor 
látják, hogy megbánta vétkét, együttesen újra felépitik, s jó 
barátságba kerülnek vele. Magyar módon öltözködnek, de nem 
nagyon pontosan és nem is nagy gonddal. Földet müvelnek, 
a legjobb méneseket legeltetik, terményekben bővelkednek, bor- 
ban nem mindenhol, ezért sört isznak. 


A szászok népe kétségtelenül a német szászoktól, az egykor 
a három Ottó római császár, majd Nagy Károly frank király 
idejében harcban igen hatalmas néptől származott s elhagyva 
hazája földjét, erre a földre költözött. Ez mind a magyar kró- 
nikákból, mind a szászok vénjeinek elbeszéléséből kitünik; ezek 
a dolog emlékét őseiktől mintegy kézről-kézre kapva, egészen 
a mi időnkig megőrizték. Mert Geycsa és később Szt. István 
király uralkodása alatt különböző nemzetiségek, csehek, len- 
gyelek, görögök, örmények, bessenyők, szászok, türingiaiak, 
rajnaiak, kunok, latinok és még sokan mások jöttek Magyar- 
országra s itt hosszabb ideig egyetértésben élve a magyarokkal, 
könnyen elérték, hogy házasodtak velük és nemességükben is 
részt adtak nekik. De az öregebb lakosság igazabb okára emlé- 
kezik idekerülésüknek. Ők egykor, mondják, fellázadtak vezé- 
reik ellen s néhányat meg is öltek, ezért nem mertek hazájuk- 
ban maradni, hanem mindenfelé szétszéledtek, s egy részük 
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Pannoniába jött. A király, aki abban az időben uralkodott, 
bár az állandó háboruk miatt haragudott a németekre, meg- 
szánta a menekülő száműzötteket s nem ellenezte, hogy a 
mindenféle ellenséges népektől feldúlt országot gyarmatosok- 
kal töltsék meg, de Erdélyben, mintegy az ország zugában 
adott nekik keskeny, megmüveletlen, zord helyet lakásul és 
úgy határozott, hogy a királyok parasztjai legyenek, akiket 
magyarul jobbágyoknak neveznek. Egészen a mai napig meg- 
tartották ősi arcformájukat, hazai szokásaikat és nyelvüket. 
Igen szorgalmasak, dolgosak, leginkább kereskedéssel és min- 
denfajta iparral foglalkoznak. A rablásnak, vagy lopásnak 
nevét sem ismerik, ételeik inkább táplálóak, mint választéko- 
sak. Házuk és más dolgaik gyarapitására nagyobb gondjuk 
van, mint bármely más erdélyi nemzetnek, s megelégedetten 
élnek, legkevésbbé sem vágyva a máséra; olyan buzgók az 
épületek emelésében, földmüvelésben és szőllőültetésben, hogy 
Erdélynek annál a részénél, amelyet a szászok laknak, nincs 
ma szebb vagy termékenyebb; ezt látva időközben a királyok, 
magánjogi törvényeket és polgárjogot adományoztak nekik s 
megengedték, hogy fallal vegyék körül városaikat. A meg- 
állapított összegen kivül is vethetnek ki rájuk pénz-adót, 
amennyit és ahányszor a király akarja, sőt szivesen és vona- 
kodás nélkül fizetik meg, de a katonáskodásban, gondolom, 
szabadságuk otthoni elvesztése miatt, elfajzottak őseiktől, gya- 
logosan harcolnak, falak között igen erősek, nyilt mezőn hamar 
meghátrálnak, ezért van az, hogy szivesebben segitik pénzzel, 
mint katonával a király hadi vállalkozásait. Egyébként az 
asszonyok éppugy szatócskodnak, mint a férfiak és versenyez- 
nek férjeikkel vagyonuk gyarapitásában; a magyar szokások- 
kal szemben, házasságra érett korban adják férjhez lányaikat; 
20 éves korukban még nem értek meg stb. 


A magyarok, akik elsősorban számitanak nemeseknek 
Erdélyben, a hunoktól származnak, de mint mondják, nem 
kis idő elteltével követték a székelyeket; szokásaik, viseletük, 
törvényeik, nyelvük ugyanaz, mint Pannonia többi magyar- 
jainál, csak néhány sajátságuk van, de ilyen különbségeket 
nemcsak egy országban, vagy tartományban, hanem az egyes 
városokon és családokon belül is lehet látni. Földjüket kitűnően 
müvelik, nem városokban laknak, hanem faluszerüen, várak- 
ban és házakban. Akiknek jobban megy a sora, ha nem is ki- 
magasló emberek, tágas és szép házat épitenek, egyesek kőből, 
mások fából. Az állami életben részt vesznek, müveltebb erköl- 
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csökre törekszenek, bőségesen étkeznek és szeretik a füszereket, 
mint a többi magyarok, a vadászatot, madarászatot különös 
kedvvel űzik, előkelően és nagy gonddal öltözködnek, de ritkán 
selyembe, szeretik a sokféle színt, feketét csak akkor vesznek 
fel, mikor gyászolnak, lábuk és fejük ruházatában hanyagab- 
bak. Ez a nép harcban a legbátrabb, félelmet nem ismer, 
hazája megvédésében buzgó, a háboru meginditásában és az 
ütközet megkezdésében sokkal lassúbb, s többet nyújt a végén, 
mint amennyit az elején igér, úgyhogy gyakran, mintegy fel- 
ingerelve, nem tudja a meginditott háborút, vagy a megkezdett 
harcot abbahagyni, csak miután vagy ő, vagy az ellenség rop- 
pant veszteségeket szenvedett. Világosan kitűnt ez Gritti Alajos 
[a szultán küldöttje] meggyilkolásánál. Mert mielőtt megölését 
elhatározták, felszólították, hogy távozzék el békésen az ország- 
ból, megbocsátották neki Czibak, egy derék és nagy férfiu halá- 
lát is, csak legalább azt ne tudja véghez vinni, amit sok főur 
elvesztésére tervezett. De mikor türelemmel semmire sem men- 
tek, fegyverrel megölték, bár a fejedelem nem akarta. 


A nemesség megszerzéséhez semmi mesterség, semmi fog- 
lalkozás nem alkalmasabb, mint a katonáskodás és az iroda- 
lom. Az ellenséget lándzsával letaszitani a lóról a legnagyobb 
dicsőség. A háboruba lovon mennek, egykor mind nehéz páncél- 
ban, most mind könnyü fegyverzetben, amely szokást kétség- 
telenül a törököktől vették. Mert Mátyás király nagy dicsőség- 
gel és fényes győzelmekkel virágzó idejében a pikkelyes pán- 
célok használata általános volt, Ulászló és fia Lajos alatt lassan- 
ként kezdték elhanyagolni, a mohácsi vereség után pedig mel- 
lőzték és az egész katonáskodás régi módjával együtt teljesen 
eltünt, helyébe jöttek, akiket hazai nyelven huszároknak ne- 
veznek, gondolom a harcban való könnyü mozgásuk s a török 
lovak fürgesége csábitott bevezetésükre, vagy inkább, mert 
minden halandók közt az a háborus gyakorlat, hogy a legyő- 
zöttek átveszik a győztesek szokásait. 


Fegyverzetük acélsisak, horgos vért, török kard, – szab- 
lyának nevezik, – baljukban pajzs, amely egész mellvértjüket 
és fejüket fedezi, jobbjukban vaskeztyü, benne lándzsa, amely- 
nek hegye alatt valami selyem-kendő van; lovaik különböző 
fajták, de a legjobbak a törökök, ezeket döntő küzdelemre 
tartogatják, mert gyorsabbak is, mozgékonyabbak is a többiek- 
nél s minden külön tanitás nélkül használhatók mindkét csapat- 
mozdulatra, a rohamra és a visszavonulásra. 


Egyébként, bár ilyen különböző népek lakják ugyanazt 
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a földet, csodálatos egyetértésben és összhangban élnek egy- 
mással. S ha néha civakodnak is, ami testvérek között is meg- 
esik, mikor külső ellenség támad, újra kibékülnek, hogy csodá- 
latos ügyességgel és okossággal megvédelmezzék magukat és 
az övéiket. Ez Magyarország annyi vereségével és királyainak 
annyi változásával összehasonlítva is kiderül, ők ugyanis eddig 
mindig tüztől és vastól érintetlenül őrizték meg hazájukat. 
Minden egyes nemzetnek 7–7 székhelye van. A székelyeké 
Udvarhely és Keresztur, Csík és Gyergyó, Maros, Kézdi, Sepsi, 
Orbai és Aranyas; a szászoké [Szeben,] Szászváros, Sebes, 
Szerdahely, Kőhalom, Sink, Kézdi. A magyarok úgynevezett 
megyéi: a gyulafehérvári, Küküllő, Kolos, Doboka, Szolnok, 
Torda és Hunyad. Mindegyiknek az élén a székelyeknél és 
magyaroknál a főispánok állnak, férfiak, akik ismerik a törvé- 
nyeket és alkalmasak a tisztségek betöltésére, a szászoknál 
királybírók. Ezért igy megőrizve a rendet, akár háború támad, 
akár az állami adókat szedik be, vagy más ilyesmit kell közö- 
sen elintézni, minden nehézség nélkül és rövid idő alatt meg- 
csinálják, amit akarnak. Azt hiszem, hogy ez a 7–7 székhelyre 
osztás a hét várból eredt, az erdélyiek régi nevéből. Mert ahogy 
a magyarok krónikái irják, a hunok nagy tömegben kijőve 
Scythiából és bejőve a tartományba, amelynek most Erdély 
a neve, hét seregre oszlottak, melyeknek mindegyike 30,875 
fegyveresből állott s mindegyik külön vezért kapott és külön 
helyet jelöltek ki neki, ahol föld-várakat emelve megvédhetik 
feleségeiket és gyermekeiket, mig Pannoniába indulnak. Téved- 
nek tehát azok, akik azt állítják, hogy csak a szászok nevezik 
magukat saját nyelvükön «Siebenbürgenses»-nek, hét városuk- 
ról, Kolozsvárról, Szebenről és a többiekről, amelyeket ők építet- 
tek és növeltek; hanem az összes erdélyieket igy kell nevezni, 
a hunoknak arról a hét földváráról, amelyet ott emeltek, ahol 
táboraikat felütötték. Ez tehát ennek a tartománynak a hely- 
zete, ilyen az állapota, hogy ne nőjjön nagy fejezetté ez a kis 
rész. A hegyeken túlról és Moldvából minden oldalról szoron- 
gatják és támadják a tatárok és törökök, úgy hogy Erdély is 
hajszálon függ. 
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HELTAI GÁSPÁR A SEGESVÁRI DISPUTA 


 
 
 
Mikoron irnának Christus Urunk születése után 1538, 


birja vala a két országott, Magyarországot ’s Erdélt, az boldog 
emléközetű Nagy János király, urunknak, őfelségének az ídes 
attya. Akkoron kedig a kegyelmes Isten mind le csendesítötte 
vala a mü felséges királyunknak, János királynak, minden 
ellenségit, annyira, hogy Segesvárott az urak előtt az asztalhoz 
támoszkodván monda: Istennek hála, az én ellenségim annyira 
lecsépelve vadnak, hogy senkitől immár semmit nem tartok, 
hanem a két nagy bakot bocsátom immár öszve, aki nyerheti: 
megválik. Akkoron kedig tétul villámni kezde, mind Magyar- 
országba, mind Erdélben az Ur Istennek Igéje. De miért hogy 
a többi közett nyilvábban kezde predikállani a Szántai István 
Mester, arra inkább dühöttek vala az pilésses [beretvált] Pápa 
darabanti. Fráter György ezokáért, az váradi pispek és kénes- 
tartó etc. (mert egy pokolbeli akasztófára eleget rakott vala fel 
az titulokba) és ama herélt Statilius, gyulafejérvári pispek, a 
szent szűzeségnek nagy patronusa, és a nagy kápájú egri érsek a 
Frangapan, a töb pilessés társokkal egyetembe, adig kalapá- 
lának a felséges János királyon, hogy végre nem tehete egyebet 
benne, hanem be kelle hozatni a szegény jámbor István Mestert. 
Segesvárott reája a királyra túdulának a sok pilésses hárpiák, 
és mind könyörgésekkel, mind fenyegetésekkel arra akarják 
vala vinni a királyt, hogy mindjárást megégetenéje, minden 
törvénytétel nélkül, miért hogy Luther [luteránus] volna. 
De a király, miért hogy istenfélő és eszes vala, nem akará 
kedveket tönni, hanem disputációra engedé a dolgot. Elbolondu- 
lának ebbe a pilésses hárpiák, de mikoron soha el nem vonhat- 
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nák a királyt az ő kimondott sententiájáról, úgy küldének 
Váraddá ama füntzes csácsogó Fráter Gergelyért, és töb barátok- 
kal papokkal behozaták azt Segesvárra. A király kedig két 
arbitert [birót] szörze, a boldog emléközetű Adrian doktort, a 
fejérvári vicariust, és Kalmánczei Mártont, ki akkor fejérvári 
oskolamester vala. Mert tudgya vala a király, hogy mindenik 
tudós ember volna. És titkon vélek traktálván, meg értötte 
vala még az előtt, hogy a pápaság ördegi lélemén volna. Seges- 
várott lőn a disputatio, és sok varjuk, barátok, papok, egy 
ártattlan galamb ellen, az jámbor István Mester ellen harkalá- 
nak. Minden ügyeközetek és fő álnakságos mesterségek ez vala, 
hogy a sok és szünettlen való csácsogássokkal bedugnák szegény- 
nek a száját, hogy semmit nem szólhatna. És igy lött vólna: 
de az Ur Isten támaszta melléje egy tudós embert, orvosdok- 
tort, Rezenei Jánost, az fogá párttyát a szegény István Mester- 
nek, és nem csak argumentamokkal, hanem végre «Das dich 
Gots»-szal is kezde a barátok és papokhoz. Egy nyihány nap 
mulva az arbiterek be vivék a disputációt a királynak, mondván 
neki: Felséges Urunk, Te felséged legyen münékünk segétségűl, 
hogy e tiszttől megszabadulhassunk, mert külemben el kell 
vesznünk. Test szerént elveszünk, ha igaz ítíletet teszünk ez 
jámbor István Mesternek tudománya felől. Mert egyebet nem 
mondhatunk, hanem amit szól, amit disputál és tanít, merő 
igasság. Mert tiszta szent irást szól és forgat. A barátok, papok 
dolga semmi nem egyéb, hanem csak fabula, emberi véleködés, 
és hejábavaló csácsogás. De ha mü ezeket tisztán megmond- 
juk, elveszünk pispekünk miatt, és a több érsekök és pispekek 
és urak miatt. Ha kedig István Mester ellene pronunciálunk, 
az örök kárhozatnak leszünk fiai. Ezokáért könyörgünk Te 
felségednek, hogy felséged ne hadjon, Felséged talállyon valami 
módot a dolognak, hogy megmeneköthessünk, etc. A felséges 
király bisztatni kezdé őket, mondván: Ne féllyetek. Én is 
eszembe vöttem a dolgot, hogy igaz az István Mesternek tudo- 
mánya, és hogy a pápaság semmi. De nincs mit tönnem az 
urak ellen. Mind azon által módot találok hozzá. Legyetek 
csak veszteg. 


Estve három órakort, a sok pispekek és papurak mind 
udvarhoz menének, és előállván, Fráter György kéncstartó a 
többinek oratora lévén, rövid beszéddel szóla a királynak: 
Felséges Urunk, mü vagyunk a lelki pásztorok. Mü nékünk 
kell vigyáznunk az anyaszentegyházra. Ezokáért kivántuk Te 
felségedtől, hogy idehozatnád az heretneket, és meg öletnéd, 
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hogy a többi megröttenne, és ne kezdenének a római szent- 
egyház ellen tanyítani. De Te felséged nem a mü akaratunk 
és kévánságunk szerént cseleköszik, mert itt disputáltattya 
felséged az heretnek latrot, és egyebek is beszijják eszt a mérget 
tőle. Bizon mü eszt Te felségödnek, nem tudjuk szolgálni: 
a szentséges Pápa attyánk is nem jó nevén veszi tőled. Nem 
kellene itt semmi disputálás. Mert az annyaszentegyház régen 
elkárhosztatta eféle heretnek latrokat, fejeken hordozzák ké- 
szen a sentenciát, nem kellene ezekkel még mulatni, etc. Miko- 
ron Fráter György orácioját elvégeszte volna, monda a király: 
Törvéntelen nem akarok senkit megölni. Adjatok bünt hozzá, 
ím törvént láttatok reá, és amit a törvény hoz, úgy bünhedjék 
meg. Monda Statilius a gyulafejérvári pispek: Nem elég büne 
ez, hogy a summár eszt mondja, hogy az áldott szent Misse 
semmi, hanem ördögnek találmánya? Eszt is mondja az heret- 
nek summár, hogy két szömély [szín] alatt kell communikálni 
a paraszt népnek. Maga csak a szentséges papoknak rendelte 
eszt e szentséges áldozatot a Christus. Felele a király: pispek 
uram. Egy kérdést kérdek tőled. A görögeknek gyüleközete 
igaz keresztényi szentegyház vólt-é? Monda Statilius: Igaz. 
Monda a király: A görögeknél nem vólt a Misse, most sincsen, 
mire nem lehetnénk mü is annélkűl? És a görögek minnyájan 
communikálnak két szömély alatt, és úgy tanyitották őket a 
szent pispekek, Chrisostomus, Cyrillus, és a többi; ha a görö- 
gek azért bűnt nem valnak, miért nem communikálhatnánk 
mü is két szömély alatt? És a pispekek minnyájan elnémulá- 
nak. Monda a király: Én ennek az István Mesternek azért 
párttyát nem fogom. Felele Fráter György: Ha felséged nem 
teszen rólla, mü is nyilván más írrel köttyük. És nagy haraggal 
mind elmenének a király elől. Éjjel kilencz órakort elhivatá 
a király az István Mestert és Bádsi Ferenczt, s Kassai János 
jelenlétébe monda néki: István Mester, micsoda új tudománt 
találtál? Felele István Mester: Felséges Uram, Kegyelmes 
fejedelmem, nem új tudománt találtam, hanem találva és 
készen leltem az Istennek nagy kegyelmességéből. Mert a 
prophetáknak, Christus Urunknak és az apastoloknak tudo- 
mánya. Akinek szükség volna az üdvösség, nyilván eszt kellene 
követni. Monda a király: Jó attyámfia István Mester, ha 
mü aszt akarjuk követni, nem tudom mint jársz, mint te s 
mind önmagam. De hadjuk az Istenre: Ő tudja, mint kell 
lönni. Jó attyámfia, ne maradgy az én országomba. Mert az 
urak megfognak és megölnek, mert én meg nem oltalmasz- 
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hattlak ellenek. Talám magamnak is valami búm támadna 
belőle. Ezokáért menny el, add el minden marhádat és menny 
más fejedelem alá. És bőv kölcséget néki adván, erőssen pa- 
rancsolá Öttves Christophnak és a több kassai polgároknak, 
kik elhoszták vala is, hogy éjjel az István mestert el vinnék, 
és békével hordoznák. És ekképpen meneködék meg az ördög 
hárpiáknak közekből, az jámbor és eszes királynak jó akarattyá- 
ból. Ezeket mind elő számláltam, hogy ezekből eszedbe vönnéd, 
hová háktanak vólt az pilésses gonosz emberek, tudni illik, 
ollyan méltóságos tekéntetökre, hogy még a felséges királyok 
is féltenek tőlek, és az igazat, mellyet láttának és megesmerte- 
nek, aszt sem merték követni és cseleködni, Bonfiniusnál 
olvasd meg az historiát [Beckensloer] János pispekről, ki 
előszer váradi, annak utánna esztergomi érsek lőn. Az elárulá 
Mátyás királyt. De mégis annyira forgatá az ördegnek kaszáját, 
hogy utána kelle járni, és erőssen kelle az áruló latrot követni. 
Mert pártot üte az jámbor király ellen, mellyet könnyen meg- 
művelhete a bolond urak közett, miért, hogy fő Cancellarius 
és Primas Hungariae vala, etc. Eféle példákat sokat hoszhatnánk 
elő, de had járjanak. 
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BEVEZETÉS 


 
 
«Sine ira et studio» írni nem annyit jelent, mint szenvedély- 


telenül állni a valóság előtt. Helyes, ha az igazság utáni vágy 
a szenvedély fokáig ér. De az igazság csak a tárgyban jelenik 
meg. Ezért a történetírónak szinte meg kell semmisülnie a 
tárgyban, egybe kell olvadnia a mult elérhetetlenül sokszerű 
emberi valóságával, mert csak így érheti el az igazság megtalá- 
lásának nyugalmát. Egyetlen történetírói műfaj van, amely 
nem mond le az igazság szenvedélyéről és mégsem akar föl- 
olvadni a tárgyban, sőt ellenkezőleg önmagán keresztül hirdeti 
a valóságot, s ez a napló és az emlékirat. Az előbbi napról- 
napra örökíti meg az eseményeket, gyakran egyéni felfogás sze- 
rint kommentálva, az utóbbi már késői visszatekintés, amelybe 
beleszól emlékezés és felejtés, itélő értelem. Míg azonban az 
emlékirat inkább a külvilágra figyel, a vele rokon önéletrajz 
teljesen az én felé fordul s benne a legerősebb az irodalmi 
jelenségcsoport egocentrikus természete. Vannak ugyan olyan 
kifelé forduló személyiségek, akik emlékirataikban a tiszta meg- 
figyelők álláspontjára helyezkednek, abban a hiszemben, hogy 
látásmódjuk azonos az igazsággal: «csak így» és sehogy más- 
ként! De náluk is látszik az emlékirat két egymástól távolodó 
összetevő ereje, a személyiség és az igazság, amelyek azt ered- 
ményezik, hogy a napló és emlékirat menthetetlenül eltávolodik 
az igazság szolgálatától, történetírásból a történetírás tár- 
gyává és forrásává alakul, a szerzőnek önmagáról írott eposzává 
vagy ítéletévé, de mindenképpen irodalommá. Annál is inkább, 
mert a szerencsés találkozásokat nem számítva, az emlékirat 
mint történetírás gyakran a műkedvelés képét mutatja. Viszont 
az a történetírás, amely késői időcsúcsról tekint vissza, erősen 
próbára teszi a történetíró beleérző képességét, akinek szüksége 
van közvetlen tapasztalatokra s ezt adja többek között az 
emlékirat. Mindenki által megközelíthető, mint élő valóság 
tűnik föl. Emberi közelséget teremt történeti hősök s olvasók 
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között. Nem bontja föl az életet ismeretrészekre, hogy azokból 
szintézist alkosson, hanem a fölbontatlan életet adja. 


Az emlékiratot egyéni érzések, vagy szenvedélyek viszik 
előre. Ezért a legtöbb emlékiraton nyilvánvaló a szándék. A 
szerző tisztázni akarja magát valami vád alól, védekezik, tilta- 
kozik, le akarja róni háláját, félt valakit, szenved valamiért, 
serkenteni akar, meg akar tisztulni gyarlóságai szemléletében, 
meg akarja érteni életét és annak fordulatait, személyét szeretné 
megnagyítani, mert hősnek látja magát. Mindezek a mozza- 
natok odébbtaszítják az igazságot, de az emlékiratot éppen 
szubjektivitása teszi vonzóvá. Emberi dolog, hogy az egyéniséget 
az olvasó jobban megérti a személytelen igazságnál. Az emlék- 
irat mindenesetre a nagy válságok, a megsokasodott események, 
a meglepő újságok idejének műfaja, amikor a történés meg- 
ragadja a legegyszerűbb szemlélőt is, vagy eddig nem sejtett 
szenvedélyek s hatalmas eszmények kényszerítik az írót, hogy 
erejükről valljon. Dante «Vita Noova»-ja nem képzelhető el 
máskor, mint amikor keletkezett, az újkor kezdetén. Ez a lírai 
regény, vagy költői emlékirat, – nevezzük bárhogyan – 
már címében is azt hirdeti, hogy valami megváltozott. A költő 
az életet megváltoztató érzést akarja megmagyarázni. Beatrice 
s a róla írott versek rejtvényként állanak előtte. Ő, mint «égi 
csoda» s a róla írott költemények, mint titkos írás, amelynek 
kulcsát már-már elfelejtette. «Az értelem mérónjával kutatja 
egykori elragadtatott pillanatainak mélységét, amidőn magya- 
rázza a költemények teremtő hangulatát s mit miért írt. Dante 
«Új Élet»-e már nem öntudatlan valóság, hanem emberi mű- 
alkotás, amelynek stílusa van, éppen úgy, mint ahogy beszéde 
sem véletlen szavak hullása, hanem megszerkesztett. Ugyan- 
ennek a korválságnak kellős közepén Petrarca Augustinustól 
kér és kap bátorítást. A «Titkos lelki küzdelem», meg «A jó 
és balszerencse orvossága» olyan könyvek, amelyek a lélek 
nyugalmát keresik mindenekfölött. Sokan úgy vélik, hogy a 
renaissance az egyéniséget fedezte fel. Ugyanannyira azt is 
mondhatnánk, hogy a lelket találta meg. A valóságban csupán 
a földi életet és lakhelyet igyekezett méltóvá tenni mindkettő- 
höz. S ebben tényleg a lélek és egyéniség nagyobb szeretete nyil- 
vánult meg. Szimbolikus jelenet az újkor kezdetén, amikor a Mont 
Ventoux csúcsán a látvány fenségétől megindított Petrarca 
Augustinus «Vallomásait» olvassa. Annak megrovását, hogy 
az emberek elmennek a távoli tengerekre és hegycsúcsokra, 
utaznak végig a folyókon, kutatják a csillagok forgását, csak 
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egybe, lelkükbe nem mélyednek. A lélek és egyéniség jelentősé- 
gének megnövekedésével, földi megvalósulásával lehet magya- 
rázni a leghelyesebben az emlékiratot. Az újjászületés kora hozta 
magával s mint a jellemző műfajok általában, sok-eredetű volt. 
Az emlékirat és napló különféle típusai egyszerre bukkannak 
föl az élet különböző tájain s a műfaj hamarosan groteszk 
túlzásba jut, amely ugyancsak a korjellemző műfajok saját- 
sága. Az emlékiratnak már ilyen monumentuma Benvenuto 
Cellini önéletrajza, aki bámulatos erejében annyira túlméretezi 
önmagát, hogy mulatságossá válik, már nem demiurgos, hanem 
univerzális kópé. Mégis legjellemzőbb művében, hogy élete 
mintegy műalkotás. 


Az emlékirat olyan korban keletkezett, amely az életet 
az öntudatos emberi szellem megnyilvánulásának fogta föl 
s az alakuló történetet ugyancsak emberi alkotásnak vette. 
Persze az emlékírásra való törekvés nem teljesen új. A Szent 
Gallen-i évkönyvek, a «Casus Sancti Galli», ez a pompás közép- 
kori mű, alig választható el a napló alkatától. Az írástudó 
szerzetesek kívül voltak ugyan a világi életen, mégis távlatát, 
erkölcsi értékrendszerét igazán ők látták meg. Ebben a korban 
ők fogták föl az emberi életet erkölcsi műnek, a történetet jó és 
rossz közötti gigantikus harcnak. Talán nem volt előttük isme- 
retlen az antik emlékirat-irodalom, különösen annak anekdotázó 
része. Azonban bizonyos, hogy nem mint külön személyiségek 
írják a naplót, hanem mint közösség tagjai, akik régen elhagy- 
ták a család és születési hely kapcsolatait. Az öntudatos élet- 
szemlélet a renaissanceban a legerősebbre fokozódott. A stílus 
uralma következett be, amely a ruhától a gesztuson keresztül 
a beszédig mindent öntudattal művelt, csoportosított, fölépí- 
tett és inszcenált. Ebben a világban a magános személyiség 
a középpont. Ezért a történetírás is sokkal hamarabb válik 
személyes jellegűvé, novellisztikusan eleven stilusúvá, gyor- 
sabban bontakozik ki belőle a napló és emlékirat, mint az ok- 
nyomozó módszer, vagy a komoly, átgondolt régiségtani-iskola 
tanítása. Közben az írásbeliség is rohamosan terjed, mert az 
a vágy terjeszti, hogy az emberi mű biztosan helyeztessék el 
a világban, rögzíttessék helye, ideje és lefolyása. Elszaporodnak 
az akták, rubrikák és levelek. Nemcsak a jogi cselekmény, de 
minden cselekvés, írásbeli képet kér. Minden meg akar maradni, 
ami érdekes és úgyszólván minden érdekes: utazás, adásvétel, 
fölszólalás, levelek és a többi. Ekkor, a középkor végén Salim- 
bene, vagy a magyar «János minorita» leveleket, jeleneteket, 
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idegen nyelven elhangzott párbeszédeket, mondásokat, plety- 
kákat, sőt erőteljes szitkokat is belesző naplószerű kortörté- 
netébe. 


A humanizmus hatására visszanyúltak az ókori anekdota- 
irodalomhoz, az úgynevezett apophtegmákhoz. A divatot 
Petrarca kezdte s követője, Giovanni Conversino da Ravenna, 
folytatta. Már e kezdeti állapotában is vannak magyar vonat- 
kozásai, hiszen Giovanni da Ravenna emlékirataiban megkapó 
fejezeteket szentel a magyar hősiességnek, Nagy Lajos udvará- 
nak és a királyi családnak. A nápolyi Beccadelli a fejedelem, 
Aragoniai Alfonso dicsőítésére használja föl az emlékiratot. 
Enea Silvio Piccolomini ezt a változatot hozza át Közép- 
Európába és Galeotto Marzio végleg helyi példaképet ad számára 
Mátyás királyról írott emlékiratában. Az öreg emlékirat-író, 
Giovanni da Ravenna talán mentesebb a hízelgéstől, mert már 
nem szorul rá senkire és semmire és csak emlékeinek él. Galeotto 
Marzio azonban túltesz minden elődjén példái frisseségével, de 
főként azáltal, hogy a maga személyét egészen előtérbe helyezi. 
Művének állandóan két hőse van: a csodálatos Mátyás király 
s az önmagát nem sokkal kevésbbé csodálatosnak tartó szerző. 
Galeotto úgyszólván mindenütt jelen van, mindig szellemeset, 
de legalább is bölcset mond, Galeottot üldözik, de felmagasztosul, 
Galeotto tanácsokat osztogat, Galeotto kitüntetésekben részesül. 
A király igazat ad Galeottonak, a király megpirongatja azokat 
a személyeket, akik véletlenül Galeottonak is ellenségei és meg- 
dicséri azokat, akik véletlenül jóakarói és barátai. Éppen a 
szerző részrehajlása kapja meg az olvasót. Gazdag, nyugtalan 
és vidám szellem közvetlen megnyilatkozását érezzük lapjain. 
Heltai Gáspár a Hunyadiakról szóló kortörténeti munkájában 
(1565) lehet, hogy azért anekdotázik oly bőséggel, mert már ismeri 
Galeotto munkájának 1563-i bécsi kiadását. Ugyan maga 
Bonfini is szívesen sző anekdotákat kortörténeti munkájába. 
Benczédi Székely István, aki Heltainál néhány évvel korábban 
adta ki «Chronica»-ját (1559), ugyancsak a divatos történeti 
módszer alapján szövi bele elbeszélésébe a Mátyás királyról 
szóló népi «trufák» jónéhányát. 


Az emlékiratnak ez az erősen irodalmi ága továbbfejlődött 
a XVI. század végétől kezdve. Az emlékirat egészen befelé 
fordul. Szerepe van benne annak, hogy közkinccsé vált az 
úgynevezett «történeti politika», amely a történetet politikai 
okulásra használta föl. A történeti műveket tömegesen magya- 
rázták a jelen szempontjai szerint. Az új történeti alkotásokban 
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elszaporodott az a meggondolás, hogy politikai okulás végett 
írják le az eseményeket. A módszert gyorsan átvitték az egyéni 
életre is: fel kell jegyezni az élet eseményeit a magunk és má- 
sok okulására. Petrarcában és Szent Ágostonban találnak 
e befelé forduló emlékirat-típushoz közvetlen mintát. Veres- 
marti Mihály «Megtérése Históriáját» (1593–1620) már Szent 
Ágoston ihleti. Az író a maga életét Szent Ágostonéhoz igyek- 
szik hasonlóvá tenni és aszerint ábrázolja. Az erdélyi Haller 
Gábor 1630–44-ig terjedő naplójából is valami ilyesféle kelet- 
kezett volna, ha élete nem fejeződik be annyira tragikusan. 
Az irodalmivá fejlődő naplóra igen jellemző rövid-előszava, 
amelyből kiderül, hogy a megtisztulás és a számadás vágya adta 
kezébe a tollat. «Elmult éveiből egyéb haszna sincs az embernek, 
mint hogy napjainak és elmult cselekedeteinek javíthatatlan 
hiúságára emlékezzék. Szerencsétlen, sőt ostoba, aki csak a je- 
lenre gondol s elhanyagolja a multat, mert a jelen csak pilla- 
natnyi s ezért nem tud bennünket oktatni. De a multból a 
jelenre és a jövőre lehet következtetni. A multon gyakran gon- 
dolkodni annál hasznosabb, mert rosszul töltött életünket 
emlékezetbe idézve föltámad bennünk a szégyenkezés és életünk- 
nek bírálata. A hiú életben azt kell boldognak tartanunk, – 
ha van boldogság ezen a töredékes világon – aki a mult csele- 
kedeteiből okulva jelen életét jól tudja kormányozni.» A vallo- 
másszerű emlékirat, illetve önéletrajz igazi augustinusi példái 
azonban Bethlen Miklós «Elete» és II. Rákóczi Ferenc «Con- 
fessio peccatoris»-a. Mindkettő nyiltan utal az augustinusi pél- 
dára. Bethlen Miklós még «amaz nagy doktor Franciscus 
Petrarcát« és Jacques Auguste de Thou francia emlékírót is 
megnevezi mint eszményeit. 


Ugyancsak irodalmi gyökerű emlékírásunknak az a vál- 
faja, amelyet általában útinaplónak neveznek. Az útinaplónak 
ugyancsak megvannak a középkori előzményei. Zsigmond 
király idejében, amidőn a kalandvágy a leghatalmasabbra szö- 
kött a magyar udvar környezetében is, indult Tari Lőrinc 
hosszú zarándokútjára, melynek során meglátogatta Szent 
Patrick írországi Purgatóriumát. Az emlékirat formájában 
megírt jegyzőkönyv szolgált a monda alapjául, de lehetséges, 
hogy a szerző maga is kiegészítette. Útjának történetét a kor- 
társak útleírásnak tekintették s ezért egy korabeli kódex latin 
bejegyzésének tanúsága szerint történetét kikerekítették, meg- 
tették az egész világot bejáró kalandos hősnek, nyilvánvalóan 
Jean de Mandeville fantasztikus «Voyage d’outre mer»-je alap- 
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ján. Ugyanannak a vágynak kifejezése, mint amely a keresztes- 
lovagokat s a Földközi-tengeri hajósokat sarkallta. Ezt követte 
a humanista ihletésű útleírás, Herodotos, Xenophon és mások 
mintájára. Követségben járó humanisták egymás példáján 
buzdultak föl. Igen jellemző Cuspinianus «Diarium»-a az a1515-i 
háromkirály-találkozóról, már csak azért is, mert ajánlásában 
mélyen belevilágít az emlékíró lélektanába. «Idegen országok 
és provinciák szertartásait, szokásait és történetét» akarja 
fölkutatni. Ugyanakkor azonban bizonyítani kívánja az utó- 
kor előtt, hogy élt: «Úgy nem szabad élnünk, hogy ne tudjon 
senki róla, hogy mi éltünk, de inkább úgy élni, hogy vala- 
milyen emlékkel bizonyítsuk, hacsak lehetséges, a mi életünket.» 
Ugyanez az alkalom hozta létre Bartholinus Riccardus olasz 
humanista színes útinaplóját, amely versből és prózából van 
egybefonva, az «Odeporicont.» Magyarnyelvű útinaplónak tekint- 
hetnénk Mindszenthi Gábor naplóját János király végnap- 
jairól. Kétségtelen, hogy egy utazás történetét adja elő, amelyet 
a halál fejezett be, mégis inkább a haza szempontjából súlyos 
eseménynek elbeszélése, tehát történeti memoriale. Viszont 
teljességgel útinapló Verancsics Antal tizenhárom évvel későbbi 
munkája Budáról Drinápolyba vezető útjáról. Életrajz és 
útinaplószerű Kovacsóczy Farkas búcsúbeszéde, melyet Pado- 
vában intézett Berzeviczy Mártonhoz. (1572). A nagyreményű 
magyar ifjú Kendi Farkassal, Kubinyi Lászlóval és két ide- 
gen padovai társával tanulmányai befejeztével végigjárta Itá- 
liát egészen Szicíliáig, az Arethusa forrásáig. Kovacsóczy Far- 
kas végigkíséri útjukat és forró buzdítással fejezi be beszédét. 
Szerinte maga Itália bíztatja a magyarokat: siessenek haza 
országuk segítségére, mert hiszen azért tanultak, azért művel- 
ték magukat, hogy szavukkal segítsék Magyarországot szabad- 
sága kivívásában. Az Európát végigjáró peregrináló diákok sok- 
szor vezettek naplót, mint Szenczi Molnár Albert is és öröksé- 
güknek tekinthető a magyar útleírás modern irodalmi formája. 


Verancsics Antalnak előbb említett útinaplója azonban 
egy követség körülményeiről beszél. Valóban figyelnünk kell 
arra a gócpontra, amely az emlékiratot legbővebben táplálta, 
a kancelláriára. Hozzájárult ugyan a deákság által terjesztett 
írásbeliség is, mert csak a kettő együttes hatására alakul- 
hatott ki a magántermészetű napló és emlékirat. Itáliában a 
kereskedelmi írásbeliség egy időben formálódott ki a kancellá- 
riákkal, mivel mindkettőt a római hagyományú okiratszerkesz- 
tés indította el. A kereskedők már korán, a XIV. században 
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olyan naplókat írtak Firenzében, amelyekbe lassanként tágab- 
ban értelmezett ügyeket is fölvettek. Vakmerő és nagyvonalú 
kereskedőegyéniségek, mint Buonaccorso Pitti, szélesen meg- 
írták érdekes élményeiket. Körülbelül egyidős a Névtelen 
Firenzei «Diáriuma», Ser Naddo de Montecatini emlékirata. 
E naplóírás és a kancelláriai tudós történetírás között áll a 
Villani testvérek «Krónikája», amely tovább fejlesztett 
naplónak tekinthető. De még messze van az az idő, amikor 
Marin Sanudo megírja klasszikus «Diari»-it. A XV. század- 
ban Firenze és Velence politikai biztosai egyre-másra küldenek 
jelentéseket udvarokról, politikai tárgyalásokról és hadjára- 
tokról. Ebben a formában is Machiavelli és Guicciardini 
alkották mind a mai napig a legklasszikusabbat. 


A francia memoire-irodalom első alkotásainál valami 
módon mindig érezhető az itáliai buzdítás. A legelső francia 
memoire-írónak, Philippe de Commines-nek XV. század végén 
írt munkája Angelo Cato-nak köszönhette létrejöttét. Ez az 
olasz pap, aki mint XI. Lajos orvosa és udvari papja, majd 
viennei érsek Franciaországban élt, meg akarta írni urának 
élettörténetét. Ezért szüksége volt forrásra, még pedig olyan 
embertől való adatokra, aki résztvett az eseményekben. Cso- 
dálatosképpen Montaigne is olasz útinaplót ír, Joachim du 
Bellay memoire-jai versben és prózában egy itáliai utat örökí- 
tenek meg. A Julius Caesar példáját követő Blaise de Montluc 
Itáliában katonáskodik, mint kapitány. Ugyanezt mondhatjuk 
végül Magyarországról is. A legelső magyarországi napló Paulus 
de Paulo zárai patricius és politikus naplója, a XIV. század 
utolsó és a XV. század első évtizedéről. Legrégibb emlékira- 
tunkat az olasz származású váradi kanonok, Rogerius írta levél 
formájában a tatárveszedelemről. Ez a híres «Carmen mise- 
rabile» folytatás nélkül nem maradt: ugyanis kiadták Thu- 
róczi függelékeként és Szerémi, a népies Thuróczi buzgó olva- 
sója követi példáját. Ő is levélformában ír Magyarország pusz- 
tulásáról. Szerémi nyelve igen gyönge deák-latin. Alig tud 
ellenállni a nemzeti nyelv ostromának, minduntalan magyar 
kifejezéseket kever mondataiba, hazafiúi fájdalmára hivatkozik, 
«édes hazájáért ír», amely nemzette s amely miatt «éjjel-nappal 
sírva panaszkodik». 


Az idő Rogerius és Szerémi György között nem telt el hiába. 
A kancellária Mátyás király idejében elérte az itáliai kancelláriák 
színvonalát. A király nevében küldött beszámolók egyes hadi- 
tettekről, a király számára küldött követjelentések, összefogla- 
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lások tárgyalásokról semmiben nem különböznek az olasz 
memorialektól. A Mohács előtti években nemcsak olaszok és 
németek írnak országgyűlési diáriumot, de magyar ember is, 
Császár Mihály, II. Lajos secretariusa, aki a hatvani országgyűlés 
tárgyalásait örökítette meg (1525). Viszont a hadijelentésnek 
nem mindennapi példaképe Brodarich István leírása a mohácsi 
csatáról. Ebből merített minden későbbi történetíró. Ez eset- 
ben a cselekvő ember s a szemtanú-történetíró szerencsésen 
egyesült. Ugyanilyen mélyen volt alkalma belepillantani a tör- 
ténésekbe Verancsics Antalnak. Meg akarta írni a magyar 
történelem Mátyás halálával kezdődő periódusát s ezért cél- 
tudatosan művelte az egyes események földolgozására törekvő 
«memoriale»-t. Követ-naplói, egy-egy levele, Joviushoz írott 
javításai, dialógusai nem rekeszthetők ki az emlékiratok sorá- 
ból. Viszont kétségtelen, hogy a politikai memoriale legszebb 
formáját Forgách Ferenc valósította meg 1561-ben. «Delibe- 
ratiót» intézett Ferdinánd királyhoz a moldvai vajda, Heraklides 
Jakab érdekében Erdély és Magyarország egyesítéséről. A mű 
teljesen machiavellista szellemű. Mikor később átállott az er- 
délyi fejedelemhez és nagy történeti művének írásába fogott, 
a föntebbi emlékiratot életrajzzá bővítette. Körülbelül olyan- 
szerű képét adja ennek a bizarr alaknak, aki keveréke volt 
a zsarnoknak és a fölvilágosult uralkodónak, mint amilyen 
típus-életrajzot teremtett Machiavelli Castruccio Castracaniról. 
A memoriale-írás egyre szélesebb körökre terjed. A várhábo- 
rúk korában már szinte rendszerré válik, hogy a kapitányok 
emlékiratot szerkesztenek föladatuk végrehajtásáról. Persze 
csak akkor tekinthető maga a kapitány a szerzőnek, ha művelt 
ember. Egyébként a deákra hárul ez a föladat is. Ilyen katonai 
memorialek a Babócsa ostromáról szóló (1556.) és Horváth 
Márk jelentése Szigetvár diadalmas védelméről ugyanebből az 
évből. Homonnai Drugeth Bálint «Diárium»-a már egész háború 
történetét foglalja magában, Bocskai István hadjáratáét (1600– 
1605). Ez időtájt már szinte természetes, hogy az előkelő fő- 
urak, mint például Illésházy István és azok titkárjai, mint 
Thurzó György nádor titkára, Závodszky György napló- és 
emlékiratírással foglalkoznak. Hiszen már a XVI. század má- 
sodik felében eljut a divat egyszerűbb polgárokig is. Tulajdon- 
képpen dilettáns írók, akik a nagyurak példájára, fontoskodva, 
vagy a hazáért való aggódásukban adják elő azokat az esemé- 
nyeket, amelyekben valami oknál fogva résztvettek. Igen jel- 
lemző Bornemisza Tamás budai polgár emlékirata: «Im, egy 
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emléközetet irok negyven és negyvenegyedik esztendőben, 
minemű veszedelöm lett Magyarországban és Buda mimódon 
jutott török Szulimán császár kezébe kiben nagy részében 
inkább mind ott voltam.» Büszkélkedik jólértesültségével s 
avval, hogy még sokat tudna mondani: «De az üdő nem en- 
gedi, jóllehet immár Magyarországon nem sokan vadnak, kik 
az dologról illen módon megemleközzenek, mert mind elhót- 
tanak.» Arról van ugyanis szó, hogyan akarta Bornemisza 
Tamás társaival együtt Ferdinánd kezére játszani Budát. Az 
emlékirat Verancsics Faustus kezeírásában maradt fenn és 
így lehet, hogy 1573 táján íródott, jóval Ferdinánd király 
halála után, midőn Verancsics Faustus végleg visszatért kül- 
földről. A késői eredetet alátámasztja Bornemisza vallomása, 
hogy kortársai közül, akik jelen voltak Buda 1541–41-i viszon- 
tagságai idején a magyar fővárosban, immár kevesen vannak, 
mert mind elhaltak. 


Az emlékírás divata Erdélybe korán átplántálódott. Ennek 
magyarázata, hogy aránylag közrendű emberek fontos politikai 
szerepet töltöttek be, nem szólván az előkelőkről, akik az erdélyi 
tárgyaló politika követelményeinek megfelelően gyakran jártak 
a szultánnál s a császári udvarban. Bizonyos értelemben erdé- 
lyinek nevezhető Laski Jeromosnak, az ismert lengyel diplo- 
matának és kalandornak 1527–28-i követi naplója, amidőn 
Szapolyai János király nevében Szolimánnál járt. Buzgó diá- 
rium-vezetők a szászok s jellemző erre a brassai cserzővarga, 
Bánfi Péter emlékirata. Az már azután természetes, hogy 
Bánffy Gergely erdélyi főnemes naplószerűen megírta János 
Zsigmond és II. Szolimán találkozását (1575), hogy Benkő 
Máté a fényes Portához való követségét megörökítette (1619). 
Kiváló alkotás az Enyedi Pál nevén fennmaradt emlékirat 
(Éneke az erdélyi veszedelmekről), amelyről Szekfű Gyula 
bizonyította be, hogy Szamosközy István munkája. 


