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BEVEZETÉS.

L

Az országgylések nemzetünk közéletének leg-

fontosabb nyilatkozatait képezik. Tanácskozásaik és

végzéseik mindenkor lényeges befolyást gyakorol-

tak a politikai és jogi , a társadalmi és mveltségi

viszonyok alakulására.

Ennek folytán az államférfiú, ki a múltból átörö-

költ intézmények továbbfejlesztésének feladataival

foglalkozik; a jogtudós, ki a jogi eszmék és intézmé-

nyek kifejldését tanulmányozza; a történetíró, ki a

politikaieseményeket és a mveltségi állapotokat igye-

kezik felderíteni: egyiránt van utasítva az ország-

gylések munkásságára és azok eredményeire irá-

nyozni figyelmét.

Ennek daczára a i'égi magyar országgylések

mindekkorig nem képezték oly mértékben a nyo-

mozások és tanulmányok tárgyát, mint ezt tudomá-

nyos és gyakorlati fontosságuk kívánatossá tette

volna.

Azoknak szervezete a XVII. századot megelz
korszakban kevéssé ismeretes , története nincs meg-

írva, irományai nincsenek közrebocsátva. St a tör-

vények teljes gyjteményét sem bírjuk kiadva.

Magyar OrsK.áfjprynlést^'k Tört. I.



E téren a XVIII. század végéig igen kevés tör-

tént.

Mátyás király 1486-ik évi törvénykönyve az

els, mely — és pedig már két évvel utóbb— nyom-

tatásban megjelent. ^) 1604-tól kezdve adattak ki

rendesen sajtó útján az országgylési törvényeknek,

királyi aláírással ellátott hivatalos példányai. *)

A törvények gyjteményének elsó kiadilsát(l 584)

MosúcH Zakariás nyitrai ptispöknek köszönhetjük. ')

Késbbi , az újabb törvények hozzáadássá által bví-

tett kiadásai 1 628-ban Bécsben, 1 696-bán és 1 77D-ben

Nagyszombatban láttak napvilágot. *)

Az erdélyi tönények gyjteménye 1671, 1695,

1696 és 1779-ben jelent meg. »)

') És pedig három kiadásban ; kett hely éa ér megacveséte

nélkül , a harmadik Lipcsében 1488-ban. V. ö. TcUdy FermcM. k
magyar nemzeti irodalom története. Pest. 1862. 11. 60. 1.

*) Ezeknek teljes gyjteményét bíqa a Magyai Nemzeti

Múzeum könyvtára.

^) Czime: ^ecreta, Constitutiones et Articuli Regnm incliti

Rcgni Ungariae ab A. D. 1085 ad annum post sesquimillesimum

octogesiiiium tertium publicis comitiis edita , cum rerum indice co-

pioso." Nagyszombat. 1584. ívrét. — Három évvel korábban Zmm-
hoki Jhhoh Boníin történéti mvénok frankfurti kiadásához mint

függeléket csatolt ily czím gyjteményt : .^Decretorum , seu arti-

cnlonim aliquot priscorum Ungariae Rogum ad contextum Bonfinii

illustrandnm , forique Pannonici usum nect^ssarioriim Liber." rgyan-

csak Zsámbokitól jelent meg : „Index seu Enchiridion omnium

decretomm et constitutionum Regni Ungariae ad annom 1579 usque

por causarum locos distinctum." Bécs. 1581.

*) Ezeken kívül kisebb gyíyteraények : as 1608—165e-ik évi

törvények Pottendorfban, 1668; az 1715— 1720-ik éviek Velenczébon

év nélkül; az 1715— 17í»6-ik éviek Pozsonyban év nélkül jelentek

meg.

») Constitutiones approbatae Regni Transyluaniae et Partiuni

Hungáriáé eidem annexarum. Ex articalis ab a. 1540 ad praesentem

hnnc usque 1653 conclusis compilatae. Kolozsvár. 1696. — Consti-

tutiones compilatae Regni Transilvaniae et Partium Hungáriáé cidrm

annexarum ex Articnlis nb a. 1654 ad praesp-ntern huue osque 16r.!«
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A magyar és erdélyi országgylések irományai

és jegyzkönyvei csak 1790 óta adatnak ki nyomta-

tásban. Ez eltt kivételesen és csekély számban láttak

sajtó utján napvilágot; egyes országgylési iromá-

nyok, ^) a koronázási ünnepélyek leirásai ^), s újabb

idkben összegyjtve az 1618- és 1681-iki ország-

gylési irományok egy része. ^)

Végre az országgylések szervezetérl egy név-

telennek 1728-ban, ^) Tomka-Szászhj Jánosnak 1789-

ben, ^) és ismét e^y névtelennek 1791-ben *) jelentek

meg önálló j bár inkább csak az líjabb korbeli ren-

deletekre és gyakorlatra vonatkozó, értekezései.

KovacMch Márton György volt hazai tudósaink

között els, ki a régi magyar országgylések törté-

netének felderítését és emlékeinek kiadását a törté-

net- és jogtudomány legfontosabb követelményének

felismerte , a teendket ez irányban szabatosan kije-

conclusis excerptae. Kolozsvár. 1671. és 1695. — Erdély országnak

három részekre osztatott Törvényes könyve. Kolozsvár. 1779. Három
kötet.

') Ilyenek : Responsum St ituum et Ordinum ad Propositiones

in Comitüs 1619, Pozsony év nélkül. — Ferdinánd király rendelete,

melylyel ez 1620-ik évi beszterczebányai országgylés végzéseit

megsemmisíti. Bécsben 1620. Augsburgban 1621. — Gravamina Evan-

gelicorum anni 1681. Év és hely nélkül, stb.

^) így : I. Ferdinánd koronázásának leirása 1527-ben (s. 1.)

németül és latinul jelent meg, II. Mátyásé 1794-ben (s. 1.)," Eleonóra

királynéé Probst Jánostil, 1682-ben (Pozsony), stb.

^) Acta Diaetalia Posoniensia Anni 1618. Pest 1790. — Acta

Comitialia Soproniensia 1681. Év és hely nélkül.

*) Exercitatio historico-politica de Comitüs Regni Hungáriáé.

Gyr. 1728.

^) Commentitio Historica et Politica de Comitüs incliti Regni

Hungáriáé. Megjelent mint a Horváth Ignácz által kiadott „Biblio-

theca Jurisconsultorum Hungáriáé" harmadik kötete. Bécs. 1789.

^) Dissertatio de Comitüs Regni Hungáriáé deque organisitione

eoriindem. 1791. .s. 1.
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lülte, sot a nagy kiU'ijt'ili'su ihuiikíh iih'h>/ léinkkel

magára vállalta ésipegindította. Szx'rény állású tiszt-

visel, — a magyar kamarai levéltár egyik igtiitója

— önfeláldozó buzgalommal szentelte életét ezen, s

ezzel rokon feladatoknak; leírhatatlan nehézségekkel

küzdve, gyjtötte, hosszú évek során át , azon emlé-

keket, melyek a magyar közjog, s különösen a magyar

országgylések történetével vonatkozásban állanak.

Nagy terveit, melyek a magyar törvények teljes

gyívjteményének , az országgylési irományoknak és

naplóknak, több oklevéltárnak,számos történeti ésjog-

tudományi munkáknak kiadására terjedtek : eredmény

nélkül ajánlotta a magyar rendek pártfogcísába. ^)

') Elször 1790. síeptember 28-án nyújtotta be az onzággy-

lésnt'k nyomtiitott omlékiratiít , illetleg tervrajzát, melyben „Seque,

conatusque suos in adorníindii coiupleta CoUectione Actorum Diae-

talium Inclyti Regni Hungáriáé oifíciosiBsime enixissimeque com-

luendat."

Utolsó kisérletét pedig 1804-ben tette. „Nuncium ad Excelso*

Regni Hungáriáé Proceres et universos Patriae cives de coUectioni-

bu8, et IncubrationibuB literariis
,
quibus sincenuu rerum hungarica-

rum notitiam e suo Instituto Diplomatico-Juridico-Historico in luceui

promere conatur" czímú elterjesztésével, (Buda. 1804.) Az itt fel-

sorolt, általa tervezett publicátiók száma negyvenkettre megy.

Megemlítem azokat , melyek közvetlenül a magyar országgyléseket

ill( tik

:

Codex Decretorum Comitialium , siue noua CoUectio, et emen-

data editio Decretorum, Constitutionum et Articulorum.

Sylloge Actorum publicoruni, ad quae in Articulis Decretorum

Comitialium prououatur.

Reliquiae Actorum DiaetUium.qnae Síveculum XVII. snperant,

et uspiam roperiri potuerunt.

CoUectio amplissima Actorum Diaetaliuin ... ab exordio

sarculi XVU. ad annum usque 1765. perducta.

CoUectio Diariorum Diaetalium.

Subsidia pro história legislationis in Hungária.

AppíixatuH ad históriám et origines, ctiuctusqoe legam, impri-

m'w Comitialium Regni Hungáriáé.

Coiumentarii Diplomatico-HÍRtorici in DccrefciRegumComitialia.
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Mindazáltal az is, mit magára hagyatva, és

némely lelkes fpapok — különösen Batthyáni/i JóíSef

primás és Verliovácz Miksa zágrábi püspök — áldo-

zatkész segélyezésével létesített, mennyiség és jelen-

tség tekintetében meghaladja mindazt, mit e téren

eltte és utána tettek ; több , mint elégséges arra,

hogy emlékezetét a hazai tudoraányosság történelme

kegyelettel megrizze.

Országgyléseink történetére nézve legfontosabb

az 1790-ben közrebocsátott ,,Vestigia Comitiorum

apud Hungaros" czímü munkája ^), melyhez (1 798—
1800) három pótkötet járult. ^) Ezekben a magyar

korona területén tartott gylések sorozatát állítja

össze ; közli az általa felfedezett törvénykönyveket —
melyeknek száma huszonnégyre megy — , részben egyéb

országgylési iratokat, részben pedig csak uial azok riu

Ezen és egyéb általa, úgyszintén halála ulán fia

Kovachich József Miklós által kiadott munkái ^), végre

Repertórium Acíx)rum Diaetalium.

Auctarium ad Vestigia Comitiorum apud llungaros celebra-

torum, eorumque Supplementa.

Vestigia Comitiorum apud Hungaros , ab exordio Regni cele-

bratorum, historica.

') Budán.

2) Budán. I. 1798. II. és III. 1800.

^) Kovachich Márton Györgynek többi, országgyléseinkre vo-

natkozó müvei a következk:

Solennia Inauguralia Serenissimorum ac Potentissimorum Prin-

eipum utriusque sexus
,

qui ex stirpe Habsburgico-Austriaca, sacra

Corona in Reges Hungáriáé , Reginasque redimiti sünt , industria

synchronorum scriptorum adornata. Buda. 1790.

De diversis subsidiis publicis dissertatio, s. í. 1792.

Indices reales historici in Decreta Comitialia. Buda. 1806.

Lineamenta Apparatuum Diplomatico-Historico-Literariorum

circa Corpus Juris Hungarici. Buda. 1807.

Specimen cognitionis Decreti Comitialis Ludovici I. Kolozs-

vár. 1814.
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gazdag kéziratgyjteménye, ^) a hazai köztoi-ténelem,

a jog- és alkotmány-történet mvelire nézve mindig

elsrend kútiorrásokul fognak szolgálni, és szolgál-

nak fi'úeg jelenleg , miután a Kovachich Márton által

megkezdett mmikát senki sem folytatta.

A magyarországi és erdélyi törvények gyjte-

ményének új kiadásai ^) sem teljesség, sem kritika

tekintetében nem felelnek meg azon igényeknek,

melyek Kovachich elmunkálatai után jogosultakká,

lnek. Megemlítend, hogy a horvát- és tótországí

gyléseken alkotott törvényeket csak legújabban

Kukvljíviii Iván adta ki összegyjtve. *)

Hégi ors/á{.'gyúléseink irományaiiiiik kiadiiaánv

senki ^em vállalkozott; bár Magyarországban Gyuri-

Végre 1790-ben kiadii Kolinovicsnak uz 1741-ik évi orszilg'

gjliBrl bzjIó munkájdt.

A Kovachich •lózsef neve alatt megjelent , de úgy sz Uván k-I-

jesen atyjának kézirataiból kiadott mvei a következk:

Mcmumenta veterís Logislationit Hungaricae hactcnos inedit/

Zágráb. 1815. Két rész.

Lectioncs variantes Decretorum Conútialium. Pust. 1816.

Natitiae Praeliminares ad Syllogen Decretorum Comitialiam,

quau in vulgato Corprare Jurii Hnngarici hactt'nns aiit penitus desi-

derabantiir, aut alic^ua sui parte manca referebantur. Pest. 1820.

ÁHtraca, coniplecienB 8ub»idia litir.uria >ul hiutoriam legialu-

tionis et .liu'isprudentiam Hungaricam. Buda. 1823. Két köt t (Kzon

uiunka üziuilnpjár.i atyjának nevét is felvette.)

') A budai országos levéltár, a Nemzeti MúzAfum es .i M. i'.

Akadémia kézir.ittár.ü között oszlott meg.

') A magyiirországi tönénykönyv l822-ben , és utódára

1,S-M- i 8-17. jelent meg. A törvények közrebocsátását magyar nyel-

ven Szálé indította meg Pozsonybiui 1847. — Krdély törvénykönyvének

legújabb kiadása Kolozsvárt 1815-ben jelent meg. Gál L. iwdig

kiiulti : „Az enlélyi diét»lk végzéseinek nyomdokai és a compiláta.

eonstitutió után költ jurticulosok kivonji^a.** KoloMvár. 1837—38..

a. kötet.

•'') Articnii et Constitutione* Diaetanmi seu Oeneniliuni Coi»-

•rngutiuuum Kegni t'ruatiae, Daliuatiae üt Slavouiue. Ztlgrúb. 18»>1.
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Ji'ovics György ^), Erdélyben Tnyogi Csiqió József, gróf

Kemény József és Trmisch József ^), Horvátországban

Kiikulieii Ivón ^) jelentékeny kézirati gyjteményeket

állítottak össze.

Országgyléseink történetére nézve, a köz törté-

neti és közjogi munkák mellett, Csacskó Imre, *) Czech

János ^), Fabó András ^), Hajnik Imre ^), Horrátli Mi-

hály ^), Knauz Nándor '•*), Salamon Ferencz ^"), Szlemc-

nics Pál ^"^j és Wenzel Gusztáv ^^) dolgozatai emlí-

tendk meg.

') Ezen, a XV-ik száíad közepétl a jelen század elejéig ter-

jed gyjtemény vétel utján e sorok írójának birtokába ment át.

*) Az els kettnek gyjteményét az Erdélyi Múzeum , a

harmadikát Brassó városa birja.

^) Ezt a dél-szláv Akadémia bírja.

*) A ma,gyar országgylésrl. (Új Magyar Múzeum. 18(50. I.

325. 1.)

^} Toldalék az országgyléseknek esmeretéhez. ^^Tudományos

Gyivjtemény. 1829. I. 3. 1.)

®) Az 1662-íki országgylés. Budapest. 1873.

') .A nemesség országgylési gyenként való megjelenésének

megsznése. (A M. T. Akadémia „Értekezései*' között.) Budapest. 1873.

^) Az 1764-kí országgylés története. (M. Tudós Társaság

Evkönyvei. VII. 2. rész. 126. 1. és szerznek „Kisebb Munkái" között.

1. 375. 1.) Az 1802. országgy. története. (Tinódy álnév alatt a Bíyza

József szerkesztése alatt közzé tett Ellenrben.)

'*) Az országos tanács és az országgyíilés története, 1445—
1452. Pest. 1859. — Hiteles bizonyítványa annak, hogy ais ausztriai

királyok alatt is érvényben volt az országgyléseken a magyar nyelv.

(Új Magyar Múzeum. 1859. I. 406. 1.) Az 1397- iki országgylés vég-

Keménye. (M. Történelmi Tár. III. 191. 1.)

'") Rendi országgyléseink történetéhex. (A M. T. Akadémia

„Értekezései" között. Pest.) 1870.

") Törvényeink története. (M. Tudós Társaság Évkönyvei. VI.

2. r. 65. 1. VII. 2. r. 171. 1. és VIII. 2. r. 137. 1.)

'^) A M. T. Akadémia 1871. május 8-iki ülésén felolv.usta

„Az 1500-iki ismeretlen bácsi országgyülés"-rl szóló értekezését.



XVI BEVEZETÉS.

II.

A Magyar Tudományos Akadémia Történelmi

Bizottsága már keletkezésekor feladatai közé sorozta

:

a magyar országgylések történetének felderítését.

A megindítandó „Történelmi Emlékek" (Monmnenta

Hungáriáé Historica) czím nagy gyjtemény harma-

dik fosztálya gyanánt *) az „Országgylési Finh'l-rl-^f'

jelölte ki.

Mindazáltal e feladat tényleges megoldása csak

a közQlebi években vált lehetvé, midón egyrészrl

a magyar törvényhozás a Történelmi Bizottságnak

megfelel országos segélyt szavazott meg'); másrész-

rl a mag} ar kormány lelkes támogatása és közben-

járása a Töi-ténelmi Bizottság tíigjai és megbízottjai

eltt nemcsak a haza, hanem a császári székváros

és a külföld állami levéltárait is teljesen megnyi-

totta.

A Történelmi Bizottság elült'rjeszit',>sL're, a M. T.

Akadémia lS71-ik évi május 22-ni l;trt(»ft <</fK

') Az els osztályt az okmánytárak, a másodikat a kütfsgerú

töfténetirók képezvén.

«) MegemlíUndnek taHjuk , hogy h. Eötvös József m. k.

vallás- és kÖzoktatíVsagyi minister az 1871-ik évi országos költség-

vetésben, a M. T. Akadémia Történelmi Bizottságának gon^ai alatt

megjelen történelmi források kiadására 15,000 forintot irányzott

el. Midn ezen költségvetési tétel a képviselház 1872-ik évi február

22-én tartott ülésében tilrgyalás alá került, Horváth Mihály kifejté,

liogy most, midn a Bizottság a hazai és külföldi levéltárakban

nagyobb mérvben indította meg a történeti kutatásokat, egyúttal a

„Monumenták" harmadik osztályának , a régi magyar ország- és

tartománygylések tíírgyalási iratai- és hatilrozatainak kiadását

készül megindítani: az elirányzott összeg nem elégséges, s azt

20,000 forintra javaso\ja emeltetni. A képviselház általános helyes-

1, -...,. 1 r.,...,!» ..v.,„ ;,.,|ifv '.iiv t >^ 1/ iinlít.'tt ÖBBZcg mo};Hzaviizt.itott-
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ülésébl azon kérelemmel fordult a m. k. belügymi-

msztérimnhoz, hogy az ország összes hatóságait hívná

fel, miszerint a gondjaikra bízott levéltárakat szak-

férfiak, illetleg a levéltárnokok által gondosan

kutattassák át, s tegyenek jelentést aziránt : vájjon a

magyar országgylésekre, horvátországi tartományi

és magyarországi részleges gylésekre, végre a nádori

confluxusokra vonatkozó mily irományokat, meghívó-

leveleket, követi utasításokat és jelentéseket tartal-

maznak a levéltár iratai és jegyzkönyvei ?

A m. k. belügyminisztérium, ugyanazon évi június

1 5-én, 14,141. szám alatt kelt körlevélben valamennyi

törvényhatóságot értesítette az Akadémia kérelmérl,

és utasította annak gondos teljesítésére.

Ezen rendelet következtében a következ ható-

ságok küldöttek be jelentéseket

:

Abaúj, Arad, Bereg, Bihar, Csanád, Csongrád,

Esztergom, Fels-Fehér, Liptó, Mosony, Nógrád,

Nyitra, Sáros, Somogy, Soprony, Szatmár, Szepes,

Túrócz, Vas, Zala, Zemplén megyék és a jász-Mn

kerület.

Brassó, Kassa, Komárom, Körmöcz, Nagy-Szeben,

Pozsony, Soprony , Székelyudvarhely és Székesfehér-

vár városok.

A jászol convent, a kassai és kalocsai kápta-

lanok.

E hatóságok hazafias készségök által a M. T.

Akadémiát nem csekély hálára kötelezték.

Mivel azonban a hatóságok nagy része a minisz-

teri rendeletet eddig nem foganatosította, s a bekül-

dött jelentések is, csekély kivétellel, nem elégítettek

ki minden igényt: felmerült a levéltárak átkutásának
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szOkségcs.sége , s ezzel e munka szerkesztje bizatoit

meg. Els sorban a szabad királyi városokra kellett

figyelmét irányoznia, miután azok köztudomás szerint

levéltáraikra és irataik megrzésére mindig nagyobb

gondot fordítottak, mint a vármegyék, melyeknek

levéltárai a XVII. századnál régibb iratokban általán

igen szegények. A királyi városok között ismét az

ország nyugati és éjszaki részein levk bírnak a leg-

dúsabb levéltárakkal, mert a török pusztítást kike-

rülték.

Még jelentékenyebb eredményt helyeztek kilá-

tásba és valóban nyújtottak is: az uralkodóház, az

egykori császári kamara, a magyar udvari cancellaiia

és a magyar kamara levéltárai, végre a budai országos

levéltár.

A horvátországi tartományi levéltárról Kukuljevié

Iván, az erdélyi száaz nemzet szebeni levéltárából Sekert

Gusztáv tanácsnok úr küldt rek közleményeket.

Ul.

A hazai levél- és könyv uuak mellett, a Törté-

nelmi Bizottság szükségesnek látta figyelmét a kíil'

föld nevezetesebb áUami levéltáraira, különösen azon

államokéra is kiterjeszteni, melyekkel uralkodóink

szorosabb politikai, vagy családi viszonyban állottak.

Azon remény, hogy e külföldi levéltárakban a magyar,

országgylések történetéhez mennyiségre és értékre

nézve egyaránt jelentékeny adatkészlet lesz található,

nem volt jogosulatlan.

Ugyanis a történetírás napjainkban a kútforrások

egy új osztályával gazdagodott, melyet u kormányok
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féltékenysége még rövid id eltt is gondosan elzárt

a tudományOS vizsgálódás ell. Értem a diplomacziai

levelezéseket, a küludvarokhoz küldött követek jelenté-

seit. Mily kincset rejtenek ezek, a történetírók régóta

sejtették azon csekély töredékekbl, melyek, többnyi-

re késbb kori másolatokból, napvilágot láttak. így

Biirgio Antalpápai nuntiusnak és Guidoto Vincze velenczei

követnek jelentései a mohácsi vészt megelz években

tartott országgylések tárgyalásaira meglep fényt

árasztanak, míg hazai emlékeink csak kevés részletet

tartottak fön. ^)

Hasonlag V. Károlynak a brüsseli állami levél-

tárban rzött Magyarországot illet irományai között^

melyeket Horváth Mlluíly bocsátott közre ; ^) Marino

Sanudo velenczei világkrónikájában, mely a velenczei

köztársaság diplomacziai irományai alapján készült, s

melynek hazánkra vonatkozó részleteit Wenzel Gusztáv

kezdette közrebocsátani (1496— 1501); ^) végre az

„Acta Tomiciana" köteteiben, melyek az I. Zsigmond

lengyel király uralkodása alatt Tomiczki cancellár

') Burgio Antal jelentéseinek egy részét latin fordításban

kiadta Pray „Epistolae Procerum." I. 395—420. 11. Teljesen és ere-

deti olasz szövegben, bár számos hibákkal , Theiner. Vetera Monu-

menta Históriám Sacram Regni Hnngariae illustrantia. Róma. 1859.

II. 716—802. 11. — Guidoto jelentéseit kiadta Firnhaber Frigyes

:

Vincenzo Guidoto's Gesandtschaft am Hof'e K. Ludwigs von Ungern.

Bécs. 1848.

^) Magyar Történelmi Okmánytár a brüsseli országos levél-

tárból és a burgundi könyvtárból, összeszedte é» lemásolta líatcani

Mihail/., Pest. 1857—1859. Négy kötet. (Az Akadémia „Monumentái"

ban az Okmánytárak I—IV. kötete.) A közlött iratok 1441—1652

terjednek.

•') Az li91-töl 1534-ig terjed, 56 fólió kötetbl álló kézirat

egy példánya a velenczei állami levéltárba^ , egy másik a bécsi t.

levéltárban riztetik. Wenzel közleményei a „Magyar Történelmi

Tár" XIV^ kötetében jelentek meg.
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által Összegyjtött lengyel diplomacziai irományokat

tartalmazzák , s melyeknek egy része (1506— 1526)

nyomtatásban megjelent: ^) a magyar országg3'ülé3ek

történetéhez nagybecs adatok találtatnak.

A Történelmi Bizottság már több év eltt

indította meg az olaszországi levéltáraknak a magyar

történelem szempontjából való átkutatását, s intéz-

kedéseket tett a hazánkat érdekl iratok lemásolta-

tására. Mircse János Vehnczében és Miiátlóban, Ováry

Lipót Nápolyban volt megbízva e munkálatokkal. To-

vál^bá b. Nyáry Albert a modenai és turini, Simonyi

Ern a flórencú levéltárakban tett másolataikat szin-

tén a Bizottság rendelkezésére bocsátották. Es az

1878-ik év tavaszán e sorok Íróját bízta meg, hogy

különösen az országgylések történetének szempont-

jából tekintse meg e levéltárakat.

A Történelmi Bizottság az 1873-ik óv szén

a nyomozásokat, illetleg másoltatásokat Európa két

más országának levéltáraiban is megindította, a ma-

gyar történettudomány érdekében, különös s tekin-

tettel az országgylések történetére. Spanyolországban^

melynek a XVI. és XVII. században szintén a Habs-

burg dynastia adott uralkodókat, a simancasi állami

levéltár 1532-tl kezdve tartalmaz magyar ország-

gylésekre vonatkozó iratokat.