Talán a legjellemzőbb alkotása ebből az időből Borsos 
Sebestyén krónikája, amelyet unokája, Nagy Szabó Ferenc 
folytatott. Az unoka alkotása az érdekesebb. Az utókor felé, 
«ad posteros lectores» fordul. Emlékiratából érdekes hagyomá- 
nyokról lehet következtetéseket levonni. Az öreg Borsos Se- 
bestyén emlékirata egy regisztrum után következik, amely- 
ben összeszámolta arany-ezüst holmiját, egész vagyonkáját. 
Nagy Szabó Ferenc is eképen beszél: «Ezen könyvet Registrum- 
nak rendeltem volt, hogy légyen, de ugy látom, hogy immár 
az néhány hátramaradott napjaimon el lehetek ilyen Registrum 
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nélkül; kisebbel is megérem, hanem ebben akarok – Isten velem 
lévén – valami Memorialet, avagy lett dolgokat irni, az melyek 
országunkban, városunkban és hazám, magam és nemzetségem- 
ben eltöltenek és egyéb dolgokat, ami illendő lészen ide írok». 
Amint Firenzében a kereskedelmi, gazdasági jellegű írásbeli- 
ségből bontakozott ki egy fajtája a naplóírásnak, éppenúgy 
ezek a registrumba írott naplók egy hasonló irányú, de hazai 
fejlődést mutatnak. A gazdag polgár, akinek javát már érdemes 
számbavenni, de aki még nem tarthat deákot, utánozza a nagy 
urak deákjait. Azok szabályos gazdasági műveleteket végez- 
nek, jegyzékeket, szerződéseket, leveleket és utasításokat írnak 
és – ami evvel korán együttjár – naplót vezetnek. Sőt a világi 
urak ugyanígy járnak el. Gyulafi Lestár, akinek történeti 
följegyzései is becsesek, gazdasági és hivatali természetű nap- 
lót vezetett. Mártonfalvai Beteges Imre deák a Török-család 
primus familiárisa «Szolgálatjárul rövidedön való emléközet»- 
ében, amely 1585-ből való, tulajdonképpen azt akarta elérni, 
hogy egykori urának unokái, akik már nem tudják, milyen 
sok szolgálatott tett Török Bálintnak és özvegyének, adják 
vissza néki a köveskúti jószágot, amit szolgálataiért nyert 
annakidején. Nem lehet eldönteni, hogy memoriale, vagy önélet- 
rajz-e ez a védekező természetű írat, de nem is lényeges az el- 
választás. Egy naplótöredék van hozzácsatolva 1555-ből, 
amelyben részletesen föltárja, miként vették vissza tőle a jó- 
szágot. Tehát a Török-család első familiárisa, Imre deák «Em- 
léközetének» megírása előtt harminc évvel már rendszeres és 
részletes naplót vezetett, még pedig, akárcsak egy másik familiá- 
ris, Mindszenthi Gábor, magyar nyelven. Talán nem tévedünk, 
ha azt állítjuk, hogy a két nyelven művelt deákoknak nagy 
szerepük volt a napló magyar formájának megteremtésében. 
A budai basák magyar levelezésének erőteljes, de csiszolt 
magyar stilusát tekintve, az a benyomásunk, hogy a török 
szolgálatban álló magyar deákok szívesebben írtak magyarul, 
mint latinul, biztosabbnak érezték magukat anyanyelvük nyilvá- 
nos használatában, mint a latin stilus szabályai között. Való- 
színűleg a basák is gyakrabban tudtak magyarul, mintsem 
latinul. 


Lehet, hogy evvel magyarázható, hogy a bécsi haditanács- 
tól nem voltak hajlandók elfogadni latin nyelvű leveleket 
s határozottan megkívánták, hogy magyar leveleikre magyarul 
válaszoljanak. De lehet, hogy ebben bizonyos politikai hang- 
súly is volt. 
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Nagy Szabó Ferenc említett naplójában van egy másik 
figyelemreméltó jelenség. Többször hivatkozik kalendáriumokra: 
«A kalendáriomban látom kezdettek valami históriát irogatni, 
melyet kezdettek el, amint látom, irni az elmult 1613-i esztendő- 
ben és azóta minden esztendőben szaporítják aprónkint. De 
amint látom és olvasom valami különbözés vagyon benne, 
mert amint az egyik kalendáriomban vagyon, a másikban 
különben vagyon. Sőt még az kézirásban is...» Arra a szokásra 
utal itt Nagy Szabó Ferenc, hogy az asztrológiai naptárakban, 
azaz ephemeridesekben, csiziókban, kalendáriumokban talál- 
ható üres lapokra bejegyezték a nevezetesebb eseményeket. 
Maguk a kalendáriumok is feltüntették, ami fontosabb dolog 
történt. Ebből a szükségletből jöttek létre a Geschichtskalende- 
rek, amelyeket 1600-tól kezdve oly sokáig adtak ki. Naptárak 
üres lapjára írt történeti följegyzéseket: Oláh Miklós, Kecset 
Márton, veszprémi püspök, Tordai Zsigmond. Nemcsak Szabó 
Nagy Ferenc, de műveltebb naplóírók is állandóan utalnak 
a kalendáriumokra. Ezek a kalendáriumi bejegyzések mintegy 
alapot szolgáltattak a családi krónikára is, mert a kalendárium 
a család birtokában maradt s a bejegyzéseket újabb és újabb 
kalendáriumokban folytathatták a család egymásután kö- 
következő tagjai. A családi krónikára érdekes példát nyujt a 
Pálóczi Horváth-család 1622-ben kezdett naplója. A kalendá- 
riumi bejegyzések már szinte gépiesek. A szokás általánosan 
elterjedt és aligha gondolt valaki is arra, hogy miből eredt. 
Eredetileg antiphonariumokba, breviáriumokba, az egyházi 
naptár mellé odajegyezték az elhalálozásokat s később más 
nagyobb eseményeket is. Meg kell még jegyezni, hogy a napló- 
és emlékiratírók többször hivatkoznak a «minutákra», azaz 
apró, cédulákra írt feljegyzésekre, amelyeket fölhasználtak a 
rendszeres bejegyzéseknél. 


A politikai jellegű memoár irodalom és a hagyományosan 
irodalmi emlékírat a század vége felé kapott külső buzdítást 
az ideérő európai divattól. A nagy franciaországi politikai 
válságok és harcok igen gazdag memoriale irodalmat eredmé- 
nyeztek. Ekkor keletkeztek az emlékíratok nagy francia példái 
is. Itáliában sem csökkent, sőt fölötte elterjedt a korábbi 
hagyomány és az erősen olasz kapcsolatú bécsi udvarba inkább 
innen plántálódott át. Zsámboky János könyvtárának jegyzéke 
azt mutatja, hogy a francia politikai irodalom is rendkívüli bő- 
séggel volt benne képviselve. Magyarországon is megindult a 
társadalmi divat és innen már gyors fejlődés vitt Misztótfalusi 
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Kis Miklós «Mentségé»-hez, Bethlen Miklós önéletrajzához, s 
a «Confessio peccatoris»-hoz. 


Nem lehet elhanyagolni néhány rokonjelenséget sem, 
amelyek szorosan csatlakoznak az emlékirathoz. Éppen emiatt 
nyertek helyet az első kötetben. Ilyen rokonjelenségek a Magyar- 
országon ekkortájt megjelent földrajz-történeti irányú Blondus- 
iskola, valamint a történeti kommentár, melynek Forgách 
Ferenc sokáig egyetlen nagy képviselője. Az előbbire Oláh Miklós 
«Hungaria»-ja, a másikra az említett Forgách Ferenc műve, a 
«Rerum Hungaricarum sui temporis commentarii» szolgálhat 
például. Mindkettő európai szemmel nézve is nagyjelentőségű. 
Oláh művéhez némileg figyelemmel kell kisérnünk a benne 
előforduló módszer kialakulását. Flavius Blondus «Italia illu- 
strata» című munkájával nagy hatást ért el, mert benne először 
egyesítette a régészetet, néprajzot és földrajzot a történetírás- 
sal. Olyan történeti formát talált, amely teljesen megfelelt a 
renaissancenak. Módszerének hatása a nemzeti öntudat ki- 
fejlesztésére mindenütt igen nagy volt, amerre csak elterjedt. 
Ő szemlélte először az egyes országok történetét úgy, mint föld- 
rajzi, nemzeti egység önálló, intézményszerű fejlődését. A modern 
európai nacionalizmus csak az önálló történeti tudat nyomán 
képzelhető el. Középeurópában vele egyenlő súlyú, sőt nagyobb 
hatást ért el Enea Silvio Piccolomini, még inkább geografikus 
történetírása. Piccolomini szívesen sző bele az egyes helyek 
jellemzésénél személyes emlékeket az aktuális állapot tárgyalása- 
kor. A két mester módszerét követik azok a német humanisták, 
akik egy-egy északeurópai territóriumnak vagy néptörzsnek 
eredetét és földrajzát adják. A «Germania illustrata» eszméje 
vezethette Beatus Rhenanust, a «Rerum Germanicarum libri 
tres» szerzőjét, Aventinust a «Germania illustrata» megírásá- 
ban, amelyből csak az első könyv készült el. Behatóbb vizsgá- 
lat azt is meg tudná állapítani, hogy Tacitus «Germania»-ja 
milyen mértékben hatott a németországi Blondus-iskola cél- 
kitűzéseire. Albert Kranz, hamburgi történetíró már kisebb 
egységeket választott, mint például «Saxonia» (1520), «Van- 
dalia» (1519.), «Dania» (1564). Ebbe a tudományos irányba 
tartozik s valószínűleg éppen Albert Kranz példájára írta Oláh 
Miklós «Hungaria» (1536) című munkáját. Nála különösen 
Enea Silvio Piccolomini követése és használata állapítható 
meg. A magyar Blondus-iskola célkitűzése azonban nem annyira 
elvont és tudós jellegű, mint németországi változata. Földrajz- 
történeti munkáink a török elleni harcok hadszínterét adják 







 XXXI


s igyekeznek megkönnyíteni a kereszténységért harcoló katonák 
feladatát. Nem sokkal Oláh Miklós műve után írja meg Veran- 
csics Antal hasonló módszerrel Moldva, Oláhország és Erdély 
illusztrációját. Reichesdorf György császári titkár «Choro- 
graphia Transsylvaniae» című 1550-ben írott művét egyenesen 
buzdítással fejezi be. A Bél Mátyás által később felújított 
«államismereti-iskola» ősét kell látnunk ebben a történetírásban. 
A leginkább lényeges azonban a mi szempontunkból az, hogy 
Oláh Miklós műve erősen emlékiratszerű. Anekdotái, történetei, 
melyeket a «Hungaria»-ba beleszőtt, közismertek. Éppen első 
kötetünkben van méltóan képviselve a magyar Blondus-iskola, 
mert a «Hungaria»-ból Erdély leírása, nemzetiségeinek taglalása, 
a székelyek eredete talált benne helyet és kiegészítésül Veran- 
csics Antal hasonló szellemű és tárgyú leírása, amely különösen 
a székelyekről mond igen érdekes megfigyeléseket és adatokat. 
Verancsics szóbanforgó munkája a «De situ Transsylvaniae, 
Moldaviae et Transalpinae» tulajdonképpen függelék, amely 
háttérül szolgált egy kortörténeti munkájához, János király 
és Szolimán háborújához. E műve közeláll a kommentárhoz, 
a korszak történetírói irodalmának legmagasabb rendű ki- 
fejezéséhez. 


Bár befejezetlenül és lecsiszolatlanul maradt ránk, mégis 
nemcsak a korabeli magyar történetírásnak legkiválóbb, de az 
akkori európai történetírásnak is egyik legjelentősebb munkája 
Forgách Ferenc «Kommentárjai». A szerzőt némileg befolyásolták 
L. Tubero Dalmatának éppen általa felfedezett «Kommen- 
tárjai». A kesernyés dalmata történetíró, akit érdemtelenül 
hanyagolnak el, sok tekintetben bátorította, különösen erkölcsi 
ítéletek kimondásában. Forgách Ferenc műve azonban alapjá- 
ban véve Tacitusra formázik. A Machiavelli-kultusz nyomán 
támadó úgynevezett «történeti politika», amelyről már szó 
esett, különösen kedvelte a keletkező barokk államforma kez- 
detén a római császárkor történetíróját, Tacitust. Olyképpen 
kommentálták, mint ahogy Machiavelli Titus Liviust. Azon- 
ban ezt a nagy kommentátor-irodalmat szinte megelőzi Forgách 
Ferenc. Németalföldi útja alkalmával, a bécsi udvarban és 
többszörös padovai tanulmányideje alatt azonban módja volt 
nem csupán a teljes Tacitus-kiadásokat és fordításokat meg- 
ismerni, de főként Tacitus tanításának első alkalmazását, 
a «mos Gallicus ius docendi»-t. A módszer eredetileg olasz 
embernek a műve, Andrea Alciatonak. Továbbépítője Emilio 
Ferretti, ugyancsak olasz. Céljuk az volt, hogy helyreállítsák 
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a törvények eredeti szellemét és a hozzájuk tapadó tömérdek 
glosszától megtisztítva, a régiségtan segítségével, az antik írók 
alapján helyreállítsák a régi élet és állami szervezet képét, 
bemutassák egész funkcióját és így megértessék a jogszabályok 
létrejöttét. Ennek a műveletnek legfontosabb auktora Tacitus 
volt. A filológus jogászok látták a jogszabályokat létrehozó 
erőket s történetszemléletük éppen ezért machiavellista is volt. 
Az irány nagy, végső összefoglalója Jean Bodin, a hírhedt 
«Methodus» szerzője, amely munkát még módjában volt For- 
gáchnak megismerni. A padovai egyetem a konzervatív jogot 
tanította. De a magyarok és a többi északi nemzetek követelték, 
és végül is keresztülvitték, hogy az egyik katedrán az új mód- 
szerrel tanítsák a jogot. Éppen Forgách Ferenc jó barátja s 
pártfogoltja, akivel 1568-ban útját együtt teszi meg, Berzeviczy 
Márton ír Marc Antonius Muretusnak áradozó levelet az új 
módszer egyedüli helyességéről. Forgách azonfelül ismerte a 
híres francia jogásznak, François Hotmannak politikai röpira- 
tait s egy Tacitus szellemében írott németországi latin munkát, 
a «Grumbach-lázadásról» (Bellum Gothicum). Művében nem 
szolgai módon követte Tacitust, hanem egy eredeti gondolkodó 
és nagyarányú személyiség erejével. Talán a Claudius-ház 
rajza irányította Izabella és János Zsigmond ábrázolásában. 
De meggyőződése lett a XVI. században kialakuló gondolat, 
melynek kirepítő fészke talán éppen Padova volt, hogy a történe- 
lem színjáték az égiek mulattatására, sőt gyakran tragédia 
és az uralkodó családok bűnei nemcsak magukra a családokra 
hatnak ki, de országokra és népekre. 


Forgách Ferenc komor történetírása néz először szembe 
Erdély helyzetével. Vágyakozik Mátyás király után, a régi 
Magyarország után, melynek még árnyképe sem maradt meg. 
Ő maga is úgy vélte valamikor, hogy egyesíteni kell a két or- 
szágrészt, s csak később vált a «kis-magyar» koncepció hívévé. 
Úgy látta, hogy Erdélyt a császár nem tudja megvédeni, a 
török viszont közel van, nem marad más hátra, mint függet- 
lennek megtartani az erdélyi országrészt, békességben a török- 
kel. Történeti munkája eleven és gyakran szenvedélyes, telve 
emlékeivel. Beleszövi őket s a maga személyét nem szorítja 
háttérbe, tudja, hogy kicsoda. A kommentár amit írt, egy 
kiváló államférfi és gondolkodó tágabb értelemben vett em- 
lékirata. Ilyen emlékírat jellegű a reformátorok és egyháziak 
egyháztörténeti munkássága is. Ugyanis olyan eseményeket 
írnak le, amelyekben résztvettek s gyakran vezetőszerepet 







 XXXIII


játszottak. Heltai Gáspár például páratlanul, eleven színes 
ábrázolását adja a «Hálóban» a Segesvári Disputának, Szántai 
István mester viszontagságos küzdelmének. Róla írja viszont 
Arator István, az utána következő emlékirat-szerző, aki a 
«Brevis et succincta descriptiót» katolikus szempontból alkotta 
meg, hogy «a lutheránus eretnekséget Erdélybe legelőször 
Heltai Gáspár szász nyomdász hozta be». Arator István a protes- 
táns felekezetek elterjedését írja meg Erdélyben, ugyancsak 
a szemtanú és cselekvő szavával beszél, hiszen egyike a kor 
legnevesebb jezsuitáinak, akinek bibliafordítását Káldi György 
fölhasználta. Kiűzve Erdélyből Zniováralján emlékíratszerűen 
írja meg említett történeti munkáját. 


A kialakuló emlékirat-irodalom egyes alkotásaiból van 
összeállítva az első kötet tartalma olyképpen, hogy belőle 
kibontakozik Erdély születése. Minden emlékíró egy-egy újabb 
színt visz bele s Erdély történetének egy-egy újabb periódusát 
ábrázolja a maga személyiségén keresztül a szemtanú élő elő- 
adásában. Oláh Miklós és Verancsics Antal a «Tündérországot» 
mutatja, hegyeit, termékeny földjeit, kincseit és népeit. 
Heltai Gáspár legnagyobb fiainak, a Hunyadiaknak történetét, 
akiktől erőt merítettek a késői utódok, Mindszenti Gábor az 
Erdélybe húzódó Szapolyai János végső napjait mondja el, 
mint igaz és hű ember. Nagy bizonyságát adja annak, hogy 
voltak s talán éppen az erkölcsi szempontból legkiválóbbak 
között sokan, akik magyarnak látták János királyt, nagynak, 
méltóságteljesnek és főként igaznak. Olyannak ábrázolta, 
amilyennek szerették volna látni és sem vereség, sem árulás, 
sem megcsúfoltatás nem tudta szétfosztani bennük ezt a képet. 
Erdély történetét Forgách Ferenc műve folytatja. Milyen meg- 
kapó az ellentét az egyszerű familiáris s a kiábrándult, embereken 
meglehetős élességgel átlátó kancellár között. Amaz föltekintett 
az urára, Forgách Ferenc mindenki fölött érzi magát. Sokat 
adott Erdélynek, az önálló ország eszméjét, tanítványain, 
barátain keresztül művelt vezető politikusait. A három nemzet 
és a négy vallás országa ekkor kezd élni. Megindul benne az 
a hatalmas, eleven politikai élet, amely tömérdek szenvedésen 
keresztül, de mégis átvezette és megtartotta Erdélyt. Az erdélyi 
„tudományos iskola” (Kovacsóczy Farkas, Berzeviczy Márton, 
Gyulai Pál és mások) Forgách Ferencnek és Padovának köszön- 
hette létrejöttét. Ők akkor, amidőn azt javasolták, hogy Erdély 
alakuljon át arisztokratikus köztársasággá, tényállapotot akar- 
tak kifejezni: a politikában főrangú családok vettek részt a 
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legaktívabb módon, de köznemesek, vitéz kapitányok, polgárok 
éppúgy küzdöttek Erdélyért. Ez a magyarázata az erdélyi 
emlékirat-irodalom gazdagságának s ez a magyarázata annak, 
hogy Forgách Ferencet olyanok folytathatják, mint Borsos 
Sebestyén, és Szabó Nagy Ferenc s ezek ismét egy főúrnak, 
Bánffy Gergelynek adják át a szót. S végül kiegészíti a képet 
az egyházak küzdelme, amelyből ekkor volt születőben az erők 
viszonylagos egyensúlya és az evvel járó viszonylagos türelem. 


KARDOS TIBOR 
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HELTAI GÁSPÁR 
AZ HUNYADI JÁNOSRÓL, ERDÉLI VAJDÁRÓL 


ÉS ANNAK JELES DOLGAIRÓL 
 
 


Hunyadi Jánosnak eredeti. 


Itt e hellyen szóllanom kell az Hunyadi Jánosnak eredetiről 
és nemzetségéről; nem az Bonfinius Mesternek irása szerént, 
hanem az igaz história szerént, mellyet hallottuk azoktól, kiknek 
attyok szolgálta régen az Hunyadi Jánost és sok ütközetekben 
forgattanak véle. Mert az olasz Bonfinius kedvesködni akarván 
Mátyás királynak, a rómaiaktól hozza alá az ő eredetit és olaszt 
csinál belőle; de a dolog nem úgy vagyon, hanem mind ebben 
az irásban megtalálod irván, így higgyed az históriát igaznak 
lönni. 


Mikoron Krisztus Urunknak születése után írnának ezer- 
háromszázkilencvenkettőben és magyari király vala az Sigmond, 
az Brandeburgi hertzek, ki az Mária királyné asszonyt, az 
ördönges Lajos királynak leányát vette vala feleségül, kiről a 
magyari királyság reá szállott vala, vala akkoron az havas-elvő 
vajdaság a magyar korona alatt, miképpen az Moldova vajdaság 
is. Hogy kedig az havaselvő vajda meghólt vala, marada utánna 
két fia, eggyiknek Dán, a másiknak Mircse vala neve és ezek 
ketten eggyütt birják vala az országot. Üdő múlván hasonlás 
lőn közettek és egymás ellen kezdének támadni. Az Dán vajda 
eszét elvesztvén, török császárhoz külde és ahoz ragaszkodék 
és népet kére tőle az ö attyafia Mircse ellen. Amuráth a török 
császár örüle neki és gyorsan nagy erőt bocsáta neki segitségül. 
Látván az öccse Mircse, hogy olly hatalmas erővel volna, meg- 
ijede tőle és kiszekék az országból és Magyarországba jöve és 
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feljőve Budára Sigmond királyhoz. Ott szép ajándékokat mutata 
bé a királynak, és lábaihoz esvén erősen könyörge neki, hogy 
őfelsége hamar látna Havas-elvő földhöz, mert az ő attyafia 
Dán törökhez adta volna magát. 


Hallván ezt Sigmond király, elámélkodék rajta. És monda 
Mircsének: ha igaz ez a hir, igen jól tötted, hogy feljöttél ide 
hozzám. Monda Mircse: Felséges király! nincs külemben. És a 
király megérte mindeneket rönddel az Mircsétől. Annakutánna 
mindjárt népet kezde gyűteni és elkészité az ő seregét. És Budáról 
kiindulván, Magyarországon általméne és beméne Erdélybe. 
Mikoron az Isztrigy mellett, Déván felől, táborba szállott 
volna, ott mulata egy üdeig, méglen az erdélyi vajda felvönné 
az ő népét és az alföldi hősek utánna érköznének. Mikoron egy jó 
üdeig ott mulatott volna, eluná az özvegységet. És a komornyik 
inasokkal szóllani kezde az a föld felől: minémü föld volna? Szép 
nép volna-é rajta? kiváltképpen ha valami szép asszonyi álla- 
tokat és leányokat láttának volna ott a környékben valahol? 


Mondának az inasok, hogy szép szöméllyeket láttának 
volna, kiváltképpen egy igen szép leánt láttának volna egy 
gazdag bojérnél, kinek mássa nem volna messze földen. Sigmond 
király érette botsáttá az inassokat. Mikoron elhozták volna a 
leánt és királlyal szömbe állana estve, monda a királynak: 
Felséges Uram! én nemes leány vagyok, az Morzsinai nemzetből 
való, mint lönne annakutánna magamnak és az én magzatom- 
nak dolga? erre legyen felségednek előszer fő gondja. Monda 
Sigmond király: gondom leszen reád és szép jószágot adok 
teneked és magzatodnak, nemzetségedet is jobban megnemesí- 
tem és nagyobb méltóságra viszem. És hittel megigéré ezt neki 
és keze adásával is megerősíté. 


Egynyihány nap mulva elinditá a népet és beméne Havas- 
elvő földébe. És ott szömbe viva Sigmond király az oláhokkal 
és törökekkel és győzedelmes lőn ellenek és mind Nikápolig 
elbeméne és megvevé Nikápolt és mind elpusztítá azt. Vissza- 
jövén annakutánna, esmét Erdélyen általméne és esmét meg- 
szálla az Isztrigy mellett, szinte az előbeli helyen. Esmét elküldé 
az inasokat az Morzsinai szép leánzóért. Es mondá néki a leán: 
Felséges Uram! a mitől félek vala, szinte az esett rajtam. Az 
Istenért is kérem Felségedet, ne hagyj immár, mert igen nagy 
nyavalyába leszek. Vaj ki nehéz ügyem leszen. 


A király mindjárt számlálni kezdé az üdőt, tehát majd négy 
holnapja vala. És ujjából kivoná az eggyik gyürőt és adá azt 
a Morzsinainak és monda neki: semmit ne félj, ezt tartsad 
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jegyül. Evvel mególtalmazhatod magadat mindenek ellen. 
Czédulát is adok. Azonközbe várj Istentől. És reggel bőv költ- 
séget ada neki és úgy bocsátá haza. Annakutána megindítá az 
ő népét és Magyarországon általmenvén, felméne Budára. 


Vala ott az üdőben egy havaselvő bojér, kinek Voik Buthi 
vala neve. Ez kiszekett vala Havaselvő földéből a nagy egyenet- 
lenségért. Avval közlé dolgát a szép Morzsinai. Az látván az ő 
szépségét és kazdagságát, házastársul vévé az Morzsinait. Azon- 
közbe Mircse vajda elhivatá az Voik Buthit, hogy haza jőne és 
megigéré neki minden jószágát. Felvéve Voik Buthi az ő szép 
feleségét és hazaméne vele Havaselvő földébe és ott lakának 
egymással. Nem sok üdő mulva leesék a szép Morzsinai és igen 
szép fiat szüle Buthinak. És megkeresztelvén azt, Jankulának 
nevezek őtet. És nagy gondot visel reá az annya és szépen nevelé 
azt, mint Sigmond király meghadta vala neki. 


Üdő múlva, mikoron Sigmond király esmét bement volna 
hadával Havaselvő földbe, hogy vína a törökek ellen, az Mor- 
zsinai felvéve a gyermeket az Jankulát és beméne a királyhoz 
és eleibe tévé a gyermeket és a czédulával a gyürőt. Látván a 
király a tzédulát és az gyürőt, igen kezde örülni az Jankulának. 
És meghadta az asszonnak, hogy üdő mulva felhozná a gyer- 
meket Budára, ott mindenekről jó választ adna neki. Mert 
gondját akarná rólok viselni, mellyen nem csak ők, hanem minden 
nemzetek örülnének. 


Mikoron Sigmond király minden dolgait elvégezte volna, 
oda visszatére és hazaméne Budára. Üdővel meghala az ura 
Morzsinainak és kijőve az ő szép fiával, az Jankulával esmét az 
ő báttyaihoz Erdélybe és ott lakék nálok. Üdő múlva az asszony 
monda az báttyának, az Morzsinai Gáspárnak; szerető bátyám! 
e gyermekkel utam volna, mert fel kellene mennem Budára, de 
nem tudom, mint mehessek, kérlek ides bátyám, jere velem, 
kérlek vigy oda, mert ne találtán te sem bánod. Monda a báttya: 
Jó hugom! igen messze a Buda, mi patvart járnál te ott? 
Monda az asszon: vagy messze, vagy nem messze, de énne- 
kem fel kell mennem. Ha eljösz velem, nagy hasznot tész a kis 
Jankulának, sőt az egész nemzetünknek. Hallván ezt a Mor- 
zsinai Gáspár, elálmékodék rajta és monda: hadd haladjon a 
dolog valamennyére, im gondolkodom felőle. Meglássuk. 


Egynyihány nap mulva az asszony mosni készül vala és 
letötte vala az Jankulát a földre, hogy ott halgatna és játzodnék 
a porba és igen erőssen kezde a gyermek ott sirni. Az asszony 
odaméne és a Sigmond király gyűrőjét adá a Jankula kezében, 
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hogy avval játszódnék és veszteg halgatna. Mikoron egy jó üdeig 
játzott volna Jankula az gyürővel és ott halgatna a porban, 
egy holló meglátá a fáról a szép fénes gyürőt az gyermek 
kezébe és oda röpülvén, kikapá a gyermek kezéből a gyürőt és 
felvivé azt a fára. Az Jankula hertelen igen kezde kiáltani. Az 
annya elhatta a szappanozást és elfutamék a gyermekhöz, tehát 
nints a gyürő. Feltekéntvén a fára, tehát az holló orrába fén- 
lik és ott praktikái rajta. Elijede az asszony és mindjárást a 
báttyához futamék és nagy zokogással megbeszéllé neki, mint 
járt volna és monda: szerelmes bátyám! megyünk? Az átkozott 
holló elkezdi minden szerencsénket elveszteni, mert orrában 
vagyon a Sigmond király gyürője, mellyet jegyül ada énnekem, 
midőn megművelém az ő akarattyát. Ha az gonosz holló elviszi 
a gyürőt, nem fogja a király megállani az ő igéretit, mellyet 
énnekem tött. Bizony a gyürő nélkül soha nem merek a király 
elejbe körülni, sem merem a szegény Jankula dolgát elötte 
emliteni. Jaj! jaj! hová legyek? 


Morzsinai is elijedvén, megragadá íjét s tegzét és elméne 
az hugával. Ime tehát a holló ott vagyon a fán és praktikál az 
orrával a gyürővel. És mindnyárást egy nyíllal hozzá aránza, 
de a nagy hirtelenkedésbe hibát tőn és nem találá az hollót. 
Más nyilat vén és avval melybe lövé az hollót, hogy aláesék 
mind gyürőstől és nagy örömbe lőnek mind ketten. 


Morzsinai Gáspár ezokáért megértvén az hugától minden 
dolgát, felvévé a húgát az Jankulával egyetembe és felvivé őket 
Budára. Egy napon, midőn a király alájött volna ebéd után az 
vár piaczára és ott morálna, az Morzsinai az Jankulával oda- 
járulván, a királynak nyujtá a czédulát és a gyürőt és monda: 
Felséges Uram! lásd meg ezeket, kérlek Felséges Uram, meg- 
emléközzél a te igéretedről és ne utáld meg szegény fejemet és 
fiadat. Könyörülj, Felséges Uram! szegény nemzetemen is. 


Sigmond király pirulván egy kevésé, mindjárt az Jankulá- 
nak kezde mosolgani. Azután visszaadá neki a gyürőt és monda: 
jól tötted, hogy feljöttél és hogy felhoztad a gyermeket. Gondo- 
dat viselem. Urrá teszem az Jankulát. Nemzetedet is felemelem. 
És a király mindjárt hivá Bán Ferenczet és meghagyá neki: 
ezeket vidd ki jó szálasra és viselj gondot reájok. Meglásd, 
hogy minden elegek legyen, ne hadjad felejtenem az ő ügyeket, 
juttasd eszembe, hogy ollykoron öremmel bocsássam őket haza 
Erdélybe. Bán Ferencz kiméne velek és általvivé őket Pestté 
egy polgárnak házához és ott mindennap jól tartá őket, mintha 
mindennap menyekezőben laknának. És a király gyakorta 
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általhozatja vala a kis Jankulát Budára és csak magának lévén, 
játzodozik vala véle. És mikoron visszabotsátja vala, nagy sok 
szép gyürőket fűze a nyakára és arany láncokkal övedzi vala 
be és nagy erszény arany forintokat függeszte nyakába és úgy 
bocsátja vala vissza. 


Egy holnap mulva Bán Ferenc látá, hogy igen jó kedvő 
volna a király és monda neki: Felséges Uram! üdő volna 
a kis Jankulát jó válasszal visszabocsátani. Meghidje Felséged, 
amint én aranyozhatok hozzá, ha élhet Jankula, igen nagy 
ember leszen benne. A király mindjárt megajándékozá őtet 
Hunyaddal, Déván fellyül és a környüle való jószággal. És 
mindjárt megpetsétlé az leveleket önnen szekretummal és 
parancsolatot ira az erdéli vajdának, hogy beiktatnák őket 
abban és hogy megoltalmazná őket mindenek ellen. A hollót 
kedig, kinek egy arany gyürő volna orrába, azt adá czímerül 
az Jankulának és az egész Morzsinai nemzetnek. És a Morzsinai 
nemzetnek szép jószágot ada az Hátzagban. Az asszonyt kedig 
nagy sommá arany forintokkal és egy hatlovú kólyával meg- 
ajándékozá. Amellett útikölcséget is bőven ada nekik. És annak 
utánna úgy bocsátá őket nagy örömmel be Erdélybe. 


Hunyadi Jánosnak ifjusága. 


Haza jövén, mind elfoglalák az jószágokat és úgy lakék a 
szép Morzsinai az ő fiával Hunyadon és ott felnöve az Jankula, 
onnét neveztetek annakutánna Hunyadi Jánosnak. Az annya 
is ott közel Hunyadhoz hala meg és eltemetve vagyon egy faluba, 
kinek Thelek neve, ha jól megemléközem felőle. Nem nevel- 
tetett fel Pesten, az annya sem holt Pesthé, hanem így vagyon 
az igaz história, amint én megírtam. 


Minekutánna az Jankula felhuzakodott volna és immár 
szép ifju volna, előszer a Csákiakhoz adta magát és azokat 
szolgálá és ezeknél kezdette legelőszer is az ő emberségét meg- 
mutatni. A Csákiaktól elbucsuzván, a csanádi püspekhöz akadott 
és azt szolgálta. Onnét elszakadván, a zágrábi püspeket szolgálta 
tizenkét lóval. Onnét jutott annakutánna Magyarországba 
egy vitézlő nagy úr alá, onnét hiredék ki az ő neve Magyar- 
országba az ő nagy vitézségéért, hogy a királynak is esmeret- 
ségbe juta. 


Mikoron annakutánna Sigmond király beméne Olaszországba, 
úgy méne Hunyadi János is be vele. Olaszországban álla az 
Filephöz, az mediolánomi hertzeghöz és azt nagy éberséggel 
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szolgálá egynyihány esztendeig egynyihány lóval. Annak- 
utánna visszajöve esmét Magyarországban és az Alfölden vitéz- 
kedék a jeles hősek közett a törökek ellen. Egyszer az ő társai- 
val ott felkele és beméne Misiába és ott feldulának egy görög 
kalagor kalastomot és igen drága kéncset hozának abból vissza. 
Ott nyére Hunyadi János nagy sok drága dolgokat, köveket és 
sok arany szörszámokat. 


Mikoron Sigmond király felméne Németországba, Hunyadi 
János is igen szépen felékesíté magát nagy szép és drága öltöze- 
tekkel és eggyütt felméne a királlyal. És mikoron egy jó üdeig 
oda mulatott volna és ott jeles emberségeket cseleködett volna, 
híres és dícsíretes névvel visszajöve Magyarországba. Azután 
hadi tisztekben szépen, eszesen és jámborul kezdé magát viselni, 
annyira, hogy mindenütt és mindeneknél igen jó hire kezde 
lönni. 


Annakutánna Hunyadon egy igen szép várat épűte. És az 
Gerébek nemzetségéből hoza feleséget magának az Erzsébet 
asszont, az nagy Szilágyi Mihálynak ides szép hugát. Abból 
kedig két fiat nemze. Hunyadon szülé az Erzsébet asszony a 
nagyobbikat, az Hunyadi Lászlót, ki annakutánna az uraknak 
árultatásából Budán méltatlan és kegyetlenül elvesze. Egynyi- 
hány esztendő mulva úgy szülé a’ küssebbiket, az Mátyást, ki 
annakutánna felséges, sőt legfelségesb magyari király lőn. 
Szülé kedig ezt a Mátyást Kolosvárott Erdélben, mikoron 
írnának Krisztus Urunknak születése után 1443, Böjt második 
havának huszonhetedik napján, reggel három órakort. 


Mert az Ersébet asszony akkor Kolosvárott szállott vala, 
jövén Szilágyból, egy szőlőműves kazdag embernél, ki lakik 
vala az Óvárba, egyenest arczól, mikoron bemennek az Óvárban, 
egy kőházban és az ember szász vala. Annál marada szálláson 
az Ersébet asszony a szülésnek utánna egynyihány esztendeig. 
És ott vitték a fiát, Mátyást, legelőszer is az oskolába. Hogy 
annakutánna magyari királlyá lőn Mátyás, nagyon megajándé- 
kozá a gazdát és jeles szabadsággal meglátogatá. Mostan is az 
vasajtókon és az vastáblákon rajta vagyon az Mátyás király 
czímere, az aranygyürős holló. És örök emlékezetre meg- 
ajándékozá az várast is igen nagy és jeles privilégiummal és 
szabadsággal, mellynek a drága levele mostan is ugyan volna, 
hogy minden kolosvári ember egy-egy kalangyától kihányja 
a két-két kévét a dézmába és az ő gabonáját felrakja az ő 
akaratja szerént és haza vigye, otthagyván a dézmát. Szüretbe 
kedig kádba tölcse a sajtóknál a szőlő alatt az ő dézmáját és 
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ki-ki mind haza vigye az ő mustját, halhatatlan nagy szabadság. 
De evvel akarta a felséges Mátyás király az ő hazáját felékesí- 
teni. Mert nem minden bokorban terem ollyan felséges és híres, 
neves fejedelem. De ezt a szabadságot megrontá amaz papozlár, 
a Csáki Mihály, ki az János király fiának fő kancelláriusa vala, 
az ő királlyának nevével. De az soha nem műveli vala, hanem 
a Csáki ördegi nagy irigysége a jámbor polgárok ellen. Mátyás 
király, úgy tetszik, hogy adhatót ada, mert övé volt a dézma. 
Ha adhatót nem adta, miért maradnak helyekben az ő egyéb 
donációi, mellyeket a nemeseknek etc. adott? De így jár ez: 
egyiknek bűn, másiknak nem bűn. Elkölt Buda is tőllünk etc. 


Mikoron ez okáért az Hunyadi János ollyan hires és neves 
ember lött volna, a király néki adá az erdélyi vajdaságot, mellyet 
annakutánna hóltig bira nagy emberséggel és jámborsággal, 
a mint annakutánna meghalljuk. És úgy kele a neve, hogy 
mindenkoron csak János vajdának nevezék. És az hunyadi 
várat és várast Vajda Hunyadjának. Bírá ezokáért az vajda- 
ságot egynyihány esztendőig nagy dicsérettel és mindenképpen 
meg óltalmazá az országot mind a törökek ellen és mind az 
egyéb ellenségek ellen, amint annak utánna meghalljuk. 


Mezeth basa beüt Erdélybe. 


Mikoron annakutánna László király meglátta vólna az 
Hunyadi Jánosnak emberi és az ő nagy vitéz vóltát, ki akkoron 
erdéli vajda vala, adá néki ahoz a Szörényi bánságot is és a 
temesvári ispánságot, hogy ő mególtalmazná az alföldeket a 
törökek ellen. János vajda miért hogy jámbor vala és szereti 
vala hazáját és az egész keresztyénségért felvévé e tiszteket és 
kész lőn mindenre, noha tudja vala, hogy fejébe és tisztességébe 
járna mind e tiszteknek gondja viselésse. De a több magyari 
urak semmit nem gondolnak vala sem a keresztyénséggel, sem 
hazájokkal, sem az szegény községgel, sem az önnen megmara- 
dásokkal, hanem felfuvalkodásból és fösvénységből kergetik vala 
egymást nagy és fene kegyetlenséggel. 


A török bosszút akara állani a magyarokon és nagy népet 
készíte és ezeknek hadnagyul adá a Mezeth basát, jeles, bölcs 
és merész hadakozót. És ez megindulván a néppel, általjöve 
Havaselvő földen és beüte Erdélországba és minden kegyet- 
lenséggel alá-fel szágulda az országba és tűzzel fegyverrel nagy 
pusztaságot kezde művelni és számtalan sok rabokat fogának. 


Az Hunyadi János vajda csak kevés nappal az előtt bejött 
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vala Erdélybe. Mikoron meghallotta volna a törökeknek dühös- 
ségét, igen kezde bánkódni rajta. Mert ollyan hertelenségbe 
nem tudja vala egybegyűjteni az ő népét. Méne ez okáért 
Gyulafejérvárba a Löpén [Lépes] Györgyhez, ki őneki jeles és 
régi barátja vala. Méglen avval tanácskozék a népnek gyűtésse 
felől, oda kezdenek kezelgetni a törökek nagy sok rabokkal. 
Mert immár majd az egész országon általmentenek és rablatta- 
nak vala és annyi vala a rab, hogy igen lassan mehetnek vala 
véllek. 


Látván Hunyadi János vajda és a püspek Gyulafejérvárból 
a tüzet, mint égetik vala a törökek az falukat, megkeseredének 
rajta és a münémü kevés népek vala, kiindulának Fejérvárból 
és rendbe ütvén a sereget a törökek ellen ménének. A török 
basa kedig okoson cselekedett vala és az ő seregéből éjjel kibo- 
csátott vala egynyihány ezer embert környül az völgyekbe, 
kik ott lesben valának. Mikoron ez okáért Hunyadi János vajda 
a püspekkel és az egész sereggel felment volna Szent Emre 
faluig, a kik lesben valának törökek, hátok megé körülének. 
A basa kedig elől hertelen reájok ütte és ugyan közbe vévék 
őket. Látván ezt Hunyadi és hogy ennyi sokasághoz ők semmik 
volnának, hátra kezde tartani az ő népével. És mikoron által- 
verték vólna magokat az hátulsó törökeken, futni kezdének 
Fejérvár felé. És a futásban hogy a püspek által akara szektetni 
az Ompaj patakon, elesék a ló véle és mindjárást a törökek 
fejét vévék a püspeknek, de a több nép a püspek szolgáival be- 
futának Fejérvárban. 


A török basa ezokáért elhivén magát, minden félelem nélkül 
rabol vala szerin szerte az országba és nagy kegyetlenséggel 
pusztítja vala az országot mind tűzzel, mind fegyverrel. Hunyadi 
János pedig Fejérvárból kiíra mind az egész Erdélbe és mindenütt 
véres tőrt hordata és parancsolá felkelni mind az egész ország- 
nak, kiváltképpen kedig a székelyeknek. Látván az vajdának 
jámborságát és az országnak szükségét, minnyájan felkelének 
és mind az egész nép a vajda felé kezde indulni. Mihelyt vala- 
mennyére meggyült vólna a népe, kiszálla Gyulafehérvárból és 
midőn immár alkolmas népe vólna, utánna kezde ereszkedni a 
török basának, ki lassan mendegél vala a sok rabokkal és nagy 
prédával. 


Azonközbe megmondák a Mezeth basának, hogy az Hunyadi 
János vajda nem messze vólna tőlle nagy néppel. Hallván ezt, 
hogy kezel vólna Hunyadi János vajda, megcsúfolá őtet a Mezeth 
basa, mondván: örülek néki, hogy eljő, mert evvel nagyobb 
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leszen immár a mi diadalmunk az Amurátes Urunk [Murád 
szultán] előtt. És elhiván a bégeket és mind a fő vitézeket, soko- 
kat választa közzülek és parancsolá nékik, hogy az ütközetbe 
semmit ne tönnének, hanem minnyájan csak az Hunyadi 
János vajdára vigyáznának és az ellen vínának. Meg is monda 
nékik mind fegyverét, termetit, lovát és megadá nékik az 
jeleket, mellyekről megesmérnék őtet; csak őtet, monda Mezeth, 
ejthessétek le, a többivel azután kevés munkát teszünk, úgy 
hajtjuk őket a mi hatalmas fejedelmünknek eleibe, mint egy 
falka juhat. 


Hunyadi Jánosnak egy igen jó kéme vala, ez eljövén, 
mind megbeszéllé néki az Mezethnek végezését és szándékát. 
Mikoron ezt megértötte volna az Hunyadi János vajda, előszer 
ő magáról gondot visele. Vala őnéki egy vitéz szolgája, ollyan 
képű, mint ő maga, ennek Kemény Simon vala neve, azt öltezteté 
fegyverébe és alája adá az ő lovát és azt állatá középbe a zászló 
alá és környüle rendelé az vítézeket. Kész lőn mindenre az 
jámbor vitéz, a Kemény Simon és monda: ha meg kell halnom 
is a mi jámbor urunkért és az ország s hazánk mellett, örömest 
meghalok. 


Annakutánna Hunyadi János vajda utánna méne az elren- 
delt sereggel a törökeknek és módját keresi vala az ütközetnek. 
Addig méne utánnok, hogy még a határban nem értek vala 
és egy faluba megkezdé őket, addig még a törökek elrendelték 
vólna seregeket, addig verni és vágni kezdé őket, és megbontá 
őket egymástól. Futni kezdének ezokáért a törökek hegyre 
völgyre és rend nélkül csoportonként kezdének víni és nagy 
vérontás lőn mind két felől. A vitézek is, kiket az Mezeth basa 
rendelt vala az Hunyadi János vajdára, környül fogák a Kemény 
Simont, ki az Hunyadi János lován és az ő fegyverében vala és 
erőssen kezdének reá víni. A vitéz fegyveresek környüle sokáig 
mególtalmazák őtet: de végre mind lepacskolák őket környüle, 
ő magát is elejték. 


Azonközben alá s fel fut más fegyverben és lovon Hunyadi 
János vajda és biztatja és nékinódítja szolgáit és mind az ország 
népét, ő maga is előttek erőssen vív vala a törökekkel. Mikoron 
ezenképpen erőssen vínának egymással, megszabadulának mind 
a rabok és hától támadának a törökekre és erőssen kezdék 
őket hagyigálni, verni és vágni. Megijedének ezen a törökek 
és lassabban hagyák a dolgot és hátra kezdének mászkálni. 
Mikoron ezt meglátta volna Mezeth basa, ő is illára vévé a 
dolgot és elkezde futni. Innék kedig János vajda az ő népével 
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utánok kezde sietni és erőssen kezdé őket süllyeszteni. A többi 
közett elérék a Mezeth basát is a fiával, és azt is mindjárást 
levágák. Így lőn Hunyadi János vajda diadalmos az napon a 
törökek ellen. 