Lengyélorszáyot a XIV. század elejétl a XVl-ik-

nak végéig a legszorosabb kötelékek csatolták

Magyarországhoz. Igen természetes volt tehát azon

feltevés, hogy az egykori lengyel királyság levéltára

') A kézirat több példányban viin meg Lengyel- és Orosz-

ország könyvtáraiban. 1538-ig terjed. Kiadását Düalynski gróf indí-

totta meg Pozenben, lö52-bt'n. Ekkoráig nyolc* kötet jehínt meg.
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a magyar történelemre nézve számos és nag3^becs

iratokat tartalmaz. Ezen reményt alaposnak bizonyí-

tották a jelentések, melyeket a lengyel királyság

Moszkvában létez levéltáráról a Történelmi Bizott-

ság legújabban nyert, ^)

A Magyarországot illet oklevelek 1355-ig érnek

fel ; az országgylésekre vonatkozók sorozatát meg-

nyitja Mátyás királynak utasítása, meljet az 1473.

deczember 8-ára összehívott magyar országgylésre

küldött biztosai részére állított ki; ^) s azokaXVI-ik

század els éveitl kezdve Báthory István haláláig a

magyarországi és erdélyi gylésekre nézve sok isme-

retlen részletet nyújtanak, miként ez már a jelen

kötetbl kitnik. ^)

IV.

Mintán a megelz lapokon eladtuk , mily ki-

terjedésben indította meg a Történelmi Bizottság a

levéltári kutatásokat, hogy az „Országgylési Emlé-

kek" kiadásához az anyagot lehet teljességben

bírja: röviden meg kell említenünk, mily eljárást

állapított meg e munka kiadása köri.

') Az egykori lengyel királyság levéltára három részre dara-

boltatott fel; az egyik Varsóban maradt, a második Szent-Pétervárra,

a harmadik Moszkvába szállíttatott. Ezen levéltárak átkutatásával

a Történelmi Bizottság 1873. szén Supala Fercncz urat, a Nemzeti
Múzeum könyvtárának segédörét bízta meg.

^) Ezen országgylésrl eddig csak a meghívólevelet ismertük,

a távol éjszakról nyerjük a további felvilágosítást.

^) Különösen az „Acta Tomiciana" kiadatlan kötetei , melye-

ket Supala úr ellegesen a szent-pétervári cs, könyvtárban használt
— ezen gyjteményrl fennebb szólottunk — és a moszkvai levél-

tárban létez „Legationum libri" negyven kötete nyújtanak leg-

többet.
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lliiljár kívánatos lett volna az „Orszá^iívülési

Emlékeket" a legrégibb korral, a magyar királyság

megalapításánál kezdeni meg, a Történelmi Bizott-

ság jónak látta egyelre a moháösi vészt követ kor

országgyléseinek emlékeivel tenni meg a kezdeménye-

zézt. Mert míg az elbbi korszak (1000— 1526) nyom-

tatásban közrebocsátott, s különösen aKovachich gyj-

teményeibe felvett országgylési irományait az líjabb

nyomozások nem szaporították jelentékeny mérték-

ben, s a további nyomozásoktól még lényeges eredmé-

nyeket várhatunk ; a mohácsi vészt követ idkre nézve

az eddig átkutatott levéltárak — mint a fennebbi ki-

mutatás is hirdeti— meglepen dús anyagot szolgál-

tatnak, mely alig fog léni/egescn kiegészíttetni a további

kutatí'isok folyamában.

Ki kell emelníink, hogy, midn „magyar országgy-

lésekrl'' szólunk, ezeket a legtágabb értelemben vesz-

szOk ; azoknak körébe vonjuk a /<orfrt7-ds tótországigy-

léseket, a részleges gyléseket *) és az erdélyi gyléseket

is ; az utóbbiakat azonban csak azon korban , midn
Erdély és Magyarország egy királyt uraltak; külön

munka lesz hivatva az erdélyi gylések emlékeinek

közzétételére azon korban, midn Erdély, saját feje-

delmek alatt, külön állami léttel bírt.

Az egyes gylések emlékeit, vagyis az irományo-

kat és törvényeket, bevezetések elzik meg , melyek a

gylések rövid történetét adják, az összes kiadott és ki-

') Részleges gylések alatt aíokat értjük, melyekre ac orsiág

tcrQletének csak egy része volt meghi'va, az ornzág közügyeirl való

tanácskozás és határozás végett Tehát kizárjak például a hét

bányaváros, az öt felvidéki város gyléseit, melyek rendszerint csak

helyi érdek ügyeket tárgyaltak, s ilyenek tárgyalására valának

hivatva.
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adatlan adatkészlet felhasználásával. Mindazáltal ezen

történeti bevezetések nem tartanak arra igényt, hogy

befejezett mveknek tekintessenek ; csak arra vannak

hivatva, hogy az egyes gylésekrl tájékoztató ismer-

tetést nyújtsanak, és a közlött emlékek megértését s

értékesítését megkönnyítsék. Épen azért a köztörténeti

eseményekre és körülményekre is csak annyiban

vannak tekintettel, amennyiben azoknak megemlí-

tését a kitzött czél szükségessé teszi.

A Történelmi Bizottság ezen bevezetéseket külön

lenyomatban is közrebocsátja, hogy ekként az ország-

gylések történetének ismeretét szélesebb körökben

terjeszsze.

IV.

A jelen els kötet a mohácsi vészt követ els

évtizednek (1526— 1536) gyléseit tartalmazza. Ezen

rövid idközben

Tizenhárom magyarországi országgylés^

Tizenöt magyarországi részleges gylés,

HuszonJiat erdélyi gylés,

HuszonMt horvát- és tótországi gylés tartatott.

Ezen gylések egy része eddig egészen isme-

retlen volt; de azokról is, melyeknek megtartása

fell a történetíró tudomással bírt, csak kevés rész-

leteket tartottak fenn a rendelkezésére álló emlékek.

Els sorban a bécsi cs. és k. titkos levéltárban meg-

rzött iratoknak köszönhetjük, hogy amazoknak

nyomaira és egyúttal azon helyzetbe jutottunk, hogy

az ismert országgylések történetét is lényegesen kie-

g'és/íthessük.
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Ezen emlékek sok tekintetben új világossáfíot

fognak deríteni nemzetünk hélsö életére a mohácsi

vészt követ gyászos korszakban , melynek úgy szól-

ván csak körvonalait ismerjük eddigelé. Élénken

szemeink elé állítják a megoszlott nemzet párthar-

czait és kétségbeesett erfeszítéseit, hogy a keleti

hódítás és a nyugati befolyás veszélyeit elhárítsa.

És kétségkívül még inkább emeli ezen emlékek

fontosságát ama körülmény, hogy újabbkori politikai

fejldésünk a mohácsi vészt követ korszak küzdel-

meinek és alkotásainak talajában bírja gyökereit.
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A miskolczi és tokaji részleges gylések.

1526. Szeptember 16. Október 17.

Szulejmán még Budán volt, midn az általános csüggedés

és fejetlenség közepette Várday Pál egri püspök és pelsöczi

BeheJc János kísérletet tnek az ország rendéit tétlenségükbl

felrázni, egyesült erfeszítésre bírni. Meghívásukra 1526.

szeptember közepén számos urak és nemesek jöttek össze

Misliolc^on. Ssaplyay János és öt megye : Heves , Gömör,

Borsod, Torna, Abaúj követeket küldöttek ide.

A tanácskozások tárgyát azon kérdés képezte : mikép

lehessen a török által elárasztott országot megvédeni? Miután

Szapolyay Ígérte, hogy „számos és jól felszerelt seregével

minál gyorsabban megjelen " ; abban történt megállapodás,

hogy a .rendek minél elbb és minél nagyobb készülettel

táborba szálljanak'' s Verpelétnél várják be az erdélyi vajdát;

a felsömagyarországi megyék és városok e gylésbl felhivat-

tak, hogy hadaikat a kitzött helyre rögtön indítsák meg.

Egy másik végzés az egyházak hincseire vonatkozott,

melyeket néhány hónap eltt, pápai engedélylyel, II. Lajos

összeszedetett, hogy pénzzé veretvén, a török elleni hadjárat

költségeire fordítsa. A háború gyors és szerencsétlen fejle-

ményei okozták , hogy e rendelet csak csekély részben lett

végrehajtva. A gylés most akként rendelkezett, hogy „az

egyházaktól elszedett ezüst nemek" Kassára szállíttassanak s

itt pénzzé veressenek. ')

•) A miskolczi gylés megtartása, lefolyása és végzései felöl

egyedül azon levelek értesítenek, melyek szeptember 10-án (Dominica

post festum Exaltationis S. Crucis) a jelenlev rendek által a fel-

Magyar Országgylések Tört. I. 1
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E végzések hatástalanok maradtak. Miután a szultán

szeptember 26-án az ország fvárosát elhagyta és seregét

visszavezette, Szapolyay nem látta sem szükségesnek, sem

idszernek támadlag lépni fel.

Nem ment tehát Verpelétre ; hanem Szegedrl , a Tisza

balpartján felfelé vonulva, tokaji várába sietett. Ide október

14-re meghívta az urakat és nemeseket, hogy velk aziránt

tanácskozzék „a hon védelme s megmaradása tekintetében

mit kelljen cselekednie. " ')

A tokaji vár , melyet a Tisza és Bodrog összefolyásánál

Hunyady János épített és Mátyás Szapolyay Istvánnak ado-

mányozott, október közepén nagyszámú frendeket és neme-

seket fogadott falai közé.

A fpapok körébl csak Várday Tál egri püspököt és

György budai prépostot találjuk soraikban. Számosabban

voltak a világi urak. A tekintélyésebbek: Percnyi Ff'tcr t^mesi

fispán, Bóczy János királyi kincstartó, Bátlwry Kndre szath-

mári fispán, Hontonnai Brugeth Ferencé ungi fispán, Ver-

hczy István, Drágffy Gáspár, Dórzy Gergely, Pefrovics Péter,

Ártándy Pál és Balázs , Bajoni Ikmdek , Kistnarjay Lukács,

Bodó Ferencz , Gerendy János , Glésán Miklós , Pstycni Ger-

gely , Cstibak Intre , Csáky László és Mihály , Szohy Mihály,

Csahcly Imre, Tornallyay Jakab, Mekcsey György, Jtikcsy

Mihály, Jaksics György , Maczedonim Miklós , Vidffy Lrincz,

vidéki városokhoz intéztettek. A Bártfához intézettet közli Wcufner.

Diplomattirium Sarosiense. 155. 1. és Analecta Scepusii. II. 147.

1. Katona. História Critica. XIX. 733. I. — A Kassa városához

intézetU^t közli Prntf. KpÍ8tola»' Procerum. 1. 272. 1. — Hogy Lcse

városa is vett ily levelet, Spcrfogel említi kronikiíiiíl'Hn. L. Wagner

AnaltHsta Scepusii. II. 147. 1.

') A meghívó levélnek egy i>éldányát sem ismerjük. Csak

Várday Pálnak oktSbor 8-An (Dénes napján) Kgerbl Kíwsa városá-

hoz írt levelébl tu4juk, mely napra hivatott össze a gylés. „Rögtí^n

válaszolnék — iga — ha a jöv vasárnap (Dénes napja hétfre

esett) az ország uraival és vármegyéivel egyQtt Tokajban nem

kellene lennem." Egyúttal felhívja a várost. „Uraságtok kühlje hozzdm

oda Toki\jba az említett vasárnapra biztos és meghitt emberét." A
levél eredetbe Kassa sz. k. város levéltárában. Közli Jászay PfU. A
magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. (Pest. 1846.) I. 70. 1.
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Várdai Mihály, Mafusnay János, Vitéz János, Pafócsy Miklós,

Ahrahámffy Péter, Miklós és István, Kátay Mihály, Kenderesy

János, Derencsényi Miklós, Ibrányi István és Miklós.

Pest, Ung, Túrócz, Szathmár és más megyék , az erdélyi

három nemzet, Kassa és más városok követeket küldöttek. ^)

A megnevezett urak és nemesek úgyszólván mindannyian

Özapolyay János régi hívei, barátai , részben rokonai valának.

Többen zászlai alatt állottak, midn a pórlázadást leküzdötte;

mások elkel szerepet játszottak a hatvani és rákosi zavar-

teljes országgyléseken , vagy épen vezérek voltak azon küz-

delemben , melyet az alsó nemesség csak imént folytatott az

oligarchia és az idegen befolyás ellen.

Mindezek egyértelmüleg óhajtották és azon voltak, hogy

a Lajos halála által megürült trónt Szapolyay János nyerje el,

kitl személyes érdekeik kielégítését, politikai irányzatuk

diadalra emelését, és egyúttal az ország megmentését várták.

Miként elbb , most is legbuzgóbbak és leghatásosabbak

voltak Verbczy István igyekezetei. Mieltt a gylés forma-

szerüen megnyittatott volna, hatalmas ékesszólásával meger-
sítette a habozókat, s megnyerte azokat, kik eltér véleménye-

ket hoztak magokkal. Magán társalgás- és nyilvános szónok-

latokban leginkább az 1505-iki végzést hangsúlyozta, melyben

a m^yar rendek elhatározták , hogy soha többé idegen feje-

delmet nem emelnek a királyi székre. „Mert ezek — így

') A jelenlevk neveit részben ismerteti a tokaji gylésnek,

harmincz aláírással és tizenhat pecséttel ellátott, levele , melyben a

fehérvári gylést kihirdeti. (Errl alább szólunk.) Felsorolja azokat

Istváníi História Rogni Hungáriáé. 1758-ik évi kiadás. IX. könyv.

84. 1. — Kovachich. (Supplementum ad Vestigia Comitiorum. III.

71. 1.) és Jászay (i. m. 82. 1.) azon nézetben vannak , hogy egy

lengyel követ is jelen volt e gylésen , vagy legalább küldetett e

gylésre. Igaz ugyan, hogy Zsigmond lengyel király október 11-én

Nypczycz Miklóst Krakkóból „ad Magnificum Vayvodam Transylvaniae,

nec non ad alios Status et Ordines Regni Hungáriáé" küldötte.

Azonban ez október közepére nem érkezhetett meg Tokajban és alig

hihet, hogy október 11-én a tokaji gylés kihirdetése Krakkóban

ismeretes lett volna. A lengyel királynak október 31-iki , alább tár-

gyalandó leveleibl kétségtelen , hogy a tokaji gylésen nem volt

lengyel követ. Nypczycz utóbb a székesfehérvári gylésen voltjelen.

1*
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szlott — többnyire fukar , kegyetlen és hanyag kormányzás

által bélyegeztek meg magokat, súlyos csaptísokat hozva e

szegény hazára. ím eleven példa Ulászló, ki mint egy vén

asszony tunyán , dicstelen ült a trónon. Elhallgatjuk szeren-

csétlen fiának vakmerségét, melylyel seregünk virágát, ellen-

ségeink között egykor félelmet és rettegést gerjeszt ernk és

vitézségünk babérját, ocsmányUl és gyalázatosan elvesztette.

Valóban az irgalm&s Isten különös gondviselésének és jósá-

gának tanújelét láthatjuk abban , hogy (Szapolyay Jánost) e

jeles és bátor férfiút a minapi gyászos h<urcz terétl távol

tartani és életét megmenteni méltóztatott. Ekként legalább

egy oly férfiút tartott fönn részünkre, ki képes és hajlandó

hanyatló hazánkat e siralmas idkben bölcs tanácsával és

gyzhetlen fegyverével támogatni, felvirágoztatni."

Verbczy és más szónokok bizonyára nem mulasztották

el e magasztaló szavakhoz éles nyilatkozatokat csatolni , Fer-

dinánd személye és a németek ellen; valamint Ígéretek és

adományok által hatni ott, hol érveik ereje gyengének mutat-

kozott, és a magánérdek irányozta a politikai meggyzdést.

M^a a trónkövetel leereszked nyáj&sság által igyekezett

támogatni párthiveinek törekvéseit. ')

Ekként a szellemek már elkészítve és megnyerve vahí-

nak , midn a gylés megnyittatott. A tanácskozás tiírgyául

azon kérdés lett kitzve: mit kelljen ae ország megmentése

érdékéhen cselekedni ? A rendek egyértelmleg azon meggy-
zdésben voltak , hogy eziránt érvényes és sikeres végzéseket

hozni ily részleges gylésen és addig , míg az országnak feje

és kormányzója nincs , nem lehet. *) így természetszeren

sznyegre került a királyválasztás ügye. A jelenlevk egy

') Istvánfi nyomán (84. 1.) , kinek , úgy látszik, a tok^'i gy*
lésrl részletes kútfk állottak rendelkezésére.

') A székesfehérvári országgylést kihirdet levélben a tok(\ji

rendek íiják : „Egybegyltünk, . . . hogy az ország védelmérl,

oltalmáról, a szenvedett csapás és kOzveszély helyrepótlásáról tanács*

kzzünk. . . . Azonban többszöri tárgyalkozás , többszöri kölcsönös

együttbeszélgetés iitiín úgy találtuk , hogy e részben fejedelem «''h

igazgató nélkül, a nagyságtok és más urak s atyánkfiai távollétében,

hasztalan törekszünk, semmi állandót, semmi érvényest, az országra

nézve jót és üdvöst nem végezhetünk.*^ Jászay. i. m. 86. 1.
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része kész volt azt haladéktalanul tárgyalás alá venni, és Jánost,

kit a hevesebbek már mint királyt éltették, megválasztani. ^)

Azonban a higgadtabbak belátták , hogy a gylés nem
tekintheti magát illetékesnek a királyi trón betöltésére. Maga
Szapolyay sem óhajthatta, hogy egy oly gyülekezet válaszsza

meg, mely a törvények által követelt kellékeket teljesen

nélkülözi. Ennek folytán a tokaji gylés egy lárályválasztó

országgylés összeMvúsára szorítkozott, mely november 5-ére

Székesfehérvárra hirdettetett ki.

„Azokra, — olvassuk a meghivólevélben — kik az

említett idre és helyre megjelenni , ott velünk együtt lenni,

akár makacsság-, akár hanyagságból netalán vonakodnának,

oly büntetést határoztunk szabni , milyent az ország pártos

és elszakadt tagjai megérdemlenek, és amely unokáikra is örök

gyalázatot vonand ; amelyet mi új fejedelmünk, királyunk által

is meg fogunk ersíttetni." ^)

E gylésre a lengyel királyt is meghívták , azon biztos

reményben, hogy követe Szapolyay érdekeit hathatósan támo-

gatandja, ®)

Habár • csak három hét választotta el a rendeket ezen

gylés megnyitásától , szükséges volt a véghelyek jó karba

helyezésérl haladéktalanul intézkedni. E czélra némi adót

ajánlottak meg. *)

') Istvánfi. 85. 1.

^) A Battyányi Ferenczhez intézett, sz. Lukács napján kelt, 3U

aláírással és 16 pecsétteL ellátott , meghívólevelet a körmendi ber-

ezegi levéltár eredeti példányából közli Horvát látván. Verbczy
István Emlékezete. II. 250—3. II. A bécsi cs. és k. titkos levéltárban

is riztetik egykorú másolata egy meghívólevélnek , mely egyházi

személyhez van intézve, és némileg eltér a fönnebbínek szövegétl.

L. Jászay 87. 1. jegyzet.

^) A lengyel király Krakkóból 152(5 október 31-én a magyar

rendekhez intézett levelében írja : „Acccpímus líteras Vestrarum

Dominationum, quibus . . . declarant . . . conventum generalem . . .

postulantes a nobis , ut ad illum oratores nostros mitteremus."

KttvacJiicli. Supplementum ad Vestigia Comitiorum III. 72. 1.

*) Az 1526 október 10-án a bártfaiakhoz intézett rendeletet, mely

Bártfa, Lcse, Késmárk és Kísszeben városokra 1000 forintot ró, közli

Szirmay. Notitia Historica Comitatus Zomplíníensis. 49. 1. Pray.

Epístolae Procerum. I. 276 1.



székkskehérvíri orszígqtlís.

n.

A székesfehérvári királyválasztó országgylés.

152t) November.

A tokaji rendek szent Lukács ünnepén , vagyis oktcihtT

17-én írták alá a meghívóleveleket, melyekkel n«»v«'niber

5-re, Székesfehérvárra országgylést hirdettek.

Kétséges, vájjon e napon bírtak e már tudomással arról,

hogy nyolcz nappal elbb (október 9-én) Mária , az özvegy

királyné és Báthory István nádor november 2()-ára Komaromba

hívták egybe a királyválasztó országgylést ? Ha azonban nem

bírtak is errl tudomással , e körülmény nem menti fel a

tokaji gylést a törvénysértés vádjától ; miután az 1486-ik

in. törvényczikk, trónüresedés esetében, az országgylés kihir-

detését és a királyválasztás vezetését a nádor jogai közé

sorozta. Szapolyay és hívei túltették magokat a törvény ezen

világos rendelkezésén ; miután Báthoryban leghatározottabb

ellenségöket látták, s az általa vezetend országgylésen ter-

veik valósítását alig reméllhették. Szapolyay késbb azzal

mentette magát , hogy a nádor az ausztriai határokig vonult

vissza; hogy azon országgylést, mely Mátyást királylyá

választotta, szintén nem a nádor hívta össze ; hogy az ország-

gylésnek hatalmában állott azon törvényt, mely a nádor

jogát megállapította , érvényen kivül helyezni ; hogy végre

Báthory Istvánt a hatvani országgylés nádori méltóságától

megfosztotta volt. ')

') Éten okokat hozták fel Szapolyay biztosai az olmflczi béke-

alkudozások lUkalmával. Widman 1527. okt. 27-iki munkiilatiiban :

„Information darinnon aliHgcfUhrut , was das Haun ÖHÍ(>rri>ích fUr

Erbgcrechiigkeit zu dem KOnigreich Hungem von alters gehabt."
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A rövid idközt, mely a fehérvári országgylés kihirde-

tését határnapjától elválasztá , Szapolyay pártjának vezérei,

és élükön Verbczy, arra használták fel , hogy pártjukat sza-

porítsák és megszilárdítsák. ^}

Azonban ezalatt Ferdinánd hívei sem maradtak tétlenül.

Mindent megtettek , hogy a fehérvári gylést megakadályoz-

zák, az ország rendéit a megjelenéstl visszatartsák.

Október 24-én, midn Bécsben a tokaji végzésekrl még
nem voltak értesítve, Ferdinándnak ausztriai tanácsosai azt

javasolták , hogy követséget bocsásson Szapolyayhoz , mely

biztos tudósításokat hozzon afell, vájjon a vajda vágyódik-e

a koronára , vagy nem ? Ha igen és czéljának elérése végett

már országgylést is hirdetett, fel kell t világosítani , hogy

Magyarország örökségi jog alapján Ferdinándot és nejét illeti,

és felhívni, hagyjon fel kitzött országgylésével, s ne hozzon

magára veszélyt, jól tudván, hogy ha magát királylyá válasz-

tatja is, nem lesz képes a töröknek ellenállani. A tanácsosok

emellett szükségesnek látták a magyar urakhoz tekintélyes

férfiakat küldeni, kik azokat megnyerni iparkodjanak. ^)

Ferdinánd elfogadva e javaslatokat, október 25-én kije-

lölte és megbízó levéllel ellátta a követeket, kik Szapolyayhoz

menendk valának. ^)

Azonban már másnap biztos tudósítások érkeztek a tokaji

gylés eredményeirl és a fehérvári országgylés kihirdetésé-

rl. Ez által a tényállás lényegesen változott. Most már nem
lehetett többé remélleni , hogy Szapolyay visszalépésre lesz

bírható. És így szükségessé ln a követend eljárás megvál-

toztatása.

Nem Szapolyayhoz , hanem a magyarországi rendekhez

Kiadta Goldast M. ily czíniü müvében : „Zwei rechtliche Bedencken

von der Succession und Erbfolge desz Königlichen Geschlechts und

Stamms in beyden Königreichen Hungern und Böheym." Majnái

Frankfurt. 1627.

') Az érveket, melyeket használtak, felhozza Brutua müvében.

Toldy F. kiadása. Magyar Történelmi Emlékek XIII. 255 s kk. 11.

'^) „Des verordneten Ausschus Ratslag von wegen der Chron

Hungern" czímü elterjesztés a bécsi cs. és k, fc. levéltárban.

') A megbízólevél példánya ugyanott.
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küldettek követek; és pedig három ausztriai úr: Leopoldsdorfi

Beck Márk alsó ausztriai ügyigazgató , Preutier Fülöp és

Weichszelherger Zsiytnond. Hivatásuk volt, a rendeket, az

erdéljri vajda által kihirdetett királyválasztó országgylés tör-

vénytelenségérl meggyzvén , reábirni , hogy arra meg ne

jelenjenek, és a királyné s a nádor által törvényszeren

kihirdetett komáromi országgylésre siessenek. ')

Erre Mária királyné is buzdította a rendeket, országszerte

szétküldött levelek által. *)

A lengyel király közvetítését is igénybe vették. Thurzó

Elek^ kétségkívül Ferdinánd vagy Mária meghagyásából, azon

kéréssel fordult hozzá , használja fel befolyását arra , hogy a

szakadás és pártküzdelmek veszélyei az országtól eltávolíttas-

sanak; kiemelvén ,hogy fensége Ferdinánd herczeg el van

határozva jogát, melyet Magyarországra igénybe vesz , fegy-

verrel és erhatalommal is megvédeni , ha más valaki válasz-

tatnék Magyarország királyává." *)

n. Lajos halála után, a lengyel urak nagy része melegen

óhajtotta, és hatályosan sürgette Zsigmond királyt, hogy

lépéseket tegyen Magyar- és Csehország koronTiinak megszer-

zésére. Zsigmond, visszarettenvén a nehézségektl , melyekkel

megküzdenie kellene , nem karolta fel ugyan e tervet , de a

helyzetet mégis lehetleg értékesíteni igyekezett.