Másod napon utánna siete az elszaladott törökeknek az 
havasokra és egynyihány napig mind oda lőn és kivadássza 
vala a törökeket és megöli vala őket. Gyakorta ebédkor törö- 
keket hozának eleibe és mindjárt szolgáit nékik állatá és ugyan 
ott előtte levágatá őket. Mikoron kedig szolgáival visszajött 
vólna a táborban nagy vígasággal, mind a sok rab nagy sereggel 
eleibe menének és minnyájan térdre esének előtte és hálákat 
adának néki, hazájoknak attyának nevezvén őtet és lábait 
csókolgatják vala; a sok aszszonyállatok, szűzek, gyermekek 
szép énekszóval mennének eleibe és úgy mondanak vala dicsí- 
retet néki és édes attyoknak üdvezlék őtet. A vitézek is eleibe 
kimenének a táborból és a köszenetbe meggyőzhetetlen had- 
nagynak és fejedelemnek nevezik vala őtet. 


Ő kedig, az Hunyadi János vajda, sirván ölelgeti vala őket 
és megköszöné nékik az ő állhatatos voltokat és vitézségeket és 
inté mindnyájan őket, hogy vélle egyetemben dítsirnék az 
Felséges Istent és hálákat adnának néki. A nagy nyereséget 
szépen megosztá, kit az isteni szolgálatra intéze, kit az vitézek- 
nek kioszta. És leveleket ira ki az egész országba és inte minde- 
neket, hogy minden egyházakban hálákat adnának az Istennek 
és az Ur Jézus Krisztusnak. És nem sok üdő mulva a nyereség- 
ből szép egyházakat rakata Erdélországba. Vesztek vala ez 
ütközetben a törökek közzül husz ezeren, a keresztyének közzül 
kedig vagy három ezeren. 


A vaskapui diadal. 


Azonközben igen bosszankodik vala Amurátes ezzen, hogy 
az Hunyadi János vajda mindenütt ollyan szégyent és kárt tött 
vólna rajta, kiváltképpen ezt igen bánja vala, hogy a két oláh 
vajda elhajlott vala tölle és hogy hajlottanak vala esmét a 
magyar korona alá. Ezokáért nagy népet gyüjte és indítá az ő 
nagy hadát a két oláh vajda ellen és az erdéliek ellen. Valának 
e seregben sok jantsárok és egyéb jeles hadakozók, mind gyalo- 
gok, mind lovagok, de kiváltképpen lovagok, kiknek somma 
vala körülbe nyolczvan ezer. És ezeknek ada hadnagyot egy fő 
basát. 


Hallván ezt Hunyadi János vajda ő is népet kezde gyüjteni 







 26


az országban, kiváltképpen fegyveresseket és egybegyüjte 
csakhamar mintegy huszezer embert. Az országbéli nemzetek- 
nek is parantsolá, kiváltképpen kedig a székelyeknek, hogy 
minnyájan készek lönnének. A basa úgy cselekedék, mint 
Amurátes, a török fejedelem meghatta vala és Rátzországon 
általjőve és szállá a Duna mellé. Onnét elindulván, kis Nikápol- 
nál általkelé a Dunát. 


Látván ezt az oláhok, igen megijedének és mindjárást 
Hunyadi János vajdának megizenék. János vajda igen biztatá 
őket és meghagyá nékik, hogy a törökfekkel ne vínának, hanem 
felfelő takarodnának, és őtet várnának, mert ő akarna ellenek 
támadni Istennek segítségéből és meg akarná őket oltalmazni a 
törökek ellen. 


Eljutván a törökek Havaselve földbe, két felé szakadának 
és mind bészáguldák az egész országot és nagy kárt és puszta- 
ságot kezdenek művelni tüzzel és fegyverrel nagy kegyetlenség- 
gel. Onnét Oláhországból bétartának a törökek Erdélbe. 
Hunyadi János vajda kedig csak tizenötezer válogatott emberek- 
kel ellenek támada. Hogy a török basa meghallá a kémtől, 
hogy jelen vólna János vajda, megijede tölle és veszteg marada 
az ő seregével és erről gondolkodik vala, mint férne valami- 
képpen János vajdához, hogy valamiképpen megcsalhatná 
őtet. 


Hogy a kémek megjutának a török basához, megmondák 
néki: ihol vagyon az Hunyadi János nem messze hozzád, de 
kevesed magával vagyon, alig vagyon negyed része népével te 
népedhöz képest, de majd mind fegyveressek [páncélosok] és 
nagy sok szekerei vagynak; valamit akar azokkal. Örüle ennek 
a basa, hogy kevesed magával vólna és ebbe tanácskozik vala 
az ő fejedelmivel, mint kellene őtet környülvenni minden 
népével és reá való tudulással és szünetlen való viadallal el- 
fárasztani és eképpen meggyőzni. 


Midőn az Vaskapura jöttenek vólna, Hunyadi hamar meg- 
rendelé a sereget és egybehívá mind a fejedelmeket és a tisztbeli 
embereket, a hadnagyokat, századosokat, ötvenedeseket, tize- 
deseket és hosszú szép beszéddel kezdé őket tanitani, vigasztalni, 
erősíteni és inteni, hogy Istennek tisztességéért és hazájokért 
emberől vinának az undok pogán ellen. 


Addig a Szabadin basa is megrendelé az ő seregét és ő is a 
törökeket kezdé sok beszéddel inteni, hogy vitézül vinának a 
kavarok [gyaurok] ellen. És mikoron beszédit elvégezte vólna, 
meginditá az ő seregét, kezépben négyszegü seregben állatá 
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vala az jantsárokat, azok megé a több gyalogokat. A két szár- 
nyára rendelte vala az lovagokat és úgy jöve elő. 


János vajda kedig eképpen rendelte vala az ő seregét. 
Középben rendelte vala két seregben az lovag fegyvereseket. 
Azok közükbe rendelte vala a nehéz fegyvereseknek seregét, 
hátul állatá a fegyveresek megé elegy a kópiásokat és az lövőket. 
A két szárnyára rendelte vala elöszer négy szegü seregben lovag 
fegyvereseket, azzok megé állatá vala az lovag számszeríjeseket. 
Eleikben pedig rendelte vala két felől szárnyul az huszárokat, 
hogy azonok óldalul vinának. A két szárnyát kedig és egész 
seregnek két óldalát környülfogta vala szekerekkel, mellyeket 
egybekólcsolta vala, a szekerekre kedig mindenféle gyalogokat 
rendelt vala számszeríj ékkel, kézijékkel és egyébféle hadi szerszá- 
mokkal. Ollyan rendben előindítá az egész seregét. Mikoron két 
szántóföldnyi hosszára egymáshoz vólna a két sereg, ottan 
dobokat üttének és ütközetet fuvának és hertelen egybe- 
roppona a két sereg. 


Mikoron Hunyadi János vajda látta vólna a pogányoknak 
sokságát, mindjárt a kezepső derék sereget hegyesen rendelé 
és úgy rohana a pogánokra, hogy amódon hamarább megbont- 
hatná a pogánok seregét. A pogánok az ellen fogó módra 
rendelék seregeknek az eleit. De nem tehetének avval semmit 
a keresztyén seregnek az hegyének, mert mind fegyverben 
valának. Megbonták ezokáért a pogánok seregét és mind elől 
s mind óldalul erőssen vínak vala. És mikoron eképpen meg- 
bontották vólna a pogánok seregének az eleit, nagy emberöldek- 
lés lőn mindkét felől. A két szárnyán csodaképpen vivának 
egymással, hol a keresztyének valának fellyebbvalók, hol a 
pogányok. A törökeknek hamar lovok vala, annakfelette igen 
sokan is valának, ezokáért hamarsággal gyakorta fellyebb valá- 
nak az viadalban és megtolják vala az husszárokat, de az husszá- 
rok esmét a fegyveresekhöz támaszkodának és vissza kezdek 
vágni és tolni a pogán lovagokat. Mert a lovag fegyveresek 
rendben megmaradván, erössen tolják vala mindenkoron a 
törökeket és az husszárok azzokhoz képest erössen megöklelik, 
verik és vágják vala a törökeket. A lovag fegyveressek kedig 
az ő képekkel, kópiákkal és háromszegű hegyes tőrökkel mint 
egy semmin, úgy mennek vala által rajtok, ezokáért lankodni 
kezde a törökeknek mind a két szárnya. A török gyalogok kezép- 
aránt erőssen vínak vala és a lovaknak térdeket kezdék vágni. 
De a keresztyéneknek seregének a dereka, hol a nehéz fegyveres- 
sek is valának, rendet tartván, lenyomják és letapodják vala a 
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török gyalogokat és mind a földhöz szegezik vala őket és fejeket 
veszik vala és amiatt nagy vérontás lőn és hamar mind elkelének 
a darabontok, a lovagok közül is nagy sokan. 


Mikoron meglátta a török basa, hogy mind középbe, mind 
szárnyul diadalmasok valának a keresztyének, előkergeté az 
utolsó álló sereget az viadalra, hogy azok környülfognák a 
keresztyének seregét, mikoron immár négy egész óráig tartott 
vólna az viadalom. Látván Hunyadi János vajda a basának 
ravaszságát, megengedé, hogy valamennyire környülfognák az 
ő seregét, de azonnal óldalul megindíta a seregben és a szekerek 
megett való népeit és ezek erőssen kezdenek vini a törökekkel, 
számszerijlövéssel, kézijjekből való lövésekkel és minden módon, 
elöl kedig a fegyveresek és szárnyul az husszárok erős öklelések- 
kel és nagy vivásokkal, vágásokkal és ütésekkel; és annál 
nagyobban kezdenek elhullani a pogánok. Látván ezt a törökek, 
hogy a szekerekből és a szekerek megül olly nagy lövést 
kezdének és olly erős vivást, tartának attól, hogy a szekerekkel 
környül kezdenék őket fogni; lankadni kezdének az vivásban. 


Midőn ezt eszébe vötte vólna az Hunyadi János vajda, 
kiáltani kezde a seregnek: nosza neki atyámfiai keresztyének! 
emberől vijjatok, mert készen nékünk adta az Isten a győze- 
delmet; félnek a latrok, meglankadtanak, nosza néki, im futni 
kezdnek. E kiáltásra a keresztyének bátorságot vőnek nagyobbat 
és megujitván rendeket, nagyobb merészséggel rohanának a 
törökekre és a szekerekkel két felől szoritani kezdék őket az 
vívással. És a törökeknek az ijetségbe eszek vesze és elhagyá- 
nak minden rendeket. És hogy környül ne vétetnének a szeke- 
rektől, hátra kezdének tartani. Látván ezt a keresztyének, 
rajtok lőnek hátul és űzni, vágni kezdék őket. Látván ezt a 
törökek, kik a bal szárnyán még erőssen vínak vala, ők is hátat 
adának és mind széllyel futának. A török basa kétségben esvén, 
a jantsárok közett elkezde futni és hamar lovakra ülvén, el- 
szalada némelly fő törökekkel. Igen vala Hunyadi János utánna, 
hogy ha valamiképpen megfoghatná a basát, de az hamar 
lovokon elszalada egynihány fő törökekkel. Akik kedig széllyel 
a mezőn búdosnak vala, azokat mind megölék a keresztyének, 
akik kedig az erdőkbe szaladának, azokat kivadásszák vala az 
oláhok és mind megfosztják és megölik vala őket. 


Nyerének ez viadalban és győzedelemben a keresztyének a 
törökektől vagy kétszáz zászlót és fogának mint ötezer töröket. 
Akik az viadalból elszaladtának vala, félig sem mehetének 
által a Dunán. Mikoron János vajda visszajött vólna az üzésből 
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a táborba, megosztá a nagy prédát önköztek és az ő serege 
közett és mindnyájan megkazdagulának belőle, mert szám- 
talan szépségeket és drága marhákat találtanak vala a törö- 
keknél. 


Miért hogy az Úr Isten ezt a nagy diadalmot adta vala, 
parancsolá Hunyadi János vajda minden várasnak, hogy har- 
mad napig innepet üllenének és dicsirnék és felmagasztalnák 
az Istent az ő nagy kegyelmességéért és hogy könyörgenének 
néki az országnak oltalmáért és megmaradásáért. Az egyházak- 
ban is sokat külde a ragadományból és a török zászlókban 
feltétete a templomokban. Az Vaskapunál is szép oszlopot 
tétete fel az diadalomnak örök emlékezetére. 


Nándorfejérvár megszabadul. 


Magyarországban szerin-szerte igen predikállá Kapisztrános 
János a keresztet és igen indítá a népeket a szent hadba, pénzt 
is kuldula és azt leraká az falukba, hogy azt mind e szent hadra 
költené. És sokan örülének az ódozatnak és felvévék a keresztet 
és néki készülének és örömmel készek lőnek ollyan szent ügye- 
közetre, elhagyván mind feleségeket, gyermekiket, családjokat 
és mindeneket. 


Az Mahomet immár török császár vala, mert megvette 
vala Konstánczinápolt, a császár méltóságos székit, ezokáért 
igen felfuvalkodék és az ő elméjében tovább kezde gondolkodni 
és sokkal nagyobb dolgokat kezde forgatni. És noha vízi ereje 
nagy vala, de azért nem akara az olaszokhoz kezdeni, hanem 
a földen akará indítani az ő nagy erejét, hogy megvegye Illiriát 
és Dálmácziát, mert megértötte vala, hogy ez országokban 
nem volnának sok várok és nagy várasok, hanem csak gyakor 
mezővárasok és sűrő faluk, ezt is megértötte vala, hogy csak 
valami urak birnák azokat, nem valami jeles és hatalmas 
fejedelmek. Csak a Deszpottól [szerb despota] és a magyaroktól 
tart vala, mert tudja vala, hogy ezek hatalmasok vólnának 
mind pénzzel, mind népekkel. Gondola ezokáért Mahomet 
török császár: csak e kettőt megbírhatnám, annakutánna 
könnyen férhetnék a többihöz. 


Előszer ezokáért Misiára méne, melly Rátzországnak is 
mondatik és ott elkezdé foglalni az ezüst bányákat és megvévé 
az ott való várasokat, mellyek igen kazdagok valának. Nagy 
bánatba lőn Deszpot, hogy ellene nem állhata néki és hogy 
magának vette vólna az igen nagy jövedelmű bányákat. És 
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felméne az erős várakba, mellyek Magyarország felé valának, 
várván ezt, hogy a magyarok mególtalmaznák őtet, mint azelőtt 
gyakorta lett vala. Minden nap kedig a hir feljőve Magyar- 
országba az Mahomet felől, melly igen hatalmas vólna, mint 
vötte vólna Konstántzinápolt és Rátzországban a fő várasokat. 
Rövid napon megszállandó vólna Nándorfejérvárat. Azt mikoron 
megvenné, annakutánna senkit nem kezdene kimélleni, hanem 
mind az egész Magyarországot magának kezdené foglalni, 
szinte mint Konstántzinápollal és a többivel cselekedett 
vólna. 


Hallván ezt az Hunyadi János, kit az ifjú László király 
rendelt vala, hogy az Alföldet birná és mególtalmazná az végeket 
a törökek ellen, nem gondola a gyermek királynak bolygásával 
és háládatlanságával, sem az áruló Cziliai grófnak latorságával, 
hanem ez hirnek forróságába és népeknek rőmülésébe mindjárt 
elkülde és elhivatá mellé Kapisztrános Jánost és azt választá 
társul mellé az várasnak megtartására. És attól kére tanácsot: 
mit kellene ollyan nagy szükségben művelni? Kapisztrános 
János biztatá az Hunyadit és megjelenté néki, hogy immár sok 
ezer embert jegyzett volna a kereszttel e szent hadra mind 
Németországban, mint Magyarországban, kik mindnyájan készek 
vólnának, pénz is elég vólna. És meghagyá Hunyadinak, hogy 
ő csak arra gondot viselne, ami az hadra szükség vólna. És 
megigéré néki, hogy az egész Magyarországot rövid napon 
mind fel akarná inditani az ő predikállásával a szent 
hadra. 


Hunyadi János sietvén, mind egybehirdeté és gyüjté a 
régi hőseket. A Dunára is hamar sok hajókat szörze népekkel, 
miért hogy hallotta vala a kémektől, hogy a török császár is 
sok vizi erőt indított vólna a Dunán. Azonközbe eljuta az hír, 
hogy a török császár százezer és ötvenezer emberrel általjött 
vólna az Hémus [Balkán] nagy hegyén és hogy a Duna mellett 
fel akarna jőni és Fejérvárat megszállani. És nagy rémülés lőn 
egész Magyarországba. De Hunyadi és Kapisztrános az ő sere- 
gekkel bátor szűvvel bésietének Nándorfejérvárba. Az hajókban 
is nagy sok élést hozának bé Fejérvárba és népeket. László király 
és a Cziliai gróf meghallván ezt a hirt, annyira ijedének, hogy 
vadászásnak színe alatt kimenének Budából és addig vadászának, 
hogy szinte Bécsbe tartózának meg és Budát nyitva hagyák 
minden óltalom nélkül és harmincz egész napig nyitva álla 
minden embernek. 


Mikoron ezokáért irnának Krisztus Urunknak születése 
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utánn 1456, Szent Iván havának 12-dik napján, feljöve török 
császár és megszállá Nándorfejérvárat és Mahomet császár két 
táborba osztá az ő népét. Eggyiket a Száva mellé helyhezteté, a 
másikat a Duna mellé, mellyben ő maga vala. A másikban lőn 
az ásiai basa. Az ő tábora környül nagy árkot ásata és töltést 
nagyot tétete, arra állatá mind környül az álgyukat, hogy ne 
árthatnának a magyarok néki, ha ki kezdenének csatázni. 
A köz hadakozó népnek sokaságát az váras környül való mezőre 
szállítá, kik mind bétölték az egész mezőt. A Dunát és a Szávát 
mind bétölté kedig hajókkal és úgy szállá meg köres környül 
az várast, hogy senki sem be, sem ki nem mehete. Hozott 
vala kedig sok rezet véle a tevéken és abból mindjárt nagy 
barom álgyukat öntete, mert nem akara vélek azelőtt az úton 
bajlódni a szoros és nehéz utakon. És mindjárást sánczokat 
hányata az váras környül és azokba vontatá a nagy barom 
álgyukat és úgy kezdé a bástyákat és tornyokat törni éjjel 
nappal, hogy az várasbélieknek semmi nyugodalmok nem 
lehete. 


Kívül vala kedig akkoron Hunyadi és Kapisztrános, 
mikoron az várast megszállották vala. Hallván ezokáért, mind- 
járást megtölték az hajókat keresztessekkel és alábocsátkozá- 
nak egyenest a Dunán. Hallván ezt Mahomet császár, mindjárt 
felindítá az ő vizi erejét ellenek, hogy ne bocsátnák őket be 
az várasnak óltalmazássára. Egyberoppana ezokáért a két 
vizi erő és erős viadal lőn közettek. Végre Hunyadi bészökellék 
a császárnak eggyik hajójába, ezt látván a több keresztyének, 
utánna szökellenék és erősen ölik vala a törökeket és a vizbe 
szöktetik vala, a földről is nagy segítségül lőnek a fegyveressek, 
kik egy négyszegű nagy seregben alászállnak vala. Olly nagy 
vérontás lőn ott, hogy az egész Duna merő vérrel foly vala. De 
miért hogy az víz is üti vala a keresztyéneket alá a törökekre, 
ezért megtolák a törökeket és meggyőzik vala őket és sok 
hajókat fogák meg a keresztyének az alászállásba és azokat 
megdúlván, elsüllyesztik vala azokat. A többi a törökek mellé 
futának. 


Mikoron Hunyadi megverte és elűzte vólna az vizi erőt, az 
várashoz közelgete és megnyitván azt, beméne és megtölté az 
várast néppel, hadi szörszámokkal és éléssel. És kihozá a sebe- 
seket és a betegeket belőle és az új diadalommal megvidámítá 
és megujjitá az várasbelieket. És néki állatá az Kapisztránost, 
ki az hadakozókat megbátoritá predikácziójában az városnak 
mególtalmazására. 







 32


Meghallván Mahomet császár, hogy megverték vólna az ő 
vizi erejét, monda: no, hadd járjon, ha szinte kárt vallottunk, 
azért ugy leszen, mint én akarom. És elkülde és mind felgyujtatá 
a megmaradott hajókat és kegyetlen szűvvel kezde az városnak 
vítatásához. Mikoron az attyának baráti megmondották vólna 
néki, hogy az előtt való üdőkben az attya, Amurátes hét hól- 
napig vítatta vólna azt a várast, de heába, az Mahomet császár 
erősen szidja vala az attyát és nagyon kérkeszik vala, hogy a 
15. napnak előtte megakarná ezt a várast vönni. Az ásiai 
basa is hizelködik vala a Mahometnek és monda: hogy ugyan 
megvehetné. Mert ha Konstánczinápolt meg tudta vönni, 
ez nem vólna erősb annál. A magyarok is nem tudnák ezt 
fellyebb oltalmazni, hogy nem mint a görögek Konstánczi- 
nápolt és a több erősségeket, annakfelette avval is kérkedik 
vala, hogy immár sok tornyok készen ledőltenek vólna és sok 
helyen az várasnak köritése egyenes vólna a földdel. 


Hallván ezt az Mahomet császár, elhivé magát és mind- 
járást parancsolá, hogy az egész nép készülne másod napra az 
ostromnak és ezt eltekéllé őmagába, hogy addig nem akarna 
szünni az ostromtól, méglen megvönné Nándorfejérvárat. És 
seregét sok részre osztá és parancsolá, hogy mikoron az egyik 
rész elfáradna, a másik mindjárást hellyébe állana, hogy ekkép- 
pen meg ne szünnék soha az ostrom, hogy ekképpen nyug- 
hatatlanok lönnének a keresztyének belől és tellyességgel mind 
elfáradának. 


Másod napon ezokáért, melly Kisasszony havának hatodik 
napja vala, estve, midőn a nap elkezde nyugadni, a törökek 
ostromnak menének. Mert immár letörték vala a bástyákat, 
és a bástyákról letörett kövek majd mind megtöltették vala 
az árkot és gyakor hellyen a várasnak köritése egynes vala a 
földdel. Belől a keresztyének vitézül ellene támadának a törökek- 
nek. Kapisztrános János egy feszületet kezében hordozván, 
erősen inti és vigasztalja vala a keresztesseket és igéri vala 
nékik az Istennek segítségét. Erős és véres viadalok lőnek a 
töréssekben mind a két féltől. És nagy zöngés vala a dob- 
szók és sok trombita-szóktól és égben hallyik vala az ő nagy 
kiáltássok. Hunyadi János az ő cselekedeteiben igen szorgal- 
matos vala. Valahol látja vala a keresztyéneknek romlását, oda 
siet vala segitségre. Erőssen biztatja vala mindenfelé az vivás- 
ban és az lankodókot bátorítja és erősíti vala, az vitéz vívókat 
kedig igen dícsíri vala és ekképpen szüvet ád vala nékik és 
gyakorta esmét rendbe szörzi vala a sereget és új néppel 
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megujítja vala őket. Ő maga kedig, az ő hőseivel gyakorta a 
sűrő ellenségek közükbe esék és a törésről visszavágja vala 
őket, méglen utánna megnyugovának a több népek. Egynyi- 
hányszor, mikoron a törökek ugyan nagy sűrőséggel béestenek 
vólna az várasba a törésseken, mindjárt Hunyadi az ő csoport 
hőseivel reájok rohanván, esmét kivágja vala őket a törésseken. 


Viszontag Mahomet császár is hátul nékivágja vala az ő 
népét, némellyeknek nagy ajándékokat igére, az hátra mász- 
kálókat kedig szablyával üttegetvén, esmét az viadalba ker- 
geté. És nagyon kiált vala: ezennel, ugy monda, megvesszük 
az várast, mert ott benn vadnak immár némellyek a törökekbe. 
Ekképpen nagy vérontással vivának sokáig az törésseken egy- 
mással. 


Mikoron ekképpen mindkétfelől megkonczolnák egymást, 
Mahomet egy ravasságot gondola és mindjárást nagy sereget 
indita az ostromnak. És meghagyá nékik, hogy erőssen vinának 
és meglátnák, ha megvehetnék az várast, ha meg nem vehetnék 
azt, tehát visszafutnának hertelen, hogy ezt látván a keresz- 
tyének, mindjárt utánnok sietnének. Úgy körülnének hamar- 
sággal a lovagos törökek hátok megé, hogy kinn rekednének 
a keresztyének és mind elvesznének, mind elől s mind hától. 
Az új sereg nagy sűrőséggel egyszersmind a töréssekre siete és 
nagy viadallal bétolonga az várasba mind a piaczig. És szinte 
ott a piaczon újonnan támadának a keresztyének ellen és erőssen 
vivának vélek. És a törökek a zászlókat fel kezdék tönni a 
piaczon és arra sietének, hogy a tornyokból levetnék a király 
zászlóit, de a magyarok mindenütt visszaverik vala őket. 


Látván Hunyadi János az várasnak nagy veszedelmét, 
mindjárt melléje vévé Szilágyi Mihályt, az ő felesége báttyát 
és Kanizsai Lászlót, Rozgoni Sebestyént és az urakat, kirohana 
vélek az várból a törökekre a piaczon, és víni kezde vélek és 
meginditá őket és kiüzé őket az várasból. A keresztesek látván 
az Istennek jelen való segitségét, megbátorkodának és az 
várasból is kimenvén, erőssen vágják vala a törökeket. És 
Mahomet ugy tetteté, ha futni akarna az ő népével. A keresz- 
tessek hátul utánna sietének, örülvén a diadalomnak és jöttek 
vala immár az ázsiai basának táboraiglan, melly a Száva- 
parton vala. Kapisztrános János látván a toronyból a török- 
nek ravaszságát, erősen kiált vala a keresztesseknek vissza- 
térni. De a nagy zörgésbe a keresztesek nem hallhatják vala a 
Kapisztránosnak kiáltását és felgyujták a basa táborát, Ma- 
homet megvonta vala magát az álgyuk mellé az erösségbe. 
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Látván ezokáért, hogy a basa táborát felgyujtották vólna, 
utánok inditá a lovagokat, hogy elejéket vennék és ne bocsátanák 
őket vissza a várasba. Vala kedig szinte estve immár. 


Mikoron látta volna Hunyadi János, hogy az Mahomet 
császár elhatta vólna az álgyunál való erősséget és hogy az 
álgyuk pusztán állanának, kiesék az ő társaival az várasból 
és megvövé az erősséget és szegeket vere az gyujtó lyukokba, 
némellyeket kedig a törökekre fordita. Azonközbe Kapisztrános 
visszahivá a keresztesseket, kik utánn jöve az Mahomet 
császár, látván, hogy megvötték vólna az álgyuk erösségét. És 
mindjárást, immár sötétkort néki nóditá a törökeket, hogy 
viszszavönnék az erősséget. És azok kisüték az aránzott álgyukat 
a törökekbe és nagy romlást művelének bennek. És az ostrom- 
lásban egy magyar kilöve egy mérges nyillal kézijjből és avval 
mellyébe találá az Mahomet császárt. És Mahomet megijedvén, 
mindjárt visszatérité az sereget a végső táborba. 


Miért kedig hogy éjjel vala, Hunyadi János nem tolhatá 
bé az álgyukat az várasba, hanem vas szegekkel mind bévereté 
a gyujtólyukokat és kiméne az erősségből, felgyujtva azokat 
és bejöve nagy örömmel az várasba. Elhatalmazék kedig az 
Mahomat sebén a méreg és az esze elvesze miatta és ugy fek- 
szik vala hólt elevenen a táborba. Látván ezt a basák, fel- 
ragadák őtet és nagy sietséggel vivék be Sárnóba, hogy Nándor- 
fejérvár alatt való táborban ne halna meg és az egész seregnek 
veszedelme történnék belőle. Mikoron Sárnóban egy üdeig 
fekütt vólna, megjöve esmét az esze és nézni kezde és kérdeni 
kezdé: hol volna? Felelének a basák: Sárnóba vagy. Meg- 
kérdé mindjárást: mint lött vólna vége az ostromnak? Felelé- 
nek a basák: oda vesze az ásiai basa és majd mind a fő-fő 
törökek. A seregnek is nagyobb része mind odaveszett. Az 
Kurkutoa is, az jancsároknak hadnagya, odaveszett az ost- 
romba. Az ellenség kedig mind megvette az erősségeket a tábor- 
ban. Az álgyuk is mind oda vadnak a sánczba. 


Hallván ezt a Mahomet császár, igen meg kezde fohászkodni 
és mérget kapa és azt akarja vala megönni. De a basák megfogák 
a kezét és nem engedék. És megijede és felgyujtá a tábort és 
elkezde futni. Igy szabadula meg az Istennek nagy hatalmá- 
ból az Nándorfejérvár a megszállásnak negyvenhatodik napján, 
mikoron irnának Krisztus Urunknak születésének utánna 1456. 
Sok nép hólt vala mind két felé de a törökek közzül sokkal 
többen, mert negyvenezeren vesztenek vala, mert huszonnégy 
óráig tartott vala az röttenetes ostrom. 
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Hunyadi János halála. 


Mikoron ekképpen Nándorfejérvár megszabadult vala, 
Hunyadi János tellyességgel elfáradott vala. És e nagy nyug- 
hatatlanságból esék egy igen forró hideglelésbe, mellynek 
miatta kevés napig mind megemésztődék. Az doktoroknak 
orvassága kedig mind héjába lőn. Azt adák ezokáért őnéki 
tanácsul: hogy változtatná az eget. És úgy indula az ő baráti- 
val Zömlinbe [Zimonyba], hogy ott valami új égből megujitaná 
az ő testét. Mind a két fia ott véle vala és egyéb sok baráti 
Kapisztrános Jánossal egyetembe. Mikoron meg nem állana az 
ő forrósága, hanem szinetlen megemésztené őtet, az orvosok 
kétségbe esének az élete felől. És Kapisztrános inteni kezdé 
őtet, miért hogy ez az Istennek jó akaratja vólna, hogy ki 
akarná őtet e nyavallyás életből vinni az örök boldogságra, 
hogy gondolkodnék az ő testamentoma felől és hogy rendelne 
mindeneket jó és szép renddel és hogy lelkére is gondot viselne, 
mint jámbor keresztyén ember. 


Hallván ezt Hunyadi János, mosollygani kezde és dicséri 
vala Kapisztránosnak tanácsát, de megjelenté azt, hogy min- 
deneket még az előtt elrendelte vólna. Mert, ugy monda, bolond 
embernek alitom ezt, ki az ő testamentumnak dolgait halasztja 
az ő utolsó üdőre, holott nem tudja, mikoron eljő az ő utolsó 
órája. Jobb az, hogy minden szömpillantásban előttünk légyen. 
Ezokáért, Kapisztrános Atyám! ne véld azt, hogy ezeket mind 
ez mái órára halasztottam légyen: régen megcsináltam az én 
testamentomat. Nem hadtam azt az én fiaimnak, hogy ők 
gondot viseljenek az én lelkemről; ő magamnak vólt erre 
gondom. Adtam szegényeknek még az előtt, amit adhattam. 
Ám egynyihány egyházat is épűtöttem. De az én szükséges 
kölcségem az állhatatos hit és a nagy reménség. Ahol véremnek 
sokságát is ontottam ki mellette nagy sok sebekből. Elég nya- 
vallyákat és nyomorúságokat szenvedtem mellette. Megjelön- 
tötte a kegyelmes Isten, hogy velem akar lönni, mert ennyi sok 
veszedelmekben mind velem vólt és el nem hagyott. Mostan 
immár ő szent Felsége nyugodalmot akar adni a szegény Hu- 
nyadinak, hogy tovább ne kénlódjék ez nyavallyás világban. 
Örömest többet szolgáltam volna, de hiszem, hogy az én ídes 
Uram, az Úr Jézus Krisztus, ezekkel megelégeszik. Tudom, 
hogy ő engemet el nem hágy, mert mindenkoron az ő nevében 
viseltem magamat és hadakoztam. 


Továbbá, ti szerelmes fiaim és barátim, ne légyen tünéktek 
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nehéz, hogy megmeneködem ez világi sok nyavallyáktól, itt 
minden dolgok elmulandók, itt nem állandó semmi, bizonyos 
jó sincsen itt, csak árnyékok mindenek. Eleget és felette is 
hadakoztunk ittigyen; a mü hadakozásunknak az jutalmát 
a más világon várjuk, holott az örökké maradandó jók vadnak. 
Ha eszeteknél lesztek és a meghalandó embereknek szerelme 
meg nem csal és meg nem háborít tüteket, inkább kezditek 
irigykedni az én szerencsémre, minthogy könyörülnétek azon. 
Az hatalmas és igen kegyelmes Hadnagy, kinek neve alatt 
hadakoztam, megkönyörült az ő régi szolgájának nyomoru- 
ságin, mostan immár meg akar nyugtatni és az ő régi igéreti 
szerént meg akarja füzetni az én jutalmimat. Ezokáért ne 
légyen tünéktek nehéz az én szükséges elmenésem, hanem 
nagy békességgel türjétek azt el. Ha valami kedves dolgot 
énnékem akartok művelni az én elmenésembe, szerelmes fiaim, 
a tü atyátoknak nyomdékait kövessétek, a tü atyátoknak 
jóságival tusakodjatok és az ő dücsőségével. Meglássátok, hogy 
azt elérhetitek, amihöz én nem férkezhettem az én halálom- 
nak miatt. 


El ne hadjátok a törökek ellen való hadakozást, hanem 
inkább véghöz vigyétek. Ezt ítéljétek erősnek, állandónak és 
dűcsőségesnek lenni, ami megtartja és megerősiti a tisztességet 
és az istenes vóltát és ugy tarcsátok, hogy az igen kellemetes 
az Istennek. Állhatatossok legyetek az igaz hitbe és az isteni 
szolgálatba és ami én tőlem nem lehetett, tü ólcsátok ki a 
török nevet és azt a dűcsőséget megnyerjétek magatoknak. 
E lészen nagy tisztességtekre. Erre kérlek kedig főképpen, 
hogy tunyaságból ne rutitsátok meg a tü atyátoknak nevét. 
Néked hagyom ezt legelőszer, szerelmes Mátyásom! mert te 
vagy küsebb üdejü; és te reád néz ez és a természetednek 
jó hajlásából elöszer várom és remélem azt. Mostan ezokáért 
tüteket minnyájan ajánlom az Istennek és megemléközzetek 
az Hunyadiról. Isten legyen te veled is Kapisztrános atyám! 
könyöregj, kérlek tégedet, a mü üdvösségönkért. És miért 
hogy egy Hadnagy alatt hadakoztunk, siess utánnom, hogy 
te is megvehessed eggyütt vélem a zsoldot. 


Mikoron ezeket megmondotta vólna, megapolá az ő fiait 
és megáldá őket és ajánlá azokat az ő barátinak, kik sirván 
környüle állnak vala; és mindeneknek jobb kezét adá. És 
kéré őket, hogy vinnék őtet a közel való Boldogasszony egy- 
házába. És mikoron a Szentséget veéndő vólna, ájítatossággal 
imádkozék és úgy engesztelé az Istent és annakutánna mind- 
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járást meghala. Meghala kedig, mikoron irnának Krisztus 
Urunknak születése utánn 1456. szent Mihály havának tizedik 
napján. Az testét, mint meghatta vala, bévivék Erdélbe és 
eltemetek őtet Gyulafejérvárott az monostorba, mellyet ő maga 
fondálta vala, nagy tisztességgel. 


Szép férfiu vala, közéb hosszuságú, nagy fejű, fodor és 
fénes gesztenő szinű hajú, nagy szömű, kegyes teküntetű, 
szép orczája sárga szép szinre hajolván és kegyes és tisztességes 
ábrázatu, széles vállu és inas kezü, bátor szüvü és erős testű. 
Boldog férfiu vala, ki miképpen hogy nagy tisztességgel 
viselé az ő életét, azonképpen meg is hala nagy dücsőségbe. 
Hogy éle ez világban, mindenkor megoltalmazza vala Magyar- 
országot minden veszedelemtől. Mikoron ezokáért az ő halála 
kihiredett volna, az egész ország siratja vala őtet, minden 
rendbéli emberek, mint ídes attyokat. 


Mikoron Mahomat császár meghallotta vólna az Hunyadi 
Jánosnak halálát, mindjárást lesüté a fejét és a földet kezdé 
nézni sokáig. Annakutánna sirni kezde és monda: Világ kez- 
detitől fogva ennek mássa nem vólt a fejedelmek közett. Nem 
győzek eleget bánkódni rajta, hogy immár soha bosszút nem 
állhatok rajta a nagy szöméremért, kit rajtam művelt és a nagy 
kárért, mellyet tött énnékem. 


Az ő halálát sok jelek mutatták meg annak előtte. Mert 
az előtt egy üsteges csillag támada az égbe és marada vagy 
harmincz napig. E lőn a vége az jámbor vitéz Hunyadi János- 
nak, Magyarországnak gubernátorának. 


Nem sok üdővel annak utánna megbetegüle Kapisztrános 
János is és nem sok nap mulva meghala. Meghala kedig Új- 
lakba Szerémségbe és eltemeték őtet a Szent Ferencbe, a csöri 
[cseri] barátoknak kalastromába. 
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MINDSZENTHI GÁBOR NAPLÓJA 


 
 
1540-ben megértette volt még Budán való létiben mü 


kegyelmes urunk János király ő felsége, hogy Erdélyországban 
való vajdáji Mayláth István és Balassa Imre uraim ő kegyel- 
mek ingadoznának hüségekben, és hogy Ferdinandus német 
király ő felsége, emberei által és főképpen szász uraimék által 
őket mü kegyelmes urunktól elcsábitani igyekeznék. Hivatá is 
tüstént Verbőcz uramat ő kegyelmét mü urunk ő felsége; 
mondaná: mi bizonyos hír lönne felőle. Cancellarius [Verbőczi] 
uram ő kegyelme tüstént megjöve urunkhoz, tanácskozának is 
együtt délestig; azután egybe hiván a többi urakat, megjöve 
az bizonyos hir Erdélyből, hogy vajda uramék csufosan elpártol- 
tak volna urunktól, megadván hütöket Ferdinandus német 
királynak; volt is nagy zugás az udvarban, mert bizony nagy 
dolog meghütt királyát, urát elhagyni. 


Más nap, vasárnap urunk ő felsége Izabella asszonynyal 
szent misét hallgatván az nagy templomban, ahétatosan imád- 
koztak vala; de asszonyunk, királynénk Jaksith Ilona asszonyom- 
mal ő kegyelmével elébb mene ki a templomból, nagyon lévén 
már akkor viselős, és tovább az térdeplést, imádkozást ki nem 
állván. Kisérte vala ki asszonyunkat, királynénkat cancellarius 
Verbőcz uram és Eszek uram, kik midőn kimennének az temp- 
lomból, és az sok nép látná királyné asszonyunkat jőni, nagy 
örömhang lőn és kiáltás, mondván: «Adja isten, hogy legyen 
magyar hazánknakmagyar királyfia; ne szoruljunk más nemzetre, 
és ne haljon ki magyar vér!» Igy méne haza az Mátyás király 
palotájába vissza királyné asszonyunk ő felsége; jobban is lőn 
nemsokára. János király urunk ő felsége ámbár nyavalyás lenne 
már, de kihallgatta végig a templomban az szent misét; történt 
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vala akkor illy dolog pedig, hogy midőn az pap, budai prépost 
uram elvégezné szent áldozatját, és király urunk ő felsége már 
ki akarna indulni maga is az templomból, a gyortyák csak 
egyszerre magoktól kialuvának a nélkül, hogy valami szél futt 
volna, vagy pedig valaki hozzá járult volna; ezt magam is 
láttam – nagy csuda dolgot, de mü kegyelmes urunk ő felsége 
nem láthatta, miért hogy már az ajtó felé fordult vala; nem 
is mondottuk neki soha ez dolgot, mert már erősen elbusult 
vala az erdélyi hirek miatt, és nyavalyás is vala már, mert akkor 
is szinte szédülve mene ki; mü is nem kevéssé megháborodánk 
ez nagy csuda dolgon; hallám is vala hátam megett mondani: 
bizony vége nekünk. De a sok nép szemeit az királyra függeszt- 
vén, nem látja vala az oltáron történt csudát, mert szeretik vala 
nagyok, kicsinyek mind az királyt, urunk ő felségét, és sajnálják 
vala nyavalyás voltát. 


Ezeknek utána haza menyünk vala az királylyal ő felségé- 
vel, és egybegyülének az urak az királyi palotában; lőn is akkor 
hosszas tanácskozás az dolgok felől, legelébb beszélgetvén az 
Váradon tett kötésről; ez sok beszédnek is ada akkor okot, 
miért hogy bizony ez dolog az országnak eleibe még ekkedig 
nem bocsátatott; Ferdinandus német király pedig ezen kötést 
megzavarta azzal, hogy vajda uramékat, kik Erdélyben valának 
sok szép erős várak és jószágok birtokában, elcsábitotta urunk 
ő felsége hütétől. Valának is sokan, kik királynak ő felségének 
szemire hányták, hogy olly semmi, sohuni oláh embernek, mint 
Mayláth uramnak ő kegyelmének annyi hütöt, jószágot, méltó- 
ságot adott, bizony más ember inkább megérdemlette volna ez 
tisztet. Látván penig az urak, mi veszedelemben lennének a 
dolgok, mivel ez hazának szép erős várai és végbástyái: Almás, 
Léta, Diód, Fogaras, Déva és mások az hiteszegett emberek 
markában valának és miért hogy szász uramék ő kegyelmek 
inkább huzódnának Ferdinandushoz eleitől fogva, az király 
urunk ő felsége, mü kegyelmes urunk egyezéséből elhatározák: 
hogy Török Bálint uram és Petrovics Péter uram tüstént jó 
válogatott hadakkal, népekkel induljanak meg a vajda uramék 
ellen Erdélybe. Azonközben meghozák mind török császár 
mindpedigfrancia király leveleit, mellyekben nagy igéretek tétet- 
tek királyunknak ő felségének; segitséget is igértenek vala néki, 
melly dolog nagy örömet is okoza az udvarban. Meghozák akkor 
azon hirt is, hogy Mayláth uram Fogaras várát megerősitette 
volna, és oda akarná magát huznia, sokat bízván ezen várnak 
falaiban, és a szász uramék igéretiben. Eljöve is szinte ez órá- 
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ban Andrási Menyhárd uram Gyulafejérvárról, és elé beszélé 
nekünk amaz agyafurt Mayláth uramnak sokféle practicáit, és 
hogy már német népeket is várna bé Erdélybe. Jöve pedig ezköz- 
ben parancsolat török császártól, hogy király ő felsége, mű 
kegyelmes urunk Péter [moldvai] vajdát, ki Csicsó várában 
tartózkodik vala, küldené vissza császárhoz. 


Miért pedig ez dolgok mind ollyanok valának, mi miatt 
János királynak sietni kell vala Erdélybe, mü azért Isten segít- 
ségével neki készülénk ez nagy utnak; volt is sok busulás az 
udvarban, mert királyné asszonyunk betegsége és királyunk 
urunk ő felsége nyavalyás volta sok gondot okoza szegény 
fejünknek; nem is volt éppen beteg János király urunk, mert 
nagyon jár vala dolgában, de ereiből kezd vala már kifogyni; 
keveset is jár vala ki palotájából, gyakran panaszkodván, 
hogy szédülne néha, és nehéz volna az mellye. Egyszer meg- 
kivánta vala szegény az asztalán ebéd közben az veres budai 
bort, mellyet eddig soha sem ivott vala, és monda nékem: 
«Lám Kegyelmed! iszszuk már az veres bort is, mert maj 
kikopunk borból, ha Erdélynek indulunk, az hol Mayláth 
uram kipusztitott várainkból és bizonnyal pinczéinkhez is 
nyult, mert szereti ő kegyelme a jó bort; tudja meg te Kegyel- 
med: hogy az oláh az mig szegény, addig csak az korcsmában 
iszik bort, ha van miből, de ha nagy ur lesz, akkor asztalán 
tartja drága pinczéjét.» Sok tréfát is üz vala az király urunk ő 
felsége az napon, és midőn kérdeztetnék, minő szablyáját 
parancsolná ő felsége utra elvinni, ezt felelé: «Bizony látja 
Isten lelkünket, hogy kivánnók, hogy mint keresztény király 
szablya nélkül mehetnénk Erdélybe, de vajda uramék szablyá- 
val várnak reánk, azért mü is üres oldallal neki nem indul- 
hatunk; de kössétek te Kegyelmetek azon szablyámat fel, 
kivel paraszt Dózsa uram ellen hajdon hadakoztunk, mert 
nem érdemel ennél többet Mayláth uram hitván feje.» 


Itt lévén már az nagy böjt, és az utat sem halaszthatván 
tovább, minekutána az királyné asszonyunkkal ő felsége minde- 
nekről bővségesen szólott volna, oktatta volna is mit tégyen, 
ha ne talán az alatt valami véletlen történnék, egy öreg csomó 
irást adott által ő felsége, mü kegyelmes urunk asszonyunknak; 
mondják, testamentuma lett volna, de azt mü nem hisszük, 
hiszem csak Szász Sebesen tette meg ezt későbbre az mint 
tudjuk; de mondák az többiek, hogy ezen csomóban lett volna 
az váradi tractáról szóló irások és levelek. Tudom azt is, hogy 
elindulásunk előtt való pénteken pecsételte meg cancellarius 
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uram és György fráter barát [Martinuzzi György váradi püspök] 
ez csomót, és midőn az palotába bémentem volna, mondá nékem 
ő felsége: «No Gábor uram, gondoskodtunk mindenekről, te 
Kegyelmedről is; kit, ha Isten után megérkeztünk Erdélybe, 
vissza küldünk asszonyunkhoz; ha meghalunk, lesz asszonyunk- 
nak gondja te Kegyelmedre.» Az mü kegyelmes királyunk ez 
beszédére midőn sirásra szinte fokadnánk, monda: «Ne féljen 
te Kegyelmed, mert halálunk előtt még sok igazitanunk való 
vagyon, és isten ő kegyelme még napjainkat meg nem sza- 
kasztotta, érzünk még annyi erőt mü magunkban, hogy jám- 
bor szolgáinkat megjutalmazhassuk, és gonosz szolgáinkat 
megbüntethessük; nem is kivánunk azon tul élni, légyen az 
ő szent akaratja.» Ezt mondván, mint egy elfáradtan leül 
vala ő felsége az öreg székre, és hosszason nem szól vala; 
akkor láttuk legszembetűnőleg ő felsége gyengülését, és midőn 
karját a székről lebocsátaná, szinte elveszté öreg arany gyü- 
rüjét, kit György barát fel fogván és vissza adván, mondá 
néki ő felsége: «Drága ez az gyürü mü nékünk és orszá- 
gunknak, de ennél még drágább kinccsel bizzuk meg majd te 
Kegyelmedet;» és ezzel elbocsáta mü bennünket ő felsége, de 
jobban lőn, mert délután lóháton járá meg az várat, és igen 
nyájasan beszél vala az sok néppel, ki körül vévé ő felségét, 
hogy jámbor királyát elutazása előtt még megláthassa. 


Másnap elindulának Budáról az király társzekerei és hátas 
lovai sok néppel; akkor történék az, hogy Geszthi uramat 
elkapván az ló, szinte az Dunába ugra, és szinte oda vesze; 
az mit ő felsége megtudván, mondá az ifiú ur Losonczi uramnak: 
«Lám te Kegyelmed! Geszthi uramnak igen sok az tüze, azért 
itatta meg Isten ő felsége vélle az vizet; vigyázzon te Kegyel- 
med is, ne hogy az nagy tüz miatt Dunára kellessék te kegyel- 
medet küldenünk.» Jól is mondta ő felsége, mert Losonczi uram 
igen is házsártos, az mi miatt ez előtt Egernél szinte oda vesze 
feje. 


Ezközben sok beszédek lőnek az udvarban, és az népek 
között, sokan erősitvén, hogy ő felsége bizony Budára többé 
vissza nem jőne, mert látható vala már gyengülése, de ez akkor 
onnan lehetett, hogy ő felsége ez napokon szörnyü keveset alutt, 
gondoskodván szorgalmatosan az ország minden dolgairól, és 
nyughatatlan lévén a jövendőről. 


Másnap el nem indulhattunk vala még, ámbár ő felsége 
akarta volna, mert bizonyos hirek jőnek vala Lengyelországból, 
hogy franczus király embere maholnap megjőne Budára; meg 
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is jőn vala az nap estve felé franczus ember Lekró uram, kivel 
ő felsége később estvig titkon tractál vala; ez beszéli vala Károly 
császár nagy betegségét, és az római szent pápa udvarának 
ez iránti nagy örömét, miért hogy az kardináloknak nagyobb 
része nem szereti vala Károly császárt, Ferdinandusnak bátyját; 
azt is beszéli vala mint bizonyost, hogy Ferdinandus német 
király alkudozik már az törökkel az békesség iránt, és hogy 
Ferdinandus ezen békességbe az velenczéseket is belé akarná 
huzni, az mire az török kevés kedvet mutatna, és hogy Károly 
császár is azon törekednék, hogy az velenczések ebből kimarad- 
janak, nekiek igérvén alattomban Kremont és Geradát. 


Másnap utoljára egybe gyülének az urak urunk ő felségénél, 
és határozának szükségesnek lenni az franczus királyhoz egy 
különös követet elküldeni, és ezen tisztet cancellarius uramra 
akarák bizni; meg is lőn az egyezés, de soha sem tudom miben 
mult ez dolog, mert cancellarius uram el nem mene Francz- 
országba, hanem Statilius János [Statileo János erdélyi püspök] 
uram küldeték ez küldöttségre, ki nagy tisztes, jámbor ur 
lévén, mondják, királyné asszonyunk kérésére nagy nehezen 
azután nem sokára felvállalá magára ez küldést; lőn is akkor 
nem is kicsin harag György frater barátra, miért hogy gondol- 
ták vala, hogy ő forditotta volna el királyunk ő felsége elmé- 
jét cancellarius uramtól; nem is szeretik vala az király cselédi 
az barátot, miért hogy már az előtt nem sokkal sok dologba 
mártotta vala az barát kalánját. Ezen embert is porból emelé ki 
királyunk ő felsége; adja isten, meg ne csalatkozzék benne ő 
felsége, mert bizony eddiglen sokan csalták vala meg jámbor 
istenfélő urunkat ő felségét. 


Jövének penig ez alatt ujabb hirek az vajdák felől; azért 
nem sokára megindula velünk a király ő felsége, harmad nap 
bucsut véve asszonyunktól, ki nehezen viselé vala ez megválást; 
a sok nép pedig kiséré vala ő felségét szinte Szeged feléig, de 
ott ő felsége elbucsuzván sok magyar uraktól, kik őtet kisérék 
vala, haza bocsátá őket, és utját megváltoztatá, Gyalu felé 
sietvén az ott lévő táborba, az hol cancellarius uram, Petrovics 
Péter uram, Vrantzus [Verancsics Antal, későbbi esztergomi 
érsek] uram, és az több fő urak is megérkezének vala. Lőn is vala 
király ő felségének nem kicsin bosszankodása, mert ott hallja vala, 
hogy Török Bálint uram és Petrovics uram Balassának két öreg 
várait: Diódot és Almást elfoglalták vala és porrá ronták vala; 
az jámbor király nem akarja vala akkor még ugy annyira megbün- 
tetni Balassa uramat, remélvén, hogy lejövetele után talán csak 
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meg tér, de ezképpen füstbe mene ő felségének jámbor keresz- 
tény szándéka. Ekkor megijedvén Mayláth és Balassa uramék, 
feleségeikkel, gyermekeikkel és cselédeivel nagy futton futának 
Fogarasba, ott keresvén magoknak menedéket, mert már 
nagyon kétes volt állapotjok; szász uramék is megszeppenének 
nagyon, mert az várt és kért német segitség csak nem jöve el, 
és keresék vala ujra királyunk ő felsége kegyelmét. «Ilyen volt 
ez előtt is ez az pórnép; oda hajlik az merre az szél fuv; ma 
jjőjön az török, és megcsókolja kaftányát; holnap jőjön az 
magyar, annak hizelkedik; holnap után penig jöjön az német, 
azt áldja; örökké csak maga hasznát keresvén, hazáját ha kell, 
el is tagadja.» Ezek valának ő felsége szavai akkor, midőn ez 
hirek az táborba jövének. 


Ezeknek utána gyülést hirdetvén ő felsége Thordára, maga 
is oda elmene, de akkoron már látszott erősen urunkon ő felségén 
nyavalyás volta; jár vala ugyan még, de lábait gyakran fájtat- 
ván, jókor fekszik vala le. Akkoron történék penig meg, hogy 
Balassa uram megbánván bolond tetteit, kereste vala ő felsége 
ujoni kegyelmét; el is küldé előre Kereszturi uramat az udvarba, 
hogy engesztelné meg ő felségét; ír is vala György barát uram- 
nak, hogy nyerné meg urunkat és jámbor szivét. Maga eleibe 
is bocsátá urunk ő felsége Keresztúri uramat, és az urak előtt 
így felel vala: «Értjük ő kegyelme kérését; bár adta volna isten, 
hogy ő kegyelme ez kérésre soha se szorult volna. Okunk volna 
ugyan ő kegyelmét keményen megbüntetni, mert háládatlan 
vala hozzánk, de megtekintvén némelly hiveink kérését, haj- 
landók vagyunk ő kegyelmét kegyelmünkbe vissza fogadni ha 
megtér, és mü nékünk több busulást nem okoz; tessék ő kegyel- 
mének münket ez ország szine előtt megkövetni, és tapasztalni 
fogja, hogy kegyelmünk nagyobb mintsem az ő bűne. Isten 
te Kegyelmeddel!» Ezzel bocsátá el az jámbor, istenfélő király 
Kereszturi uramat. 


Ezeknek utána jövének Thordára némelly szász uraimék 
is, még az gyűlés előtt bémenetelt kérvén ő felségéhez; de 
cancellarius uram bé nem akarja vala őket ereszteni, mondván: 
nem érdemlik te Kegyelmetek, hogy béjelentsem. Voltanak is 
sokan az urak közül, az kik élesen mondják vala nagyon: mi 
féle szélfuvalá ti Kegyelmeteket ide? Voltanak egyéb beszédek 
is, kin szász uramék igen is megbusulának; elmenének ez okon 
György barát uramhoz, szép ajándékot is hozván néki kérik 
vala őtet: engesztelné meg urunkat. De urunk ő felsége fülébe 
menvén ez dolgok, mondja cancellarius uramnak: bocsássa bé 
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te Kegyelmed őket szegényeket; nem taszithatjuk el őket mü 
tőlünk; légyen rajtok is irgalom, Béjövének is szász uraim 
urunkhoz, és mentegetni kezdék magokat hosszasan; az mit 
elunván ő felsége, – mert éppen nyavalyás vala – mondá; 
«Többet hallottunk te Kegyelmetekről, mint sem te Kegyelmetek 
beszéleni tudnának; már most is igen is sokat hallgattunk, 
mert hajlandóbbak vagyunk az kegyelemhez, mintsem az 
hosszas beszédhez; tudja te Kegyelmetek mit szoktanak azokról 
mondani, kik sokat beszélnek? – Tegyenek is te Kegyelmetek 
már valahára egy ollyat, kiből megláthassuk, hogy te Kegyel- 
metek hív, jámbor és hüttartó szolgáim; így részünkről is meg 
leszen az kegyelem.» 


Az gyülés napjára pedig eljöve Balassa uram is egy sárga 
lovon nagy alázatosan Kereszturi urammal együtt; szolgáit az 
Keresztesmezején hagyván. Voltanak mint egy tizen. Eljővén 
pedig az palotára, az hol sok számos urak és népek valának, 
térdet hajtott és engedelmet könyörgött könnyes szemekkel 
urunktól ő felségétől. Ő felsége mondá penig néki; «Keljen fel 
te Kegyelmed előttünk, mert istenek nem vagyunk; lám kardot 
nem őltünk magunkra, miből itélheti te Kegyelmed, hogy az 
irgalomtól és kegyelemtől nem vagyunk idegenek; az áruláshoz 
hozzá szoktunk már ugyan, az mint te Kegyelmed is tudhatja az 
multakról, de azért ne higye te Kegyelmed, hogy szivünk, lel- 
künk az ez iránti fájdalomtól elszokott volna. Isten tőlt ez 
órában balzsamot szivünkbe; kenje te Kegyelmed keze azzal 
ezután sebeinket, hogy az multról elfelejtkezvén, ez óráról 
kegyelmesen megemlékezhessünk.» Igy bocsátá el az jámbor 
király megtért szolgáját. 


Urunknak nyavalyája ezekközben mind inkább terhesedvén; 
vége is lévén majd az thordai gyülésnek: elküldöttek az urak 
műnket Gyulafejérvárra előre, hogy urunknak ő felségének az 
számára készítenők ott el az szállást; el is indultunk tüstént, 
de az nagy zápor mia az nap csak Tövisig meheténk vala, 
és ott találkozunk vala Eszek urammal ő kegyelmével, ki meg- 
hozá az hirt, hogy Majláth uram Fogaras várát miképp erősiti 
vala, és az brassai uramékkal alattomban miképp practi- 
cál vala. 


Más nap délre Gyulafejérvárra megérkezénk, és mindent 
gyarló értékünk szerént az legjobban elrendeltünk vala. 


Vége lévén az gyülésnek, eljöve urunk ő felsége is Fejér- 
várra nagy lassan; de jaj, hogy vala megváltoztatva szegény 
urunk képe! Nem is marada ott hosszason, mert javasollják 
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vala az urak ő felségének, hogy jó volna az levegőt változtatni, 
rossz lévén Fejérváratt az sok sáncz miá és viz miá az levegő. 
Azért elindulánk julius első hetében Szász Sebesre. De ott 
mind gyengébb gyengébb lött jámbor urunk; meg is busulának 
ezen erősen az urak; sokat is tanácsolkodtak vala magok között 
arról, hogy mit tegyenek, ha az véletlen halál meglátogatná 
jámbor urunkat. Valának penig az fő urak közül ezek ott: 
Verbőcz István uram, Török Bálint uram, Petrovics Péter 
uram, Eszek János uram [pécsi püspök], Vrantius uram és 
György frater barát uram. 


Azonközben megjőve Budáról az bizonyos hir, hogy királyné 
asszonyunknak julius 7-én fia született légyen. Ez hirre urunk ő 
felsége lóra ülvén, nem tekéntvén veszedelmes nyavalyás voltát, 
kimene az városból az táborba, az hol is az hir már elterjedt 
vala. Vala is az nap nagy öröm városban, táborban, mert szeretik 
vala az népek az jámbor királyt, mü kegyelmes urunkat. 


Estve felé penig vissza jővén az városba, midőn urunk 
lováról le akarna szállani, szegény urunk igen nagy nehezen 
jöhetett le az lóról; ott állván penig az urak, mondá nékiek 
vidám arczával: «No atyámfiai, nagyon megnehezedtünk, de 
nem is csuda, mert már gyermekünk is nyomott gondot nya- 
kunkra; de te Kegyelmetek segitségével már csak ezt is elhor- 
dozzuk.» 


Jár vala penig az is akkor urunknek eszében, hogy Budára 
menne fiát meglátni, de más nap olly nyavalyás lött urunk, 
hogy fel nem kelhete. Az nap penig bennünket rendre magához 
parancsol vala, és beszél vala bőven mindenekről. Más nap 
penig rosszabbul lévén urunk, magához parancsolá György 
barát uramat, kivel is igen hosszason tractál vala az országról, 
fiáról és az jövendő dolgokról. Ezeknek utána béparancsolá 
személyünket magához; mondá: «Te Kegyelmed készüljön, 
mert igéretünk szerént küldjük te Kegyelmedet Budára; 
mondja Kegyelmed ott: rosszul vagyunk ugyan, de ha Isten 
meggyógyit, megyünk majd mü is Budára.» Ez szavak után 
megfordulván nagy nehezen urunk, mondja azután ezt: «Vagy 
halva Székesfejérvárra, az hol élve koronánkat kaptuk.» Ez 
szavak után elhallgata urunk, és nem sokára ezután halljuk 
vala mondani: «Uram segits! Uram segits!» – Visszafordulván 
penig egy fertály mulva int vala urunk, hogy adnék vizet, de 
nem ivott, ámbár nagy melege vala. 


Harmad nap reggel hivatá magához urunk az urakat; 
inti vala őket az egyességre; ajánlja vala nekik hazáját, feleségét, 
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gyermekét; fő bizodalmát penig György barát uramban vetvén, 
reá bizá gyermeke dolgát. 


Másnap szent mise áldozatját kivánván urunk, felállitaték 
szobájában a szent oltár, és midőn már György barát készen 
várná az gyortyáknak meggyujtását– mert ő mondja vala az 
szent misét – hosszason nem akartak azok meggyulni. Ennek- 
utána alunni kivánt az urunk, de nem allhatott; nem szólott 
szinte többet haláláig, és nyolc kinos napok után, július 21-ik 
napján meghala jámbor urunk szép csendesen. 


Ez lőn vége jámbor magyar királyunknak, kit minden népek 
siratnak. Mü penig még az nap az urak rendeléséből – jámbor 
szegény urunk többszöri igéreti szerént, – az levelekkel Budára 
indultunk, ez szomorú gyászhir megvitelére. 
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IDŐRENDI TÁBLÁZAT 


 
 
 
 
 
 
1526. aug. 29. Szolimán szultán Mohácsnál megveri a magyar 


sereget, II. Lajos király holtan marad a csatatéren. 
Nov. II. Zápolyai János erdélyi vajdát magyar királlyá 
koronázzák. Dec. 16. Habsburg Ferdinánd főherceget 
az ellenpárt magyar királlyá kiáltja ki. 


1527. a marosvásárhelyi országgyűlésen Erdély meghódol Fer- 
dinándnak. Zápolyai János kiszorul az országból. 


1528. Szolimán szultán szövetséget köt Zápolyai Jánossal. 
1529. jun. 29. Zápolyai seregei a Brassó melletti Föld- 


várnál megverik a Ferdinánd-pártiakat. Erdély nagyrésze 
János király hűségére tér. Nagyszebenben Trapolder 
Lukács nyomdát alapit. 


1530. dec. 26. János király a velencei kalandor Gritti Alajost, 
a szultán követét Magyarország kormányzójává teszi. 


1534. Gritti Ferdinánddal alkudozik, magának akarja Erdélyt 
megszerezni, aug. 10. megöleti Czibak Imre váradi 
püspököt, a felháborodott erdélyiek szept. 29. Medgyesen 
elfogják és kivégzik Grittit. Majláth Istvánt nevezi ki 
János király erdélyi vajdának. 


1535. Honterus János (1493–1549) hazatér Németországból 
Brassóba, nyomdát állít fel és megkezdi a szászok refor- 
mációját. 


1538. János király Nagyváradon békét köt Ferdinánddal, mely- 
nek értelmében fiúörökös hiányában egymást teszik az 
egész ország örökösévé. Egyelőre megosztoznak az orszá- 
gon, János király a keleti részt kapja. Az első nyilvános 
erdélyi hitvita Segesvárt. 


1539. János király feleségül veszi Izabella lengyel királylányt. 
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1540. Majláth István fellázad János király ellen, de megfélem- 
lítve Fogarasba huzódik, Erdély elismeri János királyt. 
Jul. 7. Izabellának fia születik: János Zsigmond. Jul. 21. 
János király halála Erdélyben. Majláth Ferdinándhoz 
pártol, így akarja Erdélyt magának megszerezni, de a 
török elfogatja és haláláig Konstantinápolyban tartja 
fogva. 


1541. Ferdinánd jogait követelve Budát ostromoltatja, aug. 
29. Szolimán felmenti Izabellát az ostrom alól, de Budát 
magának tartja meg. Magyarország három részre szakad. 


1542. Izabella Erdélybe költözik, az utolsó katolikus püspök 
halálával megüresedett egyházi javakat kapja. Martinuzzi 
Fráter György váradi püspök mint helytartó kormányoz, 
a három erdélyi nemzet (magyar, székely, szász) 5–5 
tanácsost ad melléje. 


1544. A tiszai «részek», az u. n. Partium először vesznek részt 
az erdélyi országgyűlésen, ezzel megalakul a későbbi er- 
délyi fejedelemség önálló törvényhozó testülete. Pempflin- 
ger Márk szász gróf és Honterus hatására az egész szász 
nép az evangélikus vallást fogadja el. Heltai Gáspár 
Kolozsvárt evangélikus lelkész lesz. 


1548. A királyi tanácsba a tiszai részek is küldenek 5 tanácsost. 
1550. Izabella és Fráter György között a vetélkedés nyilt ellen- 


ségeskedésbe tör ki. Heltai megalapitja hires nyomdáját 
Kolozsvárt. Fráter György tárgyalásokat kezdeményez 
Ferdinánddal Erdély átadásáról. 


1551. jul. 19. Izabella átadja Ferdinándnak Erdélyt és Lengyel- 
országba költözik, az országot Báthori András, Nádasdy 
Tamás királyi biztosok és Castaldo János generális közre- 
működésével Fráter György kormányozza. A török okt. 8. 
elfoglalja Dippát és Temesvárt ostromolja. Fráter György 
nov. 18. visszafoglalja Lippát, de látva Ferdinánd gyön- 
geségét, hitegeti a törököt, hogy távoltartsa Erdélytől. 
Castaldo emiatt árulással gyanusítja a barátot és Ferdi- 
nánd beleegyezésével dec. 17. Alvincen röviddel biborosi 
kinevezése után meggyilkoltatja. Castaldo zsoldosai rém- 
uralom alatt tartják Erdélyt. 


1552. A szultán felszólítja az erdélyieket, hogy hozzák vissza 
Izabellát. Temesvár, Lippa, Karánsebes, Veszprém, Dré- 
gely, Szolnok török kézbe esik, Eger ostroma. Dávid 
Ferenc kolozsvári pap lesz és Heltaival folytatja a város 
reformációját. 







 155


1553. Castaldo elmenekül a forrongó Erdélyből, Ferdinánd Dobó 
Istvánt, az egri hőst és Kendi Ferencet nevezi ki erdélyi 
vajdáknak, de ezek sem boldogulnak. 


1555. Ferdinánd fegyverszünetet kér a töröktől és feladja 
Erdélyt. 


1556. márc. Petrovics Péter, a Zápolyai család rokona és János 
Zsigmond gyámja, török segitséggel megkezdi Erdély 
visszahódítását. Szept. 22. Izabella és fia Kolozsvárra 
érkeznek. Az országgyülés először fogalmaz magyarul 
törvényeket, kimondja az egyházi vagyon államosítását 
és a kolostoroknak iskolákká való átalakítását. Kálmán- 
csehi Sánta Márton, volt gyulafehérvári kanonok helvét 
irányú reformációt hirdet Erdélyben. 


1557. az országgyűlés megengedi mind a régi (katolikus), mind 
az új (evangélikus irányú protestáns) hit szabad követését. 


1558. szept. 1. Izabella Balassa Menyhérttel megöleti Bebek 
Ferencet, Kendi Ferencet és Antalt, azon a címen, hogy 
összeesküvést szőttek ellene. Balassa Menyhért hatalma 
tetőpontján. A székelyeket ősi kiváltságuk ellenére adó- 
fizetésre kötelezik. 


1559. szept. 20. Izabella halála, János Zsigmond trónralépése. 
Dávid Ferenc és Heltai Gáspár elhagyják az evangélikus 
vallást és a helvét irányhoz csatlakoznak. 


1561. Balassa Menyhért Ferdinándhoz pártol és megtámadja 
Erdély nyugati határait. 


1562. A székelyek Balassa Menyhért bujtogatására és szociális 
okokból fellázadnak, de leverik és keményen megbüntetik 
őket. A «Székelytámad» és «Székelybánja» várak épitése. 


1563. A tordai országgyűlés megengedi az evangélikus mellett 
a református (kálvini, helvét) vallás gyakorlatát is. 


1565. Schwendi Lázár, felsőmagyarországi főkapitány megtá- 
madja és elfoglalja Erdély északnyugati várait, de vál- 
takozó szerencsével vívott harc után a török közbelépé- 
sére János Zsigmond visszanyeri azokat. 


1566. jun. 29. a Szigetvár ostromára induló Szolimán Zimony- 
nál fényes külsőségek közt fogadja János Zsigmond 
látogatását. Az erdélyi csapatok Debrecennél meg- 
szabaditják a tatár rabságba került keresztény foglyokat. 
A katolikus egyházi személyek kitiltása Erdélyből. Blan- 
drata és Dávid Ferenc megalapítják az unitárius vallást. 


1567. Schwendi Lázár újabb támadása a Felvidéken. Vár- 
harcok. 
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1568. A tordai országgyűlés kimondja: «a prédikátorok kiki a 
maga értelme szerint hirdessék az evangéliumot.» János 
Zsigmond unitárius lesz. 


1571. Miksa császár-király és János Zsigmond megkötik a 
speieri egyezményt, melynek értelmében János Zsigmond 
lemond a királyi címről, viszont elismertetik fenséges feje- 
delmi címe, a két ország határa Szatmár és Erdőd vonalán 
állapíttatik meg. Erdély szabadon választhat fejedelmet. 
Az országgyűlés a katolikus, evangélikus, református és 
unitárius felekezeteket bevett vallásoknak fogadja el. 
Márc. 14. János Zsigmond halála. 
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HELTAI GÁSPÁR 
AZ HUNYADI MÁTYÁS KIRÁLY, AZ GUBERNÁTOR 


HUNYADI JÁNOSNAK A FIA 
 


Hunyadi Mátyás választtatik magyari királlyá. 


Az Gara László, a nádorispán, Magyarországban gyülést 
hirdete, hogy az urak minnyájan gyülnének a Rákosra. Szi- 
lágyi Mihály akkoron és az Hunyadi Jánosnak fő baráti nagy 
néppel valának az Alföldön. Szilágyi Mihály kedig az Erzsébet 
asszonynak, az Hunyadi Jánosnénak báttya vala, jeles, eszes 
és vitéz ember. Ez miért hogy tudja vala némely uraknak 
irigységét az Hunyadi János neve és nemzetsége ellen, felvévé 
minden népét az ő társaival, majd huszezer embert és kijöve 
Erdélből az Alföldre. Ott elég pénzt ada néki az huga, a Hunyadi 
Jánosné, hogy az báttya bosszut állana az ő László fia méltatlan 
haláláért és ha valamiképpen lehetne, a másik fiát, az Hunyadi 
Mátyást, a királyi méltóságra felemelné. 


Mikoron ezokáért a Rákoson gyülés vólna, feljöve Szilágyi 
Mihály is nagy sok urakkal és nagy néppel az Alföldről a gyű- 
lésbe, hová mind a sok püspekek, urak, nemesek és az várasok- 
nak követei egybegyültenek vala az uj királynak választására. 


Szilágyi Mihállyal pedig ez urak valának: Székel Tamás, 
az Auráne ur [a vránai perjel], Rozgoni Sebestyén, Kanizsai 
László, Szentmiklósi Pangrácz és mind az erdélyi urak és nemesek 
és az alföldiek mind, kikkel minnyájan az Hunyadi János igen 
jól tött vala. Ezek minnyájan nagy háláadásból eggyütt jövé- 
nek fel Szilágyi Mihállyal. Az irigy és pártos urak kedig Budára 
gyültek vala, Gara László a nádorispán, Ujlaki Miklós, az 
vajda, Bánffi Pál az lindvai, és többen efféliek. Ezek mind 
tartnak vala Szilágyitól, miért hogy irigységből sokat cseleked- 
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tenek az Hunyadi Jánosnak nemzetsége ellen, ezért gyüjtenek 
vala egybe a budai várba. Ez is öregbiti vala az ő félelmeket, 
hogy mikoron Szilágyi Mihály az urakkal és a néppel Rákosra 
jött vólna, másod éjjen mindjárt megfagya és béálla a Duna, 
hogy szabadon által mehetnek vala. 


Által menének ezokáért nagy sokan az Hunyadi Mátyás- 
nak pártjai közzül, kik által hivák az urakat a gyülésbe. Végre 
kedig annyin lőnek, hogy ugyan erővel kezdek őket általhozni. 
De Szilágyi Mihály eleit vövé e félelemnek, mert felkiáltatá, 
hogy a gyülésben feje, jószága vesztés alatt senki erővel sem- 
mit ne cseleködnék, hanem hogy szabad lönne a gyülés. És 
az urakban által külde Budára és glit leveleket külde az urak- 
nak, hogy szabadon és minden bántás nélkül jöhetnének az 
gyülésbe és esmét visszamehetnének. És mikoron az urak el- 
jöttének vólna, egynyihány napig tanácskozának, de heába. 
Látván azt Szilágyi, a gyülésnek közepin mindjárt akasztófát 
felásata és mészárszéket tétete mellé és az kiáltatá: hogy 
valaki az ő választásnak szavát nem akarná az Hunyadi Má- 
tyásra adni, mindjárt szörnyű halállal kellene annak meghalni. 


Látván és hallván ezt a pártos urak, igen megijedének, 
kiváltképpen hogy láták, hogy az Szilágyi népe az egész gyülést 
környül vötte vala. És előjőve Szilágyi Mihály és a gyülésnek 
közepin megálla és ekképpen kezde szóllani: Tudjátok, Urak! 
hogy királyunk meghólt, ezért jöttünk immár egybe, hogy 
királyt válasszunk magunknak, mert király nélkül semmi- 
képpen nem lehetünk. Ha sokáig mulatunk az választással, 
nem jó, mert ki imide szóll, ki amoda és nem leszen a dolognak 
vége. Minekutánna a királyi mag az Máriában elfogyott, és 
immár erre kénszerittöttünk, hogy idegen nemzetektől kul- 
dulnunk kell királyokat, münémü nyavallyában és nyomoruság- 
ban löttünk legyen, azt minnyájan jól tudjátok. Olyan árva- 
ságra jutottunk immár, hogy nem tudunk hová folyamodni 
és kinek bátorsággal adhassuk királyságunkat. Igy vólt a 
cseheknek is dolga. De hogy az ő királyi birodalmok meg ne 
nyomorodnék, önnen közülek választanak királyt magoknak 
a Pogiebrádi Györgyét. Ők immár nyugodalomba vadnak. 


Mü is ezokáért azoktól tanoljunk. Ha mü ezokáért az 
gubernátor fiát, az Hunyadi Mátyást mümagunknak királlyá 
választjuk, ugy tetszik énnékem, nem lészen gonosz. Ezokáért 
ez az én szóm, hogy ezt válaszszuk. Mert miképpen hogy az 
attya megszabaditotta az országot mind külső, mind belső 
ellenségektől, azonképpen a fiának birodalma alatt is nyugo- 
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dalomba lehetünk. Meghidjétek, Urak! nem messze távozik 
az attyának nyomdékától. Aminémü hálaadással kedig min- 
nyájan tartozunk az ő jámbor attyának, ki-ki meggondolja. 
Undokul megöltétek az ő jeles fiát, az Hunyadi Lászlót, azt a 
vétket eltöreljétek mostan a másik fiának királlyá választásá- 
val. Ha valamit véleködtek felőle, hogy üdővel bosszut kezdene 
állani rajtatok a báttya, az Hunyadi László haláláért, im én 
kezes lészek érötte erős hittel, hogy meg nem emléközik arról. 
Ezokáért kérlek és intlek minnyájan tüteket, hogy ezt az 
Hunyadi Mátyást válasszátok e mai napon magyar királlyá. 


Mikoron Szilágyi elvégezte vólna az ő hosszu beszédét, 
engedni kezdének és dícsírik vala a Szilágyi beszédét, hogy 
mindenekbe igazat mondott vólna. De kérik vala ezen, hogy a 
második napra halasztanák az választást és ekképpen csen- 
dességben ebbe marada a dolog. A pártos urak alattomba 
szömbe lőnek Szilágyival és az ő társaival és megjelenték azt, 
hogy félnek az Hunyadi Mátyásnak bosszuállásától. Szilágyi 
felele felőle. Ugy engedének azután minnyájan az választásnak 
és kötést tőnek egymással. 


Másod napon esmét minnyájan egybe gyülének és nem sok 
tanács után kihozák az ortályt az uraknak tanácsából, hogy 
Hunyadi Mátyást választották vólna magyar királlyá. És az 
egész gyülés fel kezde kiáltani: éltesse az Isten Mátyás királyt 
és nagy örömbe és vigaságba lőn az egész község és mindenütt 
énekszóval dícsírik vala Istent. 


Vala kedig Hunyadi Mátyás csak tizenhét esztendős, mi- 
koron királlyá választák. Ennekokáért ugyan azon gyülésbe 
végezék azt, hogy gubernátora lönne a királynak az ő ifju 
vóltáért, az országnak nagy gondjaiért. Azokáért az egész 
gyülés gubernátorrá választá a király mellé Szilágyi Mihályt, 
hogy öt esztendeig a gubernátornál vólna minden hatalom, és 
úgy szállana az egész országnak birodalma a királyra. Mert 
ő is az öt esztendőbe megérnék az ő üdéje szerént. Ekképpen 
adák ezokáért Szilágyi Mihálynak a gubernátorságot, és őtet 
rendelek arra, hogy az új királynak behozására gondja lönne. 


[Mátyás hazajövetele.] 


Szilágyi Mihály, az gubernátor, egy levelet ira és egy 
folyó követtől küldé azt a cseh királynak, az Pogiebradi György- 
nek és abban megjelenté néki, hogy a magyarok királlyá válasz- 
tották vólna az Hunyadi Mátyást és kéri vala őtet, hogy meg- 
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készitené őtet és az végekbe küldené, a saczolás pénzről [váltság- 
díj] gondot akarna ő viselni. 


Mikoron ezokáért a vacsorán néki hozták vólna a cseh 
királynak Szilágyi levelét és megolvasta vólna azt, Hunyadi 
Mátyás ott ül vala az asztalnál a vacsorán, majd az utólsó 
helyet tartván és a király felhivá őtet és a főhelyre ülteté 
melléje. Mátyás e szokatlan dolgot látván, igen csodálkozik 
vala rajta és nem győze eleget ámélkodni, fél is vala egy felől, 
hogy ez valami küssebbségére ne lönne néki végre. Végre meg- 
kérdé a királyt: miért cselekednék véle ollyan szokatlan 
módon? A király mondá néki: hogy csak önnek vigan, az 
vacsora után jó hirt akarna néki mondani. Veszteg halgata az 
ifju és rakva vala a szüve ámélkodással, reménséggel, emellett 
félelemmel is és nem ehetik vala. 


Azonközbe Szilágyi Mihály elbocsátá a gyülést és az urak 
mind Budára gyülének, hogy megvárnák az uj királyt. És 
Szilágyi Mihály beméne a kápolnába és nagy sirással kiásatá 
az Hunyadi László testét, hogy az ő huga gyermeke, az uj 
királynak a báttya ott ne fekünnék a gyilkosok és az árulók 
között és vivé őtet be Erdélybe az ő attya koporsója mellé 
nagy tisztességgel. És annakutánna úgy kezde a Mátyás király- 
nak behozásához nagy hamarsággal. Mert még azon télben, 
minekelőtte elolvadna a gyég, siete őtet behozni. Mert melléje 
vévé az Vitési Jánost [Vitéz Jánost], az váradi püspeket, a 
Székely Tamást, Rozgoni Sebestyént, a Kanizsai Lászlót és a 
Pangráczot. Esmét a Szokoly Pétert és a Csanádi Jánost, ki 
hadnagya vala a Szilágyi seregének. 


És Esztergomnál által menének a gyégen a Dunán és fel- 
menének a morvai határba. Az útból gyakorta követeket kül- 
denek az cseh királyhoz és kérik vala őtet, hogy jó üdéjén 
készülne és hozná a királyt az határba és megigérik néki a 
saczoló pénzt. 


Azonközbe vacsora után az Pogiebrádi György, a cseh 
király, mikoron Hunyadi Mátyás ollyan csodálkozásba vólna, 
amint oda fel megmondottam, a kertbe hivá Hunyadi Mátyást 
és ott monda néki: mit adsz énnékem Mátyás és nagy jó hirt 
mondok tenéked, mellynek igen örülsz? megadod-e énnékem, 
amit tőlled kévánok? Felele Mátyás: mit adhatok, holott 
fogoly vagyok? Nagyobb örömet nem mondhatnál énnékem, 
mintha megszabaditanál e fokságból. Ezért örökké hálaadó 
lönnék te Felségednek és mindent adnék, amit adhatnék. És 
monda a király néki: Üdvöz légy Mátyás, magyari király: 
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üdvöz légy magyaroknak felséges fejedelme, kit csodaképpen 
választott az Ur Isten, mert a magyarok a Rákosra egybe- 
gyülvén, tégedet választottak magyari királynak, nézvén a te 
atyádnak jámborságát és az ő sok jótéteményit. Isten vólt 
veled és csak ő oltalmazott meg. 


– Ezokáért felséges Mátyás király, kérlek tégedet, kötést 
tegyünk egymással és erősitsük azt az én leányommal való új 
házassággal és egyenlő tanáccsal és segitséggel mególtalmazzuk 
a két országunkat; mert hidjed, hogy háborúk az emberek- 
nek elméi, és némellyek igen tisztességkivánók, a községnek 
akaratja is igen hajlandó. Ezokáért e mai napon néked aján- 
lottam az én leányomat, hogy az legyen házas társod, mert 
méltó is arra, hogy az legyen és hogy annak általa megerősit- 
tessék müközettünk a kötés; eggyütt birjátok az országot 
nagy szeretetbe. Utólszor, ídes fiam Mátyás! im szabad légy. 
Isten nagy és kazdag országot adott tenéked, engemet kinálta- 
nak a saczolásban hatvan ezer forinttal te érötted, megengedjed, 
hogy azt elvehessem, hogy abból megtóldhassam a menyeköző- 
nek nagy kölcségét. Im nincsen még három hólnapja a László 
király halálának és mind kettőnket a kegyelmes Isten királlyá 
tőn; engemet a cseheknek, tégedet a magyaroknak. Nagy 
csoda dolog ez. Nagy hálaadással tartozunk mind ketten az 
Istennek. 


Ezeket meghallván Hunyadi Mátyás, mindenekbe enge- 
delmes lőn nagy örömmel a Pogiebrádi Györgynek ő kiván- 
ságinak és igen megköszöné néki és jó hit alatt megigéré néki, 
hogy mind atévő akarna lenni. 


Azonközbe juta Szilágyi Mihály az urakkal és nagy sereggel 
Stratnicza városba, melly az Morva vizének partján vagyon és 
estve oda jutván, táborba szállának. Az Morva viz kedig meg- 
osztja egymástól Morvaországot és Magyarországot. Szinte 
akkoron találkozék oda jőni a cseh királynak is az Mátyással 
és az is táborba szálla a tulsó parton. 


Másod napon mind két felől szépen felkészülének és mind 
a két sereg az viznek partjára juta, eggyik innét, a másik tul. 
A tulsó seregben a csehek közzül kijöve az Hunyadi Mátyás 
és előálla a parton és megmutatá magát a magyaroknak; 
innét az egész sereg minnyájan a magyarok térdet főt hajta- 
nak néki és üdvezlik vala őtet mint magyari királyt. És nagy 
vigasággal kiáltani kezdenek és az új királynak minden jót 
kivánni, annakutánna dobokat ütének és minden trombitákkal 
örömet fuvának egy egész óráig. És hallják vala az ő vigaságos 
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kiáltásokat nagy messze földig. Annakutánna ugy menének 
az urak szömbe egymással két felől. És mikoron immár szömbe 
állanának egymással, előálla az Vitési János, az váradi püspek 
és az magyaroknak és az egész országnak nevével nagy szép 
orációt és beszédet kezde és ekképpen szólla: 


– Üdvöz légy, Mátyás! magyari király, kit az egyenlő 
választás a magyarok közett királlyá tött minden ellenmondás 
nélkül, mind a tanács, mind az urak, mind a nemesek, mind 
az egész község. Üdvöz légy a magyar népnek egyetlen egy 
reménségek. Üdvöz légy a szent Hunyadi nemzetségnek egyetlen 
egy maradékja. Isten adja, hogy a te királyi birodalmodnak a 
kezdeti igen jó szerencsés legyen és az egész keresztyénségnek 
előmentére. Könyöreg tenéked a te Magyarországod, hogy 
siess hozzájok és fogd kezedbe az birodalomnak szigyelit, hogy 
igasságba legyen birodalmod a te országodnak nagy kiterjesz- 
tésére. Münémü szűvvel legyenek a te magyarid hozzád, ebből 
veheted eszedbe, hogy mind hátra hatták az magokat kináló- 
kat, régi, nagy, gazdag és hatalmas fejedelmeket, és tégedet, 
ifjat, választottanak magoknak királyul. Megemléköztenek a 
te jámbor atyádnak emberségéről és vitéz vóltáról és ugyan- 
azon jóságokat keresnek te benned is. És ugyan igen reménlik, 
hogy mind azokat megtalálják te benned. 


Az egész ország is igen megköszeni a felséges királynak, 
Pogiebrádi Györgynek, hogy az ő szerelmét ebben is meg- 
mutatta a magyari nemzethöz, hogy tégedet kitekert a németek- 
nek kezéből, hogy oda ne vesznél, és megtartott tégedet ő 
magoknak. Örökké meg akar az magyari nemzet emléközni 
nagy hálaadással ez ő nagy jó tétéről. Mostan kedig jelen meg- 
ajándékozza őtet a magyari nemzet ez arany sommával és 
terhével és kéri őfelségét, hogy jó néven vegye: innét tova 
többel akarja őfelségét meglátogatni. E mellett örökké való 
barátsággal kinálja a tisztességes cseh nemzetet. És valami- 
ben elvégezte a felséges király az Pogiebrádi nemzettel az ő 
dolgát, a mi felséges királyunkkal azt meg akarja a magyari 
nemzet megállani mindenekbe. Ezt is minnyájan a magyarok 
igen megköszenik a felséges királynak, hogy ollyan szép készü- 
lettel, és ollyan dűszes sereggel, nagy tisztességgel ide hozta 
a mi felséges királyunkat, mellyet kiváltképpen minden tisz- 
tességes hálaadással veszünk őfelségétől. Ennekokáért könyör- 
günk tü Kegyelmeteknek, hogy nékünk bocsássátok a mi fel- 
séges királyunkat és megtartjuk hivséggel a kötést, mellyet 
tü Kegyelmetekkel tött. 
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Mikoron az váradi püspek elvégezte vólna az ő beszédit, 
mindjárt nagy sok kincsekkel alájöve az vizen az Mátyás 
király a magyarokhoz és véle jöve a cseh király fia, Viktorinus. 
És mikoron általjöttenek vólna, magoknak lőnek; és Mátyás 
király meghagyá, hogy néki adnák a saczoló pénzt. És méglen 
megolvasnák a pénzt, Mátyás király szépen szólla az magya- 
roknak és megköszené nékik, hogy meg nem utálták vólna az 
ő ifjúságát, hanem királlyá választották vólna és megigéré 
magát, hogy az ő életét nem akarná kimélleni az országért; 
erre is igéré magát, hogy erősen meg akarná őrüzni a kötést, 
mellyet a magyarok képében tött vólna a csehekkel, ezt is 
igéré a cseheknek, hogy mind a két nemzetet egyenlő böcsü- 
letbe, tisztességbe akarná tartani mind éltig; erre is igéré 
magát, hogy mindenekben az jámbor attyának nyomdékait 
akarná követni és hogy az ő reménségeket semmiben nem 
akarná csalni és a beszéd közett megtölének szömei könyvekkel 
és tovább nem szóllhata. 


A csehek kedig azt fogadák, hogy ők is meg akarnák állani 
a kötést mind éltig és a magyarokat szeretni és böcsülleni és 
minden segitséget igérének a magyaroknak a szükségnek 
üdejére. 


Mikoron kedig a saczoló pénzt megolvasták vólna, egymás 
kezét fogak a magyarok és a csehek és megerősiték a kötést 
önközettek. Annakutánna Viktorinus, a király fia megelelgeté 
a királyt és cseheket rendele, kik elkisérnék őtet Budába; és 
nagy örömmel és sirással válának és bucsuzának el egymástól. 
És Viktorinus, a király fia, által méne az vizen. 


A magyarok felvévén királyokat egyenest alásietének vele 
Buda felé. Az uton mindenütt nagy örömmel várja vala őtet 
a község és jót kévánnak vala néki az Istentől és előmentet 
az ő királyi birodalmának. A seregbe kedig az úton nagy ember- 
séggel és nyájassággal viselé magát mindenhöz, nagy vig és 
jó kedvet mutatván mindenekhöz. Mikoron szinte Húshadjad- 
ban Esztergom felé a Dunára jöttenek vólna, immár röpedezni 
kezdett vala a gyég, de mégis a seregnek nagyobb része által 
méne a Dunán a királlyal, a többi kedig alá tartának Pestre. 
Mikoron másod napra elközelgettek vólna Budához, a püspekek 
és minnyájan az urak kijövének Budáról, azokkal is a budai 
biró és az egész tanács. A papok is kijövének proczessióval, 
hordozván képeket, és mindenféle egyházi szörszámokat, és 
énekeket mondván. A sidók is kijövének, hordozván a tör- 
vénnek két tábláját. 
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A kapu előtt menyezet alá fogák a királyt és a biró az 
egész tanáccsal és várassal supplicála néki, hogy az ő tör- 
vényeket és régi királyoktól nyert szabadságokat megconfirmálná. 
És megconfirmálá azokat esküvéssel. Ugyanezent igére eskü- 
véssel az uraknak is, minek előtte bébocsátanák őtet az várba. 
Mikoron bejött vólna az várasba, mindjárást bévivék őtet 
Boldogasszony egyházába. És mikoron a tanácsház előtt el- 
menne, kiáltani kezdének a foglyok, kiket a kincstartó meg- 
fogatott vala az előtt való üdőkben, és mind megszabadítá 
azokat. Mikoron a templomba bement vólna, az Ur Jézus 
Krisztusnak és az Boldogasszonynak hálákat ada és fogadá- 
sokat tőn, hogy az ő szolgálatjokban mindenkoron akarna 
foglalatos lönni. 


A templomból felvivék őtet az várba és az úton nagy 
vigasággal lőn mind az egész nép, mind az urak, mind a nemesek, 
mind az várasbéli fő népek, mind az egész község, és Istentől 
minden jót kivánnak vala az uj királynak. Mikoron az várba 
bément volna és letelepedett vólna, nem sok nap mulva az 
ország dolgaihoz kezde, hogy azokat szépen elrendelné és le- 
csendesitené. És az ő választételin minnyájan csodálkoznak 
vala és minnyájan dícsírik vala az ifjat, hogy mindenbe az 
királyi méltósága szerént viselné magát; még azok az urak 
s, kik irigységből ellenzették vala az ő választását, dícsírik 
vala őtet és hozzája hajlának. 


Szilágyi Mihálynak röttönetes históriája. 


Az üdőbe az irigy fandarlók annyira hozták vala az nagy 
Szilágyi Mihály dolgát a király előtt, hogy annyira haragutt 
vala reá, hogy meg akarja vala öletni, ollyan fő embert, önnön 
rokonát, ki ennyi sok jót cselekedett vala véle. Ebből eszedbe 
veheted, micsoda oskola légyen az udvar, és mint kelljen em- 
bernek az fejedelmeknek jó akaratjokba bizni. Az okát nem 
tudjuk, miért haragutt vólt olly igen reá. Némellyek azt mond- 
ják, hogy az jámbor Szilágyi Mihály ólálkozott vólna a királyi 
birodalom után, de semmi, mert elvehette vólna azt, mikoron 
a gyülésbe az egész ország megkinálá őtet véle. Némellyek 
ezt mondják az okának lenni: hogy ő az országnak rendelésé- 
ből gubernátor lévén, gyakorta és sok dolgokért dorgálta légyen 
Mátyás királyt és nem mindenekben szájára bocsátta. Mert 
igen jámbor és igen kemény ember vala a Szilágyi Mihály. 
A király kedig ifjú, furcsa, nagyakaró és egy mindenre kész 
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vala. Mellyből fél vala az jámbor Szilágyi Mihály, hogy ollyant 
ne inditana az ő felfuvalkodásából és hertelenkedéséből, hogy 
annakutánna kurczot vallana miatta és nagy szemérembe 
hozná magát és mind az ő egész nemzetségét. 