A rokoni vonatkozások és az érdekek hatalma , a két

vetélytárs közül , Szapolyay részére hajlították t. El volt

határozva, hogy ezt tiímogatni fogja; azonban csak nagy

elnyök árán. Azt kívánta sógorától, hogy a Szepességet

Lengyelországnak engedje át, és az , Zsigmond , fiai közül

egyet Magyarország trónjának öröksévé rendeljen.

Ez irányban voltak utasítva hatni a követek, kiket a

') Az október 27-én készült uUihiUim tugiiiiii<i/aui. .i bi-i;»i ch.

ÚB k. t. levéltárban.

•) Az október .'il-én kelt levelet kiatltii Kniachich. Snpple-

mentum ad Vestigia Coni. Ili. 87. 1. Pray. Kpistolar rnucniin. I.

281. 1.

') Thnrzó levele nem ismeretes. TartaliUiU h-.huihíiIjíi /.Mfíniiiinl

lengyel királynak október 31-iki válaszirata. Acta Tomiciana. Vili.

25tí. 1.
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fehérvári országgylésre küldött : Kírzyczhy András przeuiislei

püspök és Sprowa Ssanisdó biecei várnagy. ^) Ezek csak

november elsején indultak útnak ,
'^) s így nem járhattak el

megbizatásukban. Mindazáltal a lengyel királynak egy ko-

rábban küldött ügynöke, valszinüleg Nypc^ycz MiJclós, jelen

volt az országgylésen és a koronázáson , urának szerencse-

kivánatait tolmácsolva az új királynak és híveinek. ®)

Ezalatt a magyarországi rendek lassan és csekély számban

gyülekeztek Székesfehérvárra. Az országnak életben maradt

ftisztviseli : a nádor, cancellár , tárnokmester , horvát bán

távol tartották magokat. A fpapok ellenben elég számosan

') A titkos utasítás, melylyel ket a király ellátta , nem isme-

retes. Mindazáltal jelentéseik , melyeket Magyarországból küldöttek,

kétségtelenné teszik, hogy utasítva voltak a fönnebbi kivánatokat

elterjeszteni. Már november 16-án Trencsínbl írják a lengyel

királyhoz intézett levelökben : „Dignetur S. Maiestas V . . . retinere

animum et vultum suum illum
,
quem habuit ab initio, non aucu-

pandi regna ista." — Deczember 4-én Esztergomból részletesen el-

adván a magyarországi állapotokat, hozzáteszik : „Hec propterea

scribimus ita verbosius
,
quod nos subditi Maiestatis Vestre adeo

optavimus illi, preter eius roluntatem , hec regna contingere, et nes-

civimus, quod optavimus." November 11-én Teschenbl : „Egimus

cum dominó duce, ut si dominus vojevoda rex crearetur , suggereret

illi, uti ad unienda hec regna Ungarie et Polonie animum induceret,

et filium Maiestatis vestre in heredem suum acciperet; .... quod

avidissime arripuit, et nobis, ut idem ageremus, svasit."— Deczember

4-én Esztergomból : „De suscipiendo in heredem filio Maiestatis V.

visum fit postea dominó duci Cazimiro non ita subito agere, visum

et nobis, nihil speciale proponere inscia voluntate Maiestatis V . . .

Habemus etiam quoddam prejudicium ex primo sermone de terra

scepusiensi , dum subjunxit (t. i. János) recens adhuc esse , quod

juravit fines et ditionem regni non alienare, ut forte non sit ita con-

cessurus, ut petebamus." (Acta Tomiciana. Vlll. 259, 262, 272. s kk. 11.)

'^) Október 31-én kelt megbízlevelök és az ugyanazon napon

a magyar rendekhez intézett királyi irat közzétéve Acta Tomiciana.

Vlll. 257., 258. 11.

^) Egy névtelen tudósítónak Fehérvárról írt, dátum nélküli

levelében olvassuk : „Venerat Orator Regis Poloniae ad coronationem,

qui nomine sui Regis Vayvodae de tanto successu gratulatus est, el

vidit ex animo eum esse regem, quin potius etiam Nobilitati insinua-

vorat, ut Hungarum , et non alienigenum regem crearent." Prai/.

Epistolae Pr. 1. 290. 1.
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jelentek meg ; itt volt Podmaniczky István nyitrai , Váidny

Fái egri, Országh János váczi , Jozefích Ferencz zengi es meg
három más püspök. *) A nemesség leginkább csak a szomsze'd

megyékbl, de innen sem nagy számban
, jött össze. ') Hét

királyi város bíráit és tanácsnokait küldötte. ')

Szapolyay november 9-én érkezett meg a rendek körébe.

Még ugyanazon napon helyeztette el Lajos király tetemeit a

káptalani egyház sírboltjába. A következ napra volt kitzve

a királyválasztás.

Az alsó nemesség már korán reggel a város falain kivl

elterül mezre gylt, hogy si szokás szerint szabad ég ulatt

tanácskozzék. A frendek Szapolyay lakásán, a prépostság

épületében, jöttek össze. *)

A frendeknél Szapolyay nyitotta meg a tanácskozmányo-

kat.., Magyarország—monda többi között— mely annyi éveken

át ontotta vérét a keresztény hitért , végromlásra és végvesze-

delembe jutott. Nagyjainak, nemeseinek nagy része elesett,

elhagyatott várai török kézre jutottak. Ferdinánd nem a végeit

j, hogy kormányozzon, hanem hogy bosziít álljon a magyar

nemzeten. Idegenek vezérlik pártját . kik önhasznukat , nem a

közjót keresve, vágynak kormányra jutni e hazában." Ezuttín

kifejtette , hogy a koronát a nemzet fiai részére kell megtartani.

Többen szólottak ut^na, támogatva eladását, s hivatkozva

') Verancsics krónikiija. Podhraczky kítidiUa. lí*. 1. Mafifa Sza-

polyay többször cinliti . lioirv líoron;'i/;ísi'in hét püspök volt jelrn*

Jászay. 168. 1.

') Az említftt ncvtt'ícn timosito, a ki pi-tlig Szapolyay pártján

állott írja : „Fucrunt autem de vicinia Albae ComitívtibuH , ut sünt

Siraeghiensis, Szaladiensis, et Castri ferrei, non tíimen nnilti."

•') Szerémy írja: „De septem civitatibus libcris iudiccx fre

quÍB-quÍ8 cum consiliariis suis et ibi orant."

*) Szapolyay Szydlovieczky lengyel canufllarnak nov. 11 -tn

Fehérvárról írja : ^Prclati, Baronen , ProceroH , omnisque Nobilitjw,

more maiorum suorum convenerunt, alii in canipum libenim extra

urbis menia, alii in septa et domcHticos parioteB." Ezzel megegyez

Sterémy elbeszélése: „Jam (ad) Joannom vayuodíun mane cito Mag-

nates, et Nobiles extra Civitatem in hostat congregati fuerant." De

ellenkezik Widman azon állítása, hogy a frendek a ftemplomban

frvrtotUk ülésöket. (Goldast. II. 50. 1.)
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különösen az 1505-diki rákosi végzésre és a közel múlt idk
tanulságaira.

Némelyek , a mérsékeltebb szellemek , kiemelték , hogy

„k nem annyira Ferdinándtól idegenkednek, kit kegyes, bölcs,

igazságos, vallásos, szelíd fejedelemnek ismernek ; mint inkább

a német nemzetségtl, mely tlök erkölcsei , szokásai és tör-

vényeire nézve különbözik , s mely iránt több méltó okoknál

fogva, már régóta oly nagy mértékben meghidegültek leikök-

ben , hogy készebbek bármit szenvedni , mint hazájokban

németet ismerni el királyul. Ezen nemzet elleni gylölet

okozza, hogy Ferdinándtól , ki különben minden tekintetben

jeles férfiú, visszarettennek ; annál inkább , mert miként hal-

latszik, az ausztriaÍ9,k nem csak jogot követelnek Magyar-

országhoz , de st hangosan hirdetik : hogy e jog örökségül a

leányágra is átszálland ; mit még merészebben állítanának

majdan, ha jogigényeiket, az ország líjabb átadása által, meg-

ersíthetik, s így fél , hogy a magyar nemzetet korlátlan

hatalmukba ejtik. ^)

Közkívánatra felolvastatott a 1505-diki rákosi végzés

teljes szövege, és egyhangúlag megersíttetett. ^) Mire

Szapolyay János, ellenmondás nélkül, Magyarország királyául

kijelöltetett.

A frendek határozatát Verhczy István vitte meg a

nemességnek. „Uraim, magyarok! — kiáltá — tudjátok, hogy

f és kormányzó nélkül vagyunk, országunk pedig elpusztulva

áll ; tudjátok azt is, hogy a fenséges ausztriai fherczeg kíván

királyunkká lenni ; mondjátok véleményeteket : akarjátok-e

t , vagy nem ? " Egyhangúlag hangzott a felelet : ,A világért

sem. " „ Kit akartok tehát királyul ? " kérdé tovább. És hasonlag

egyértelm, zajos felkiáltással fejezték ki akaratukat, hogy

Szapolyay János legyen királyuk.

Midn a zaj lecsendesült, Ferdinánd egyik követe lépett

el. Küldje mellett egyenesen felszólalni , nem látszott id-
szernek. Egyedül arra figyelmeztette a nemességet , ovakod-

') Bévay Péter. Centuriae de Monarchia et S. Corona Regni
Hungáriáé. 1659-iki kiadás. 68. 1. Bethlen Farkas. História de rebus

Transylvanicis. 1785-iki kiadás. I. 68. 1.

^) Eécay. i. h.
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.

januk véghezvinni a királyválasztást , miután a rendek nagy

része nincs jelen. Verböczy rögtön megfosztotta hatiísiitól e

felhívást. .Minden nap, — monda— söt minden órán rajtunk

lehet az ellenség ; rögtön szükségünk van királ3rra , egy pilla-

natig sem várakozhatunk." Majd egy hosszú dárda nyúlt fel

mellette, hegyén számos függ pecséttel ellátott okmány füg-

gött. »Ime uraim ! — folytatá Verböczy — itt az Ígéret , itt

az esküvel ersített végzés, melyszerint a m^fyék és urak

mindannyian fogudtiík , hogy soha idegent nem választanak

királyukká.

"

Végre meszteguyei Bodó Ferencé a nemesség nevében

eladta, hogy mindnyájan Jánost kívánják királ}nil. .János

vajda legyen a király !" hangzott újra. Ferdinánd érdekében

senki sem merészelt felszólalni. Öt a német követ a legnagyobb

veszélynek látta magát kitéve. Többen halált kiáltottak fejére

és fegyverrel rohantak reá. Csak nehezen tudott menekülni.

Midn a csend helyreállt, formaszeriien és ünnej>élye8en

kimondatott a határozat, hogy Szapolyay János Magyarország

királyául megválasztatott. Rögtön küldöttség ment hozzá,

mely t üdvözölje. ')

Szapolyay régi óhaját látta valósítva. Mindamellett

') Szerémynek — ki a gylésen jelen volt— és Nicolo Ungaro

velenczei ügynöknek eladása alapján. V. ö. Jászafj. 15-1. s kk. 11.— 1527.

nyanin, az olniUczi békettirgyalások alkalmával Ferdinánd biztowii

kimutatni igyekeztek , hogy .lános kinily megválasztatása törvény-

es érvénytelen, a választiis lefolyását ekként adták el : „AnfíUigli-

chen habén etliche Personen so GrafP Hannsun vertrawet und sein

meinsto Anbüjig gewesen , ala die Wahl in der Kirchen geschehen

BoUt, die Köpft" oder Haupt zusamnien gestossen, und sich gloich

gegen dem Volck gekchret, mit Anzeigung, «ie hetten da unter Ihnen

solbst, von einem küntttigen König geredet , und gefraget , ob sie

die St&nde oder das Volck Graff Hannsen von Zips . . . zum König

annemmen wolten ? Darauff habén von Stund an GrafF Johannsen

Diener und Gewapnetten , so in grossor Anztihl da gestanden , mit

grossen Geschrey, und gleichsajnb oiner Fürien namptlichen geschrien,

Sie wöllen Graff Hannsen zum König habén ; da hat der Forcht

halber der andem keiner seine Stimm anzeigen, und ein sonders

uiachen, oder dem widersprechen dürfen. Ist demnaeh für ein Geschrey,

und nicht für oine Erwehlung zu haltén.** Widman elbeszélése.

Goldastnál. 41. 1.
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eleinte szabadkozott és csak hosszas reábeszélés után jelen-

tette ki, hogy a koronát elfogadja. ^)

A királyválasztást haladéktalanul követte a koronám^!,

mely más nap, november 11-én hajtatott végre.

Az esztergomi érsekség, melynek fpapját illette a koro-

názás tiszte , üresen állott ; Szálkai Mohács mezején találta

sírját, s vele Kalocsa érseke is. Ennek folytán az életben mara-

dott fpapok legidsebbike, Todmaniczhy István nyitrai püspök

hivatott fel a fontos szertartás végrehajtására.