A király levelet ira Szilágyinak és kéré őtet, hogy a Tisza 
mellé jőne, mert igen nagy dolgokról kellene egymással szól- 
niok. Mikoron Szilágyi a Tisza mellé jutott vólna és senkitől 
semmit nem félne, hertelen reá küldé Mátyás király az ő seregét 
egy faluba és megfogatá őtet. Igen csodálkozik vala Szilágyi 
Mihály rajta, mit művelne az ő rokona, huga gyermeke, Mátyás 
király; az egész nép kedig megbódula rajta, és minnyájan el- 
ámélkodván mondának: mi patvart cselekedik a király? igy 
kell-é füzetni az jámbor rokonának az ő nagy jótéteit? bezzeg 
undok dolog ez. A királyi méltóság és dücsőségért ekképpen 
kell-é foksággal füzetni az jámbor rokonát? Ördeg vigyen el 
ollyan dolgot! 


A Szilágyi Mihály kedig nagy bánattal önmagába panaszol- 
kodik vala mondván: Oh bolondságoknak bolondsága! Oh 
balgatog ifju, hogy nem veszed eszedbe, hová és melly nagy 
szégyenbe visznek ez gonosz, irigy és áruló fondorlók? Nem 
bánkódom az önnen veszedelmemen, mert én immár eleget 
éltem, tisztességem elég vagyon. De te rajtad bánkódom, hogy 
a te királyi nevedet igy fertezteted és szidalomba hozod minden 
embereknél. Én semmi gonoszt nem cseleködtem, méltatlan 
műveléd ezt rajtam. De az igaz Isten megbüntet tégedet ezért. 
Hallván ezt Mátyás király, meghagyá, hogy Szilágyi Mihályt 
fogva vinnék Világos várába és hogy meghadnák a porkolábok- 
nak, hogy ugy őrűznék ezt a foglyot mint a két szömeket. 
A porkolábok, eggyik Lábatlan Gergely, a másik Daczó György, 
fokházba rökeszték a Szilágyi Mihályt és darabantokat helyezé- 
nek a fokháznak ajtaja eleibe. De mindennap jól tarták őtet, 
mint ollyan jeles szömélyt. Szilágyi Mihály könyörge a por- 
koláboknak, hogy engednék néki az ő régi szakácsát, ki az ő 
szája űzére tudna fözni; megengedék azt néki. 


De evvel nem lőnek még csendesek az Szilágyi Mihálynak 
irigyi és árulói, hanem naponként halálra kezdének őtet vádlani 
és reá vivék az ifjunak furcsa elméjét. És levelet ira a por- 
koláboknak, hogy fejét vönnék a Szilágyi Mihálynak. A por- 
kolábok tanácsot tartának egymással, mert irtóznak vala 
ollyan jeles embernek fejét vönni és olly hitvánul elveszteni. 
Elküldének ezokáért egy fő embert a királyhoz, ki a király 
szájából meghallaná, mit akarna cseleködtetni a Szilágyi Mi- 
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hállyal. Végre az Lábatlan Gergely ő maga méne a királyhoz. 
Mikoron ezokáért a fő porkoláb oda vólna a királyhoz, a Szilágyi 
Mihály szakáccsa gondolkodni kezde az urának megszabadítása 
felől és szólla három társaival, a Szilágyi szolgáival. És egy 
napon reggel nagyon kezde kiáltani: rajtunk a törökek (mert 
Világos vár a vége felé vala), hamar, hamar, minden ember 
fegyvert fogjon! Minnyájan az várba elhivék kiáltását és mind- 
járt felrezzenének és felfegyverközvén, kifutamának az vár 
eleibe, hogy ott ellene állanának a töröknek. A szakács negyed 
magával utánnok ballaga és bézávárá utánnok a kaput és a 
kapuba levágának egynyihányat a darabontokban. És fel- 
törvén a fokházat, kihozá az urát, Szilágyi Mihályt, és az várat 
kezébe adá. 


Akik kimentenek vala a törökek eleikbe, látván, hogy 
senki nem vólna, vissza kezdének térni az vár felé. De ime 
a kapu betéve vala és Szilágyi Mihály kiparancsol vala belőle. 
És mikoron az várra erővel kezdenének támadni, lövésekkel 
hátra hajták őket és onnét elpironkodának. Mikoron ezokáért 
ekképpen Szilágyi Mihály kezébe vötte vólna az Világos várát, 
paraszt népeket hivata belé és azok által rakatá az várat éléssel. 
És alattomba elkülde mindjárást az ő hív barátaiért és az ő 
népeiért és azokkal megerősité az várat. Annakutánna ő maga 
Szilágyi Mihály nagy csendességbe marada és semmiben nem 
ügyeközék bosszút állani a királyon, hanem mind az Alfölden 
forga és megoltalmazá a végeket a törökektől és nem körüle 
többszer az udvarba. 


Mikoron immár megszabadult vólna: követet bocsáta a 
királyhoz és megizené néki, hogy sokkal többel tartoznék az ő 
szakácsának, hogy nem mint a királynak, az ő rokonának; 
miért hogy ez hamissan és méltatlan őtet a fokházba rekesz- 
tötte vólna, de amaz kiszabadította volna őtet, kinek soha semmi 
jóval nem vólt vólna. Mellyből erre dicséretes hálaadó név, 
amarra kedig örökké való hálaadatlan név szállott vólna. És 
Mátyás király igen szégyenli vala ezt, és ebből tanólla, hogy 
nem kellene mindjárást egy fejedelemnek az fandarlóknak 
szavát bevenni és fogadni. 


Mátyás király viszontag levelet íra Szilágyi Mihálynak és 
fedelét szabá az ő cselekedetének, mondván: én is meghadtam 
vala, hogy immár elbocsátanának a fokságból, de bizony nehez- 
lem azt tőlled, hogy énnálamnál fellyebb becsüled a te szaká- 
csodat. Hogy ez te rajtad esett, némelly emberek annak okai, 
kik nem jól éltének az én ifjúságomnak gyenge vóltával és az 
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én királyi birodalmomnak a kezdetivel. De ne hidjed, hogy 
valami gonosz szándékkal vóltam vólna hozzád, mert minden- 
koron meg akartalak böcsülletni, mint rokonomat, ki ennyi jót 
tött velem. De a te példáddal meg kellett az én királyi méltó- 
ságomat megerősítenem. Mert egynyihányan a daczos urak 
közzül megtanóltanak engemet ő királyokat becsülleni, látván, 
hogy tégedet, ollyan fő embert és rokonomot nem kiméllette- 
lek. Ez okáért meg ne háborodjál ezen, hanem minden jót 
reményelj felőlem. Rövid napon nagy tisztességgel megengesz- 
tellek és az előbbeli tisztességedbe ültötlek. 


Mert a király napot tött vala Szilágyi Mihálynak, mikoron 
a Tisza mellé jöne, mert ő is oda akarna menni és meg akarná 
őtet engesztelni. A király ez okáért lőn a Tisza parton innét egy 
faluba, mellynek Várkon neve; Szilágyi Mihály kedig tul lőn 
a tulsó parton Tisza Varsánt. A Tisza parton ezokáért egynyi- 
hányszor egybe gyülének ketten csak egynehányad magokkal 
és úgy beszéllének egymással. Előszer nagy sok panaszolkodás- 
sal kezdének egymással vetélködni és sokképpen megmenték 
egymást. Végre megköveték egymást és megbocsátának egy- 
másnak és sirván örökké való kötést tőnek egymással a püs- 
pekek és a hadnagyok előtt. 


Az erdéliek megbolondulnak. 


Az erdélyiek elszakadván Mátyás királytól, új királyt 
választottanak vala magoknak. Az moldovaiak is elszakad- 
tanak vala tőle és az ő vajdájakhoz, az István vajdához ragasz- 
kodtanak vala. Egy Veres Benedek vala Erdélybe, egy kazdag 
ember, az indította vala az ujságot az országba. Vajda vala 
kedig egy Szentgyörgyi János, jeles úr nemzetből való. Az el- 
szakadásnak kedig oka ez lőn: hogy Mátyás király sok hadakat 
viselvén, nagy sok ostor adókat vet vala az országra és a sok 
saczoltatásnak és rovásnak nem lőn soha vége. Ebből a nagy 
nyomorúságokból indíttatván az Veres Benedek, inteni kezdé 
a vajdát, hogy felvönné a fejedelemséget, mert Mátyás törvény 
szerént való királyból tiránnussá és kegyetlen kóborló lett 
vólna, ki nem tartana senkit szabadságába, hanem mindent 
megfojtana az ő kévánsága és akaratja szerént, minden törvény 
és igazság ellen; ezokáért elunta vólna az ország az ő nagy 
kegyetlenségét. Ezekből kénszerittötnének más fejedelmet 
magoknak választani. Miért kedig hogy látnák, hogy senki az 
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vajdához nem vólna hasonló, ezért örömest akarnák minnyájan 
őtet uralni. 


Mikoron az Veres Benedek és a több nemesek elvégezték 
vólna ezt a dolgot az vajdával, hogy beléengedett vólna, mind- 
járást az várasokhoz kezdének és azokhoz kezdének követeket 
bocsátani, kérvén őket, hogy elhajlanának a királytól. Ez 
kedig őnekik üdegen vala, hogy ellene támadnának a király- 
nak, de miért hogy az vajda és a nemes urak ollyan nagy sza- 
badságot igérnek vala nékik, ők is engedének belé. De mikoron 
a követek Brassóba mentenek vólna, a brassai tanács nem 
férhete egybe egymással. Mikoron egynyihány napig veszédte- 
nek vólna egymással, ezen megegyenesedének végre, hogy hinák 
fel a plébánost. Valami tanácsot adna nékik a plébános, azon 
maradna meg mind a két fél. Felhivák ezokáért az ő vén 
plébánosokat a brassaiak a tanácsba és eleibe adák a dolgot. 
A plébános monda: Szerelmes uraim és jó fiaim! minnyájan 
azt valljuk, hogy a Szent Pál Istennek igéjét irta minékünk. Ő 
azt mondja Róm. 13.: «Minden fejedelem Istentől vagyon. 
Valaki a fejedelem ellene támad, Istennek rendelése ellen 
támad.» Valaki ezokáért az Istennek rendelése ellen támad, ez 
bizony nem jól jár, mert Isten annak ellensége. Ha Mátyás, a 
mü királyunk meggonoszult és igen megnyomorgat bennünk: 
tehát Istennek ostora. Mü engedelmesek legyünk és váltig szen- 
vedjünk. De hogy királyunk ellene támadjunk, ez nem én 
tanácsom. És felkele, és kiméne az ajtón. 


Ezt a tanácsot hallván a brassaiak, nem akarának egyet 
érteni a több várasokkal. A királytól sem akarának elszakadni 
hanem magoknak maradának. A több városok mind feltámadá- 
nak a nemességgel a király ellen és majd ugyan erővel királlyá 
tövék az János vajdát. 


Hallván ezt Mátyás király, mindjárt meghagyá Szilágyi 
Mihálynak és az Ujlaki Miklósnak, hogy az végekben vigyáz- 
nának a törökek ellen. Ő maga kedig melléje vévén az Ország 
Mihályt, az nádorispánt, beindula hamarsággal Erdélybe nagy 
sok urakkal és nyólczezer lovaggal és négyezer drabanttal; 
a több népet adá Szilágyi Mihálynak és az Ujlaki Miklósnak az 
Alföldre. 


Méglen Mátyás király beméne Erdélybe, addig Szilágyi 
Mihály megszállá Zoiniczot. Hallván ezt a török, mindjárt fel- 
jöve. Hallván ezt Szilágyi Mihály, elszálla Zoinicz alól és Pozsa- 
zsin mellett szálla táborba, melly hely harminczezer lépésni 
földint vagyon Szenderőn [Szendrő, ma Szemendria] alól. A török 
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nagy néppel reá jöve, de Szilágyi szégyenli vala visszaléptét, 
ezokáért szömbe viva a törökekkel. Az Alibék és Skender, 
annak attyafia, a két szárnyán valának. Látván ezokáért, hogy 
kevesen vólnának a keresztyének, környül fogak őket és viadalt 
tartának mind két felé. De a keresztyének elbágyadának a 
nagy vivástól és futásra vévék a dolgot. Látván Szilágyi Mihály, 
hogy az ő népének a nagyobbik része elveszett vólna és hogy a 
többi elfutnának, ő nem akara elfutni, hanem kevesed magá- 
val a törökek közükben öklele és erősen vív vala, és ott fogva 
esék az Lábatlan Gergellyel egyetembe. Mindjárást fogva vivék 
Konstanczinápolyba. Török Császár parancsolá, hogy minda- 
kettőnek fejét vönnék. Fejét vövék ezokáért előszer Szilágyi 
Mihálynak. Mikoron Lábatlan Gergelyt is kihozták vólna, egy 
török kéré azt a császártól, hogy a fiát megváltaná érte az 
magyaroktól; így menekedék meg az Lábatlan Gergely. 


Hallván ezt Mátyás király, hogy odaveszett vólna Szilágyi 
Mihály, az ő rokona, igen bánkódik vala rajta mind az urakkal 
és monda a király: nagy kárt vallott egész Magyarország ez 
embernek elveszése miatt. És annakutánna nagyon siete be- 
menni Erdélybe, mert fél vala ettől, hogy az országbéliek elkez- 
denék előtte foglalni a szorosokat, ahol bemehetnek az országba. 
Azokat ezokáért előszer akará elfoglalni. Másod napon annak- 
utánna béére a széles földre. Nem messze a táborhoz elöl találá 
őket az ország serege. Az istrázsa megkérdé őket: ha e szán- 
dékba vólnának, hogy víni akarnának az magyari király ellen? 
Felelének minnyájan: mü minnyájan ahoz készültünk, hogy 
fejenként könyöregjünk az országnak törvényei és szabad- 
ságaiért, nem arra készültünk, hogy a király ellen akarnánk 
támadni, avagy víni, mert rutságos dolog vólna ez és igen 
iszonyú. 


Mikoron ezt meghallották vólna, kik az újságot támasz- 
tották vala, megijedének és kioroszkodának a seregből és haza 
futának. Mátyás király beljebb méne azok ellen, kik ellene tá- 
madtanak vala. És másod napon oda érkezék az néppel, hol a 
pártolóknak serege hált másod napon. És a vajda mind az 
birákkal az országból eleibe menének a királynak és esedezének 
néki kegyelemért. És az vajda nagy szép beszéddel szólla és 
sokáig szólla a király előtt és veté a támadásnak okát a köz- 
ségnek busulására a nagy rovások és inségekért és minden- 
képpen megtisztitá és megmenté magát előtte. Mikoron az 
vajda elvégezte vólna beszédit és könyörgéseit a király előtt, 
mindjárást lábaihoz esék mind a birákkal egyetembe a király- 
nak. És a király megkegyelmeze nékik és megbocsátá vétkeket, 
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de kik indították vala a pártolást, azoknak nem akara meg- 
kegyelmezni. 


Annakutána Mátyás király beméne Kolosvárba. Kolos- 
várból Tordára méne. Ott mindjárást országgyülését hirdeti 
vala. Mikoron az országbeliek mind oda jöttenek vólna, trak- 
tálni kezdének az hívekről és az hitetlenekről. Akik hitetlenek 
és az uj pártolásnak okai találtatának, azokat örök számki- 
vetésbe kiűzék, napot tévén nékik, mikoron kimennének az 
országból minden marhájokkal. Veres Benedek Lengyelországba 
méne és ott lakék. Ezt mindenek igen kegyes büntötésnek mon- 
dák lönni, még ő magok is az vétkesek. Némellyek kedig a 
pártolók közzül elhallgaták a kimenést az országból az önnen 
veszedelmekre. 


Mert mikoron a király Szebenbe ment vólna, megmondák a 
királynak, hogy ott vólnának az pártolókban, kiknek meg- 
hadták vala, hogy kimennének ez országból és nem mentenek 
vólna. És a király igen megharagvék reájok és elhivatá mind- 
járást a kéncstartót és meghagyá néki, hogy mindjárást meg- 
fogatná azokat mind és az országnak törvénye szerént meg- 
büntötné őket, mint azelőtt a tordai gyülésben az elvégeztötett 
vólt. A kénestartó ezokáért eljára benne, amint a király meg- 
parancsolta vala. És az nap nyólczat fogának meg bennek: 
Gercs Pétert, Suki Mihályt, a szebeni polgármestert, Czertz 
Jánost etc. Ezeknek mind fejeket vévék a szebeni piaczon. 


Mátyás király megyen Moldovába. 


Mikoron immár a király az Erdélyországot lecsendesítötte 
vólna, Szent Katalin asszony napján kiméne Szebenből és 
Moldova felé tarta. Moldovában akkoron egy István vajda vala. 
Az is okot adott vala Erdélbe az elhajláshoz. Mert gyors és 
vitézlő ember vala. Nem akar vala ezokáért a magyar király- 
tól hallgatni, a szokott adót is nem akarja vala megadni. Miko- 
ron Mátyás király bement vólna a havasba, bevágva találá 
mindenütt a szoros utakat. Meg kelleték ezokáért az utakat 
tisztítani igen nagy munkával. Mikoron megtisztította volna az 
útakat, bevivé mind a népet az országba és Rimanvásár mellett 
szálla táborba. Ez a város palánkkal vala köritve és töltés és 
árok vala környüle. A Szeret viz foly mellette, kinek a partján 
egy favár vagyon. Ebben valának az István vajdának szolgái. 
Mátyás király első ostrommal megvévé Rimanvásárt. Hogy 
ezt meglátá István vajda, megijede és a királyhoz követeket 
bocsátván, békességet kezde járni. De nem lehete a békesség 
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közettek. Parancsolá ezokáért, hogy mind megdulnák az várost, 
annakutánna felgyujtanák. Annakutánna elmenvén az uton 
mind falukat, mind várasokat felgyujtata és nagy pusztaságot 
művele az országban. És nagy sok rabokat és barmokat hajtá- 
nak elöttek. 


Harmad napra méne a király Moldova Bányára, holott a 
püspeknek lakóhelye vagyon és ott első álomkort kelleték a 
királynak megvíni az álnak ellenséggel. Nagy szerencsén lőn a 
király ott az viadalban. A piaczon vala a király szállása a szeren, 
melly a püspek házának ellenébe vagyon, holott két utak 
megkörülik az egyházat. A több urak, püspekek és hadnagyok 
a piaczon körül valának szállásokon, hogy mindenkoron jelen 
lehetnének a királynak. Mikoron kedig a király vacsorálnék, 
hozának egy foglyot eleibe. Mikoron azt tolmács által megkér- 
dették vólna, kicsoda vólna, honnét jőne és micsoda járásban 
vólna? Nem kell, úgy monda, énnékem tolmács, mert magyar 
vagyok én, erdélyi és bejöttem mostan Moldovába, hogy fele- 
ségemnek maradékit meglássam ittbenn. Jövet az uton találtam 
tizenkét ezer oláhot, azok jőnek, hogy ez éjjel első álomkort 
megüssék a magyaroknak táborát és hogy megverjék őket. Én 
kedig ugy siettem előjőni, hogy megmondjam ezt, mert szánom 
az én nemzetemet. 


Hallván ezt a király, fenyegetni kezdé őtet, hogy lásson, 
hogy hazugságot ne mondjon. A székely monda: igazat mon- 
dok én. Ha kételködtek beszédembe, tartsatok addig örűzet 
alatt, hiszen meglátjátok annakutánna, ha igazat mondottam, 
avagy nem. Meghagyá a király, hogy örűzet alatt tartanák a 
székely embert. És meghagyá Drágfi Bertholdnak, ki a király 
sáfára vala, hogy vigan tartaná az vendéget, ő maga kedig a 
király nem övék vacsorát, hanem felkele és mindjárt egybe- 
hivá az urakat és a hadnagyokat és eleibe adá nékik az jelen 
való veszedelmet. És meghagyá nékik, hogy minnyájan titkon 
készülnének és fegyvert fognának és mindén utczákon az váras- 
ban örűzőket vete és minden kapukba. A piaczon való szegele- 
tekre a darabontokat állatá. Kétszáz régi merő fegyvereseket 
az ő szállása eleibe állata, hogy azok a két utczára vigyáznának 
és az ellenség ellen támadnának, ha azon be kezdenének rohanni. 
A több seregeket a más utczákba állatá. 


Csak alig végezte vala e rendeléseket és hogy immár első 
álomkoron vólna, jelen lőn az ellenség és három felől felgyujtá 
az várast. Nagy indulás lőn mind két felöl és nagy kiáltás. 
Az oláhok szerinszerte felgyújtván az várast, berohanának elő- 
szer a kapuknál a tűznek világosságával. A király népe készen 
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várja vala őket és minden felől ellenek támadának. És nagy 
viadalom lőn mind két felől. Két felől szörzett vala az oláh 
vajda két sereget, azok egyszersmind találának bejőni két 
utczákon a király szállására, ezek oda jővén, egyenest találá- 
nak az álló seregre a fegyveresekre, kik a király szállása előtt 
állnak vala; nagy viadal lőn ott és nagy sok oláhok hullának 
el ez viadalban. Mert fő-fő népek valának ebben a seregben, 
tudnia-illik, Ország Mihály az nádorispán, a két erdélyi vajda, 
Csupor Miklós és Pánkrácz János; Bánfi Miklós, Báthori 
István és több urak. Ezek minnyájan erősen vivának és kivá- 
gák az oláhokat a piaczról. Mert a piaczon mint egy várba 
valának. Mintegy éjfélkort annakutánna ugy kezdének hátat 
adni az oláhok és a magyarok rajtok lőnek és sokat a tüzbe 
kergetének, sokat kedig levágának bennek, sokat is megfogá- 
nak közülek. Vagy négy ezeren elszaladának az várasból, a 
többit mind az várasba levágák őket. 


Mátyás király azon éjjel nagy szorgalmatosságba vala. 
Hol az ő szállása előtt való álló seregben erősen viv vala az olá- 
hokkal, hol az utczákban forog vala és rendbe üti vala a serege- 
ket, hol biztatja vala az vitézeket, hol feddik vala a félelme- 
sekre, hol megsegíti vala azokat, kiknek szükség vala. És 
ekképpen tartá meg az ő népét. Mikoron megvirradott vólna, 
ime tehát mind az egész váras rakva fekszik vala hólt testekkel. 
És hét ezernek találák a meghólt oláhoknak számát. A magya- 
roknak kedig tizenkét száznak: a többi nagyobb részre mind 
sebesek valának. Sőt Mátyás király ő maga is sebes vala, mert 
egy nyilat lőttek vala az hátába nem messze az háti gerénczhöz. 
Hogy a nyilat kivonta vala, benne maradott vala az vas a tes- 
tébe. Négy egész esztendeig mind vesződött véle annakutánna, 
méglen kiveheték azt belőle. Bizony kézzel kellé azon éjjel 
mególtalmazni a magyaroknak az ő életeket, mert nagy szeren- 
csébe forga az ő dolgok. És mikoron szerinszerte mind felgyuj- 
tották vólna a falukat és az várasokat és mind eldulták vólna 
az országot, a király visszaindula kornyadozván a sebnek fáj- 
dalma miatt és Erdély felé kezde tartani és karácson innepire 
Brassóba jöve. Brassóba lévén, ott kegyetlen halállal megölete 
némellyeket a pártolókban. Az Brassó várasát kedig szép privi- 
légiumokkal megajándékozá, miért hogy azok veszteg maradta- 
nak vala és nem támadtak vala a több várasokkal a király 
ellen az uj király mellett. Az Michne vajdának is, ki az havas- 
elvő vajdának féle vala, ott fejét véteté. 


Annakutánna parancsolá a kéncstartónak, hogy a több 
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pártolókat, kik fogva valának, tudnia-illik Székely Mihályt, 
Alárdot, Vizaknai Miklóst etc. Kolosvárra vinné és ott szolgál- 
tatná a törvényt reájok. Kéncstartó ezokáért Kolosvárra hozá 
őket és ott utczánként tüzes fogókkal szaggattatá őket és annak- 
utánna fejeket véteté. Ez kénzásért olly igen megijedének a 
több pártolók, hogy minnyájan kiszökének az országból, ki 
Lengyelországba, ki Oláhországba etc. Az ő marhájokat és 
jószágokat mind elfoglaltatá a király. 


Még Erdélbe vala Mátyás, hogy elhozák néki az István- 
nak a moldovai vajdának levelét, mellyben erősen könyöreg 
vala néki, hogy kegyelmes lönne hozzá és megbocsátana néki 
az ő vakmerő bolondságát. És megvallá a király előtt, hogy 
méltó eset vólna rajta ez a nagy büntötés. A király fél kedvvel 
tőn választ néki. Mindazonáltal megigéré ezt néki, ha engedni 
akarna a magyar koronának és a megbékéllésnek igaz módját 
keresni, még vólna valami út a kegyelemhöz. De ha ezt nem 
akarná művelni, üdő lenne még a bosszúállásra. 


Az kenyérmezői diadalomról a törökek ellen. 


A kémek eljövének és megmondák Mátyás királynak, hogy 
igen sok törökek gyülének Szenderőn. De senki nem tudná, 
hová vólna ügyeközetek. Hallván ezt Mátyás király, mindjárást 
alákülde az Alföldre és megerősitteté az végeket, hogy ha be- 
akarnának száguldani Magyarországba, mindjárást ellenek áll- 
nának. És folyó követet bocsáta Báthori Istvánhoz, ki akkoron 
erdélyi vajda vala és a Kinizsi Pálhoz, ki temesvári ispán vala 
és megüzené azoknak, hogy készülnének és vigyáznának a 
törökek Szenderőnél és nem tudná senki, melly felé kezdének 
szegni és meghagyá nékik, hogy ha arra kezdenének menni, 
jól vigyáznának és megsegítenék egymást. 


Hogy megértötte vólna ezt Báthori István, mindjárást 
népet kezde gyűjteni. Ezenképpen Kinizsi Pál is Temesvár 
környül. És nem sok nap mulva eljutának a kémek és meg- 
mondák mind a kettőnek, hogy az Alibék által kezdette volna 
vetni a törökeknek seregét a Dunán és hogy inditaná azokat 
Erdély felé, tudnia-illik hatvanezer töröket. Siete ezokáért 
Báthori István és minden felől segítséget hiva mind székelyek- 
ből, magyarokból, szászokból, oláhokból és sok népet gyüjte 
egybe. És mikoron a kémek megmondották vólna néki, hogy 
bejöttenek vólna a törökek az országba és rabolni kezdették 
vólna, mindjárást ellenek inditá az ő seregét és gyakorta bocsáta 







 55


követet Kinizsi Pálhoz és megjelenté néki, hogy a törökek 
immár benn vólnának Erdélben és hogy készen rabolnának és 
kéré őtet, hogy semmit ne mulatna, hanem jötten jőne és 
hától vönné az ellenséget. Ő kedig immár indulóba vólna, hogy 
szömbe szállana vélek. Hogy ekképpen mind arczól, mind hától 
vihatnának véle, hogy annál könnyebben megverhetnék őket. 


Mikoron ezokáért a törökek bementenek volna Erdélybe 
és a végekben nem találtanak vólna senkit, minden félelem nél- 
kül beszáguldának az országba és mindenfelé kezdének rabolni 
és tüzet vetének mindenütt és mind felsietének az Maros mel- 
lett és mind rablának Gyulafejérvárig. És mikoron sok ezer 
rabokat és számtalan nagy prédát gyüjtöttenek vólna mind az 
Marosig Fejérvár ellenébe, miért, hogy által nem jöhetének az 
Maroson, vissza kezdenék menni. Báthori István utánnok 
kezde a sereggel szállani, hogy alkalmas helyt találván, megvína 
vélek. És mikoron mind utánok szállott vólna Kenyérig, melly 
falu a nagy mezőnek közepin vagyon Gyulafejérváron alól 
három mélyföldig, ott szömbe szállának a törökkel. 


És mikoron mind két felől akaratjok vólna, hogy megviná- 
nak egymással, Báthori István meghagyá, hogy misét monda- 
nának szerinszerte a táborba. Annakutánna, hogy mindén ember 
csak fenn állva felestöket önnék. És hogy minnyájan egymás 
kezére eskennének, hogy bátron egymás mellett akarnának 
víni és hogy egymást nem akarnának hadni; és hogy senki 
hátát nem akarna adni. Annakutánna egybe hivá őket az 
Báthori István vajda és szép beszédekkel szóllván, jeles prédi- 
kácziót tőn elöttek és szépen tanitá és inté mind őket és nagyon 
vigasztala őket. És mikoron ekképpen megbátorította vólna az 
ő népét, mindjárást a seregrendeléshöz kezde. Két szárnyára 
szörzé kedig a sereget. Ő maga kedig a fegyveresekkel a közepin 
marada. Hátul állata egy erős négy szögü sereget. Az jobb 
szárnyát nyujtóztatta a Maros felé, a másikat a magas hegy felé. 
A szászok elől valának az viadalra, az oláhok utánok. A magya- 
rok és székelyek utól valának. 


A törökek is ollyan képpen rendelték vala az ő seregeket 
és a nagy prédát és a sok rabokat az ő seregek megé állatták 
vala. Es mikoron egybe roppont vólna a két sereg, erősen vívá- 
nak egymással. A törökeknek egyik szárnya a szászokra rohana. 
A szászok kedig emberül állának ellene és nagy viadal lőn közet- 
tek a Maros parton. De miért hogy a szászok kevesbek valának 
a törökekhez képest, megtolák végre a szászokat és sokan 
elhullának közzülek, sokan az Marosba hajtatának. A többi az 
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oláhok mellé állának. És egy kevéssé megnyugován, esmét a 
törökekre támadának és nagy sokat megölének bennek, nagy 
sokakat is az Marosba hajtának. 


Akik az bal szárnyába valának, tudnia-illik a székelyek, 
azok is ugy járának. Mert erősen vivának ezek is. De miért 
hogy a törökeknek jobb szárnyába sokkal többen valának, 
megtolák a székelyeket és sokat levágának közzülek. A többi 
kedig az fegyveresek mellé szorulának. Mikoron ezokáért mind 
a két szárnya ekképpen nyavalyagna, Báthori István meg- 
inditá a hadnak a derekát, az fegyvereseket. Mikoron kedig 
Báthori István vajda az első rendbe volna és a lovát kezdené 
forgatni, hertelen elesék a ló véle. Az vitézek látván ezt, el- 
ijedének és gonosz jelnek magyarázák ezt. És azt adák taná- 
csul, hogy visszatérnének Szászsebesbe, avagy hogy felmenné- 
nek az hegyre. De Báthori István vajda felele és mondá: ez 
nem lehet gonosz jel. Mert, hogy-hogy jelentene annak valami 
gonoszt, ki viadalban munkálkoszik az Istenért és az Istennek 
az Annyáért. Ezért ne féljetek semmit, hanem bátorsággal 
engemet kövessetek. A ló az sebektől ijedett meg. Nem lehet 
az viadal sebek nélkül. De hidjétek meg énnekem, ez a ló enge- 
met nagy diadalommal visszahoz e mai napon veletek egye- 
tembe. 


És mikoron megbátorította vólna őket, mindjárást a törö- 
keknek kezde menni és mindjárást megtolák az első sereget. 
Mikoron ezt meglátta vólna az Alibék, mindjárást egybe adá 
mind a négy sereget, hogy az törökeknek sokaságával ugyan 
környülfogná elől az vajda seregét. És evvel meglankadaa 
két szárnyán való serény viadal és szakada az viadal az had- 
nak belső derekára, hogy immár egyik hadnagynak a másikkal 
és a régi vitézek az régi hősekkel kelleték vini. És az Báthori 
István vajdán hat sebek esének, lova is megsebesüle. És az 
viadalom az utólsó szükségre jutott vala, noha a nagy viada- 
lom miatt nagy rakással valának környüle a sok hólt testek 
és sokkal több törökek elhullottanak vólna hogy nem mint 
keresztyének és mind az egész viadalnak a dereka oda ő reá 
nyomul vala. 


Mikoron kedig ekképpen nyavalyagna az Báthori István 
vajda és immáron vissza nem mehetne az álló sereghöz, ime 
Kinizsi Pál egy szép négy szegű fegyveres sereggel ereszkedék 
a hegyen alá és megkezdé hátul a törökeket nagy trombita 
szókkal, dobütéssel és nagy kiáltással és nagy feneséggel reájok 
rohana. És az első ütközetbe nagy sokat levágának a törökekbe. 
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Kinizsi Pál mind két felől fegyvert kötett vala fel és mint egy 
oroszlán, olly fene vala az viadalban. Valamelly felé fordul 
vala, mind levágja vala a törökeket és rakva vala mind a két 
keze vérrel. És erős kiáltással bátorítja vala az hadakozókat 
és nóditja vala őket az viadalra mondván: bátor szűvvel víja- 
tok, ezennel az Isten nékünk adja a diadalmot! És be- 
vágá magát a viadalnak a derekába. És hogy oda jutott vólna, 
kiáltani kezde: Báthori István atyámfia! hol vagy? Atyámfia 
Báthori István, hol vagy? szólljál! Én vagyok, te atyádfia 
Kinizsi Pál; ha élsz még, kérlek tégedet, felelj énnékem; felelj, 
kérlek tégedet, ídes társom! 


Báthori István vajda igen sebes, rakva vérrel kimászkála 
a hólt testek közül és monda; ihol vagyok, én ídes társom; 
még élek, de minden erőm elszakadott. Kérlek tégedet, szerel- 
mes atyámfia Pál, vitézködjél a keresztyéni hitért, a koronáért 
és ídes hazánkért. Monda Kinizsi Pál: hála Istennek, hogy 
mégis élsz, az Isten velünk vagyon! És mindjárt a törökekhöz 
kezde, kik az vajdát környül fogták vala és mind levágá azokat, 
és megszabaditá őtet s mind az ő szolgáit, kik majd mind oda 
lesznek vala. És biztatni kezdé népét és a több törökekhez 
kezde és széllyel levágák azokat is. 


Mikoron a törökek látták vólna, hogy mind elől, mind 
hától megszorították vólna őket, óldalul elfutamának és fel- 
szaladának a nagy hegyre és az havasokra és hátra hagyák 
táborokat mind a nagy prédával egyetembe. A keresztyének 
utánnok üzenek és az uton mindenütt vágják vala őket, és 
kivadásszák őket mindenütt az havasban. Az oláhság is az 
erdőben vadásszák vala őket és megfosztván, levágják vala 
őket. Az Alibék is felszalada az havasra és ott búdosván, egy 
pásztorra talála és annál a kalibában marada azon éjjel. Igen 
reggel felveté magát a lóra és monda: jó atyámfia, menj alá 
az vajdához és mondd meg néki, hogy az Alibék gazdája vóltál 
ez éjjel és mindjárt megüté a lovát és elszágulda onnét. 


Mikoron ezokáért ekképpen megverték vólna a törökeket, 
annakutánna a táborhoz kezdenek és mind feldulák a tábort. 
És mind megszabadíták a nagy sok rabokat. És a rabok térdre 
esvén úgy adnak vala hálát az Istennek és megcsókolák a 
vitézeknek lábait és kezeit nagy örömmel, hálákat adván nékik 
is. Annakutánna az vajda trombitát fútata és az hadakozókat 
mind az ütközetnek helyére gyüjteté. És oda hordák a sok 
élést, bort és egyet-mást. Mert besötétedett vala estve, hogy 
nem mehetnek vala vissza a táborba. Ezokáért minnyájan az 
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ütközetnek helyén maradának és nagy vigasággal önnek vacso- 
rát a hólt testek közett, hegedő szókkal és minden vigasággal. 
Végre a jó bortól megmelegülvén, tánczba menének. A táncz 
után minnyájan egyszersmind felsivolkodnak vala és az egész 
völgy betelik vala az ő sivalkodásokkal. 


És mikoron minden vitéz ott toborzót járna, intek a vité- 
zek Kinizsi Pált is, hogy ő is megmutatná az ő diadalmas viga- 
ságát. Felszökellék ezokáért és ott hátára tévé a két kezét és 
fogaival felharapa a földről egy nagy töröknek hólt testét és 
azt szájában hordozván sokáig ott tánczola véle az hősek 
közett, mellyet erősen csodálják vala mind az hősek mondván: 
Herkulesnek is elég gondja vólna ezt művelni. És a nagy öröm- 
nek miatt semmit nem aluvának az hősek az éjjel. Másod 
napon mind a két fejedelem, minden népekkel bemenének 
Gyulafejérvárba. Ott kedig a Kenyérmezőjén embereket hagyá- 
nak, kik a keresztyén népeket kiválogatnák a pogánok közzül 
és hogy azokat eltemetnék. Annakutánna az vajda az ütközet- 
nek helyén, ahova temették vala a keresztyéneket, egy kápol- 
nát rákata és meghagyá, hogy minden esztendőben, az diada- 
lomnak napján misét mondanának ott a kápolnába a meg- 
ölteknek lelkeiért. A törökeknek hólt testeket is sok rakásokba 
egybe hordotá és a sok tetemeknek rakási ott meglátszanak 
mind ez mai napiglan. A keresztyének közzül nyolczezeren 
vesztenek volt az ütközetben, a törökek közzül kedig harmincz- 
ezeren, azoktól megválva, kik az hegyeken a futásban veszének. 
És annakutánna találának az vizben vagy kétezer szászokat 
és oláhokat, kik beléhóltanak vala. 


Mikoron Mátyás királynak meghozták vólna e nagy diada- 
lomnak a hirét, nagyon örüle néki és mindjárást keresztjárást 
indíta és minden oltáron misét mondata. És ketten királyné- 
asszonnyal minden Oltárra offerálának Comparátziókat és úgy 
körülvén, hálákat ada Istennek és Boldogasszonnak, a nagy 
gyözedelmekért. 


Az Mátyás királynak nagy dicsíreti. 


Az Mátyás király szép termetű férfiu vala, sem igen kicsin’ 
sem igen nagy. A közép termetséget valamennyire meghaladta 
vala; szép és nemes tekéntető, mutatván akaratos bátor szüvet. 
Veres orczáju vala, szép sárga hajú. Szépen ékesitik vala orczá- 
ját mind szöméldökei, mellyek szélesek valának és gyors, feke- 
tére hajlandó szömei és az ő minden képpen illő orra; szabad 
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és egyenes tekintetű vala, és oroszláni módra az eltekintésbe 
semmit nem pillant vala a szömével. Az eltekintésben kegyes- 
séget mutat vala, akire kedig fél szömmel néz vala, az nyilván 
nagy haragnak jele lőn. Majd hosszu vala a nyaka és az álla 
és majd széles vala a szája. Szép illendő fője vala, sem felette 
igen nagy, sem igen kicsin. Az homloka majd széles vala. Szépen 
illenek vala egybe minden tagjai. Szép gömbeleg karjai valá- 
nak és hosszu kezei. Széles vala mind háta, mind mellye. Szép 
lábai valának, az lovon való járásra alkalmatosok. És minden- 
képpen szép teste vala, fejér veres szinü, mint a Nagy Sándor 
felől irnak. Gyermekségétől fogva igen gyors vala és erős 
mellyü, nagy és bátor szüvű, nagy dicsíret és tisztesség kivánó. 
Igen munkatehető vala és nem hamar fárad vala meg. Igen 
szenvedhet vala az ő teste, mind hideget, mind hevet, mind 
éhséget és minden féle munkát. A hadakozás könnyü dolog 
vala nála. Semmi nehezebb dolga nem lőn, mint otthon hivol- 
kodni. Gyönyörüséges lakásokat igen szereti vala. Kedvelli 
vala a szép asszonyiállati szömélyeket, de más embernek fele- 
ségét soha nem bántott. Gyakorta mulatott barátival és ivott 
is lakásban vélek. Kész vala mindjárt az igéretekre. És her- 
telen haragu vala. Szabad elméje vala; mindenkor nagy dol- 
gokra ügyeközik vala. Nem vala kegyetlen, sem embertelen, 
mint a fene pogánok, hanem a rómaiaknak természetek utánn 
minden cselekedetiben vágyódik vala. Hogy egynyíhányat 
baráti közzül megnyomorított, nagy okokért kellett azt meg- 
művelni, noha nem dicsíretes vala ez ő benne. Első vétekre 
senkit nem büntötett az ő baráti közzül. De ha másod uttal 
vétközett, keményen megbüntötte annakutánna. Nem igen 
jeles szerencséje is vala barátihoz. Mert sokat alávaló rendből 
felemelt, kik annakutánna ellene ügyeköztenek praktikálni. 
De némellyeket is pórságból vötte ki és a porból vette fel, kik 
igen jeles emberek löttenek annakutánna. Egyébképpen min- 
den dolgaiban igen jó szerencsés vala. Az csehek ellen való 
hadban minden kölcsége elfogyott vala. És az hadakozók min- 
dennap kérik vala az ő zsoldokat. Akkoron egy napról a má- 
sikra halasztja vala őket; ma s hólnap hoznak, etc. Mikoron 
szinte az utólsó napot tötte vólna nékik, azon éjjel koczkát 
kezde hánni az urakkal és azon egy éjjel tizezer arany forintot 
nyere tőlek. És azokat osztá annakutánna az hadakozók 
közükbe. Nem gyakorta vétség esett az ő dolgaiba, amihez 
kezdett. Ez is igen felmagasztalá az ő felséges mivóltát, hogy 
nem vala embertelen, hanem igen nyájas és emberséges és örö- 
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mest hallgatja vala az embereket és minden embert jó válasz- 
szal elbocsátja vala tőle. Igen kegyelmes és szelid erkölcsü 
vala mindaddig, méglen Beatrix királyné-asszony hozzá jöve. 
Mert annakutánna az megmáslá az ő kegyes természetit. Az 
irási tudományokhoz felette igen nagy kedve vala. Megkeres- 
teté minden országokban az jeles és tudós férfiakat és drága 
költségekkel elhozatá azokat Magyarországba. Külömb-külömb 
féle mester embereket is behozata az országba. Ezt hallottam 
Brodorik István püspektől, kinél vala az egész épületnek jegy- 
zésének a képe is. A Duna mellett Budán alól nagy mély, széles, 
hosszu, de temérdek fondamentomokat vettete fel és meg- 
rakatá azokat valamennyére a föld felett és nem mondá senki- 
nek, mit akarna oda csináltatni. De készen immár mind meg- 
gondolta és megjegyeztette vala nagy papirosra az fondálók- 
kal, minémü lenne az az épület. Ugy jegyzették vala, hogy az 
épületnek két piacza lönne. Az eggyik piacz Bécs felől igen 
hoszszu, a másik félannyi. A felső piaczon ugy rendelte vala, 
hogy három felől mindenik óldalon bóltos kamorák lönnének 
egymás felett hét renddel, napnyugatra Buda felé és a Duna 
felé vólnának mind a kamoráknak az ablaki. Ugy jegyzette 
vala kedig, hogy öt kerengő vólna körös környül és ez keren- 
gőkbe mennének a széles garádicsok fel a földről egyikről a 
másikra. És hogy a kerengők a kamorák előtt olly szélesek 
vólnának, hogy a deákok mind belé férnének és ott hallgathat- 
nának leczkét. Ahoz kedig a piaczot egybe akará szorítani. 
És hét részre akarta azt szakasztani egy-egy által-kő-fallal. És 
mindenik szakasztásnak az ő piaczára középben egy-egy faragott 
oszlopot akara állatni és az oszlopnak az óldalában akarta az 
lectornak székit helyheztetni, holott a doctorokat el akarta 
rendelni mind végig, minden oszlop mellett a leczkéknek ólva- 
sására, hogy az egyik oszlop mellett az egyik grammaticát 
ólvasott, a másik oszlopnál a másik dialecticát, a harmadik 
mellett az harmadik lector a rhetoricát. A negyedik oszlop 
mellett a negyedik doctor arithmeticát, az ötödik oszlop mellett 
az ötödik lector a muzsikát, az hatodik mellett az hatodik 
doctor geometriát, az hetedik mellett az hetedik lector az 
astronomiát. És mindenik oszlopra fellyül egy kristályos lám- 
pást akara csináltatni és minden estve az lámpásokat akarta 
meggyujtatni, hogy éjjel is olvashatnának a lectorok leczkéket 
és a deákok tanólhatnának szinte mind nappal az hét lámpá- 
soknak világosságtól. És ugy akarta az épületet rendelni, hogy 
mindenik piaczról bólt alatt által mehetnének a kamorák 
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közett a kamora-székekbe az Dunára. Ahol által akarta rekesz- 
teni az hosszú piaczat, a küssebbik piatztól, abban az óldalban 
akarta a doctoroknak és a lectoroknak házait csináltatni min- 
den szükséges szobákkal és kamorákkal, hogy az ablakok 
azoknak házainak lönnének napkeletre a küssebbik piaczra, 
napnyugatra az hosszú piaczra az oszlopok felé északra a Du- 
nára, délre kedig Budára. Annakutánna úgy akará a küssebbik 
piaczát épűteni, hogy az északi óldalban szép bóltok, szép 
szobák és szép kamorák lönnének, hogy az elsőkben az orvos 
doctorok laknának, az másikban az patikárosok és az borbé- 
lyok, az harmadikban vólnának az betegek külömb-külömb-féle 
szobákban, bóltokban és kamorákban. A második óldalon 
lönnének szép pinczék, szobák, bóltak és kamorák, kikben lak- 
nék az oeconomus a családos ember és minden ő családjai; 
hogy az mindenféle bort és sereket, kenyeret szünetlen árólna 
nagy bővséggel. Az naptámadati óldalában jedzette vala a 
műveseknek házait, holott mindenféle művesek árólnának, de 
nem hogy ott laknának. De az alsó részére a Duna felé jedzette 
vala a kapu felett szép szobákat, bóltokat és kamorákat, hol az 
egész académiának, avagy fő országnak oskolájának prépostja 
laknék, ki mind a több deákoknak, lectoroknak, mestereknek 
és doctoroknak rectorok és vezérlője vólna. És ugy rendelte 
vala, hogy északra a kapun alól, a Duna felől, mind az egész 
szeren alól egymás mellett mind konyhák vólnának és a felett 
mindenféle szükségekre való házok, mert azt tekéllette vala ő 
magába, hogy ugy rendelne minden szükségeket a schola mellé 
mind ételből, mind italból, mind az egyéb embereknek szüksé- 
gére valókból, hogy az negyven ezer tanoló deákokból egy sem 
jőne be egész esztendeig az várasba semmi szükségéért, hanem 
mindenek ott bőven volnának a schola mellett; ennek alkol- 
matosságára kedig jedzette vala, hogy az első küssebbik ud- 
varba két oszlop állana és az oszlopból csatornás kút folyna 
ki és mindenik oszlopon fellyül egy-egy nagy kristályos lámpás 
vólna, melly éjten éjtszaka világoskodnék. Ugy is jedzette 
vala, hogy az hosszú piaczon is azon csatornás kút felforrana 
és kiötlenednék három helyen az Duna vizzel. Ugy is intézte 
vala a dolgot, hogy negyvenezer deák laknék szünetlen e scholá- 
ban és arra ügyeközik vala, hogy olly disciplinát szörzene a 
scholában, hogy ne vólna az egész scholában ennyi deák közett 
is vagy egy dákos is, és hogy ennyi deáknak mind elég ételek 
és italok vólna az schola konyháiból és az oeconomusnak pin- 
czéiből. Erre kedig a Duna mellé mészáros czéhet akar vala 
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szörzeni egy kenyér-sütő utcájával egyetembe és abban egy 
nagy vásárt, mellyet meg akara ajándékozni nagy szabadsá- 
gokkal, hogy mindennap elég vólna a negyvenezer deáknak. 
És a prépost, avagy rectorsághoz és az oeconomussághoz jeles 
és nagy jószágot akar vala szakasztani és sok ezer forint ára 
jövedelmet, hogy mind e széles világon nem lenne jobb, szebb 
és bővebb schola annál. Ezt is megjedzette vala, hogy az jeles 
épületet, mellyre szándékozott vala régenten Sigmond király 
és császár, hogy azt is véghez akarná vinni. Tudnia-illik, hogy 
Buda várából hidat ki akarna hozni faragott kövekből és azt 
által akarná vinni a schola felett nagy szélesen a Dunán és az 
hid végén a Duna parton, Pesten felett igen erős várat akarna 
rakni, temérdek kőfalokkal, nagy töltéssel, hogy bóltakon által- 
mehetnének a nagy töltésen mind a párkányba, mind a nagy 
szegeletes bástyákban, mellyek mind ki a széles és mély árokra 
szolgálnának. Mind ollyan jeles és nagy dolgokat meggondolt 
és elvégezett vala az ő fejében, mellyeket meg is jedzetett és 
megiratott vala nagy szépen az fondálókkal. Nagy elméje vala 
az embernek és véghetetlen tanácsa. Ha száz esztendeig kellett 
vólna élni, csak az egy jedzett épületre nem vólt vólna elég; 
mégis a fondamentomit megásatá és megrakatá és meglátsza- 
nak ott a mai napon is, noha nem tudja minden ember, micsoda 
és mit akart avval indítani. 


Ez mellett az isteni szolgálatra igen hajol vala szinetlen 
nagy szorgalmatossággal. És erre nem tud vala semmit kiméleni. 
Mikoron egyszer Szegeden az gyülésben vala és Szent Demeter 
napján bement vólna a nagy misére és látta vólna, hogy nem 
igen jeles casula, avagy mise-mondó-ruha vólna a plébánoson 
a nagy misén, mindjárást offerendára méne és mikoron meg- 
kerülte vólna Szent Demeternek óltárát, mindjárt levoná az ő 
felső ruháját és az oltárra offerálá azt, hogy Szent Demeternek 
casulát csinálnának belőle. Becsülik vala kedig azt a ruhát 
hatvanezer forintra. Ebből tetszik, melly ájítatos szüve vólt. 
Esmét, mennyi költséggel megépűtette Budán a király kápol- 
náját? mennyi kölcséggel szörzette a sok nagy szavu papokat 
belé? Mennyi nagy kölcséggel épütötte a Libráriát [könyv- 
tárat]? Mennyi sok pénzzel szörzette a nagy sok iratott hártyás 
könyveket belé, mind göröget, mind deákot? Mennyi sok és 
számtalan nagy pénzzel megépütette a sok egyházakat, oltáro- 
kat, apáturságokat és kalastromokat etc. 


Ennek felette igen bátor szüve is vala. Mert nagy dolgokat 
mer vala kisérteni. Mert egyedől ült egy inassal egy csolnokba 
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és csak révésszel, és ugy járta éjjel Szabácsnak az óldalát és 
ő maga meglátta és megkémlötte, hol és miképpen kellene 
Szabácsot vítatni és ostromlani. Bécset hogy vítatta, ő maga 
vött vajat és kosár tikmonyat a hátára és úgy árólta ezeket a 
bécsi vásáron üdegen rossz ruházatokban; és ugy hallotta 
ottbenn Bécsben, mit szóllnak az emberek és mire ügyeköznek 
és mindenképpen meglátta az hadakozóknak az ő tartásokat 
és minémü renddel őrüznének. 


Egyszer midőn török császárral szömbe szállott vólna 
táborban, török ruhában öltezék másod magával és megelegye- 
dék azokkal, kik élést visznek vala a török táborba, napestig 
ott árpát árul vala, nem igen messze a császár sátorához. És 
mikoron a császárnak felviszik vala az ebédet, mind meg- 
számlálá a tál étkeket. És mikoron visszajött vólna az ő tábo- 
rába, másod nap levelet ira török császárnak, mondván: aggebűl 
őrzesz táborodban, mert tegnap mind ott ültem sátorod előtt 
és árpát áróltam. És mind megkémlettem táborodat. Hogy 
kedig ne kételködjél ebben, ennyi számu tál étkeket vittenek 
tenéked fel ebédedre. Hogy ezt török császár a levélből meg- 
értötte vólna, igen megijede és másod napon virradóra ki- 
oroszkodék táborából és elméne Mátyás király előtt. 


Igen okossággal vigyázó ember is vala Mátyás király. 
És mikoron valakit vádolnak vala előtte, avagy hogy a kémek 
valami hirt hoznak vala néki, nem mindenkor hiszi vala beszé- 
deket. Hanem paraszt slejt ruhába öltözvén, ő maga másod 
magával kioroszkodik vala udvarából és mindeneket ő maga 
akarta szömével meglátni. Budán a kapások közzé állott és úgy 
akarta meghallani, mit szóll a község felőle és münémü itéletet 
tészen az ő királyi birodalma felöl. 


Erdélbe bemenvén, Hunyadon eloroszkodék a seregtől és 
Kolosvárra bemenvén, mind alá fel kerengett az várasban. 
Azutánn a mészárszékbe ment és ott ülvén, úgy lógatta a 
mészárszéken lábait. Egy bíró lakott ott ellenében a mészár- 
széknek, ki az jobbágyokkal nagy sok tűzre való fát hozatott 
vólt és a kolosvári szegény néppel azt felvágatta vólt. Annak- 
utánna a poroszlókkal mind a fa mellé kergeté a szegény népeket 
a piaczról, hogy a fát behordanák a bírónak az udvarba és 
asztogba raknák. Úgy talála az egyik poroszló Mátyás királyra 
is és monda néki: jere te síma orrú, hordj fát. Monda Mátyás 
király: hány pénzt adsz? És monda a poroszló: ebet adok, és 
jót rándíta egyet a válla közett a bottal és ugy hajtá őtet a 
ház eleibe az vágott fa mellé. Hogy oda juta a király, tehát a 
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biró fekszik a könyeklőn. Monda Mátyás király: mit adsz, hogy 
besegítsem a fát vinni? Monda a biró: Czo el kurvafi, hordjad, 
mert ezennel úgy kékül meg a hátod! És szegény Mátyásnak 
váltig kelle hordani. A behordásba pedig három hasáb fára 
megírta vólt Mátyás király az ő nevét veres krétával. Azonba 
eloroszkodék onnét és Gyaluba ment fel a sereg közibe. Harmad 
napra alá jő Kolosvárra. Mikoron egynyihány nap mulatott 
vólna, szömbe hivatá a kolosvári birót és a tanácsot. Hogy 
szömbe vólnának, megkérdé a birót, mint vólna az váras? 
épülne-e avagy nem? vólna-e a szegénységnek valaki nyomorí- 
tására, avagy nem? Felele a bíró: a te felséged óltalma alatt 
jó békességben vagyunk, nincsen a szegénységnek semmi nyomo- 
rúsága. Mond a király szolgáinak: menjenek a drabantok el 
és hánnyák meg a biró udvarában az uj asztag fát, a fa közett 
ott megtaláltok három hasáb fát, mellyeken az én nevem vagyon 
megirva veres krétával, hozzátok azokat ide. És fogjátok meg 
a biró poroszlóit és hozzátok azokat is ide. 


És a drabantok mind oda futának és megkezdek hányni 
az új asztag fát és nem sok üdő mulva kettőt megtalálának az 
fákban. És a király monda a birónak: hol vetted ezt a fát? 
mondd meg. És a biró megrémülvén, döderegve mondá: az 
jobbágyokkal hozattam. Monda a király: kicsoda vágta fel? 
Mikoron a biró hallgatna, megrivasztá a király: mondd meg! 
És monda a biró: az várasbéli szegény nép vágta fel. Monda a 
király: kicsoda vitte be udvarodban? és fordulván az egyik 
poroszlóra és monda néki: Lator! nézzed az orromat, ha síma-e? 
Lator! most is tüzel a hátom a te ütésed miatt. És monda az 
uraknak: lássátok a nagy kegyetlenséget. És megbeszéllé nékik 
az egész históriát. 


Annakutánna monda a birónak: te hamis biró, aggebnek 
és kurvafinak mondál és megakarád kékíteni hátamat, hogy 
fizetést kívánok vala a fahordásért. Ezeket a fákat hátamon 
kellett behordanom. Ihol kezem írása rajta vagyon, meg nem 
tagadhatod. Mi nem jobbágyul adtanak a szent királyok a 
szegény népet és a falukat az várasakhoz, hogy a birák és 
tanácsok rabul birják azokat; nem tü jobbágyitok, hanem 
minnyájan én jobbágyim vagytok, mint szinte amazok szegények. 
De miért hogy ők együgyüek szegények, az ő gondjaviselések- 
nek terhét raktuk tü reátok; és hogy a várasoknak épüttésére 
segitségül legyenek. Még a nemeseknek is nem adtuk a szegény 
népet jobbágyul, avagy rabul, hanem csak a földet adtuk nékik 
az ő vitézségekért, hogy majorkodjanak rajta és a szegénység 
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is majorkodjék rajta. És miért hogy a szegények élik az ő 
földeket, hogy azért adót adjanak nékik a király adója mellett 
és bizonyos napokon is szolgáljanak nékik; és ezért viszontag 
tartoznak a nemesek véle, hogy gondjokat viseljék és meg- 
óltalmazzák őket. Annakutánna úgy fordítá Mátyás király a 
beszédet a kolosvári biróra, és monda néki: Te hamis és 
kegyetlen biró, miért hogy ezt a törvénytelenséget művelted, 
és ekképpen szömemnek láttára hamissan megraboltattad, 
ezért akasztófa vólna hellyed; de hazámon nem művelem ezt 
a szömérmet, hanem harmad napra a fejedet elüssék. Te pedig 
lator poroszló, törvénytelenségnek hóhérja! miért hogy a 
szegénységet így kénzottad és énnékem megütötted minden 
ok nélkül az hátamat és ebbel kínáltál engemet, harmad napra 
elvágják a te jobb kezedet, mellyel megütöttél engemet és a 
szegényeket és annakutánna egy nagy gyevedert kössenek 
nyakadra és avval egyetemben az akasztófára felakasszanak. 
És a másik poroszlónak monda: Te szegénykergető lator, tégedet 
harmad napra a prengér alá vigyenek és három pálczával jól 
megczöpeljék a hátodat, annakutánna a várasból kiverjenek 
és országomból kimenj, mert ha megtaláltatol országomba, 
akasztófa lészen helyed. És ezek mind így lőnek. 


Annakutánna Szebenbe úgy oroszkodott bé és a fekete 
apáczák mellett ment be egy szegény özvegy asszonynak 
házába. És a képét ott hagyván, mind bejárta az egész várast 
és mindeneket meglátott és megértett. Mert sok nyelveket tud 
vala Mátyás király. Csak törökül és görögül nem tudott: a 
több Európabeli nyelveket majd mind megtudta. És mikoron 
harmad napig ott lakott vólna a szegény özvegynél egy péntek 
napon borért küldötte a szegény asszonyt. Addig mig az aszszony 
borért méne, felalá egy kis csuporból az olajos káposztát a 
tűznél és mind megövé azt. És egy arany forintot tőn a csupornak 
a fenekére és elszökék onnét, méglen a szegény asszony megjöve 
a borral. Azt mondotta, hogy soha éltében jobb izű étket nem 
ött az olajos káposztánál az özvegy asszonnál. És az szalonnás 
káposztánál, mellyet ött vala Domine Valentinénél estve, 
mikoron Moldovából kiszaladott vólt az havason által. De 
Szebenben is annakutánna fejét vétette az polgármesternek. 


Annak felette igen eszes és bölcs ember vala Mátyás király. 
Mikoron beszél vala, nem egymás hátára hányja vala a beszé- 
deket, hanem halkal beszélle, szép renddel egymás után és 
minden beszéde nyomós vala. Egyébképpen baráti között igen 
szép vigasságos beszédü és csuffondáros vala. Barátival olly 







 66


nyájas vala, hogy őket vacsorára hiván, gyakorta ő maga 
beméne a konyhába és megsegít nékik készíteni az vacsorát. 
Nem csak kedig az övéivel tészen vala jót, hanem az üdegenekkel 
is. Az jó szerencsében nem hivé el magát, hanem térden állván, 
ugy ada hálát az Istennek. Bőv kezü vala az isteni szolgálatra. 
Mikoron valami sullyos dologban vala, nem bánkódik vala, 
hanem nagy vigasságot mutat vala. Mikoron előmente vala az 
ő dolgainak, mindennel jól tészen vala. Nem haragszik vala 
azokra, kik reá feddnek vala. Igen megneveti vala a kérkedőket. 
Barátihoz igen kegyes vala; az ő ellenségihez kedig igen rötte- 
netes. Mikoron az hadban vólt Mátyás király, erősen vigyázott. 
Nem hatta az vigyázást csak az őrűzőkre és az istrázokra, 
hanem ő maga forgolódott, ment és jött. Őmaga akart mindent 
látni és tudni. És mikoron várat vagy várast kell vala víatni, 
ő maga megnézte előszer, annakutánna eleibe adta az hadna- 
gyoknak mind az vitásnak módját. Ha meg kellett ütközni 
valami ellenséggel, nagy pénzzel szörzett ő jeles kémeket és 
mind megtudta előszer, mint vagyon az ellenségnek tábora, 
serege és minden készületi, mire ügyeközik, mit végez tanácsába, 
mint akarja az viadalt kezdeni. Ahoz képest és ugyan az ellen 
nagy bölcsességgel rendelé minden népét és mind az hadnagyok- 
nak megparancsolta, ki hol álljon, mit miveljen. Egynyihányszor 
ugy inditotta seregét és ollyan hamarsággal ment az ellenségre, 
hogy az ellenség ingyen sem tudta vélni és nagy bátorságban 
vólt és ott nyomta meg az ellenséget. Egynyíhányszor rút és 
pokol üdőben, mikoron az ellenség ingyen sem tudna félni, úgy 
ütötte meg az ellenségnek táborát és olly csoda módon tudta 
ő megkörülni az ellenséget, hogy minden ember elcsodálkozott 
rajta. Felette igen bátor szüve vala az hadakozásra, amellett 
igen bölcs, de igen álnok is. Egy fordulásban ollyan fortélyt 
talált az ellenség ellen, hogy az hősek minnyájan elámélkodtak 
rajta. Ahová megyen vala, úgy megyen vala, mintha röpülne. 
Kocsis postán egynehány száz mélyföldig elment, csak kevés 
napig. Igen vigyázhat vala; és igen nagy munkát tehet vala. 


Az hadban szépen tud vala cseleködni az hősekkel. Noha 
beszédes vala és csufságot indit vala az hősek között, azért 
úgy viseli vala magát ez mellett, hogy úgy félnek vala tőle, 
mint egy kegyetlen oroszlántól. Az viadalban bátor szűvvel 
megyen vala néki és vitézül vív vala. Az diadalom után kedig 
kegyes is vala és tud vala könyörülni a könyörgőken. Ő maga 
kedig teszen vala választ minden könyörgőnek és nem halasztja 
vala senkinek dolgát vagy a kanczelláriusokra, vagy imerre, 
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vagy amarra. Nem vala hertelen haragó, de az hitetlenek ellen 
és kik arczól ellene támadnak vala és kik árulást szöreznek 
vala ellene, igen kegyetlen vala. 


Melly igen bölcs lött legyen kedig Mátyás király az hadaknak 
viselésében és a seregeknek elrendelésében, azt megmutatta 
egy nap előttünk, mikoron megvötte vólna Németújhelyt. 
Mert ott Újhelyből kihozá egynyíhány nap mulva a feleségét, 
az Beátrix királynéasszonyt és a széles mezőre hozá az váras 
eleibe. Annakutánna oda hozá minden népét és ott megmutatá 
az ő sereg rendelésének minden nagy mesterségét a királyné- 
asszony és az ő egyéb baráti előtt és a sok fejedelmeknek jeles 
követi előtt, kik akkoron nála valának; és minnyájan elámél- 
kodának rajta. Valamit olvastam a régi tudós mestereknél, kik 
irtanak a hadakozásról és a seregeknek elrendeléséről, minden- 
féle viadalra, látván Mátyás királynak jeles rendelésit, (mert 
az Beátrix királynéasszony mellett állok vala) [ezt Bonfini 
írja] mind eszembe juta és úgy tetszik vala, mintha mind ott 
jelen látnám. Megmutatá ott Mátyás király, nem csak azt, 
hogy jeles bölcs király vólna és hatalmas; hanem ezt is jelenté, 
hogy jeles és legfellyebb való hadnagy is vólna. 


Ekképpen rendelte vala pedig minden hadakozóit. Négy 
részbe szörzette vala mind az egész sereget. Az huszárokat és 
az könnyű fegyvereseket két felé rendelé a szárnyokban. A két 
szárnya közett rendelé a seregnek a derekát. Ebben valá- 
nak előszer rendekben a lovagok, kik húszezeren valának, az 
lovagok megett valának rendekben az gyalogok, kik tizezeren 
valának. A dereka mellett óldalról mind két felől és 
hától valának a szekerek, mellyek majd kilenczezeren valának. 
Ezeknek a seregeknek ő maga osztá ki renddel a zászlókat. 
Az elsőnek adá a Római Keresztyénségnek czimerét az zászlóba. 
A másiknak adá az Hunyadi nemzetnek czimerit. Az harmadik- 
nak adá az Magyarországnak czimerit. A negyediknek adá a 
Tótországnak, Csehországnak és Bécsországnak czimerit. Annak- 
utánna úgy osztogatá ki az hadnagyoknak czimereit renddel. 
És minden kopjás hadakozónak új lobogója vala a kopja végén, 
mellyekkel felette igen szép ékes vala a sereg. Az egész sereg 
kedig nagy veszteg hallgatásban vala. 


Hogy az első zászlót elhozák, adá azt a király egy régi 
hősnek és szép szóval megtanitja azt az ő tisztire. És annak- 
utánna mindjárást leóldatá a sarkantyút róla, hogy ne űzhetné 
a lovat, hanem az ő helyébe veszteg állana. És mindjárást állata 
a zászlótartó körül tizenkét képeseket, esmét tizenkét ellabár- 
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dosokat és ennyi botosokat. Úgy rendelé annakutánna az izeket 
renddel a zászlótartó eleibe és mindenik izbe helyheztete 
huszonöt-öt lovagot. Nyólczvan ollyan izeket rendele a zászló- 
tartó eleibe, utánna is annyit. A több részeket is a seregeknek 
szinte ekképpen szörzé. Ő maga a királyok környül forga mind 
a seregen és hogy előindítja vala a sereget, kiki mind szépen 
megtartá az ő rendét, mert mindenik fél vala a királytól és 
vigyáz vala az ő rendére. Egy ember szavát ott senki nem 
hallott, hanem csak tisztán a királyét. 


Mikoron előbb mozdultak vólna egy kevéssé, inte a király 
az egyik zászlóallyának. És ottan tetetik vala, mintha az ellen- 
ség szömbe vólna és néki mozdulának szép renddel, hol körék 
formába, hol három hegyübe, hol négy hegyübe, hol olló for- 
mába és ekképpen szép renddel megmutatják vala az ő kész 
vóltokat. És mikoron minden részek ekképpen megmutatták 
vólna magokat, úgy rendelé annakutánna az egész sereget 
ütközetre, hogy megmutatná az Beátrix királynéasszonynak 
az ütközetnek az ő módját. A két szárnyára rendelé az fegyveres 
lovagokat az ő rendekbe. Két részét esmét az lovagok fegy- 
veresek közzül a közepire rendelé elől, a seregeknek a derekába. 
Közép aránt ezek közükbe gyalog fegyvereseket rendele. Ezek- 
nek utánna rendelé az gyalogokat, a képeseket, az kézijeseket 
és a több gyalogokat. Ezek után állatá a könnyű fegyvereseket 
szépen rendekben. Az harmadik rendbe állata az darabontokat, 
kik jelesbek valának. És azok között vala a fő zászló és az utolsó. 
Mindenik szárnya eleibe egy-egy sereg huszárt rendele, kik az 
hamar lovakon valának. És ennek az egész roppont seregnek az 
ő formája és képe szinte ollyan vala, mint egy skorpiónak a 
képe. És ezeket úgy indítá, mint hogy szinte az ütközetnek 
mennének. És Beátrix királynéasszony és mi minnyájan véle 
egyetemben elcsudálkozunk vala rajta, hogy egy fő ennyi sok 
számú népet ollyan nagy engedelmességben tudta igazitani és 
olyan szép tartással birni. 


Ollyan szép szörtartásban nevelte vala fel Mátyás király 
az magyarokat az hadakozásra, jeles fenyiték alatt. Véle vóltam 
mindenütt a táborban és szömemmel megláttam, mint tanyi- 
totta és oktatta őket. Soha népet nom láttam, melly inkább 
tudna mind hevet, mind hideget szenvedni, mint az ő népe. 
Soha sem láttam népet, melly inkább szerette és böcsülte 
volna az ő fejedelmét, mint az ő népe őtet szereti és böcsüli 
vala. Mihelyt dobot ütének, minnyájan készek valának az 
viadalra és készek valának mellette halálra menni. Soha 
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támadás nem lőn az ő táborában. Tiszta vala kedig ő tábora 
minden fertelmes élet nélkül és paráznaság nélkül. Nem igen 
sok dőzsölést és tobzódást látnak vala az ő táborában. Sem 
hallanak vala ott isteni káromlásokat, sem átkozódásokat, sem 
rút és undok szitkozódásokat. Házasok valának főképpen mind 
az ő hadakozói, kiváltképpen az lovagok. Egynyíhányszor 
csak harmad fűre szállottanak egyszer haza, még sem hallott 
senki valami paráznaságot hozzájok. Ha valakit találnak vala 
valami parázna szöméllyel, azt úgy tartják vala, mint egy 
tisztessége vesztettet. Mind télben, nyárban egyaránt valának 
a táborban és nagy békességgel szenvedék el mind az hevet, 
mind az hideget. Jeles hadnagyi valának kedig Mátyás király- 
nak kölemb külemb nemzetek közzül és ugyan sokan. Ezek 
közett vala kedig Mátyás király, mint egy Nagy Sándor. 


Éltében mind az egész ország reá kiált vala Mátyás királyra, 
hogy igen kövély, nagyravágyó, hertelen haragó és felette igen 
telhetetlen vólna; megnyuzná és megönné az országot a sok 
vámokkal és a nagy rovásokkal; mert négyszer rója vala 
minden esztendőben az országot. De mihelyt meghala, minden 
ember ottan dícsírni kezdé őtet. Mert mindjárt megkezde 
bomlani a békesség az országba. Ottan megelevenülének a 
törökek is és az ország egyik nyavalyából a másikban esék. 
Akkoron kezdé minden ember megesmérni, micsoda jeles 
fejedelem vólt volna az Mátyás király. És akkoron kezdenek 
mind az emberek mondani: De csak élne Mátyás király, bátor 
minden esztendőben hétszer róná meg az országot. 
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Minekutána János [király] e világot a másvilággal cserélte 
fel [1540], a polgárháború megújult. Mert Ferdinánd nagy 
sebbel-lobbal sereget szerelt fel, s Izabella királynét csecsemő 
fiával együtt Budán ostrom alá fogatta vezéreivel; abban a re- 
ményben ringatózott [ugyanis], hogy – mivel még nem szilár- 
dult meg a hatalmuk, – nemcsak Budát szerezheti meg, hanem 
a háborúságnak is egyszer s mindenkorra véget vethet, ha a 
királynét gyermekével együtt hatalmába kerítheti. A királyné 
azonban igen derekasan helytállott az ostromnak, kiváló em- 
berei: [Fráter] György váradi püspök, Verbőczy István, Török 
Bálint, s Petrovics Péter támogatásával, nem is beszélve sok 
más, harcban jártas emberéről. Végül a segítségül hívott Szoli- 
mán [szultán] is megérkezett, s a császári hadakat szörnyű 
mészárlással szétverte, a győzelem kivívása után Budát meg- 
tartotta magának, a királynét és kisfiát pedig bántalom nélkül 
eltávolította [1541. aug. 29.]. Ami még megmaradt Magyar- 
országból, s Erdélyt János [király] fiának átengedte. Ebben 
az időben tehát a királyné birtokában vala Erdély, a Felvidék, 
s Délmagyarország Temesvárral és Lippával, Belgrádtól kezdő- 
dőleg kelet felé. S miközben Ferdinánd a háborút magára vonta, 
s egyik vereséget a másik után szenvedte el, Erdélynek, a Fel- 
vidéknek és Délmagyarországnak a helyzete éppen nem volt 
szánalomraméltó. A háborúk ugyanis elcsendesedtek volt, s 
szinte visszatért az ország régi képe. Ez így maradt tiz eszten- 
deig; ekkor azonban mind a belső, mind a külső háborúra 
akadt elég új ok. Ferdinánd ugyanis, – noha a magáét nem 
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tudta megvédeni, s nagyobbrészét el is vesztette, s noha soha- 
sem állta a harcot, mégis szerette béke idején elvetni a háború 
csiráit, – elhatározta, hogy [Fráter] Györgyöt megkörnyékezi, 
előbb csak titokban, majd követségek útján is. 


De mielőtt a dologra térnék, szükséges, hogy egy kissé 
messzebb pillantsunk vissza. János [király] birtokában tar- 
totta Budát, s Magyarország többi részét, kivéve azt, ami 
Ausztriához csatlakozott; mikor pedig az élők sorából távo- 
zott volna, végrendeletével [Fráter] Györgyöt és [Petrovics] 
Pétert rendelte gyámokul. Györgynek nem sokkal előbb ado- 
mányozta a váradi püspökséget, Péter pedig, akivel atyafiság- 
ban volt, egyrészt előrehaladott kora miatt, másrészt, mivel 
soha nem volt gyermeke, nem került gyanúba, [hogy a trónra 
vágyik]. Az ország részein megosztozván, György megkapta 
Váradot és Csanádot, ezeket az igen gazdag püspökségeket, s 
Délmagyarország minden vármegyéjét, ami csak Erdély hatá- 
raitól a Tiszáig elterül: Szatmárt, Zarándot, Bihart, Szolnokot, 
Békést. Erdélyben pedig a legtöbb és legerősebb várat; a váro- 
sokat és a főurakat pedig részben mérhetetlen pazarlással, rész- 
ben tisztségekkel, s méltóságokkal magának lekötelezte. A Ti- 
szán túl, a Felvidéken Cecey Lénárt Kassát kormányozta, s 
nagy területeket. Petrovics Temesvárat és Lippát birtokolta, 
és sok más várost és várat a keleti részekkel, azonkivül Lugost 
és Karánsebest a hozzátartozó rác vidékkel egészen a Dunáig 
és Belgrádig, [végül] a királyné Erdélyben Gyulafehérvárt, ezt 
a nagyon kedves és javakban bővelkedő várost, mely azonban 
csak régimódi falakkal volt megerősítve. Ezek a területek 
Buda elvesztése után [is] megmaradtak János király fiának 
hűségén, s hozzá olyan jólétben, hogy különbet nem élveztek 
még a régi királyok idejében sem. Férfiak és paripák, fegyverek 
és kincsek bőven voltak ebben a tágas és igen gazdag országban, 
s a vitézségben sem volt hiány, noha a királyságnak s a nem- 
zetnek híre-neve idáig süllyedt. De a Felvidéken, a Dunán 
innen és a Dunántúlon, s Illyricumban János király halálával 
először Buda veszett oda a német hadakkal és a dunai részekkel 
és sok más mindennel; sőt az országnak azon részei is, melyek 
Ferdinándhoz csatlakoztak, rögtön Szolimán hatalmába kerül- 
tek, és Jajca, Szlavónia, Horvátország, Esztergom, Fehérvár, 
Siklós, Valkó, azonkívül megszámlálhatatlan várak és városok, 
s mérhetetlen tartományok. Tehát valameddig a gyámok és a 
királyné egyetértésben éltek, boldogultak; azután azonban 
egyetlen embernek hitvány és kielégíthetetlen nagyravágyásból 
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támadt hűtlensége enenmagát s az országot romlásba döntötte. 
A zavar magvai Krisztus születésétől számítva ezer ötszáz után 
a negyvenkilencedik évben vettettek el. [Petrovics] Péter, mikor 
látta, hogy az ország kincseit nem a közjóra, sem pedig a király 
hasznára fordítják, hanem egy ember hatalmának gyarapítására 
elvonatnak, nehogy az ő halálával, – mivel megbízhatatlanok 
voltak az udvarbeli emberek, – eltékozolják a kincseket, azt 
kívánta, hogy az ország vagyonát és kincseit – őrzésükre a 
legkiválóbb férfiakat választva ki – a király felserdüléséig hal- 
mozzák össze, s őrizzék meg. [Fráter] György azonban, mint- 
hogy kapzsi, nagyravágyó és gyanakvó volt, nemcsak hogy meg- 
akadályozta ezt, hanem [szándékát] rossz néven is vette. 
Ugyanis olyan nagy hatalma volt, mint kormányzónak, hogy 
semmi más nem hiányzott a legfőbb ranghoz és méltósághoz 
[neki], csak a királyi cím. A királyné pedig, akinek jövedelmei 
alig voltak elegendők az udvar szükségleteire, nagyon nehezen 
tudta már tűrni György hatalmaskodását, s már azon gondol- 
kozott, hogy Lengyelországba megy, de a két gyám – noha 
már ekkor gyűlölték egymást – kéréseivel és ígéreteivel vissza- 
tartotta. Bona királyné [Izabella anyja], anyai szeretettől 
indíttatva közbenjárókat küldött, s akkor még össze tudta 
békíteni őket, de ez a megértés, mivel a gyűlölködés régi okai 
megmaradtak, nem sokáig tartott. Ezért [Petrovics] Péter 
s Délmagyarország mágnásai: Patócsy Ferenc és Losonczi 
Antal kérték a királynét, hogy Lippára menjen (Alsómagyar- 
országnak ez a városa alacsony falakkal volt körülvéve, s benne 
erős vár állott), s megígérték, hogy nem fogják tűrni a királyi 
udvar méltóságának megkisebbítését. A királynét, aki ezt 
készítette elő, György kecsegtetéssel, könyörgésekkel, s gyű- 
lölködésével azt a félelmet keltve, hogy – ha szükségét látná, – 
erőszakot is kész lenne alkalmazni, visszatartotta, s mikor a 
királyné és [Petrovics] Péter Szebenbe útazott, megtiltotta, 
hogy bebocsássák őket, nehogy ezt a nagyon erős és nagyon 
gazdag várost mintegy az ország fővárosává tegye. Ez pedig 
szörnyű mód bántotta a királynét, s minthogy mélységesen 
áthatotta a fájdalom, nem titkolhatta el könnyeit, s mindenki 
más is felháborodott ekkora hálátlanságon és vakmerőségen, 
így a harag és gyűlölködés elharapózott. Mivel György ezekből 
a dolgokból azt látta, hogy az ország a királyné felé hajlik, s a 
rövidesen férfikorba lépő Jánostól is félt, cselszövésre és gaz- 
ságra vetemedve új dolgokkal fondorkodott, s titkos levelek 
és ügynökök oda és vissza jöttek-mentek. Végre Ferdinánd 
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Salm Miklós grófot, hadainak fővezérét küldte hozzá megbiza- 
tással. György a megbeszélésekre kijelölt Bátorba, Báthory 
András városába szeptember hatodikán érkezett meg, váloga- 
tott lovas és gyalogos csapatokkal környezve, akiket állandóan 
zsoldjában tartott testének őrzésére. S más dolgokban is királyi 
udvartartással rendezkedett be, mert – eltekintve a címtől – 
királyi hatalmúnak mutatkozott. [Salm] Miklós a rábizottakat 
nagyszerű beszédben eléadta. Mi azonban csak a velejét mondjuk 
el, mert a titkos megbeszéléseken senki sem volt jelen. Ha 
Magyarországot átadja Ferdinándnak, az ezért kész visszaadni 
János [Zsigmondnak] egész atyai örökségét, mely a királyi 
vagyon után a legnagyobb volt; továbbá a királynénak hit- 
bérét és hozományát, mely – tekintve mindkét fejedelem nagy- 
ságát, – a lehető legfényesebb volt, végül pedig Györgynek 
magának a váradi püspökséget, s ahhoz hozzáadja Erdély kor- 
mányzóságát, s ki szándékozik számára eszközölni a pápánál a 
bíbornoki kalapot. Ezekre a pontokra mindketten esküt tettek. 
De György – kapva az alkalmon – a királynénak másokat 
mutatott be. Kihirdették, hogy a Krisztus születése utáni 1550. 
év kezdetével január elsejére Kolozsváron országgyűlés lesz, 
[nagy mulatságokkal] és lakzikkal, s ahogy illik a jelenlegi 
helyzethez, mindenképpen vidám lesz. Egy dénár hijján egy 
forint adót szedtek, mert a nemzet szokásától eltérni nem szabad. 
György a tömeget Csáky Mihály kancellár és Horváth Mihály 
megölésére izgatta, mert ezekre, mint igen hűséges emberekre, 
gyanakodott, hogy a királynénak tanácsot fognak adni, miután 
azonban a vádak maguktól halomradőltek, a [királyné] a bün- 
tetéstől feloldotta [őket]. Ferdinánd is országgyűlést hirdetett 
Pozsonyba február 5.-re, s ezen az ő buzgalmáról, fáradozásáról 
s költségeiről [szóló] megszokott [beszéden] kivül beszámolt 
a török szultánnal öt évre megerősített fegyvernyugvásról s 
hogy követe reményt ébresztett, hogy a török császárral békét 
[köthet]. Mindezekért nagy dicséretekkel hálálkodtak a király- 
nak. Nem sokkal később elárulták a titkos [tanácskozásokat], 
s ezért sokan átálltak a királynőhöz. Ugyanakkor [Petrovics] 
Péter is megírta ezt Szolimánnak. Ugyanabban az időben 
II. Henrik, a franciák királya, mivel tudott az V. Károly csá- 
szárnál lévő követei útján a tanácskozásokról, semmit el nem 
hallgatva az egész dolgot felfedte Szolimánnak. Szolimán 
ugyanis azokat, amikben János [királlyal] megegyezett, fiával 
szemben is állani akarta. Ezek pedig a következők voltak: 
Szolimán mindazt, amit Magyarországból kezében tart, János- 
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nak visszaadja, egészen Eszékig, János pedig nem adó, hanem 
ajándék fejében minden egyes évben ötvenezer aranyforintot 
fizet. De egyet kikötött: árulás útján (mint ahogy azelőtt 
egyesek megtették) átpártolás ne történjék a németekhez, s 
ha ki átpártol, idézze perbe. S elhatározta, hogy ugyanezen fel- 
tételek mellett II. Jánosnak megszerzi Ferenc francia király 
leányát. Mindezekre bizonyságul szolgálhatnak nekünk, hogy 
Budát, Becsét, s Becskereket János [királynak] visszaadta, fiá- 
nak pedig, mikor a szigeti ostrom alatt látogatására Nándor- 
fejérvárra ment, arany koronát készíttetett. Henrik [francia 
király] pedig, mikor apja meghalt, testvérét nagy segítséggel 
feleségéül felajánlotta; ezeket a dolgokat később bővebben 
elmesélem. Miután [a megegyezést Ferdinánd és György között] 
megtudta, Szolimán a dolog méltatlan voltán erősen elcsodál- 
kozott, s Mahmut nevű követét (ők csausznak hívják) sebtiben 
kemény üzenettel és levelekkel küldte egyes emberekhez, a vár- 
megyékhez és városokhoz, s az az országgyűlésen azonnal át- 
adta, s ilyen szavakkal erősítette meg: Mindenki tudja, hogy 
mikor Buda a hatalmába került, mennyire támogatta a király- 
nét fiával együtt, úgy hogy nem kételkedhetett abban, hogy 
ő mind Magyarországnak, mind Erdélynek segítségére és tá- 
mogatására lesz. Igy – semmi erőszaktól vagy jogtalanság- 
tól sem sértve – szabadok maradtak, noha csak tiz-tizezer 
forintot kapott évenként, mint jótéteményére való emlékezést 
a hatalmas és igen gazdag ország vagyonából. Györgyöt kor- 
mányzóvá tette, s hűséggel elkötelezte, mert azt hitte, hogy 
szerzetesi volta, öregsége miatt, s a királyi méltósághoz illően 
a megállapodást, a hűséget, az állhatatosságot és a jótéteményre 
való emlékezést sohasem fogja elvetni. Ezzel szemben most 
királynéját, s uralkodó fiát, természetes urait, az országot és 
enmagát elárulta. Megbízza tehát [a rendeket], hogy mint 
hűtlent s árulót fegyverrel üldözzék, s vagy elfogva vagy fel- 
koncolva büntessék meg. Másképpen, ha ezt elmulasztják, tüz- 
zel-vassal bünteti meg őket. A királynénak, mint leányának, 
Jánosnak, mint fiának, atyai szeretetét, s az elvállalt védelem- 
nek a biztonságát adatta hírül; ugyanakkor [Petrovics] Péter 
sereget toborzott. Losonczy Antal és Patócsy Ferenc egy-egy 
lovascsapattal csatlakoztak. Gyulafehérvárott tábort vertek; 
majd [Petrovics] Péter Alvincet harc nélkül elfoglalta, s innen 
csapatainak egy részét a rác Cserepovit Miklós vezetésével 
Csanád elfoglalására küldve, seregét megosztotta, s maga a 
többivel Gyulafehérvárra visszatért. György azonban minderről 
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értesült, ami csak történt, hű szolgái és kémei útján, s úgy vélte, 
hogy nem szabad késlekednie, tehát Szászsebes és Medgyes 
erdélyi városokat elfoglalta, s akit csak tudott, országgyűlés 
címén összehíva, Szolimán megcsalására az ország nevében köve- 
teket küldött semmitmondó üzenettel. Közben nagy vesztege- 
téssel elpártolásra csábította a székelyek vezető embereit, s 
Vásárhelyre menve, elfogván néhányat a királyné hívei közül, 
Andrást és Bálintot az igen előkelő Mártonfii családból a ki- 
rályné elleni dühös haragja miatt megölette. Varkocs Tamás 
Váradi kapitánynak megparancsolta, hogy sereget gyüjtsön, 
s Csanádnak segítségére menjen. Cserepovit Miklós nyolcezer 
ráccal Csanádot keményen ostromolta, s köröskörül ellenséges 
cselekményeket hajtott végre. Mikor Varkocs Tamás megérkez- 
tével elmenekült, sokakat lemészárolt, s a Temesvár körül elte- 
rülő földekről hatalmas zsákmányt vitt el. Szolimán mind- 
ezekről a királynőtől és Mahmuttól gyors követek útján értesült. 
Ali csausszal János [Zsigmondnak] aranyozott kormánypálcát 
küldött, nekik és [Petrovics] Péternek arannyal rajzolt kaftá- 
nokat, a megszokott ajándékot, azokat pedig, akiket – mint 
fentebb mondottuk – György követekül küldött, ezekkel együtt 
visszaküldte, hogy felettük kénye-kedve szerint ítélkezzék. Ali 
a rábízott dolgot eléadta, hogy János [Zsigmond] gyüjtsön 
akkora sereget, amekkorát csak tud, s amennyi katonát akar 
tőle, az ő belátása szerint megkapja; mindkét Oláhország vajdá- 
jával, s a budai basával már el van intézve a dolog. Késedelem 
nélkül követül küldik a budai basához Szalánczy Jánost, Oláh- 
országba pedig hírvivőket küldenek levelekkel. György pedig, 
ilyen nagy veszedelemtől aggódva, kéréssel, vesztegetéssel, 
félelemkeltéssel segítségért kilincselt, féktelenséggel és rablással 
utat tört, s Gyulafehérvárnál tábort vert, hogy a királynét meg- 
félemlítse. Azt a mesterséget találta ki ugyanis György, hogy 
a maga hatalmát növelje, s a királynéét lerontsa, hogy a széke- 
lyeket, akik mindig készek voltak a lázadásra, ha akadt, aki 
megrontsa őket, s nemességükre nézve előkelőek voltak, a maga 
pártjára vonta, mert nagy ajándékokkal és megvesztegetéssel 
megmételyezte, s tartotta őket. Igy tehát a kiváló embereket 
buzgó híveivé tette, s őket mintegy országgyűlésbe hívta, amikor 
akarta. Az ország lakosai nevében tehát követeket küldtek a 
királynéhoz, s követelték, hogy engedje ki János [Zsigmondot], 
ők új esküt akarnak tenni neki. Megértette ebből a királyné nem- 
csak azt, amit mondtak, hanem azt is, ami valóban volt, s ismerve 
a cselvetést, hasonló ravaszsággal kijátszotta. Azután fegyver- 
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nyugvásban egyeztek meg, s megkötötték a békét, hogy mind- 
kétfelől elbocsátva a seregeket, visszatérnek a királyné és fia 
engedelmességére és hűségére. György hitványul, megalázkodva, 
térdeire borulva, sírva, könnyezve könyörgött bocsánatért; 
egyszóval: ha nem lett volna színlelés a dologban, bűnbánata 
egyházi emberhez illő lett volna. Erre a királyné így válaszolt: 
«Ha már ennyire elfeledte János király jótéteményeit, mégis 
félni kellett volna Istent, a bűnök bosszulóját, s tiszteletben 
kellett volna tartania a hűségére bízott gyermeket»; János 
[Zsigmond] s akik a közelben álltak, könnyekre fakadtak vissza- 
emlékezve az elmultakra, s egyszersmind félve az eljövendőktől. 
Igy pillanatnyilag helyreállott az egyetértés. 


De már Kászon budai basa gyorsított menetben Lippán, 
Erdély végvárán át nagy sereggel előrehaladva Tótváradjára 
érkezett, s követek útján tárgyalt a királynéval, hogy kiket 
kell a lázongók és bajcsinálók közül megbüntetni; ugyanakkor 
híre jött, hogy a moldovai és havaselvi [vajda] is táborba készül 
sietni. Ennyi harci hír nem maradt terméketlen. György gyor- 
san megbízásokat és követeket küld szét, s hadat gyüjt a zászlók 
alá. Igy rövidesen hatvanezer fegyveres gyült össze Szászsebes- 
nél; a brassói hegyek megszállására Kemény Jánost, a Vörös- 
kapuhoz Kendeffy Jánost küldte, s mindegyik mellé erős csa- 
patot adott. Magyarországon Varkocs Tamásnak parancsolta 
meg, hogy sereget toborozzon, s a vármegyéktől segédcsapatokat 
kérjen. Kászon közben kétszáz lovast küldött előre Feru agá- 
val, s ezek Déva vára alatt a városban megszálltak, majd újabb 
ötszázat [küldött]; mikor erről értesült Török János, aki dicső- 
ségre és bosszura vágyott, [ugyanis] élt az emlékezetében, hogy 
apját, Bálintot, Budán elfogták, s sztambuli fogságában halt 
meg, és akinek Hunyadon erős vára volt sok emberével, elhatá- 
rozta, hogy atyja szellemének az ellenség leölésével és vérével 
fog áldozni. Ugy vélte tehát, hogy ilyen alkalmat nem szabad 
elszalasztani, s miután előbb kikémlelte a városbíró és a pol- 
gárok megbízhatóságát, mindössze száztizenhárom lovassal, 
s hatszázhetven gyalogossal az éj leple alatt megtéve az utat, 
hajnalhasadtával, miután megparancsolta a gyalogosoknak, 
hogy a sövényeken és kerteken keresztül törjenek be, maga a 
lovasokkal – eltávolítva a kapuktól a torlaszokat (ugyanis a 
város falak nélküli, gyenge volt) – benyomult, s a részben 
még álomból felrettenő, s fegyverekért rohanó [ellenséget] 
megszalasztja, leöldökli a házakban, s az úton szembejövőket 
leteríti. Annál nevezetesebb volt ez az öldöklés, mert – miután 
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az utakat és ösvényeket megszállták, – a szétfutókat az utolsó 
szálig elfogták, vagy leölték. Maga [Török] János, miután a 
katonák az öldöklésben szétszóródtak, nehéz viadalban meg- 
vívott Feru agával – ez gyalogosan, az lovon – s hosszú ideig 
küzdve önmagának nem minden veszélyeztetése nélkül lett 
győztes, s ellenfelét tőrrel mindkét oldalán átszúrta. Feru aga 
és majdnem mind levágattak. A győzelem és bosszuállás örven- 
detesebb volt, mint a zsákmány, mert annyi ellenséget nem több, 
mint négy emberének elvesztésével leölve úgy látszott, hogy 
elégtételt vett atyja haláláért. Néhányan a táborba visszamene- 
kültek, s mint ilyen ijedelmeknél meg szokott történni, az igazat 
még nagyobb dolgokkal keverték az ellenség csapatairól és vitéz- 
ségéről; Kászon [tehát] attól félve, hogy körülzárják, miután 
az átjárás azon az úton, amelyen jött, akadályokba ütközött, 
semmit sem végezve Budára kényszerült visszatérni. Ugyan- 
ezekben a napokban a havaselvi [vajda] a Vereskapun át török 
és oláh csapatokkal benyomult Hátszegre (igy nevezik); Török 
János Vas Benedeket küldte, minthogy ott fennhatósága alá 
tartozott néhány község és falú, s [ő] a környékbeli nemességet 
és a falusiakat mind zászlaja alá híva feltartóztatta az ellenséget, 
míg Kendeffy János gyorsított menetben meg nem érkezett. 
Négyezerötszáz oláh és török volt vegyesen az első csatasorban. 
A mieink elhatározva és felkészülve a harcra nem késlekedtek 
tovább, mint míg a dobok [megperdültek] s a kürtök meghar- 
santak; rárontottak az ellenségre, s az első rohammal szét- 
verték. Azoknak is, akik a második sereghez tartoztak, elment 
a bátorságuk, s szétfutottak, a moldovaiak nagy sietséggel és 
gyorsasággal a brassói hegyek jólismert erdőségein át a Székely- 
földre törtek be, hogy pusztítsanak, s veszély nélkül zsákmányol- 
janak. Ezek december elseje előtt történtek. György törekvései 
meghiusulván, béke lett, s miután az ellenséget becsülettel el- 
űzték, alig kezdődött meg a nyugalom, mikor széles kapu tárult 
új és állandósuló belső és külső háború számára. Mert minden 
bajnak, ami csak ezután következett, az volt az oka és eredete, 
az elpusztulásra és elpusztításra [vezető] állandó balvégzet mel- 
lett, hogy szeretet helyett a kiirthatatlan, semmi kárunkkal, 
semmi félelemmel, semmi könyörgéssel ki nem engesztelhető 
gyűlöletben [éltünk], s ellenség helyett polgárainkat, s magunk 
vérét üldöztük vakon a végső pusztulásig. 