Az si szentegyház gazdagon felékesíttetett. Közepére

királyi trónt helyeztek el. Podmaniczky
,

püspöktársai által

környezve , ünnepélyes menetben vezette ide Szapolyayt , ki

szent István palástját vette fel s kardjával övedzte körül

magát.

Mise közben Várday Tál egri püspök és Perényi Péter

koronar kezeikbe vették a szent koronát. Az utóbbi a körül-

állókhoz fordulva így szólott: „Magyarok! ím itt a korona,

melyet én három év óta nem láttam , minthogy elrejtve volt.

Akarjátok-e , hogy azzal Szapolyay János a szepesi gróf meg-

koronáztassék ?
'• „Akarjuk" válaszolt a gyülekezet. Majd

Verbczy kérdezé: „Nemes és nemnemes hazánkfiai, tudjátok

mennyi szolgálatokat tett a vajda lír a magyar nemzetnek

;

hálátlanok akartokre lenni iránta ? " „ Nem akarunk !

" hang-

zott fel. „Emelje fel tehát mindenki kezét." És a jelenlevk

elemelték kezeiket.

Ezután fejére tették Jánosnak a koronát. A szertartás

befejeztével a király lóra ült, és, az urak s nemesek kiséreté-

ben , a város falain kivül egy emelkedettebb helyre vonult.

Itt kivont kardjával négy irányban négy vágást tett , mire a

püspökök egyenkint közeledtek hozzá , királyokúi köszönteni

t, s pásztori csókjaik között megáldották. „Isten, a boldog

') Szapolyay a lengyel cancellárhoz nov. 11-én írt levelében

kiemeli : „Preces, et ipsa Regnicolarum nostrorura pene coaccio . . .

urserunt nos huic oneri humeros nostros subdere . . . quod non tani

ultro, quam Dei ipsius populique jussu fecimus." — Bethlen Farkas

i. m. 65—68. 11. adja a beszéd szövegét, melyet Szapolyay ez alka-

lommal állítólag tartott. De kétségtelen , hogy e beszéd Bethlen
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.ságos Szz, és minden szentek pártfogolják felségedet Isten

szent fiánál, hogy felséged védje és oltalmaz/a meg Magyar-

országot s az egész kereszténységet!" Végül a ,Téged Isten

dicsérünk" éneklése között, Jánost visszakisérték szállására,

hol fényes lakoma zárta be az ünnepélyt. ')

A koronázást követ napokban az országgylés számos

törvényeket alkotott , melyeknek azonban csak egy részét

ismerjük. *)

A király felhivatott, nyomozza ki , hogy az elesett fpa-

pok és unvk kincsei s vag}'ona, úgyszintén az egyházaktól

elszedett arany és ezüst szerek kiknél vannak ; azután köve-

telje el és fordítsa az ország közszükségleteire. Ugyanezen

czélra fordítsa a megüresedett fpapi javadalmak jövedelmeit

is, és ezeket „míg az ország jó állapotába vissza nem tér*

senkinek se adományozza.

A rendek a következ év szent György napján fizetend

adót ajánlottak meg, melynek mennyiségét nem ismerjük. ')

Ezen és minden más adó , úgy szintén a jobbágyi tartozások

fizetésétl hat évre felmentettek mindazok , kiknek házai az

elnmlt háborúban leégtek.

Azon fpapok és zászlós urak , kik a Mária által Komá-

romba hirdetett országgylésre megjelenni fognak , htlenek-

nek nyilváníttattak ; a király felhivatott , hogy azokat hivata-

laiktól megfoszsza.

Megállapíttatott, hogy a zsidók az ege^z ors/agból kiüzet-

tessenek ; az utolsó hadjárat alatt elkövetett hatalmaskodások

birói vizsgálat alá vétessenek. *)

Azonban János király ezen trvényczikkeket nem ersí-

') Szerémynek, ki a koronázáson 8zemélye8en jelen volt, el-

adása lüapján.

') Fordinánd egyik ügynöke Fehérvárról a laibachi pQspdknek

írja : „Quiuuplurima sünt statutii, quc hesterno die proniulgata sünt,

sed libellum habere non potui, ut onmia R. D. V. perscribereni." A

hvibachi püspök dátum nélküli levele a bécsi cs. és k. t. Ivt.

') Az 1527-diki budai orftzággyléH VH. czikkében olvassuk

:

„Maiestos Sua Regia subHÍdium Maiestati sue Albe tempore ftdiciH

Coronacionis sue, ad festuin B. Gteorgii martyris proxime oblatuin,

supersedeat."

*) A törvényezikkck kivonata, melyet a laibachi püspök Fehér-
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tette meg ; valsziuüleg attl tartott , hogy tle számosakat,

kiknek érdekeit sértik, elidegeníteni fognak. St az egyházak

kincseire vonatkozólag határozottan kijelentette, hogy . azokat

teljességgel nem fogja az ország védelmére fordítani , hanem

viszszaadni akarja az egyházaknak, melyektl elvétettek." Hogy

pedig a fehérvári rendeket is megnyugtassa , nyilatkozatához

azon Ígéretet csatolta, hogy „az ország védelmére nemcsak a

királyi kincseket , de egész vagyonát, st saját életét is kész

feláldozni." ^)

várról vett és Ferdinándnak megküldött, a bécsi cs. és k. t. levéltárban

') A laibachi püspök idézett jelentésében. — Az 1527-iki budai

országgylés azon kéréssel fordult János királyhoz, hogy a koroná-

zása alkalmával hozott törvényeket ersítse meg. Vájjon megtette

e ezt , nem tudjuk.
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111.

A pozsonyi kinílyválas/tó országgylés.

1526. December.

Maria özvegy királyné, ki a mohácsi csata után a/ ország

kormányát átvette, még mieltt a török hadak Magyarország

területe'röl kivonultak, elhatározá az országgylést összehívni,

hogy testvérének , Ferdinándnak királylyá választatását ke-

resztülvigye.

Miután Szapolyay Jánosnak is véleményét kikérte és

jóváhagyását megnyerte , *) október 9-én, Katalin napjára,

november 25-'dikére Komáromba hívta meg az ország rendéit.

Buda vára és Pest városa a tíírök által elpusztítva lévén , a

törvény azon követelésének , hogy a királyválasztó gylés a

Rákos mezején tartassele meg, nem lehetett eleget tenni.

A törvény azon pontja , mely szerint a királyválaszt(')

gylés kihirdetése a nádort illeti meg, nem h>tt mellzvt ;

habár a meghívó levelek a királyné nevében állíttattak ki, *)

a nádor maga is intézett leveleket az ország rendéihez, intvén

ket, „ hog}' azok tanácsára, kik ket tán egyébre bírni töreked-

nének, ne hallgas.sanak" ; és kinyilatkoztatta, hogy a királyné

ezen országgylésin „semmi mást nem szándékozik tárgyal-

') A pozsonyi tanácsosok 152t>. decíember 8-An az esslingeni

német birodalmi tjylcahoz int<ízctt Icvclftkben írjalk : „ScreniHsimam

Dominum Reginam, accedente consilio Doniini Johannis de Zapolyn

Comitis Scepusiensis , tunc Vayvodae Transylvaniensis , rogauimus,

ut una cum Dominó Palatino, cuins oflRcium ost ordines in int«'rregno

convocare, generaleni diotain . . . institueret.'* A levél egykorú máno*

lata a bécsi cs. és k. t. levt.

*) A Kassa városához intézett levelet közli Koraehich. Vestigia.

t>2l. 1. Magyarul Jnstat/. 71. 1.
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tatni, mint azt, amit a közvédelemre és a rendek szabadságának

fenmaradására tartozni ismerend. " ^)

Sem a nádor , sem a királyné levelei a Mrályválasdást

nyiltan nem jelölték ki az országgylés feladatául. Csak „az

ország megroncsolt és megfogyatkozott állapotának helyreállí-

tását , a közüdvet és honvédelmet illet dolgok" tárgyalásáról

van szó. ^) Ezen eljárás oka, úgy látszik, az volt, hogy miután

Ferdinánd örökösödési jog alapján igényelte az országot, ezt

kijelenteni a magyar tanácsosok veszélyesnek látták , ellenben

a királyválasztás jogát elismerni, Ferdinánd részérl jogfeladás-

nak tekintették volna. Ok maguk késbb azt állították, hogy a

királyválasztásról azért nem szólottak a meghívólevelekben,

mert ezt a király temetése eltt tenni, az ország régi szokása

tiltotta. •'')

Azt, vájjon a nemesség fejenkénti megjelenésre, vagy

csak követek küldésére hivatott fel, nem tudjuk meghatározni,

miután a megyékhez intézett meghívólevelek egy példánya

sem ismeretes. A városoknak két-két követet kellé küldeniök.

Ami a melléktartományokat illeti, Mária királyné oda

hatott , hogy a horvát- és tótországi rendek is képviseltessék

') Báthorynak Kassa városához intézett levelét közli Kovachich.

Vestigia. 626. 1. Magyar fordításban Jászay. 73. 1. 1527-ben az

olmüczi békealkudozások alkalmával János király biztosai Ferdinánd

királylyá választásának törvénytelenségét kimutatni igyekezvén, fel-

hozták azt is, hogy az országgylést nem a nádor, hanem a királyné

hívta össze. Erre Ferdinánd biztosai ekként válaszoltak: „Dasz aber

etliche BriefF disz Auszschreibens unter der Hochermeldeten Königin

Maria Wittibin , und des Grosz Graífen Namen auszgangen, das. . .

vitiirt nichta. Der Grosz Gratf redet in solchen Schreiben als Prin-

cipal, der solehes Rakusz Gewalt hat, Königin Maria redet der

Sach zu gut und Fürderung." Widman eladása. Goldastnál. 50. 1.

^) Ferdinánd biztosai az olmüczi béketárgyalások alkalmával

eladták, hogy „Der Grosz GraíF . . . hat nit eines seines auszge-

setzten Rakusz halben, sondern mehr Schreiben gethan" és hogy az

egyikben a királyválasztás nyiltan megemlíttetett; azonban Báthory

ezen levele nem ismeretes.

•'') Ferdinánd biztosai az olmüczi béketárgyalásak alkalmával

ezzel indokolták a nádor és a királyné eljárását. Wideman eladása.

Goldastnál. 50. 1.

Magyar Országgylések Trt. l-
^
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magokat a komáromi gylésen ; ') Szapolyay Jánosnak pedig

kétségkivül azért hagyta meg az erdélyi rendek össze-

hívását, ' ) hogy általok követeket választasson a magyar or-

szággylésre.

Azonban Szapolyay — mint láttuk — ekkor már nyíltan

fellépett igényeivel. Mellzve tehát Mária felhívását, el-

határozá a komáromi országgylést megelzni és meghiú-

sítani.

Míg párthivei a királynénak és a nádornak meghívóleve-

leit elfogdosták ') , maga hatalmába kerítette a szent koro-

nát, elfoglalta F'ehérvárt és Esztergomot.

A helyzet ekként lényegesen változott. Ferdinánd emiatt

ausztriai tanácsosainak véleményét kérte ki a teendk iránt.

Ezek (október 25-én) azt ajánlották, hogy Mária királyné,

a nádorral együtt, a Katalin napjára kitzött országgylést,

két héttel korábbra , Márton napjára hívja egybe , és pedig

akként, hogy a nemesség ne fegyveresen és fejenként jelenjék

meg, hanem követeket küldjön. A gylés helyéül Pozsonyt,

Sopronyt, Gyrt hozták javaslatba. *)

') Errl alább szólunk.

') „Horninem suum — úgymond — sine uUa mora in Trans-

alpinam expedire et Conventum illis indicere velit." A dátum nél-

küli levelet közli Korachich. Supplementum. III. 85. 1. Kovochich

kétségesnek taHJa, vtyjon „Transalpina" Jilatt Erdííly értend-e,

vagy Oláhország? Azonban itt kétségnek nincs helye , miután Sza-

polyay Erdélynek volt v^jdt^a és Oláhországban sem neki , sem

Máriának nem volt hatósága.

') Widman elbeszélése. Goldast. II. 63. 1.

*) „Es muest auch ytzo als pald ain Rakusch , durch unnser

gnedig^te frawn die khunigin zu Hungem und den groszon Grauen,

auf nechstn sannt Martins tag , denn durch ainen Ausschusz , und

nit nach ordnung, das ain yeder denn gerusst besueche, ausgeschrie-

ben, und die Maistat in der Stett aine Prespurg, Odenburg, oder

Rab, so all(í auf diesem lannd gegen der Thunau gelegen sein,

bencnt werdenn. Dann wie wol bedacht wirdet, wann gedachter

Rakusch der altenn ordnung mvch, uber die Thunaw in ain anndem

flegkhnn gelegt wurde, das dardurch etiich aus der Chronn ITungor-

ren, so dem Weyda anhanngenn , durch sonndér hanndhmg und

practikhn dester eher auf f. dt. parthey zupringenn sein , so &ndet

sich aber hinwiderumb, das die so ytzo f. dt. parthey sein, hícIi nit

gemn zu dem Rakusch uber dio Thunaw thun werdcn. Diimi \^ >
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Öztikségesnek látták továbbá , hogy az elkelbb magyar
urakhoz követek küldessenek, kik azokat, várakat, uradalma-

kat, hivatalokat s különböz kegyelmeket Ígérve , Ferdinánd

pártjára vonják , és reábírják , hogy a Mária által kihirdetett

országgylésen megjelenjenek. Hasonló eljárás követend a

magyarországi megyék és városok , Tótország és Erdély irá-

nyában. Ezalatt pedig nem szabad elhanyagolni a fegyveres

er összegyjtését sem. ^)

Ferdinánd — ki ekkor, október 23-án cseh kírálylyá

történt megválasztatásáról értesült — a javaslatnak összes

pontjait elfogadta.