A következő év elején ujból megkezdődtek tehát Ferdinánd 
és György között az alkudozások, s nem sokkal később Salm 
Miklós gróf és Báthory András küldettek ki ismét, hogy György- 
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gyel Diószegen, Forgách Zsigmond városában megbeszélést 
tartsanak. Pedig még nem mullott el annak a fegyvernyugvás- 
nak az ideje, melyről Ferdinánd a pozsonyi országgyülésen az 
előző évben nyilvánosan, a nép tetszésére beszámolt, hogy 
Szolimánnal megkötötte, s hogy a békét reméli, s melyben 
II. János [Zsigmond] is bennefoglaltatott. Ezután nyilvánosságra 
hozták a titkos [tanácskozásokat], mire a királyné Enyed váro- 
sába országgyülést hirdetett, s György barátai közül többen, 
vétke miatt lelkükben elidegenedve tőle, a királynéhoz pártoltak, 
és az ország is a királyné pártján állott. Petrovics Péter Temes- 
várott fegyvert és sereget gyüjtött, Györgynek pedig hirül 
adják a dolgok [ilyen] intézését, s megparancsolják, hogy Váradon 
maradjon. De ő aggódva, s még nagyobb rossztól félve, ha a 
hatalom kicsúszik kezéből, Ferdinándot értesíti a dolgok állá- 
sáról s elrendeli, hogy siessenek a segédcsapatokkal; ő maga 
pedig összegyüjtve csapatait, Magyarországon át önkényesen 
Erdélybe, s az országgyülésbe nyomul. Ott országszerte békét 
[igyekezett] létrehozni, s engedelmességet színlelt, mire a 
királynő [nagy] mérséklettel azt felelte, hogy mihelyt az ország- 
ról és a közjóról határoztak, urat és alárendeltet maguk között 
törvény elé akarnak idézni. Miután a gyülést huzták-vonták, 
s üres szavakkal játszadoztak, a királynő eltávozott Gyula- 
fehérvárra. György a székelyek közül sokat, s a városok követeit 
vesztegetésekkel, s nagy igéretekkel a maga pártjára állította. 
A legnemesebbek és a legjobbak mind a királynét követték. 
Balassa Menyhértet, Kendi Antalt, Csáky Mihályt s Kis Pétert 
[Ambrust], a királyné tanácsosait, mint az egyenetlenség okozóit, 
György bevádolta, s eltökélte, hogy halállal kell bűnhődniök. 
De nehogy elűzzék s megbüntessék, a megbeszélés szerint idejében 
segitséget szerzett. Mert Ferdinánd V. Károlytól hadvezért 
kért, ugyanis az övéivel mindig szerencsétlenül járt, a magya- 
rok pedig, noha kipróbáltak és igen hűségesek voltak, valami 
bennerejlő ősi gyűlölet miatt nem tetszettek neki; Castaldo 
János Baptistát kapta. Ezt tette fővezérévé Ferdinánd, s mel- 
léje adta Báthory Andrást, Nádasdy Tamást és Losonci Istvánt, 
akik katonai kiválóságra, tekintélyre és születésre nézve jóval 
különbek voltak, s egy vezérnél sem hátrábbvalóbbak, de nem 
használták fel kiválóságukat. Ugyanis, ámbár a Mátyás-féle 
fegyelem a fejedelmek járatlansága és nemtörődömsége miatt 
megromlott, s az idegen nemzetek egyetértettek abban, hogy 
dicsőséges nevének el kell pusztulnia, még sem volt annyira 
meddő Magyarország földje, hogy az erényeknek kiváló példáit 
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ne szülte volna. Ferdinánd csapatai Castaldo János Baptista 
vezetésével már Almás várához érkeztek azon az úton, melyet 
Meszesnek neveznek. Akkor György visszatért, hogy Gyula- 
fehérvárat ostromolja. Ezt megtudva a királynő az egy mért- 
földre levő Szászsebes községbe ment, s őrségül Horváth Ferencet 
hagyta hátra. Husz napon át ágyukkal törték és ostromolták 
[a várat], s ez idő alatt György nem mulasztotta el, hogy a 
királynőhöz leveleket és követeket ne küldözzön, váltakozva 
igérgessen és tanácsokat adjon, s hogy [hangoztassa], gondja 
van rá és fiára, és hogy valamennyire félelmet keltsen benne 
Megfélemlítéssel, fenyegetésekkel, igéretekkel rávette, hogy 
Gyulafehérvárat adja meg. Miután [a várat] a királyné megbizá- 
sából átadták, György az ott talált értékes holmit visszaküldte, 
s egyszersmind követeket küldve megbeszélést kért a királyné 
és fia érdekében, ha előbb foglyokként átadják Ferdinándnak 
Balassa Menyhértet, Kendy Antalt, Csáky Mihályt és Kis 
Pétert [Ambrust]. A királyné mégis számukra könnyen kegyel- 
met kapott Ferdinánd vezéreitől, akiket fentebb felsoroltunk, 
s a tanácskozáson végiggondolta mindazt, amiben Ferdinánddal 
megegyezett, s miután ezidőszerint árulással legyőzték, javairól 
és hatalmáról lemondott. Midőn tehát a királyné a fiával, s 
György és Ferdinánd vezérei a megbeszélt napon Felvincen 
összejöttek, a királyné igy szólt: «A koronát és a királyi jelvé- 
nyeket, hogy az Isten Magyarországnak és népének szerencsét 
és boldogságot adjon, a kezeimből nektek, Magyarország vezető 
emberei, átadom s átnyujtom, hogy azt a ti javatokra használ- 
játok fel, ha más hasznosabbat határoztok; de talán nekem 
dicsőségemre lesz, hogy férjem szolgájának és [az általa] felemelt 
embernek a csele győzött le, s hogy az annyi háboru okozóját, 
a koronát, noha akár hosszabb háborúra is elég lett volna a remé- 
nyem, erőm, s közeli segítségem, a ti egyetértéseteket s javatokat 
a magam és fiam javának elébetéve, ha csak ez akadályozta 
eddig is azt, átadtam. Az Istent, s az embereket hívom tanúnak, 
hogy ilyen nagy bajban is a legfőbb vigaszom, hogy semmi rátok 
nehezedő bajnak vagy kellemetlenségnek nem tőlem eredt az 
oka és kezdete. De Istenemre mondom, elborzad a lelkem, 
olyan csapásokat, olyan bajokat, olyan szerencsétlenségeket 
látok rátok [zudulni]. Téged hívlak legjobb s legnagyobb Isten, 
téged, az árvák pártfogóját, téged, a bűnök megbosszulóját, 
hogy a szövetségek, fegyvernyugvások, esküvel megpecsételt 
békék, az isteni és emberi jogok megszegőit örök büntetéssel 
sujtsad. S bizom benne, hogy engem s gyermekemet őrizni 
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fogsz, ki az igazakat sohasem hagyod el.» Miután mindezeket 
gyors futárokkal hirül adták Ferdinándnak, s a válasz meg- 
érkezett, országgyülést hivtak össze Kolozsvárra [1551.]. Oda 
összegyültek a királyné, György s a pártok vezérei, s a [király- 
néval] szemben tekintélyes párt keletkezett. Akkor a királyné 
a hatalmat átruházta Ferdinándra. Ezzel szemben a pártok 
vezetői, miután köszönetet mondtak, a király pártfogását, 
hitbére fejében száznegyvenezer aranyat, s Sziléziában az oppelni 
hercegséget biztosították; s a rokonsági köteléket ott, majd 
később az oltárnál, [Ferdinánd] legkisebb lánya, Johanna nevé- 
ben; a házasságra ünnepélyesen megesküdtek Castaldo János 
Baptista, s Nádasdi Tamás, a másik oldalról a királyné nevében 
János [Zsigmond] és György. Ezután megbízásokat adtak a 
városokhoz, a várak kapitányaihoz, s Petrovics Péterhez, aki 
felől kétségben voltak, mert úgy látszott, hogy gazdag tarto- 
mányát s a legerősebb várakat: Temesvárt, Lippát, Becsét, 
Becskereket és más több várat nem szándékozik elhagyni. Oly 
nagy volt ugyanis a hatalma és a vagyona, hogy ha csak köze- 
pesen is támogatták volna, még György és Castaldo akarata 
ellenére is meg tudta volna tartani a királynét és az országot; 
[de nem tudni, hogy] vajjon lelkének veleszületett tompultsága 
és kapzsisága miatt, melyek állandóan megvoltak benne, vagy 
pedig – mint mutatta – hűségből és állhatatosságból, jobbnak 
látta a királynét és fiát követni, és semmit sem tett. Mégis 
Szolimánhoz követet küldött levéllel, melyben elmondta, hogy 
mi történt. Hogy pedig neki Temesvárról és Délmagyarország- 
ból távoznia kellett, azt kényszerűségből tette, nehogy János 
[Zsigmondnak], aki György csalárdsága miatt már a németek 
kezében volt, veszedelmét vagy halálát okozza. Szolimán erre 
úgy válaszolt, hogy ezt nagy fájdalmára tudta meg, s intette, 
hogy a fiura gondja és vigyázata legyen: a többire, ami Magyar- 
országra és Erdélyre tartozik, neki lesz gondja. 


[Az ország átadásának] végrehajtását az is könnyebbé 
tette, hogy György és Ferdinánd vezérei a királynénak azt 
mutatták, hogy Ferdinánd egyedülálló jóakarattal van eltelve 
vele szemben, úgy hogy már a házasság megkötésén gondolkozik; 
mindenféle mesterkedés, mint tőr meredezett [Izabellával] 
szemben. Igy egész Erdély és Délmagyarország rövidesen Fer- 
dinánd hatalmába került. Az Erdélyből távozó királynővel a 
Tiszánál találkozott Petrovics Péter, Patócsy Ferenc és Balassa 
Menyhért s nem sokkal később Cecey Lénárt, Kassa kapitánya, 
válogatott lovas és gyalogos csapattal, s Kassára mentek. 
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Szolimán pedig Petrovicstól, a budai basától és többi pa- 
rancsnokától megtudva, mit műveltek György és Ferdinánd, 
miután a fegyvernyugvás pontjait [ezzel] megszegték, meg- 
parancsolta Mehemet görögországi beglerbégnek, hogy az európai 
részekről sereget gyüjtsön, s hadjáratra induljon; s hatvanezer 
fegyveres gyült össze Zalánkeménnél, mely Nándorfehérvár és 
Pétervárad között van. A Dunán Péterváradnál, s a Tiszán 
Titelnél, nem messze onnét, ahol a Tisza a Dunába ömlik, hida- 
kon átkeltek. 


Ezekben a napokban Báthory András és Patócsy Ferenc 
Lippa városában összegyűjtötték a vármegyék segédhadait, 
s hozzájuk csatlakozott Váradról Sirotini Károly, a magyar 
lovas csapat kapitánya. Kiküldték Egyedi Tamást száz lovassal 
felderítésre, de az az éjjel-nappal tartó állandó fáradalmaktól és 
virrasztástól kimerülve egy faluban megszállott, s ott, mivel 
vigyázatlanul és őrségek nélkül voltak, Ulumán bég ötszáz 
lovassal meglepte őket, s mindössze heten menekedtek meg 
[Egyedi] Tamással; veszedelmük félelmet keltett a megyei 
segédhadakban, hogy a beglerbég Várad felé fog nyomulni, s 
mivel féltették az ellenséges hadsereg támadásának kitett 
házaikat, gyermekeiket, feleségüket, nem lehetett őket semmiféle 
mesterséggel visszatartani, hanem szétszéledtek. Követte őket 
Báthory András is, s a többiek, s Pethő Jánost hagyták hátra 
csekély őrséggel. A városiak elkeseredve, hogy a veszedelemben 
cserben hagyják őket, s az őrséget kicsiny volta miatt lenézve, 
megadáson gondolkoztak, s azután követeket küldve, magukat, 
a várost és a várat a beglerbégnek átadták. A beglerbég Ulumán 
béggel ötezer törököt helyezett őrségül Lippára, maga pedig 
Temesvár ostromára indult. Október közepe fele járt az idő, 
mikor Temesvárt ostrom alá vették. Ezt a várat a híres vitéz 
Losonczy István, a régi nevezetes [Losonczy] familiából, Pet- 
rovicstól kezdetben csak ideiglenesen vette át, mig Ferdinánd 
rendelkezik felőle; azután azonban, mikor a háboru hullámai 
rázúdultak, kiváló ifjak: Báthory Miklós és Perényi Gábor 
támogatásával katonaságot, élelmet s fegyvereket gyüjtött. 
Castaldo melléje adta Saiavedrarolla Aldana Bernátot és test- 
vérét, Alonso Perezt, kik közül az egyik a spanyolok csapatának, 
a másik kétszáz magyar lovasnak volt a hadnagya, s a mi szoká- 
sainkat és hadviselésünket ismerték abból a háborúból, melyet 
néhány évvel ezelőtt a rablásaikkal és prédálásaikkal mindeneket 
háborgató Balassa Menyhért és Baso Mátyás ellen az egész ország 
egyhangú kívánságára viseltek. Ezért a beglerbég, noha Temes- 
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várt keményen megszállotta s ostromgépekkel törette, mégsem 
tudta az ellenségét ugy a falak közé szoritani, hogy Losonczy 
minden nap ki ne törjön, és sok törököt elpusztitva ne fejezze 
be kemény küzdelemmel a kirohanásokat, mindenekelőtt a 
beglerbéget igyekezve bajra kihívni, s kész volt a párviadalra is, 
ha ugyan lett volna mersze ellenfelének. 


Közben Györgyöt, aki Castaldoval Erdély ügyeit rendezte, 
a kedvezőtlen hadiszerencse szörnyen aggasztotta, s félve gon- 
dolt az ország kelet felé való erősségeinek, a váraknak, a váro- 
soknak s az adófizető területeknek az elvesztésére s Temesvár 
elfoglalására, de semmire sem olyan nagy félelemmel, mint a 
mieink kis számára, mert csak két zászlónyi spanyol, négy csa- 
pat német, s egy-egy német és cseh lovas-szakasz volt [a Castaldo 
serege], hitvány kis csapat, ha az ellenséget tekintjük, s mö- 
göttük semmi más segitség, noha a hirvivők s a mi kérő szavunk 
már szinte halálra untatta Ferdinándot. Egyik oldalról a kincs- 
tár üressége, s a késedelmeskedés, másik részről a szükség min- 
dent összegabalyított, s mégis tetszett belerohanni a veszede- 
lembe. Végül belátta, hogy vissza kell térni ahhoz, ami a legköze- 
lebbi s a jelenlegi körülmények között a legjobb volt: a váro- 
sokhoz fordulni, a legkiválóbbakat majd együttesen, majd 
egyenként kérni, könyörögni, másoknak ezüstöt, aranyat adni, 
nagy dolgokat ígérni, kérve ajándékozni s ajándékozva kérni, 
mígnem az egész ország felbuzdul a háborúra. A nemességet, 
a városok segédcsapatait rendes katonaságként beosztotta, s 
egyszersmind megparancsolta Varkocs Tamásnak, Várad kapi- 
tányának, hogy a megyei hadakat gyüjtse össze, s toborozzon 
katonákat; Báthory Andrásnak pedig, aki a Ferdinánd zsold- 
jában szolgáló lovascsapatot s a magyar hadakat vezette, hogy 
vele együtt jöjjön. Mivel azonban [Báthoryt] izületeinek fájása 
akadályozta, a katonákat és a vezéri hatalmat Perényi Gábornak 
adta át, aki saját csapatát és a gyalogos osztályt saját költségén 
vezette. György összevonta az ország segédcsapatait, ezt a 
megszámlálhatatlan sokaságot, kis távolságban helyezve el 
egymástól a seregeket. Ott volt a testőrcsapat ezerötszáz gyalo- 
gosból álló válogatott serege, s a régi katonák csapata, akiket, 
mint testőreit, sem háboruban, sem békében oldala mellől el 
nem bocsátott. Castaldo pedig azokat a csapatokat vezette, ame- 
lyeket említettünk. Varkocs Tamás és Perényi Gábor tizezer 
lovassal és gyalogossal elsőkül érkeztek meg Tótváradjára, majd 
újabb és újabb seregek, vezérek, ostromágyúk. És a tábort 
rögtön Lippa alá vitték, s a várost és a várat ostromgyűrűvel 
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vették körül. Világos volt ugyanis, hogy a beglerbég abba fogja 
hagyni Temesvár ostromát, s ezzel az egyenlőszámú, ha ugyan 
nem nagyobb sereggel nem lesz kedve megmérkőzni. Mert 
kezdettől kezdve a legkiválóbb vezérek s katonák, akiknek a leg- 
jobb nevük volt Magyarország-szerte, özönlöttek a harci hírre 
mindenfelől. Ezek között volt Gyulaffy László, Magyar Bálint, 
Forgách Simon. Miután három nap alatt hatalmas ágyúkkal 
a falat ostromhoz elég nagy szélességben megtörték, november 
ötödikén délután két órára kitüzték az általános ostromot. 
Közben heten a spanyolok közül nagy vakmerőségre merész- 
kedtek, mert a megszakadt falnak a romjaira felküzdötték ma- 
gukat, de [ott] rögtön levágták őket. Erről a hír a spanyolokhoz 
és a németekhez jutott, s versengve igyekeztek megszerezni a 
város elfoglalásának dicsőségét, s nem várták meg a kitűzött 
időt, [hanem] a falak tátongó romlásaira felmásztak, s heves 
harcot állva, a tapasztaltabb ellenséges katonák tömegétől leüzet- 
tek s levágattak; ekkor a magyarok a zúgásra és a zajra fel- 
riadva Nádasdy Tamásnak jelentik a mieink futását és pusztulá- 
sát. Ő éppen asztalnál ült, hogy megebédeljen, a dolgot azonnal 
megjelenti Györgynek és Castaldonak. Az ostromból visszavert 
spanyolokat és németeket figyelmezteti, hogy – míg ő azokkal, 
akiket össze tudott gyüjteni, a helyükbe lép, – idejében segít- 
séget küldjenek, s a következő csatasort erősítsék meg; s haragra 
lobbanva nem türhette az ellenség vakmerőségét, s dicsőségre 
is vágyva sürgette, hogy bosszut állni menjenek. Ahogy voltak, 
hátrahagyva lovaikat, csapatával előremegy. Ezután Forgách 
Simon, aki saját lovasságát vezette, hirtelen maga köré gyűjti 
a magyarok közül azokat, akik a legvitézebbek, s leginkább 
dicsőségre vágyók voltak, s megfordítva a hadi szerencsét, az el- 
lenséget szétszórják. György, Castaldo és a többi vezérek a lako- 
mától, – mert körülbelül ebéd ideje volt, – a váratlan zür- 
zavarra s a harcolók lármájára villámgyorsan fegyvert ragadnak, 
s ugyanakkor az egész sereg támadásba indul. Egy részt minden- 
esetre tartalékba helyeztek, a többiek hágcsókat odavive, a 
falakra hágtak; a falakon, a romlásokon, mindenütt csata 
[tombolt], az eget és a földet puskapor füstje viharként borította 
be, s a fénylő fegyverek messzehangzó csattogása, a levertek 
és a győzők lármája igen véres ütközetnek ritka és csodálatos 
képét nyujtották. A legelsők között Forgách Simon, az ellen- 
állókat leterítve, üldözve és az ellenség legsürübb sorai között 
küzdve tizenegy sebbel elesik; végre is legyőzik és a várba 
kergetik [a törököket] s ott új öldöklés kezdődik. Ugyanis a 
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mieink a hídaknál és a kapuknál összetorlódott és megszorult 
ellenséget hátulról kaszabolták, vagy a hídról hanyathomlok 
letaszították. Ebből a futásból hétszáz lovas a tuloldali kapun 
kitört s megrohanta a tartalékot, melynek Török János volt 
a parancsnoka; [azok őket] ugyanolyan gyorsasággal széjjel- 
szórják és a szétugrasztott embereket a Marosnak szorítják; 
a véletlenül éppen akkor érkező Báthory András nagy öldök- 
léssel ismét visszakergeti őket, majd mindet levágják. Török 
János, amint vakmerően üldözte őket, egy kiváló törökkel 
viadalra kelt, s miközben lován keresztül hét sebet kapott, – 
máshol ugyanis páncéllal volt borítva, s a kengyele – noha 
erős vasból volt, – átvágatott, kemény küzdelemben élete koc- 
káztatásával megölte ellenfelét. A várost prédára vetették. 
Forgách Simont vérevesztetten találták meg ellenfeleinek holt- 
testei között, miután közelében meglelték lehullott sisakját és 
aranyozott kardját. A kaszabolt és kergetett ellenség ugyanis 
nem vehette birtokába a fegyvereket. Tizenegy sebbel vitték 
be sátorába, s az orvosok gondozása folytán később felépült, 
csak a homlokán keresztül a jobb szeme felé hagyott heget a seb. 


A beglerbég a város elfoglalásának szomorú hirére, s a 
mi hatalmasabb seregünk száma és ereje miatt, valamint azért, 
mert félt, hogy az előrehaladott ősz hirtelen télre és téli viha- 
rokba fordul, tizenkét nappal azután, hogy megszállta, elhagyta 
Temesvárt; Losonczy három napig üldözte, s mintegy diadalát 
fitogtatva majd az utócsapatot, majd szétszóródott embereit 
emésztgette. 


Ulumán bég ezerötszáz, nagyobbrészt sebesült emberével 
jutott be [Lippa] várába: vele szemben azonnal ostromágyukat 
állítanak fel, s az sem hiányzott, aki befelé aknát és sáncot ásson. 
De semmi sem kínozta [a törököket ] annyira, mint az éhség. 
Ezért hírül adta, hogy átadja a várat, ha sértetlenül elmehet. 
Erre a vezérek határozatából azt felelte Castaldó, hogy adja meg 
a várat kényrekegyre. Mikor ebből a válaszból könnyen meg- 
érthette, hogy az ő és társai fogságbavetéséről van szó, György- 
höz fordulva, nyiltan könyörgött és fenyegetőzött, titokban 
pedig igéreteket tett: ha őt és ilyen sok katonáját szabadon 
bocsátja, ezzel a jótéteménnyel szemben olyan hálás lesz Szoli- 
mán, hogy Erdély kormányzóságában és elébbi hatalmában 
kétségtelenül meghagyja, csak [megragadva ezt] a legjobb 
alkalmat, adjon lehetőséget az új jótéteményekre és hálára. 
Ez kétségkívül megrázta Györgyöt, s magában meghányva- 
vetve, hogy mekkora Ferdinánd ereje, s ezzel szemben mek- 
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kora a Szolimán hatalma, az eljövendő még sulyosabb dolgok- 
tól is félt. Mint a közmondásban van, későn jött meg az esze, 
s a tett elkövetése után hiábavaló bánkódással forgatta eszé- 
ben a tanácsot. György biztatására, tanácsi határozattal hu- 
szonkétnapi fegyvernyugvást engednek az ellenségnek, amely 
idő alatt megbizható küldöncei utján élelemmel segítette azokat, 
s azt magyarázgatta a vezéreknek, hogy a várat megadás útján 
kell megszerezni, mert az sokkal hasznosabb lesz, mert az, 
hogy ennyi ellenséget elfognak vagy levernek – ami nem megy 
sokak pusztulása nélkül, – csak kis nyereség, s hogy az állandó 
háborúskodásban a mieinket is érheti hasonló szerencsétlenség, 
meg hogy a kegyességben való példaadás nem esztelenség s nem, 
is ártalmas, s az ellenségnél is sokat érő. Nem tagadta azt sem, 
hogy Ulumán bégnek hálával tartoznék, mint magánember, 
ha mint államférfi – előbbrevaló lévén a közügy – ellensége 
nem lenne, mivel Budáról a királynéval és fiával távoztában 
Szolimánnál tanácsával és segítségével hasznára volt. Igy rá- 
beszélte a vezéreket, mert olyan nagy volt ennek a férfinak 
a tekintélye és hatalma, hogy nem lehetett neki ellenállni. 
Mikor aztán a megegyezés szerint megkapták a várat, György 
kocsikat adott, melyekre a fegyvereket, puskákat, mozsarakat, 
lándsákat felrakták, másokra élelmet, s kíséretül kétszáz, 
nagyobbrészt rác lovast rendelt. Azon a napon, amelyiken el- 
távozott, Ulumán bég Györgynek négy nemesfajtájú lovat, 
egy festett kocsit, tőrt, szőnyeget, lámpát és két aranyozott 
gyertyatartót küldött ajándékba. Ezek voltak azok a dolgok, 
melyek gyanút keltettek Györgygyel szemben, s az emberek 
gyanakvása még tovább ment: [azt mondták, hogy] Ulumán- 
nal Szolimánnak levelet küldött, melyben magát és Magyar- 
országot neki felajánlotta, s erősen állította, hogy János [Zsig- 
mondot] vissza akarja helyezni a régi állapotba. Ehhez járult 
még a hatalma, melytől szörnyen féltek, s melyet még azok 
is gyülöltek, akiknek hasznára volt. Ulumán béggel ezer és 
háromszáz török távozott el, de miután utközben éhség miatt 
és csetepatékban majdnem minden katonáját elvesztette, nem 
sokkal több, mint háromszáz katonával érkezett meg Belgrádba. 


György közben Lippát új felszereléssel látta el, s a spanyol 
csapattal őrségül hagyta [Saiavedrarolla] Aldana Bernátot, bő- 
ven ellátva ágyúkkal és élelemmel. De olyan nagy volt a minden- 
felől támadt méltatlankodás Györggyel szemben, hogy a vezé- 
rek megegyeztek meggyilkolásában, s ezt Ferdinándnak jelen- 
tették, aki a spanyol Mercadát, sólymármesterét, legrégibb s 
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ezért leghűségesebb neveltjét küldte nagy gyorsan a megbizás- 
sal; tehát nem ugy vélekedtek, hogy el kell hagyni a dolgot, 
hanem csak időt és módot kerestek futárok utján. Balassa 
Menyhért önként kérte, hogy ilyen nagy tettnek a végrehajtá- 
sát bizzák rá, s ugy vélte, hogy a dolgot a város hídján kell 
végrehajtani és a várost el kell foglalni; az az ember [aján- 
lotta ezt], akit [Fráter György], mikor száműzött és menekült 
volt, s akit Ferdinánd minden javából kiforgatott, nemcsak 
hogy befogadott, hanem elhalmozott javakkal és felruházott 
tisztségeknek a fényével. A tervet azonban, mivel veszélyes 
volt, mert [György] sokkal nagyobb erővel rendelkezett, alkal- 
masabb időre halasztották. Ugy vélekedtek, hogy a hadsereg 
szétoszlatása után, útközben, egyedüllétében elintézhetik a dol- 
got. Voltak a szolgálattevői közt, akik figyelmeztették, ezekkel 
szembevetette V. Károly császárnak, Ferdinándnak, s a pápá- 
nak diplomáit s igéreteit, s azt fejtegette, hogy sajátmaguk- 
nak csinálnának károsodást, [mert] még nem ismerik a török 
állapotokat. „Bárcsak – mondta – egyszer tanácskozhatnék 
Ferdinánddal; nem valami sok [ész] van értéktelen szolgái- 
nak fejében, amilyen Szolimánnak sokezer számra van; én 
azonban Budát és Magyarországot tartom szem előtt, s annak 
a visszaszerzésére keresem a terveket és megoldásokat.” Út- 
közben együtt utazott kocsin Castaldóval; alkalmasnak lát- 
szott a tervet végrehajtani, de mivel állandóan előkelő férfiak- 
kal volt, nem lehetett: elhatározták, hogy egyedüllétében ölik 
meg. Mikor pedig erről az útról minden rend számára gyülést 
hirdetett [1552.] január elsejére, Castaldo ez előtt az időpont 
előtt akármi alkalmat keresett a terv végrehajtására. Már 
György alvinci kastélyába érkeztek, ő a legjobb szobákat Cas- 
taldónak adta, maga pedig közelében rendezett be magának 
hálókamrát, mert a legteljesebb nagyrabecsüléssel vette körül, 
s nagy hódolattal maga felett tisztelte, noha a hatalmat magá- 
nak tartotta meg. Nem hiányoztak a vendégségek, s a vidám- 
ságnak egyéb jelei, amelyek között Truppay György (nemes 
származású volt, s valamikor katona, de a fején sebet kapva, 
megsértett s megzavart aggyal igen tréfás ember volt, [Györ- 
gyöt rendszerint] elkisérte budai és más utazásaira, mindenki 
szerette, és kedves volt Györgynek is, akit testvérének neve- 
zett) a szokottól eltérően kegyességre és szánakozásra hajlott, 
s vakmerően intette: «Óvjad – ugymond – testvérem, magad 
a szakállas olaszoktól, akik tőrt vonnak a te meggyilkolásodra.» 
[Nem tudni, hogy] a magától jövendőmondó lélekkel, vagy 
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mástól kitanítva figyelmeztette. Mikor lármázott, börtönbe vet- 
tette. És ugy esett, bogy harmadik napra, hogy mondta, végre- 
hajtották a gyilkosságot. Mikor György néhány nappal előbb 
hírét vette, hogy Gyula pápának a piros gallért, a biborosi 
méltóság jelvényét hozó követe [megérkezik], s a következő 
napon fogadni szándékozott, [1551.] december 17-én a sereg és 
a testőrcsapat előre ment, szintúgy a lovascsapat, s barátainak 
és szolgálattevőinek mindannyia, s az udvarbeliek serege, ő 
maga a testét gondozni szokott szolgákkal együtt azután ké- 
szült követni őket. Castaldo saját seregének megparancsolta, 
hogy készen legyenek, de parancsa nélkül ne mozduljanak. 


Azokban a napokban, amikor Vincen voltak, jónak látták, 
hogy Ferdinándhoz követet küldjenek, s levelet adjanak mind- 
nyájuk nevében. Ennek irása közben Castaldo szántszándékkal 
húzta az időt, hogy az alatt valami alkalom adódjék. Tehát 
[Ferrari] Márk Antalt, a titkárát, a levéllel kevéssel maga előtt 
előreküldte, hogy adja át a levelet elolvasásra Györgynek, s 
olvasás közben tőrével szúrja le, ő s a többiek idejében ott 
lesznek. Ferrari a rábizottakat, ahogy parancsolták, teljesíti, 
s rögtön Sforzával, Pallavicinivel s Mercadával együtt ráront, 
s Györgyöt két puskalövéssel és hetvenöt szúrással megölik. 
Mikor [Ferrari] belépett, fekvőhelyén a hajnali könyörgést 
imádkozta, s mikor az megsebesítette s megragadta, azt kér- 
dezte: «Mit csinálsz ?» – s mikor a többiek szurdalták, több- 
ször kérdezte: «Mi rosszat tettem?» Vas Ferencet, egy nemes 
ifjut, mikor ura segítségére sietett, hét csapással meggyilkol- 
ták; ugyanakkor előre elhelyezett katonákkal a várat elfoglal- 
ják, elrabolva s prédára vetve, amit csak találtak. Mercada, 
hogy a gaztettet nemesebbnek tüntesse fel, s hogy férfiasan 
végrehajtott tettét valami jellel tanusitsa, – vagy talán, mert 
igy parancsolták, – levágott jobb fülét [váltott] postával 
Ferdinándhoz vitte, s miközben egy napon [Ferdinánd] az 
esti imádságot hallgatta, átnyujtotta neki. 


[György barát] vezérei és katonái, akiket ez a váratlan 
esemény megzavart, haboztak, hogy mit tegyenek. Bánk Pál, 
csapatainak vezére, seregét Szamosujvárra vezette, hogy ott 
széjjelnézzen: mit kellene tenni; s kérte Csáky Pál kapitány- 
tól, hogy mint társát fogadja be, s közös akarattal végezzék 
azt, amit jónak és tisztesnek látnak. Ezt a várat György egészen 
az alapjaitól kezdve nagy munkával és költséggel építette, 
falakkal, bástyákkal s minden dologgal, ami csak a müvészet- 
től és szorgalomtól telik, semmi költséget nem kimélve, meg- 
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erősitette, mintegy őrhelynek mind Magyarország, mind Erdély 
felé. Kincseinek nagy részét ide halmozta fel, s élére állította 
Csáky Pált, akit csak családjának nemes volta ajánlott. Csáky 
Bánk Pált befogadni nem akarta, ezért az reményét és bátor- 
ságát vesztve, s a katonákat is elbocsátva, hazament. Castaldo, 
elintézvén a dolgot, Szebenbe vette be magát, s ott várt, hogy 
hátha valami erő támad rá, de mikor látta, hogy nem fenyeget 
a harc veszedelme, s nincs oka félelemre, tüstént György várai- 
nak, kincseinek és birtokainak elfoglalására fordította figyel- 
mét. Csáky Pál a veretlen ezüstnek és aranynak nagy részét el- 
emelve, s minden vagyonának biztonságát kikötve átadta a 
várat és a kincseket. A vert aranynak és ezüstnek nagy tömege 
volt ott, a veretlennek még sokkal nagyobb, s a butoroknak 
nagy sokasága. Erre a példára Váradot, ahol legnagyobb volt 
az aranynak, ezüstnek és butoroknak a mennyisége, s minden 
mást is átadtak. György, hogy halála annál inkább meggyalázó- 
nak lássék, hetven napig temetetlenül, egy deszkaládába zárva 
s a vár sáncára téve feküdt, s legfőbb csúfságra akkor is meg- 
fosztották a végső tisztességtől. 


Ez volt a vége ennek az éppen nem megvetendő férfinek, 
aki egyformán kiváló volt háboruban és békében, s nagy érde- 
meket szerzett volna Erdély és Magyarország megtartásával, 
ha végül a tulságos nagyratörés és kapzsiság vágya miatt áru- 
lásra nem vetemedett, s annyi jót egy bünnel be nem szennye- 
zett volna. Övé volt Lippa visszaszerzésének dicsősége, Temes- 
vár megmentésének, s a hadjáratnak a dicsősége, mégpedig oly 
kiváló hírrel, hogy nem emlegették, mintha Ferdinándnak vala- 
melyik más vezére vette volna vissza a töröktől az olyan nagy 
felszereléssel s oly sok katonával megerősített várat és várost, 
vagy hogy szerencsésebben és bölcsebben végeztek volna vala- 
mit, s ez a példa ugyanolyan hírrel maradt meg az utódoknál 
is. Hogy mi keltette fel a gyanut ellene, azt fentebb mondottuk. 
Mert sem mondás, sem tett jobban soha nem gyaláztatott meg. 
Ugy látszik, egyszer mondta csak meg nyiltan, hogy azt hitte: 
a németek ereje sokkal másabb, mint ahogy tapasztalta. Nagy- 
szerü és titkos megfontolással nagy dolgokat kezdett forralni, 
s ezért Szolimánnal szemben szelídséget, bölcsességet és hatalmat 
mutatott: Buda csodálatosan a lelkén feküdt, éjjel-nappal arra 
gondolt, hogy mi módon szerezhetné vissza, ezért Szolimánnak 
igen gyakran csodálatos ügyességgel felfedte a keresztények 
erejét, egyetértését és hatalmát. Ugyanis arra törekedett, hogy 
a világ bármely más részére fordítsa inkább Szolimán az erejét, 
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mint Magyarországra. Mikor pedig állandó gyülöletben volt a 
királynéval és Petroviccsal, s a királyi gyermek neveltetése 
nagyon nem tetszett neki, s félt, hogy e rossz nevelés miatt 
nem lesz képes az állam hasznára lenni, János [királynak] egy, 
a házassága előtt fogant fattyú gyermekét nevelgette, s úgy 
látszott, hogy Szolimán tekintélyével arra akarja átruházni a 
királyságot. Ezeket a titkos terveit később az idő felfedte. 
Bizonyos, hogy ereje és hatalma, melyek joggal félelmetesek 
voltak, neki ártottak. Ismerték vala ugyanis, hogy mindenki 
akarata ellenére forgatta ki János [király] fiát az országából, 
tudták, hogy egy dologra vágyik, hogy a várvavárt békét él- 
vezni lehessen, tudták, mire képes György, ha a szenvedő haza 
kérésére akár mint vezér, akár mint segitő segitségül jön. Való- 
ban, az elkövetkező bajokban, melyeket később elszenvedtünk, 
mindenki vágyakozott az ő bölcsességére és segítségére. A lippai 
hadjáratra Castaldónak Ferdinánd oklevelére 20.000 aranyat 
kölcsön adott. V. Károly és Gyula pápa igen nagy érvényü 
diplomákat adtak neki, melyekben nagy dolgokat igértek, s 
azok erejével biztositották, hogy Ferdinánd helyett teljesiteni 
fogják a feltételeket s amit csak ígért; ezeket Castaldo egy 
szekrénykében, melyet György mindig magával szokott hor- 
dani, megtalálta, s ugyanabban 20.000 aranyat is, de a diplo- 
mák megtalálásának [jobban] örvendezett, úgy, hogy azt 
mondta: ha nem találja meg, Ferdinándot kötelezi az ígéret, 
mig most, hogy megtalálta, fel van oldva. Gyula pápa, aki őt 
biborossá tette, ennek a férfinak szörnyü halálán felháboro- 
dott, s Ferdinándot biróság elé idézte, mint szentségtörő em- 
bert, mert egy püspököt és biborost nem lett volna szabad 
megölni, s őt kihallgatás nélkül, tehát négy fal között elitélve 
megdorgálta, nagy és ünnepélyes vizsgálatokat rendelt el 
Magyarországon, s csak a halál akadályozta meg, hogy az 
ügyet végig vezesse. György halálának hirét Izabella és II. Já- 
nos [Zsigmond] Kassán hallották meg, ők kevésbbé, az ud- 
variak örültek a hirnek. Közben Ferdinánd hozzájuk küldte 
Rakovszky Györgyöt és Verner Györgyöt, hogy megerősítsék 
a megegyezést. Nem sokkal ezután Kassa városát és birtokait 
Ferdinándnak átadva, az oppelni hercegségbe mentek. Amíg 
még Kassán voltak, Erdély előkelői követek és üzenetek utján 
hívogatták vissza a királynét fiával együtt, mivel Györgyöt 
már megölték. Maga Cecey Lénárt és Alsómagyarország mág- 
násai is, minden erejükkel törekedtek visszatartani. De két 
férfi, a lengyel Lobocky és piemonti Blandrata, a királyné 
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bizalmasai, akiket Ferdinánd ígéretekkel megvesztegetett, a 
királynét rávették a távozásra. A távozókat pedig követték az 
előkelők közül Petrovics Péter és Csáky Mihály. 


Az erdélyi vajdaságot [ezután] Báthory Andrásra ruház- 
ták, nagy gunyjára a [tisztség] adományozójának is, elnyerő- 
jének is, de az okosabbaknak szomorúságára, mert tudták, 
hogy ez a tartomány, s főleg ebben az időben, erős és egész- 
séges embert kiván, s őt a részegeskedéséből és mámorából 
eredt szörnyü és állandó ízületi fájása összetörte, s nem tudta 
használni sem kezét, sem lábát, s mikor elárasztotta a geny, 
magával tehetetlen volt. 


Az emberek már – visszaemlékezve a hatalmas tettekre – 
Györgynek a kiválóságát bámulták, s vágytak utána, s minden 
helyen, minden társaságban, minden emberi gyülekezetben em- 
legették Györgyöt, hogy az előző évben Szolimán erejével szem- 
ben olyan segedelemre volt, hogy nemcsak Temesvárat men- 
tette fel, hanem Lippa igen erős várát és városát is elfoglalta, 
melyet Ulumán, a kiváló vezér, nagy sereggel, hevesen védett, 
több kis várat visszaszerzett, Szolimán seregét visszaverte, 
erejét összetörte, szóval egy vezér és főparancsnok sem volt 
jelesebb nála. Hatvanezer harcost teremtett elő, s méghozzá 
a katonák színe-javát, s nem is a legteljesebb és végső erő- 
feszítéssel, hanem nagy hirtelenséggel: ha ma élne, mindnyá- 
juk nagy veszedelmében bizonyára nem késnék, hanem fel- 
lobbanna vitézsége, s a fenyegetett hazának segítségére sietne. 
Hiszen most is megvan az, ami akkor megvolt: fegyverek, 
haderő, ország; nem a katonák hiányoznak a vezérek mellől, 
hanem a vezérek a katonákhoz. Ennek az egy férfinak a vitéz- 
ségére és segítségére vágytak. Miután tehát oly útálatosan és 
oly nagy gyorsasággal elvesztek a legerősebb végvárak s a leg- 
gazdagabb tartományok, rettenetesen aggódtak Erdély és a 
megmaradt Délmagyarország lakói. Látták ugyanis, hogy a 
legjobb erősségek, a legbátrabb férfiak, a legkiválóbb katonák 
elvesztek [1552-ben Szolimán elfoglalta Temesvárt, Lippát, 
Drégelyt, Szolnokot, Veszprémet; és Egert ostromolta], s ha 
csak egyszer indítja meg Szolimán mérhetetlen erejét, nemze- 
tünk végórája egyszer és mindenkorra ütött. Szolimán való- 
ban ugy válaszolt Ferdinánd követének, aki a békéért esde- 
kelve könyörgött, hogy még egy követ sem enged át Erdély- 
ből és János királyságából, még ha a maga fejét akarná is be- 
törni azzal. Tehát a háboru befejeztével a következő év elejére 
Ali csauszt követül küldte Erdély népeihez. Ez Mircse havas- 
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elvi vajdánál megszállt, s leveleket küldött Erdélybe. Hozzá 
Báthory András követet menesztett, s annak Ali csausz el- 
mondotta a rábízottakat: Szolimán buzdítja és utasítja az 
erdélyieket, hogy János [Zsigmondot] és a királynét hozzák 
vissza, máskülönben tűzzel-vassal elpusztitja őket; mert nem 
hajlandó tűrni, hogy [Erdélyt] az ő örökös ellenségei, a néme- 
tek birtokolják. S ha ezt a dolgot Báthory nem is adta köz- 
hírré, mégis könnyen mindenkinek tudomására jutott. Olyan 
nagy volt ugyanis [Szolimánnak] a Ferdinánd ellen feltámadt 
haragja és gyűlölete, hogy Báthory Andrásnak is, vagy akár- 
kinek a lakosok közül szivesebben adta volna [Erdélyt], mint 
Ferdinándnak. 