Máriát felkérte , hogy az országgylés határnapját no-

vember 11-ére tegye. És elkészítteté a leveleket, melyekben a

Magyarország nyugati határszélein lakó urakat felhívta, hogy

„miután az özvegy királyné s a nádor szent Márton napjára

tzték ki az országgylést , . . . bírják reá valamennyi atyjok-

fiait, hogy ott velk együtt megjelenjenek, s az ügyét pár-

tolják ; mit ha megtesznek , mind nekik, mind atyjokfiainak s

rokonaiknak meg fogja hálálni." ^)

Várday Tál egri püspökhöz , ki Szapolyay egyik legha-

talmasabb párthíve vala, Sbardellati Endre esztergomi kano-

nok volt menend, hogy reábírja, miszerint „az özvegy királyné

által a közelebbi szent Márton napjára hirdetett országgylé-

sen személyesen megjelenni, s ott . . .elmozdítani szíves-

kedjék, hogy Ferdinánd Magyarország teljes és csendes birto-

kához s uralmához jusson ; e czél biztosabb elérése végett

saját jóakarói, pártolói , barátai , társai s mindazok körében,

es gleich wol beschehe, só stuende wol darauf das f. dt. das gwisz

ausz der hanndt gebe , und des ungewissenn gar mangln möcht.

Dann solte sicli der Weida , oder ein annder in die Chronn wider

f. dt. eindringen und cinen anhanng orlanngen , wurdt sich wic

zusorgen ist, wenig í. dt. parthey mer erzaigen, sy woUtenn dann

ir gutter in geverlikhait setzenn. Darumben wo bemelter der Khu-

nigin Rakusch an ain ort das baiden thailen gelegen , als villeicht

Gemoren sein, gelegt werden möcht, der sach nit undienstlich sein."

A bécsi cs. és kir. t. levt.

') Az ausztriai tanácsosok felterjesztése a cs. és k. t. Ivt.

^) Eredeti fogabnazat, dátum nélkül, ugyanott. '

2*
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leik vele összeköttetésben vannak , eszközölje , hogy ezek is

Ferdinánd részére hajoljanak , az imént említett országgj-

lésre eljojenek, s ott magával a püspökkel , és az ország többi

karai, frendéi és nagyjaival együtt , kik kétségkívül megje-

lennek, mindazt tenni, cselekedni s végezni igyekezzenek , mi

Ferdinánd ügyére nézve hasznos, becsületteljes és üdvös

leend." ')

A királyi városokhoz még nyíltabban és teljesen leplezet-

lenül vélt szólhatni , kiemelvén , hogy mint Magyarország

természetseerinti örököse, ket el nem hagyja, hanem fegyveres

népét a határszélekre szólítván, s naponta szaporítván , mind-

addig ott tartja, míg a királyné s a nádor által ujabban Márton

napjára hirdetett országgylés bevégzdik , hol t a rendek

kétségkívül egyhangúlag királyukká elfogadják; s nem cse-

kély reménye van , hogy ereszben a sz. k. varosok is szívesen

és buzgón fogják segíteni, nemcsak örökségi joga tekintetébl,

de azért is, mert jelenleg senki sincs az élk közt , ki ket a

török hatalom ellen jobban védeni és oltalmazni képes lenne." ')

Azonban Ferdinánd ezen elhatározásai nem valósíttattak.

Az országgylést nem hívták össze Márton napjára , a régi

határnap megmaradott ; ') a követségek , melyek az egri püs-

') Instructio de hys, que fídciis noster dilectus Andreas Swar-

delat NuntiuB ct CommiRsarius noator apud Reverondtim Amicnm
nostnim dilectum Paulum de Warda Kpiscopum Agriensem noKtro

nomine agere et tractare debet." Bécs. 152(). október 25. Eredetye

(tehát nem küldetett ol) a bécsi cs. í^s k. t. levt.

') A Ferdinánd irodájában készült fogabnazat dátum nélküli

töredéke a bécsi cs. és k. t. Ivt. Jászay azon nézt'tbcn van , hogy

Ferdinánd, cseh királylyá választatiisának hírét vévén „igabb taná-

csot tartott, a körülmények ily változtiival mit kelljen cselekednie,"

8 a szövegben ismertetí'tt irat »' tanácakozniány eredményét tartal-

mazza. (127. 1.) Azonban eltekintve attól, hogy ezen irat a cseh

királyválasztásról «így szóval sem endékezik , az abban fogbdt pon-

tok az október 25-iki tanácskozraány foltegesztósétl nem térnek

el , st ennek folyományát és részletes végrehi^tását képezik : már
az irat alakja („Item zu allén hungrischen Herm . . . zu schreiben."

— „Item Potsshaftteii Hchicken zu den Stetten" . . .) oda mutat,

hogy ezen irat Ferdinánd elhatiirozásait tartiilmiizza , melyeket az

oktt^ber 25-iki tanácskozmány felteijesztésénck alapján hozott.

*) Ez az alább elbeszélendkból kétségkívül kitnik. Különös,
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pökliöz , a határszéli urakhoz , a k. városokhoz rendeltettek,

nem indultak útnak. ^)

Ferdinánd ugyanis a fehérvári országgylés kihirdetésé-

rl értesülvén , — mint láttuk — október 27-én három né-

met urat küldött Magyarországba. Ezek meg voltak bízva a

rendeket felhívni , hogy a fehérvári gylésen meg ne jelenje-

nek, vagy legalább annak végzéseihez megegyezésekkel ne

járuljanak; hanem inkább „a királjmé asszony és a nádorispán

által kitzött , kihirdetett s a közelebbi sz. Katalin napján

Komárom királyi városban tartandó gylésre, vagy is , mint

közönségesen nevezik, Rákosra, megjelenni szíveskedjenek";

Ígérvén , hogy ezen gylésre Ferdinánd is teljes hatalommal

felruházott követeket küldend , kik ott mind saját jogai, mind

az országot illet egyéb dolgok és szükségletek felöl értekez-

zenek. ^)

Ferdinánd kezdetben bizalommal nézett a komáromi

országgylésnek elébe. „Bár sok nehézség és ellenkezés lesz

itt, — írja a császárnak — bízom az Úrban , hogy minden

javunkra és becsületünkre üt ki." ®)

Azonban csakhamar meggyzdött , hogy a magyaror-

szági viszonyok köri rosszul volt tájékozva. Szapolyay János

mindinkább nagyobb hatalomra emelkedett, Fehérvárt király-

lyá koronáztatott és jelentékeny hadervel rendelkezvén, Budán

ers állást foglalt el.

Ily körülmények között Ferdinánd kétségben volt aziránt,

vájjon a komáromi országgylés megtartassék-e, vagy elha-

lasztassék? Ausztriai tanácsosai, kiknek véleményét kikérte,

hogy Jászay állítja, miszerint Ferdinánd „Máriával s a nádorral a

magyar országgylést Mártonnapra kitzette." (125. 1.)

') Arra, hogy a Várday-féle küldetés elmaradt, utal azon körül-

mény, hogy az utasítás eredeti példánya nem küldetett meg Star-

dellatinak, hanem Bécsben maradt. És általán semmi nyomát sem

találjuk annak , hogy az említett és tervezett követségek útnak

indíttattak volna.

^) Az október 27-én kelt utasítás eredeti fogalmazata a bécsi

cs. és k. t. levt. V. Ö. 15. és 23. 11.

•') Ferdinánd október 28-iki levele V. Károly császárhoz. Géiay.

Urkunden zu der Geschichte der Verháltnisse Ungarns zu der Fforte.

1. 21. 1.



22 ^ POZSONYI ORSZÁOtíVLéS.

azt javasolták, hogy megtartassék es Ferdinánd jogigényeit

egész terjedelemben tartsa fen.

„A magyaroknak , — így szólnak — nem állott hatal-

mukban magoknak királyt választani , miután a királyi felség

(Ferdinánd) örökös királya Magyarországnak ; a magyaroknak

semmi egyéb joguk nincs , mint öt a szerzdések értelmében

országid örökös uroknak elismerni, s minden ellenszegülés

nélkül megkoronázni." A követek tehát, kiket Ferdinánd a

komaromi országgylésre küld , ne a királyválasztást , hanem
örökösödési jogait hangsúlyozzák. A királyné és a nádor is a

szerzdésekre és ne a rendek választására fektessék a fsúlyt.

Ha ugyanis — így okoskodtak — Ferdinánd királylyá válasz-

tását kérni vagy megengedni fogná , ebbl Szapolyay érvet

vonhatna saját választása jogosultságának kimutatására ; állít-

hatná, hogy Ferdinánd magát a választás esélyeinek ki nem
teszi, ha a királyságra csakugyan jogokkal bírt, és az örökö-

södési szerzdések érvényeseknek lettek volna tekinthetk. *)

Ferdinánd, ki teljesen osztozott tanácsosainak jogi fel-

fogásában, igényeinek támogatására fegyveres errl gondos-

kodott; Pozsony videlcére 10,000 és Gyrbe 3000 embert

küldött. Egyúttal élénk tevékenységet fejtett ki, hogy adomá-

nyok és ígéretek által híveit a hségben megszilárdítsa és

pártját szaporítsa.

') „Anoh als die Hungern kain waal zethun habon , sondcrn

die Kunigliche Maiestftt angeender regierender Erbkunig in Hungern

ist, und die Hungern kein annder macht zethun habén , dann die

Kunigliche Maiest&t fur íren regierenden Erbherm zuerkhennea,

und ír Maiest&t on widerstannd zu cronen , innhalt der vertrag. Ea

ist auch nit wenig zugedenkhen wo die Kunigliche Maíest&t sich

über die Erblich gerechtigkait und vertrag bewegen liesse der waal

zu begeren, oder sich verwilliget der waal zuerwartten , das daraus

der weida, íme mit seiner waal ain gerechtigkait schOpfen und
machcü, und die sach alsó fürgében möcht: hette die Kunigliche

Maiestat gerechtigkait gehabt, oder weren die Tractct in würkung,

80 hett die Kunigliche Maiestftt sein gerechtigkait auf kain waal

stellen lassen, sonnder ín seiner gebOrlichen gerechtigkait verlasen.

Deninach soUe die Kunigliche Maiest&t auf den Raknsch ain pot-

schafíl schikhen , die soUen kain waal , sonnder alain die Krblich

und auch vorausgetragen gerechtigkait, lautt der tractet furtragen."

\ feltegcsztés eredeti fogalmazata a bécsi cs. és kir. t. Ivt.
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Többi között Horvátország kiváló tárgyát képezte gond-

jainak. Frangepán Kristóf gróf ekkor még Ferdinánd ügyét

támogatta. azt ajánlotta, hogy a királyné s a nádor még

egyszer intézzen leveleket az ország rendéihez , különösen

azokhoz, kik a fehérvári gylésen jelen voltak , st magához

Szapolyayhoz is , meghíván iket a komáromi országgylésre,

és reájuk hárítván a felelsséget az ország veszedelmeért , ha

megjelenni vonakodnak. ^)

Frangepán néhány nappal utóbb János királyhoz pár-

tolt ugyan , de a horvát rendek nem követték t ; követeket

küldöttek Bécsbe, kik Ferdinándot biztosították, hogy a komá-

romi országgylésrl el nem maradnak. ^)

Azonban Komárom ekkor már János király kezei között

volt ; Ráskay Gáspár, Tatával együtt elfoglalta , anélkül hogy

ellenállással találkoznék. ^)

Mária királyné , errl értesülvén , az országgylést Po-

zsonyba helyezte át, és határnapját egy héttel késbbre tette

;

felhíván a rendeket, hogy „szent Katalin ünnepe után legalább

hatod, vagy heted napra" (azaz november 30 , vagy deczember

1-jére) jelenjenek meg. *) A furak közül többeket külön,

sajátkez soraival is intett, hogy el ne maradjanak. *)

Ezalatt Ferdinánd , míg egyrészrl folytatta tevékenysé-

gét a magyar urak megnyerése körül, másfell a nemzeti köz-

vélemény meghódítására igyekezett. Megnyugtatta a hazafiúi

aggodalmakat, melyeket „örökösödési jogainak" hangsúlyo-

zása által felkeltett, s némileg ellensúlyozta azon népszert-

lenséget, mely dynasztiáját és általán a német elemet hazánk-

ban környezte. *)

') Zárai Jeromosnak november 14-én Gyrbl Cica Bernát

trienti püspökhöz intézett levele a bécsi cs. és k. t. levt.