Ez volt tehát az egyik, amiért feltették magukban az 
erdélyiek, hogy a királynét és János [Zsigmondot] vissza- 
hozzák, a másik pedig az, hogy a németek közül némelyek 
azt hiresztelték, hogy amint egykor a Dunántúlt és Erdélyt 
németek lakták, rövidesen ismét birtokukba veszik, miután ki- 
irtották a nemességet és minden főembert. S ezt megerősítette 
az, hogy voltak olyanok, kiknek ajándékoztak és kijelöltek 
lakást, földet, birtokokat, s hogy Teuffel Mátyás nagy sereg- 
gel e miatt volt eljövendő. Körülbelül ugyanebben az időben 
Petrovics Péter is követet küldött Lengyelből a vezető emberek- 
hez, s ez által ugyanarra figyelmezteti őket, mint amit Ali 
csausz mondott: nehogy a hazát és önmagukat tudva és 
akarva elveszítsék; nyáron ugyanis Rusztán nagyvezir, Szoli- 
mán veje, megszámlálhatatlan csapatokkal fog jönni Dél- 
magyarország maradványainak elfoglalására és Erdélybe. Mind- 
ezektől felindulva, közös akarattal Szolimánhoz, Petrovicshoz, 
a királynőhöz, s János [Zsigmondhoz] levelet írnak: készek 
engedelmeskedni a parancsnak, ha segítséget kapnak, s erre 
az igéretre a királynénak, János [Zsigmondnak], és egymás 
között hitet és esküt tesznek. Ezek a dolgok nem kerülték ki 
Báthory András figyelmét, s mikor látta, merre haladnak az 
ügyek, lemond a vajdaságról, s azt Ferdinánd Dobó István- 
nak adta Eger megvédéséért. De mivel Kendi Ferenctől, – aki 
Erdélyben pénzben és vagyonban a legtehetősebb volt, – igen 
félt, s mert tudta, hogy az a vajdaságra áhítozik, Dobó társává 
tette, azt vélve, hogy bizalmával és jótéteményével megtart- 
hatja hüségén, ha pedig nem, akkor is jótéteménye dicsősé- 
gére lesz, annak pedig az álnoksága gyalázatára. Ezenközben 
Szolimán megbízást ad a budai basának, s minden többi vezéré- 
nek, hogy a Lengyelből Erdélybe visszatérő Petrovicsot csapa- 
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taikkal támogassák. Két kerületet pedig, Lugost és Karán- 
sebest, az ugyanolyan nevü városokkal, melyek a Duna közelé- 
ben [feküdtek] Belgrád felé, s Erdéllyel szomszédosok voltak, 
ajándékul ad [Petrovicsnak]. Ezekben a kerületekben a fegy- 
verrel, férfiakkal s lovassággal eléggé bővelkedő rácok Temes- 
vár elvesztése után egy-egyezer aranyat fizettek adóként a 
beglerbégnek, hogy a békét megvásárolják. Ezekben bizva 
[Petrovics] Lengyelből Magyarországra jött, s a Tiszánál, 
Szeghalom nevü falunál, miután tábort vert, a rácokból sereget 
toborzott, s a szomszédos törököket segitségül hivja. A budai 
[basa] pedig a hadsereget s az ágyúkat az elrendelt háborúra 
előkészíti; ennek a készületnek a késedelme miatt nem ér- 
hetett akkor célt a terv. Ugyanis Ferdinánd, hirtelen haderőt 
vezényelve el a határőrségekből, Tahy Ferencet valamennyi 
lovassal kiküldi, hogy tartóztassák fel Petrovicsot. [Tahy] 
Ferenchez, mikor ereje nem bizonyult elégségesnek, a megyék- 
ből Kassán és a Tiszánál segédcsapatok csatlakoztak. Báthory 
András és Saberdinus Mátyás váradi püspök pedig jókora csa- 
patokat küldtek néhány ágyúval. Igy erőt és bátorságot adtak 
[Tahy] Ferencnek, s ráveszik, hogy mielőtt a budai [basa] 
nagy sereggel megérkeznék, ütközzék meg bátran az ellenség- 
gel. Felbuzdulva tehát Tahy Ferenc, rátámadt az ellenségre, 
mely, mivel még nem voltak számra egyenlők, az ágyúk tekin- 
tetében meg éppen hátrányban volt, mert egyáltalában nem 
volt neki egy sem, s mivel a budai [basa] is csak éppen hogy 
elindította Budáról a seregét, s a száraz időszak is már tél felé 
hajlott, meggondoltan csatát nem vállalva, eltávozott, a törö- 
kök haza, [Petrovics] Péter pedig azokba a kerületekbe, ame- 
lyeket említettem. Ezután Saberdinus Mátyás váradi püspök 
Talpas várát, a nemes Toldyakét, ostromolta, s miután ágyú- 
zással megtörette, s ostrommal elfoglalta, Porkoláb Dénest, 
a kiváló katonát, s mindenki mást is felkoncoltak. Toldy Miklóst 
pedig, ezt az igen nemes ifjút elfogatta, s Váraddá vitetvén, 
kivégeztette. Meggyilkolásával olyan nagy gyülöletet lobban- 
tott fel, hogy többeket is, akik addig Ferdinándot támogat- 
ták, elidegenített. 


Ez alatt az idő alatt Erdély előkelői összejövetelt tartot- 
tak Székely-Vásárhelyen, s a székelyek segítségét kérték. Kö- 
zülük Alárd Miklós tervüket elárulta a vajdáknak, s figyelmez- 
tette őket, hogy most, amikor még készületlenek, s mielőtt a 
székelyek is csatlakoznának, akik néhány napon belül meg- 
érkezendők voltak, támadják meg őket. Dobó István azonnal 
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összeszedve, akit csak tudott, gyorsitott menetben Székely- 
Vásárhelyre siet; azok is a falakon kivül tábort vernek. Mi- 
után Dobó követeket küldött hozzájuk, mivel egyiknek sem 
volt ajánlatos a hadi szerencsét próbára tenni, fegyverszünetet 
kötöttek, azzal a gondolattal, hogy ha nem jön segítség tizenöt 
napon belül Petrovicstól, Ferdinánd hüségére visszatérnek. 
Tehát míg a fegyvernyugvás tartott, a tanács határozatából 
bábolnai Bornemissza Farkas Petrovicshoz megy, hogy el- 
mondja a történteket. A tizenötnapi fegyverszünet letelte előtt 
visszatérve, beszámol a szövetségeseknél az összegyült csapa- 
tokról, amiket látott, s a budai basa segítségének megérkezé- 
séről, amit hallott. Még ugyanennek a fegyverszünetnek ideje 
alatt Moldovából, Sándor vajdától megérkezett négyezer oláh, 
bizonyos Moczok vezetésével. Ezekben a dolgokban bízva, 
Dobónak felmondják a fegyverszünetet, s a táborba össze- 
gyülnek. S bár többek előtt korainak látszott, mégis Patócsy 
Ferenc, aki vagyonban jóval a többiek felett állott, jónak 
látta, hogy megpróbálkozzanak. Ezenközben – mint mondot- 
tuk – Petrovics a budai [basa] késedelme miatt seregét el- 
bocsátotta, Dobó pedig katonákat toborzott, s Magyarország- 
ból segédcsapatokat remélt. Az oláhok pedig, mikor látták, 
hogy Petrovics hazament, s a sereget elbocsátotta, a budai 
[basa] pedig távol van, s ezen a nyáron semmi nagy dolgot 
nem lehet csinálni, hazamentek. Erre a dologra az erdélyiek 
szörnyen megzavarodtak. Végre úgy gondolva, hogy Ferdinánd 
erejével szemben a jelenlegi körülmények között nem állhat- 
nak meg, fegyvereiket elhagyva, haza mennek. Dobó mégis 
ostrom alá vette Patócsy Ferencet és Bornemissza Farkast az 
elég erős Bethlen várában, s azok két hónapi ostrom után a 
várat megadják azzal a feltétellel, hogy őket minden vagyonuk- 
kal s a feleségükkel együtt, sérelem nélkül, Petrovicshoz en- 
gedi. Mikor aztán ezek családjukkal s minden vagyonukkal 
Petrovicshoz akartak költözni, Dobó Tahy Ferenchez levelet 
küld, hogy támadja meg őket útközben, mivel csak maga, s 
nem mások felől adott nekik esküvel biztositékot, s ugyanezt 
a megbizást adja még néhány más kapitánynak is. Mikor azok 
megtudják, hogy ilyen cselvetés készül, nem mertek meg- 
mozdulni, s kénytelenek voltak Ferdinándtól kegyelmet kérni. 
Ferdinánd életüknek megkegyelmezett, egyébként váraikat, 
falvaikat s minden javukat elkobozta. Ez volt ennek a háború- 
nak a kimenetele. 


Ferdinánd Erdély változásainak egész ideje alatt igen 
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erősen fáradozott Szolimánnál nyolc évi békéért, s adó fizetése 
mellett az erdélyi tartomány megtarthatásáért. A belga Augier 
Busbequet követül ugyanis állandóan ott tartotta, azonkivül 
két igen kiváló férfit küldött rögtön György megöletése után 
fényes követséggel s nagy ajándékokkal szószólókul, Verancsics 
Antalt és Zay Ferencet, hogy vesztegetésekkel megnyerjék a 
vezéreket. Ezek mégis az oly nagy és sokáig tartó követség 
eredményében csalatkozva semmit sem végeztek, még Erdélyt 
sem engedte át, melyet a fegyvernyugvás közben az ifju János 
[Zsigmondtól], az ő árvájától (ugyanis igy szokta emlegetni); 
elragadtak, hanem azt felelte, hogy még egy követ sem enged át, 
s megparancsolta, hogy ha nem akarja inkább a háborut, János 
[Zsigmondot] ismét helyezze vissza. Az erdélyiekhez pedig, 
s Délmagyarország s a Felvidék megyéihez s előkelőihez meg- 
bizást küldött, hogy egyesült erővel hozzák vissza János [Zsig- 
mondot], máskülönben tüzzel-vassal bünteti őket. Rusztánnak 
megparancsolja, hogy maga induljon a hadjáratra, Görögország 
beglerbégjenek, hogy sereget gyüjtsön, a budai és temesvári 
basának, hogy az ellenséges földre törjenek be, s mindenféle 
pusztító és ellenséges dolgot cselekedjenek, a két oláh vajdának, 
hogy fegyverfogásra készen legyenek. Mindezek miatt Erdély- 
nek, Délmagyarországnak és a Felvidéknek népe és vezetői 
szörnyű félelembe estek, s előre látva a végső pusztulást, ország- 
gyülésileg elhatározták, hogy a királynőt és fiát vissza kell hozni. 
Az egész dolognak fejévé Balassa Menyhértet tették. Ferdinánd 
pedig erre a gyülésre Pető Jánost küldte követül, aki elég sok 
általános és hétköznapi szót szólott, velejében azonban semmi 
bizonyosat, semmi üdvöset nem mutathatott fel. Jelen voltak 
Dobó István és Kendi Ferenc, Erdély vajdái, s Bornemissza Pál 
gyulafehérvári püspök; közülük Dobó István és a püspök 
eltávoztak, Kendi és az ország lakói s a magyar rendek egyhangu 
szavazattal elhatározták, hogy négy követet küldenek Ferdi- 
nándhoz, éspedig hármat a három nemzettől, s negyediket az 
egyházi rendből (ez volt Kamanci György gyulafehérvári kano- 
nok), hogy azok Ferdinándnak Bécsben adják elé követségük 
célját, körülbelül ezen módon: «Azt a két dolgot, ami az egész 
életben a legnagyobb szokott lenni, azokat mi, Felséges császár 
és király, a te uralmad alatt eléggé megismertük: a legnagyobb 
félelmet, s a legnagyobb örömöt, ez utóbbit, mivel keresztény 
császárnak az oltalma alá és védelmébe jutottunk, mely a leg- 
nagyobb fejedelmekkel való kapcsolat, s a római birodalom 
fensége miatt nekünk kedves és örvendetes volt, de a legnagyobb 
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és legjobb Isten nem akarta, hogy ez állandó legyen, a leg- 
szörnyűbb ellenség félelme, közelsége, sokasága s rettenetes 
hatalma miatt, mely, ha nem lett volna az ázsiai dolgokkal és 
háborukkal akadályoztatva, eddig végünk lenne. Most pedig, 
mikor befejeződött minden nagy háborúja s az egész földkerek- 
ségen megbékéltek a tartományai, mit gondolsz, mire nem képes 
ekkora hatalmában, ekkora biztonságában, s lelkének ekkora 
felfuvalkodottságában? – hiszen azt üzente, hogy hazánkat 
tüzzel-vassal elemészti, s a földdel teszi egyenlővé, minket, gyer- 
mekeinket, feleségünket, s házainkat mindenfajta kínzással, 
öldökléssel, rabszolgasággal mindenkorra kiirt; s ki kételked- 
nék, hogy mindezek egészen biztosan meg fognak történni, ha 
tudja, hogy Lippát, Temesvárt s Magyarország hatalmas tarto- 
mányait nem sokkal ezelőtt foglalta el? Elkerülhetetlen tehát, 
hogy két dolog közül az egyiket megtedd: vagy védj meg minket 
és az országot olyan nagy erővel és hadsereggel, mely elegendőnek 
bizonyul Szolimán ellen, s ilyet és ekkorát idejében készíts elő 
és szerelj fel, vagy pedig eskünket add vissza, hogy mikor a 
már igen közeli veszély ránktör, hazánkról és magunkról gondos- 
kodni tudjunk; ha az egyiket teljesíteni nem lehet, a másikat 
bizonyára nem tagadhatod meg kegyességed, a mi végveszedel- 
delmünk, forrónszerett gyermekeink, s legjobb, s ha lehetne, 
a hozzád leghüségesebb tartomány kedvéért. Akármelyiket 
tetted is majd meg a kettő közül, beleegyezünk, elfogadjuk, 
engedelmeskedünk, – vagy általad véghezvisszük az egyiket, 
vagy a szükség kényszerít bele a másikba.» A szószólóknak, 
[mikor a királyhoz érkezve mindezeket eléadták], lelkükre kötik, 
hogy legyenek jó reménységgel és semmitmondó válasszal el- 
bocsátják őket. 


Tehát amint a téli idő engedte, Gyulafehérvárat rögtön meg- 
szállják Balassa Menyhért vezetésével, s néhány nap alatt 
megegyezéssel megszerzik a püspöktől, elengedve őt vagyonostul. 
Dobó ezer lovas erejére számíthatott, s ugyanannyi gyalogoséra, 
de mivel sok zsolddal tartozott már, azoknak is csak alig fele 
volt készenlétben. S noha nem maradt titokban, hogy mi készül, 
mégsem segitett sem Dobó, sem Ferdinánd, sem pénzzel, sem 
katonasággal. Ferdinánd ugyanis részben nem törődött vele, 
részben Dobóban bizott. Dobó viszont Domokos nevű testvérét 
Ferdinándhoz küldötte, hogy a segitséget megsürgesse, a püspök- 
től pedig pénzt kért kölcsön, de az nem volt hajlandó adni. 
A katonák tehát, akik sem élelmet, sem zsoldot nem kaptak, 
egyszerre elhagyták a szolgálatot, s egyesek hazamentek, mások 
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a lázadáshoz csatlakoztak. De a történet megkívánja, hogy 
röviden megemlékezzünk a németek uralmáról ezekben az évek- 
ben. Elmondottuk, hogy Báthory András és Castaldo hogyan 
hagyta el hivatalát, s hogy Ferdinánd Dobót és Kendit tette 
vajdákká s Bornemissza Pált püspökké. Mindezek a legszebb és 
leggazdagabb tartomány felett az uralmat elnyerve nem védői- 
nek, hanem rablóinak vélték magukat, a katonaságot szétszórva 
a falvakban kóborolva, minden rend és fegyelem nélkül tartot- 
ták, s ezek, ha a lakosok isten kegyelméből nem adtak élelmet, 
elvették. Oly nagy volt a katonaság elzüllése, hogy ha vala- 
melyik katona csizmára szorult, kényszerítette a csizmadiát, 
hogy neki vagy szolgáinak ingyen adjon csizmát; aki köpenyre 
szorult, az a maga kénye szerint kiválasztott egy szabót, hogy 
ruházatot szerezzen tőle, s minden más dologban is ez volt a 
katonák eljárása. Ha az országból valami arany vagy ezüst érke- 
zett akár az adókból, akár a számos bányából, maguk között 
felosztották, s mégsem volt elég egyiküknek sem ennek az igen 
gazdag országnak a kincse. Ha néha Ferdinánd zsoldot küldött, 
alig mutatták meg egyszer vagy máskor a katonáknak, igy 
mintegy az ország kizsákmányolására, s nem védelmére küldve 
azt gondolták, hogy a lehető leggyorsabban vagyont kell össze- 
rabolniok; s ez csak egy ok volt a sok közül, hogy mindenki 
meggyülölje ezt a kegyetlen uralmat, s lerázzák magukról. 
A katonáitól elhagyott Dobó tehát néhány emberrel, s főleg 
rokonaival, Bocskay Györggyel és Forgách Pállal ugy gondol- 
kozott, hogy meg kell védenie a maga számára [Szamos-] 
Ujvárt; tehát nem toborzott katonákat, nem gondol az országra, 
nem száll a csatamezőre, hanem mint egy a katonák nyájából, 
s nem mint egy országnak a kormányzója, egy kis jelentőségü 
várat, s pénzét, amit már minden vagyonával előbb hazaküldött, 
az országnak, méltóságának, tisztségének, a becsületnek és meg- 
becsülésnek elébehelyezte. [Dobó] Domokos pedig néhány em- 
berrel kocsin visszatérve, utközben a már az országba betört 
oláhok fogságába került, s azok Szolimánhoz küldték. Petrovics 
Péter pedig március havában a karánsebesi és lugosi birtokáról 
Erdélybe érkezett. Ezeket a területeket Szolimán Temesvár 
elfoglalása után Péternek adományozta, s ő csapatainak egy részét 
Déva elfoglalására küldte, maga pedig Szászsebes városát fog- 
lalta el, melynek régi falai voltak, felszerelése pedig semmi, 
s alig egy mértföldnyire feküdt Gyulafehérvártól. Már közele- 
dett Moldovából, Moczok vezetésével is nyolcezer ember, s 
Havaselvéről tizenkét nagyobb csapat, melyeket maguk a vaj- 







 


 106 


dák szándékoztak vezetni. Gyulafehérvárat Balassa Menyhárt 
a moldvaiakkal ostromolja, s bent volt az alacsonyról, a nép 
közül származott Bornemissza Pál püspök, s a nagyon gazdag 
s nagykiterjedésü egyháznak a kanonokai és egyházi férfiai, 
akik között állandó volt a kapzsiság és a romlottság. Bor- 
nemissza Pál, hogy valami lehetőséget el ne szalasszon, s az 
ország háborgásában magának hasznot csináljon, úgy gondol- 
kozott, hogy idejében kell gondoskodnia magáról, jól tudva, 
hogy ha erővel jönnek meghódoltatni vagy ha az eléggé meg nem 
erősitett kis őrséggel ellátott várost elfoglalják, akkor nehezebb 
feltételeket szabnak elébe. Igy hát rövidesen megegyezett 
az ellenséggel, amit az is szivesen elfogadott, hogy ne késleked- 
jék és ne akadályoztassék a többi vár elfoglalásában, s hogy 
erőit és csapatait a több hely ostromától mintegy egy testté 
vonhassa össze. Nemcsak azt engedték meg, hogy vagyonát 
elvigye, s Ferdinánd területére bántatlanul elmehessen, hanem 
pénzen megveszik a gabonáját, borát, s azt a terményt, amit 
az egész országból tized fejében kapott (ugyanis az egész ország- 
nak s Magyarország három vármegyéjének egész tizede a 
gyulafehérvári püspökséget illette, hogy akár egyedül a saját 
költségén is tarthatott volna hadsereget). Én egyszer magától 
hallottam, hogy nem hagyott Erdélyben mást, mint az iró- 
nádját, de mérhetetlen tömegü aranyat és ezüstöt hozott ki. 
Mikor Ferdinánd Zsigmond [Ágost lengyel] királlyal együtt 
felelősségre vonta az erdélyi dolgokért, azt felelte [neki], s 
[Zsigmond Ágost] Izabellának, hogy Gyulafehérvár önként 
meghódolt, javai is pénzért eladattak. Egy és ugyanazon 
időben ostromolták Dévát, Gyulafehérvárat – melyet már 
el is foglaltak, – Ujvárt, Magyarországon somlyói Báthory 
András Husztot, Varkocs Tamás és báthori Báthory György 
Váradot. Ujvárt Dobó védte, amint mondottuk, s havaselvei 
oláhok szállták meg, majd Gyulafehérvár elfoglalása után 
Balassa Menyhért is odasietett. Nem volt tehát már semmi 
Erdélyben, a Felvidéken és Délmagyarországon, egészen Kas- 
sáig, ami ne a királyné hatalma alá tartozott volna, vagy nem 
lett volna csapataitól ostrom alá fogva. 


Igy Izabella királyné is elhatározta, miután a császári 
csapatokat csufosan szétszórták, hogy fiával Erdélybe megy, 
s mivel annyi sereg volt készenlétben, minden félelme elmult, 
hogy visszatérését országába meg tudják akadályozni. Tehát 
ötszáz lovassal és négyszáz lengyel gyalogossal útnak eredt, 
s mikor átlépte a határt, a magyarok előkelői elébe vonultak. 
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Erdélybe mindenki teljes kedvezésével és örömére vonult be. 
Közben Dobó sürűn küldött leveleket Ferdinándhoz, melyekre 
az azt válaszolta, hogy nagy segítségre van remény, s megparan- 
csolta, hogy bátran harcoljanak; egyik oldalról levelekkel, 
másik oldalról reménytkeltéssel az ostrom sokáig késleltetett, 
mig végre Izabella megérkezett, ami már ősznek idején volt. 
Ekkor aztán a reményt is elvesztették. Tudták ugyanis, hogy 
nem jöhet semmiféle segítség, s hogy a megszállás állhatatos- 
sága minden várat elfoglalhat. De Ferdinánd is inkább kivánta, 
hogy nagyobb háboru bonyodalmaitól a következő nyárra ment 
legyen. Szószólói ugyanis, Zay Ferenc és Verancsics Antal 
megirták, hogy nem érhet el békét, de még csak fegyverszünetet 
sem, ha János [Zsigmond] vissza nem kapja minden birtokát. 
Tehát Dobóhoz levelet küld, hogy itélete szerint méltányos fel- 
tételekkel adja meg a várat; Szolimánnak is megirja, hogy 
kedvére tett, mert megparancsolta, hogy Erdélyt adják vissza 
János [király] fiának, hogy mennél erősebben fennálljon közöttük 
a béke, vagy legalábbis a kölcsönös fegyverszünet, s már meg 
is hagyta a kapitányoknak, hogy az őrségeket vezessék el. 


Midőn Izabellának és az országnak követe a következő év- 
ben Henrik [francia királyhoz] megérkezett, hálát adott, hogy 
a királynét és fiát követével, Cambray Jakabbal felkerestette, 
nekik segítségét megigérte, s hogy Szolimánnál a királyság 
helyreállitásáért szorgosan és komolyan közbenjárt, mert a 
[királynét] egyéb igaz okok mellett a leghatalmasabb király 
buzdítása is vezette, hogy visszakövetelje csellel elvesztett 
országát. De az ország biztonsága s a király méltósága meg- 
kívánja azt, hogy a szomszédos Lippát, Temesvárt, Becsét, 
Becskereket, Orsovát s Délmagyarország többi részeit, melyek 
György barát árulása folytán Ferdinánd kezébe jutottak, s 
melyeket az elveszített, a törökök leghatalmasabb császárától 
a nála élvezett tekintélyével visszaszerezze, amit ha megkapna, 
Felsőmagyarország többi részei is könnyen megszabadulhatnának 
vagy befolyás vagy erő segitségével Ferdinánd hadi erejétől. 
De ennek folytatására és várt eredménnyel való bevégzésére, 
hogy valamikor a fényes kezdet szerencsés kimenetelnek örvend- 
hessen, két dologra van szükség. Szolimán kegyére, melyet 
mindnyájan éreznének, ha a határokat helyreállította, s a 
királyi felségnek pénzbeli segítségére a háború költségeihez. 
Küldjön tehát Szolimánhoz tekintélyes és tevékeny szószólókat 
követségbe, s adjon zsoldot öt évre ötezer [katonának]. A király 
a követséget nagy örömmel fogadta s válaszolt nekik, s minden 
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hosszas halogatás nélkül a kivánt válasszal bocsátotta el a köve- 
tet, azonfelül leányát nőül igérte János [Zsigmondnak], s [meg- 
igérte], hogy gondoskodni fog Raguzáig való elviteléről, onnan 
nem nagyon hosszu utazással lehet Magyarországba eljutni 
Szolimán békés tartományain keresztül; ötezer gyalogost küld 
öt évre, s szerződéseibe nemcsak, hogy bele fogja [Erdélyt] 
foglalni, hanem minden erejével, minden buzgóságával gondos- 
kodni fog arról, s teljes egészében keresztül viszi, hogy vala- 
milyen meggondolással, valamilyen feltételekkel, amennyire 
csak vagyonától, hatalmától, tanácsától, pénzétől s tekintélyétől 
telik, Lippát, Temesvárt s Délmagyarországot vejének, János 
[Zsigmond] királynak s leányának visszaszerzi. Ha tehát az 
ily fényes rokonság, s ekkora barátság Izabellának s az országnak 
szívén fekszik, három hónap alatt intézzék el, hogy választ kap- 
jon. Mindezek mellé saját követét, az előkelő és tudományokban 
jártas Martinez Péter Ferencet fényes követséggel elküldi. 
Egyet azonban titkos megbízással lelkére köt, hogy mikor az 
ország előkelőivel vagy magával a királynővel beszél, [mondja 
meg], hogy az ifjú János [Zsigmond] nehogy női társaságban 
vagy hitvány emberek környezetében nevelkedjék, hanem gon- 
doskodjanak, hogy tanácsukkal s fáradozásaikkal a királyságra 
előkészítsék, tanítsák és szoktassák. Báthory Kristóf ugyanazon 
az úton, amelyiken ment, ezzel a francia követtel együtt még 
a nyár előtt visszatért. Követségének eredményét a követ nyil- 
vános gyülésen ragyogó szónoklatban adta elő, s mindenkit 
nagy öröm töltött el. Sőt a vezető emberek s mind a két ország 
rendjei határozatból kifolyólag biztatják a királynét, hogy 
János [Zsigmondot] küldje Váradra, hogy hozzászokjék a köz- 
ügyekhez. 


De a királyné a szivében titokban gyanut fogott és félt. 
Hiszen emlékezett, hogy György biboros is mindig ezt az egyet 
sürgette és követelte, s mikor ezt, ami végeredményben hasznára 
lett volna az országnak, semmi módon, semmi tanáccsal nem 
tudta elérni, az országot becstelenül és álnokul Ferdinánd kezére 
játszotta. E mellett Bona királyné ravasz tanácsai már annyira 
eltöltötték elméjét, s annyira rávették, hogy szilárdan elhatá- 
rozta: semmiféle békét nem fogad el többé, azonban szavaival 
szeliden fog bánni. Izabella tehát mérhetetlen hatalomvágya, 
s minden asszonyi romlottságra kicsapongó életének tulságos 
szabadossága miatt ennek a hatalmas királynak a rokonságát, 
barátságát, fiának és országának egyetlen biztosítékát nemcsak, 
hogy nem fogadta el, hanem megvetette s csunyán visszauta- 
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sitotta, ugyhogy a követ, mert nem bántak vele a méltóságá- 
hoz mérten, végre is Sztambulba távozott. Az urakat is, akik 
úgy vélték, hogy fiának neveléséről s az ország kormányzásáról 
nagyobb lelkiismerettel kell gondoskodnia, gyülölettel és ha- 
raggal üldözni kezdte. De közben átlátva, hogy fia már felser- 
dült, korára nézve szinte már érett, a háborúnak a fáradságát 
és gondjait pedig asszonyi lelkével nehezen tudta elviselni, 
a békére útat és módot keresett. 


Később Izabella uj terveket kezdett szivében forgatni. 
Mikor a gondokban kimerült, egész napját a szórakozásnak 
szentelte, melyeket s a háborus költségeket az évi adóból alig 
tudott fedezni, ezért, ha alkalom kinálkozott rá, kiváló férfiak 
vagyonát is megkivánta. Lelkének felingerelésében pedig nem 
kis jelentőségü szerepe volt Bebek Ferencnek. Mert körülbelül 
ebben az időben ez a nagyvonalú s széles baráti körrel biró 
ember magától elhatározta, hogy Szolimánhoz megy, s Szolimán 
megbecsülésének sok jelével mutatta ki, hogy hozzá való mene- 
tele nem volt kedve ellen való, midőn tanácskozott vele, s tisz- 
telő szavakkal fogadta, s bőven adott neki ajándékba minden- 
féle dolgot, s kérésének eleget tett, amennyiben a kormányzói 
méltóságot reá ruházta, mint ahogy János, az apa mellett Gritti 
Alajos volt, s megparancsolta, hogy mindkét vajda, a moldovai 
és havaselvi is neki engedelmeskedjék. Melléadott egy csauszt 
is megbizással a királynőhöz és az ország rendjeihez. Miután 
Erdélybe megérkezett, a csauszt a megbízással a királynőhöz 
küldötte. Hanem a királyné, szinlelve, mintha a dologba bele- 
nyugodott volna, több tárgyalás után ajándékokkal és igére- 
tekkel ezt az embert megnyerte. De a vezetőket és előkelőket, 
akiknek segítségével az országba jött, megjegyezte magának: 
Kendy Ferencet, s Antalt, Bebek Ferencet és Balassa Menyhér- 
tet s Csáky Mihály kancellárt. Biztos, hogy Petrovics is ezek 
között volt, mert az asszonyi uralmat megunva azt kivánta, 
hogy a már felserdült János [Zsigmond] a közügyekhez hozzá- 
szokjék, s hogy a helyzetet változtassák meg. Ennél a férfiunál 
nem lehetett senki hűségében állhatatosabb, s nem szerethette 
jobban a hazáját. De a belsejében rejtőző lomhaság és bizonyos 
félénkség miatt, melyet az emberek középszerüségnek tartottak, 
gyakran ártott; békében ugyanis, mikor a dolgok kedvezően 
folynak, az emberek bárkit bölcsnek tarthatnak, de amikor a 
dolgok kedvezőtlenre fordulnak, akkor tűnik ki minden böl- 
csesség és derékség haszna és dicsősége. János királlyal anyai 
ágon rokonságban volt, nemzetségére a boszniai Jajcza mellől, 
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mint János király is, mert ősi birtoka, Zápolya, nem volt távol 
Jajczától, s onnan vette vezetéknevét a János [király] családja. 
Az első, aki a [Zápolyai] családot felvirágoztatta, Imre volt, az, 
aki Mátyás király alatt a bosnyák bánságot viselte, azután pedig 
tanácsos és kincstartó lett, s Magyarország és Illyria-szerte 
igen nagy területeknek hetvenkét várát kapta meg Mátyástól, 
azonkivül igen nagy gazdagságot, s a tisztségeknek és méltósá- 
goknak igen előkelő helyét az elsők között, mégis a közhit sze- 
rint Báthory Istvánnal együtt egyik szerzője volt [Mátyás király] 
halálának, s Bécset és Ausztriát ütközet nélkül, erőszak nélkül, 
aranytól megvesztegetve átadta az ellenségnek. Ennek a fia 
volt I. János, aki az Izabellától fogant II. Jánosnak Györgyöt 
és Petrovicsot tette végrendeletében gyámjává. Hanem [Petro- 
vics] megöletését természetes halálával kevéssel előbb meg- 
előzte, Csáky Mihályt pedig valami eset mentette meg. Tehát 
[a királyné] volt egyedüli oka e férfiak halálának, s nem is kel- 
lene érte megbélyegezni, ha végtelen kincsvágya és kapzsisága 
a jó dolgokat is nagyobb bünökkel nem szennyezte volna be. 
Bebek őt megfosztotta az uralomtól, mivel Szolimántól kormány- 
zói cimet nyert, s a királyné nehezen viselte el, hogy erősen meg- 
kisebbedik hatalma. De a legsúlyosabb és legelviselhetetlenebb 
az a közös ok volt, hogy a négy férfi egymás között esküvel 
megerősitett szövetséget kötött, ami a királynő előtt félel- 
metesnek látszott, mert ez a négy férfi hatalmával, kedveltsé- 
gével, vagyonával, barátaival, váraival és városaival szinte 
birtokolni látszott az országot. Már pedig minden szövetkezés, 
még olyan jó szinezettel is, az országban meg nem engedett; 
egykor ugyanezen ok miatt János király Kendy Perencet fel- 
ségsértésért elitélte, jószágaitól megfosztotta, s a fejvesztést 
csak a [király] halála miatt kerülte el. Izabellának a tervét 
az egy lengyel Nisoczky Szaniszlón kívül, akivel a legszelidebben 
is bánt, s a kire rábízta minden titkos dolgát, senki emberfia 
nem tudta; a meglakoltatásnak a módját azonban nem találta 
volna meg, ha Balassa Menyhértet meg nem nyeri. Nisoczky 
ugyanis titokban Balassával tárgyalt, s megmutatta, hogy ő 
is azok között van, de ha a dolgot végrehajtja, nemcsak bocsá- 
natot fog nyerni, hanem végrehajtott munkája jutalmául meg- 
kapja Kendy Ferenc Vécs nevü várát is. Elfogadta a feltételt 
Balassa, ez a minden gaztettre képes ember. [A nevezetteket] 
tehát fontos tárgyalások ürügyével a királyné Gyulafehérvárra 
hívatja, ott a meghatározott napon, mely [1558.] szeptember 
huszonkettedikére esett, egyszerre és ugyanakkor mind a három 
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férfit, mindegyiknek kijelölve a gyilkosát, egy időben, családi 
házuk falai között karddal megölik, ugyanekkor Bebek Ferenc 
hálószobájában mérget találta, melyet Sztambulból hozott volt. 
A királyné pedig Tordára gyülést híván egybe, a három férfi 
összeesküvéséről beszámolt, s a nyilvánosság elé mutatta a 
mérget, idézve és felmutatva tanukat, akik tanui voltak a méreg 
megtalálásának és elhozatalának, akik között egyik volt Tarczy 
György; ez ok miatt szentesítették, hogy mint felségsértőket 
elitélve joggal ölték meg őket, s hatalmas birtokaik minden 
javaikkal s vagyonukkal a kincstárra szálltak. 


Kendy Ferencnek mérhetetlen volt a vagyona: csupán 
gabona több mint ezer asztaggal, melyek közül némelyik hihe- 
tetlen nagyságú volt, s egy sem volt száz forintnál kevesebbet 
érő, a legtöbb pedig ezer forint értékü volt; s nagy tömegü 
kivert s ki nem vert aranya-ezüstje volt. De Zokol nevü havas- 
elvi vajdának a kincseit is birtokolta, ami ugy történt, hogy 
Zokol, egy előkelő férfi, Petrasko vajdát méreggel eltette láb 
alól, s az országot elfoglalta. Szolimán haragra gerjedt ellene, 
s háborúval akarta elkergetni és megbüntetni, tehát elmenekült 
és kincstárát Kendy Ferencnél helyezte el, kötelezve őt, hogy 
ha valami emberi dolog történnék vele, a fiának adja vissza. 
Zokolt végre is elfogták, s Sztambulba küldték, ahol meghalt, 
fiainak és feleségének pedig nagy nyomorukban és szerencsétlen- 
ségükben nem adott vissza Kendy Ferenc semmit az apai 
kincsekből. Tehát innen is szaporodtak nagy kincsei; várainak 
és szolgáinak tömege szinte fejedelmi volt. Mégis minden javak 
között semmit sem birt kevésbbé, mint a kegyességet, hüséget 
és derékséget, mint a jó tulajdonságokat. Ugyanis János [királyt], 
– összeesküvést szőve Majláttal és Balassa Imrével, – 
elárulta, mire az őt az országgyűlésen felségsértésért elitélte, 
s vagyon vesztéssel büntette, s csak nyomorult élete maradt 
meg a király hirtelen halála miatt, de alig maradt egy szál szol- 
gája is. Azonban később Izabella tulzott engesztelékenységgel 
minden vagyonát visszaadta, s régi kegyeibe visszafogadta. 
Ezután, mikor György biboros az urakat kijátszva gonoszul 
átadta az országot Ferdinándnak, s maga Castaldo által meg- 
gyilkoltatott, Ferdinánd a vajdaságot neki, s egy társának 
adta. De nem sokkal később őt is elárulta, s visszahivatta a 
királynét és János [Zsigmondot], s náluk a tisztségeknek és méltó- 
ságoknak legmagasabb fokát megtartotta; majd ismét össze- 
esküvést szőtt a királyné és fia ellen. Bebek Ferenc az árulás 
útálatos bélyegén kivül egész életét sok és szertelen nagy bűnökkel 
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élte le, egy volt az előkelők közül, aki a szerencsétlen Magyar- 
országot állhatatlanságával, – mert egyik párthoz sem volt soha 
hű, – széthuzta, elgyengítette, elárulta, Fülek várát pedig 
hanyagsága és kapzsisága miatt elvesztette. Ha csak atyai 
örökségét vesztette volna el, akkor is méltó lett volna erre a 
büntetésre, de mikor azzal a várral együtt, melyet a legerősebb- 
nek, legjobban felszereltnek, s az ellenséges [török] sereggel fel- 
érőnek tartottak, szörnyű kapzsisága miatt az ország is majd- 
nem az ellenség kezébe került, milyen büntetést tartsunk elég 
nagynak számára? Kendy Antal, ámbár nem volt zavargó 
jellemű, vagy nem volt képes erre igen sulyos betegsége miatt, 
állhatatlanságával mégis ugyanazon munkálkodott. Izabella 
a kiskirályokat, főleg a magyarországiakat, kezdte magától 
erősen elidegeniteni szokásai, élete, uralomvágya, János fiának 
rossz nevelése, a nemtelen lengyel embereknek köz- és magán- 
életben való szerepeltetése (egy sem volt ugyanis vitézségére 
vagy eszére kiváló közülük) miatt; a becsületesség előtt szinte 
zárva látszottak lenni mind a királyné, mind János [Zsigmond] 
ajtói, s hozzá csak az udvari söpredék legnemtelenebb s leg- 
elvetemültebb lengyelei bocsáttattak be, akik nem vágytak 
s nem törekedtek a becsületességre, hanem csak a borozásra, 
tétlenségre s mindenféle gonosz mesterségre. Megtörtént, 
hogy miután Várad a hatalmába került, s elég nagy erővel 
valahogy megerősítették, ezer régi lovast, szinte a magyar tar- 
tományok oltalmát, egyszerre elbocsátott a szolgálatából. De 
a dolog oka Bebek Györgytől eredt. Kevéssel az előtt ugyanis 
az apai birtokot apja kizárásával a maga hatalma alá hajtotta, 
apjának csak erdélyi vagyona maradt meg. Mikor egyrészt a 
német csapatok állandóan háborgatták a közeli szomszédság 
miatt, s másrészt a segítség részben késett, részben elmaradt, 
aztán mivel Ferdinánd jutalmakkal kecsegtette, néhány falut 
kapva és a katonáknak járó zsold felől megegyezve a pártjára 
állott. 


Egyébként a királyné, miután végrehajtotta a három 
férfi megöletését, a hadsereg legfőbb parancsnokává Balassa 
Menyhértet tette, az igen alkalmas Szatmár városát, somlyói 
Báthory István és Kristóf [birtokát] azok beleegyezésével 
neki székhelyül kijelölte, ehhez csatolta Tasnád várának 
kapitányságát, s három szomszédos vármegye tizedét, való- 
ban mérhetetlen tömegű mindenféle terményt a katonák 
ellátására, igen gazdag várost, s az érc-, de különösen 
az ezüst-bányák közül a legnemesebbet, Nagybányát. Tehát 
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ezt a három nagyjelentőségü helyet birtokolta Magyar- 
országon. Erdélyben a királyné már előbb két várat adomá- 
nyozott volt neki, melyeket testvére, Balassa Imre felség- 
sértés miatt I. János idejében elveszitett. [Balassa Imrét] 
János király közepes körülmények közül Erdély vajdájává 
emelte társával, Majláttal, s ezért a mérhetetlen jótéteményért 
mérhetetlen bűnnel az országot Ferdinánd kezére törekedtek 
juttatni, de szerencsétlenül és érdemeikhez képest utolsó nap- 
jaikig gyötrődtek, egyik a sztambuli börtönben, másik Pozsony- 
ban halt meg, minden vagyonuktól megfosztva. 


Izabella pedig, miután a francia feltételeket visszautasí- 
totta, háborus gondoktól gyötörve, s főleg mivel mindenki 
János [Zsigmond] uralkodását kivánta, aki már abban a korban 
is volt, amikor uralkodni s nem kormányoztatni kell, remény- 
kedve és félve uj dolgok felé forditotta figyelmét. Egészsége 
megromlott, sőt halálhire is támadt, mire Balassa Menyhért 
a négyszáz német lovas kapitányainak, Geradovskynak és 
Jablonskynak levelet irt (ezeket Ferdinánd a háboru kezdetén 
toborozta, de befejeződvén a háboru, későn érkeztek), s intette 
őket, hogy rögtön hozzá siessenek, mert kész átadni Erdélyt 
Ferdinándnak, ha segitségére jönnek; a királyné halála jó 
alkalommal kecsegtet. A hír és az ember hiú volta azonban a 
dolgot megzavarta, s [a kapitányok] Balassa levelét a lengyel 
király szepesi városainak kapitányához küldték. A királyné 
pedig elhatározta, hogy testvére, Zsigmond Ágost útján Ferdi- 
nánddal békét köt, oly nagy csendben, hogy egyáltalában nem 
tudott róla senki Nisoczky Szaniszlón kivül, Zsigmond is csak 
az egy Cromer Márton állandó követe utján tárgyalt Ferdinánd- 
dal, mert már előbb Szolimántól [beleegyezését] elnyerte: aki 
ezzel kimutatta János [Zsigmonddal] szembeni nagylelküségét 
és szeretetét. Ugyanis nemcsak azt engedte meg, sőt buzdította 
is, hogy a németekkel békét kössön, hanem ezenfelül megengedte, 
hogy Ferdinánd lányát elvegye, vagy akárki mást; s azért 
intette a házasságra, hogy gyermekei legyenek. Egyet azonban 
megtiltott: egy város vagy falu vagy csak egy ujjnyi föld 
átadásával se kisebbítse meg országát. Ennél a követségnél 
Gyulay Mihály buzgólkodott, hűségben, állhatatosságban, tehet- 
ségben és műveltségben kiváló férfi. Akkora volt Szolimán 
nagylelkűsége és bizalma, hogy nem kételkedett és nem aggó- 
dott. Ez a béke a következő feltételekkel jött létre: Ferdinánd 
a lányát, akit Castaldo és Nádasdy Tamás utján előbb megigért, 
feleségül adja János [Zsigmondnak] fejedelmi hozománnyal, 
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Abaujvármegyéről János lemond, mert Kassa, Felsőmagyarország 
fővárosa abban volt, ugyanis méltatlan, hogy amely vár a másik 
részen van, annak tartozékait más birtokolja. Bereg és Ugocsa 
vármegye a kettőjük hatalma [alá tartozik], a tized és adó a 
kettőjüké, de egynek-egynek a fele csak. Munkácsot, Husztot, 
Szigetet, Alsómagyarországot és Erdélyt János a maga erejével 
s törvényeivel szabadon, teljesen, örökké és királyi hatalommal 
birtokolja. Csak a királyi cimtől tartózkodjék, de válasszon 
mást, amilyet akar. Oly nagy volt [a királynéban] a birtoklásnak 
és élvezésnek a vágya, hogy igáslovakat, kocsikat, eszközöket, 
s ami csak kell az utazáshoz, előteremtett. Magának Munkácsot, 
Husztot s Szigetet jelölte ki lakóhelynek, mert ezeket Krakkótól 
kis távolság választja el. De már nehéz betegségben feküdt, 
azonban olyan szivósan, hogy nem látszott közelinek a halál- 
veszély. Mégis elhatározta, hogy végrendeletet készít, s úgy 
akarta, hogy Balassa Menyhért legyen fiának legfőbb kormány- 
zója, midőn egyszerre Lengyelországból felfedik Balassa gonosz- 
ságát: ugyanis Jablonsky és Geradovsky a szepesi városokban, 
melyek Lengyelországnál voltak elzálogosítva, téli tábort ver- 
tek, s Balassa terveit és leveleit a lengyel király kormányzó- 
jának megmutatták, az pedig adta a lengyel királynak. 
Végre [Izabella] Nisoczky Szaniszlót küldi Zsigmondhoz a meg- 
erősítő levelekkel s az egész tárgyalás végső záradékával, hogy 
amikor az is visszatért, maga Munkácsra menjen, s János [Zsig- 
mondra] bizza az ország vezetését. Négy nappal később, sulyo- 
sodván betegsége, mindenki számára váratlanul eltávozik az 
élők sorából [1559.]. Nisockyért gyorsan követet küldenek, 
hogy az útból visszahivja, s összehívják az előkelőket, hogy a 
béke pontjait és a feltételeket eléadja. Ezek felett sulyos vita 
keletkezett, s úgy vélték, hogy a királyné megkisebbitette fia 
és az ország tekintélyét, azonkivül elvette a jövő reményét. 
Tehát egyesek hivatkoztak a király korára, az adókra, a had- 
seregre, Szolimán segitségére, de főleg az ifjuság erejére és remé- 
nyére, s jó kivánságokkal halmozták el; mások azt mondogat- 
ták, hogy a királyné feltételeihez újabbakat kell csatolni, s 
Liptó vármegyében a Fátrát, vagy Kassát kell az ország hatá- 
rául kérni, s ehhez a feltételhez kötni a békét. Végre közakarattal 
elhatározzák, hogy fényes követséget kell Ferdinándhoz küldeni, 
szószólók pedig Csáky Mihály és Hagymási Kristóf legyenek. 
Zsigmondhoz másik követséget küldenek, hogy adjon egy 
nagytekintélyü férfit a béketárgyalásokra, hogy a megbeszélések 
az ő közvetítésével és békéltetésével follyanak, s a királyi 
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tekintélyért és a mindkétfelől szoritó szükségért, ami nagyon 
fontos tényező lesz a dolgok vitelében, közbelépjen, s a békét 
a köz hasznára erősítse meg. 


Izabella Zsigmond lengyel királynak elsőszülött leánya volt 
Bona királynőtől, a második feleségétől, mert az első János 
magyar király huga volt, de atyjától csak az életét nyerte, 
anyjától erkölcseit, szokásait, természetét kapta. Három évvel 
azután, hogy elvette, János [király] meghalt. Többek között 
egy Ligenza nevü lengyellel gyengéd viszonyban élt. Zenében s 
táncban, egyetlen gyönyörüségében, nagy kedvét lelte, s nem 
átallotta akármelyik udvari emberével táncba menni. Jegelt 
borral élt, melyet télen nyáron olyan hidegen ivott, amennyire 
csak birta, s ezzel belsőrészét tönkretette, úgyhogy be sem töltve 
negyvenedik évét, meghalt. Valóban sok és nagy bajnak volt 
az okozója. S hátrahagyott egy fiút, aki nevelésére, szokásaira 
nézve hozzá nagyon hasonló volt, atyjától és minden jótól 
azonban elfajzott. 