2) Jászay. 202. 1.

^) Jászay. 206. 1.

*) A november 23-án Soprony városához intézett meghívólevél

e város levéltárában. Magyar fordításban közli Jászay. 230. 1,

*) A Frangepán Kristófhoz intézett levelet közli Lehoczky.

Stemmatographia. II. 142. 1.

•*) A lengyel követek deczember 4-én Esztergomból írják ural-
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ünnepélyes okmányban kijelentette, hogy „Mag}'arország

minden rendéit azon szabadságaikban és törvényeikben , me-

lyekkel a néhai magyar királyok ideje óta éltek , ha talán

fegyverrel jutna is az ország birtokába , épen úgy megtartja

és megoltalmazza, mintha mindnyájok ídcaratjával választatott

volna királylyá ; az egyházi és világi javadalmakat idegenekre

nem ruházza ; külföldieket az ország tanácsába nem alkalmaz;

n. Endre király rendelvényeit, melyeknek megtartására Ma-

gyarország királyai a koronázáskor megesküdni kötelesek,

szentül megtartja." ')

Ferdinánd emellett azon nézetben volt , hogy a magyar

rendekre nagy hatással leend , ha császári bátyja követtket

küld az országgylésre , kik az és a német birodalom támo-

gatását ajánlanák a török ellen. Emiatt felkérte V. Károlyt,

hogyMagyarországba követeket küldjön. A császár Granadában

vette öcscsének levelét és nem késett eleget tenni óhajtásának.

Stadion Kristóf augsburgi püspököt és Fürstenbery Fn<jyest

rendelte követeiül, avégbl, hogy Magyar- és Horvátországban

Ferdinánd megválasztatása mellett mködjenek. Maga is leve-

leket intézett a magyar- és horvátországi rendekhez, úgy-

szintén némely furakhoz, buzdítván Ferdinánd megválasztá-

sára, „ki azon országokat mind a természeti örökösödés jogán,

mind a korábbi szerzdések és egyességek erejénél fogva

örökölte ;"és kijelentvén, hogy minden erejével védelmezni és

támogatni fogja az országot. ')

kodjaknak: „Contractum est hic tantum ódium, nescimus quo fato,

adversus Germanos, ut pre illis Turci fratres et amici roputantur."

Acta Tomiciana. VIII. 265. 1. És Krziczky püspök, e követek egyike

ugyanakkor Brodaricsnak írja : „Hec gens vestra adeo fremit in

Gcrmaniani, nescimus, quo malo fato, ut nefas sít nisi cum contu-

raelia nominare." Ugyanott. 274. 1.

') A szerzdési okmányban, melyet Ferdinánd november 30-dikán

tizenhárom magyar fúr részére kiállított, midn ezek neki hséget

fogadtak. Közli ezen fontos okmányt Kovarhirh. Monunifntíi vrtrris

legislationis Regni Hungáriáé. VI. 88. 1.

') A mjigyarországi rendekhez intézett levelet kiiulti KovachicJi.

Supplcmentum. III. 105. 1. Magyar fordításban Jnneatj. 2il. 1. A
bécsi C8. és k. t. levéltárban mind a magyar mind a horvát rend«-k-

hoz, további a Szapolyay Jánoshoz , Báthory Istvánhoz , Brodarics-
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Azonban a, levelek és megbíziratok csak november 26-

dikán ke'szültek el , s így a követek nem érkezhettek meg a

pozsonyi országgylés idejére.

A cseli- és morvaországi rendek is választottak prágai

gylésükön követeket, kik hivatva voltak királyuk megválasz-

tatása mellett a magyar országgylésen hatni. ^)

Ferdinánd maga természetesen nem szándékozott szemé-

lyesen megjelenni Pozsonyban. Az ország rendéivel való tár-

gyalások vezetésére biztosokat nevezett. Ezek Bmther Kristóf

laibachi herczeg-pttspök, ZelUny Vilmos, Lamberg János, Her-

herstein György, Dornherg Erasmus és Fenipflinger János

tanácsosok voltak ; ugyanazok , kiket már több hét eltt

Pozsonyba küldött , hogy Mária köri a kormányzati ügyek

vezetésébe befolyjanak.

Utasításuk és megbízlevelök Ferdinánd és neje, Anna

nevében volt kiállítva. Megbízattak az országgylést a cseh

király és neje nevében üdvözölni, s ezeknek fájdalmát tolmá-

csolni Lajos halála és a csapások felett, melyek Magyarországot

érték ; eladni, hogy „mint az ország törvényes és természetes

örökösei" kötelességüknek tartják az ország védelmére kelni

és „hajdani szabadságába visszaállítani." Emiatt a birodalmi

fejedelmeknél segélyt kértek és eszközöltek ki. Es bár Szapo-

lyay János magát a fehérvári gylésen, erszak és ármány

segélyével, királylyá'választatta, ezen választás érvénytelennek

tekintend. A biztosoknak ezt, és mennyire méltatlan János a

magyar koronára, tüzetesen kimutatniok kellé ; eladva azon

örökösödési szerzdéseket, melyeket Frigyes és Miksa császá-

rok Mátyás és Ulászló magyar királyokkal kötöttek. Ezeknek

alapján — mondja Ferdinánd ~ „ezen országba belépheténk,

annak teljes, egész kormányzását átvehettük, s igazságos fegy-

hoz és Thurzó Elekhez intézett cs. levelek egykorú másolatai talál-

tatnak.

') Ferdinánd november 28-án Bécsbl Battyányi Fercncz(!t

értesíti : „Bohcmi et Moravi Nuntios suos ad Ragutsch sive Dietam

Hungaricalem iam celebrandam condeputarunt ,
qui üli intersint et

res nostras una cum aliis amicis et benevolis nostris fovere et pro-

movere studeant." A levél eredeti fogalmazata a bécsi t. levt. Nem
tu(^uk, vtyjon e követek csakugyan megjelentek-e Pozsonyban?
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vérünket az említett vajda, mint a szent korona törvénytelen

bitorlója ellen fordíthattuk volna ; mi mégis, , . . magunkat

a keresztény vér ontásátl visszatartoztattuk, és . . . az ország

rendéinek . . . akaratával kívántunk királyokul elfogadtatni.

Miért is remélljük, hogy érintett jogainkat tekintetbe vévén,

minket Magyarország királyává annál inkább elfogadnak,

mert ha, lui távol legyen , e részbeni óhajtásunkat mellznék,

mi világos jogainkról leihondani semmiképen sem akarunk és

szándékozunk; st jól tudjuk, hogy ha e jogunkról, mit azon-

ban nem teszünk, lemondanáiüc, ebben császári katholikus

felsége soha sem nyugodnék meg."

A biztosoknak megczáfolni kellé azon híreket, melyekkel

Ferdinándot és a német nemzetet gylöletessé tenni iparkod-

nak , állítván, hogy az országot fegyverrel fogja megtámadni,

szabadságaitól megfosztani és szolgaságra juttatni. „IgérjtHc

meg a karoknak és rendeknek, hogy mi ezen országnak összes

kiváltságait, szabadságait, törvényeit és szokásait megtartatni

és teljesíteni akarjuk, és szándékozunk ezután is , st azokat

még nevelni és szélesebbre kiterjeszteni fogjuk. Attól se fél-

jenek, hogy mi az tanácsukba külföldieket alkalmazni,

vagy a javadalmakat és egyházi méltóságokat idegeneknek

adományozni fognók ; inkább szabálylyá tenni és megállapí-

tani kívánjuk, hogy mindezek örökre azoknál maradjanak, kik

magyar vérbl s a magyar nemzetbl származtak. Nem kisp})l)

gonddal fogunk munkálkodni azon is, hogy a gylölség, mely

az emberek gonosz akarata és mesterkedései által , a németek

és nif^^arok közt gyökeret vert, atyafiúi kölcsönös szeretetté

váljeTc. IgérjeTi meg végre szintén, hogy mi ket ügy akarjuk

kormányozni , ezen országot úgy igazgatni , hogy a kegyelem,

kegyelmesség, adakozóság, jóság és más valódi királyi tulaj-

donok tekintetében bennünk semmi hiányt se lássanak."

A biztosok nyilatkoztassák ki, hogy Ferdinánd az orszá-

got a maga és egyéb országainak teljes hatalmával fogja a

török ellen védelmezni , valamint a császár és a birodalom

segélyét is kieszközlendi ; minélfogva kilátásba helyezheti,

hogy ket további támadá.sok ellen megoltalmazandja, st az

elveszett véghelyeket is visszaszerzendi.

Ezekutáu kérjék fel a rendeket, hogy Ferdinándot „i^^^i
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törvényes és természetes királyuk, urok, honatyjok , uralkodó-

juk és fejedelmökül, nejét", Annát pedig „Magyarország király-

asszonyául fogadjak, vállalják él és nyilatkoztassák ki.^'' ^)

Ferdinánd követeit ezen utasítással deczember 5-én látta

el, tehát egy héttel az országgylés megnyitására kitzött

határnap után. Ugyanis a rendek lassan gyülekeztek Pozsonyba.

Csak Soprony város ^) és a horvátországi rendek követeirl

(Perusics János és Krísenics Gáspár) *) tudjulí, hogy novem-

ber utolsó napján Pozsonyban voltak.

János király azt állította , hogy egy megye sem küldött

a pozsonyi országgylésre követeket. *) Ez azonban nem való-

szín. Ellenben túlzás lehet az is , mit Ferdinánd egy okmá-

nyában említ, hogy az urak és nemesek sokkal nagyobb számban

jelentek meg, mint Szapolyay János királylyá választatása

alkalmával ®)

') A deczember 5-én Bécsben készült utasítás eredeti f'ogalma-

zata a bécsi cs. és k. t. levt.

'^) Pozsony város számadásaiban a sopronyi követek megven-

dégclésére tett kiadások fordulnak el, 1526. november 30-ik napjára.

•'') Mária királyné Pozsonyból november 30-án ajánlja ket
Ferdinánd kegyeibe. Eredetije a bécsi t. levt.

*) „A jura Regis moderni et Ferdinandi" czimü emlékiratában

Ferdinánd választásáról irja, hogy „nulla lege , nullo ordine servato,

nuUo Comitatu Nobilium, sine quibus talia fieri non possunt, pre-

sentibus, solis lanzkenetis armatis et quibusdam servientibus Regíné

hungaris et civibus Soproniensibus ac Posoniensibus , egregios illos

electores circumstantibus" történt. A British Múzeum kéziratgyjte-

ményében. Jászay. 315. 1.

^) V. Károlyhoz 1526-ban intézett levelében: „L'election depuis

faicte en me personne de roy dudict hungrie auec bon nombre de

segncurs et autres dudict pays et trop plus que en celle dudict

vaivoda." Gévay. I. 30, 1. — A „Declaracio Eleccionis Ferdinandi"

czimü emlékiratban áll : „Ex omnibus eiusdem (Regni) statibus et

membris princípalioribus , et alii multi, qui venire potuerunt, com-
paruerunt et intcrfuerunt eleccioni." Bécsi t. Ivt. — Ferdinánd a

moldvai vajdához küldött követ utasításában 1527. január 1-én írja,

hogy a fpapok , furak es nemesek ,justo numero congregati."

Ugyanott. Istváníinál olvassuk : „Convenere tanta frcquentia, qutin-

tum in ea publica calamítate et in factiones distractis proceribus,

vix cxtitisse crederes." 86. 1.
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Kik voltak jelen a fpapok soraiból , nem tudjuk. ') Az

urak kö'/AÚ JJáfhory István nádor mellett Szentgyörgji Fmkoít

grófot, Battyányi Orbánt, Enyingi Török Bálintot, Bánjfi

Boldizsárt, Pehi Ijojost , (ryulai Istvánt, Csohor Gáspárt,

Nayy Imre alnudort, Nádasdy Tamást, Nyáry Fcrcnczd,

Scrédi Gáspárt találjuk megnevezve. *)

Az országgylés megnyitására kitzött nap eltelte* után

két hét folyt le várakozásban és elleges értekezletek közíitt.

Végre deczember 15-én kihirdettetett, és a közel videTcen lakó

urak külön hirnökök által értesíttettek , hogy a következ

napon megtartatik a királyválasztás. *)

Deczember 1 6-dikán , vasárnap , az urak és nemesek a

szent Ferencz-rend zárdájában gyltek egybe. A nádor nyi-

totta meg az ülést. Elénk színekkel ecsetelve a Mohácsnál

szenvedett csapás súlyos következményeit , kiemelte , hogy

„miután az ország védfalán tört rés oly széles és nagy , hogy

annak betöltésére és megoltalmazására magánember ereje

elégtelen ; ha valaha, most leginkább van szüksége Magyaror-

szágnak oly hatalmas fejedelemre, ki nemcsak elhagyatott

állapotban lev várait ágyúkkal és egyéb hadiszerekkel elltíssa,

de a múlt nyáron elvesztett véghelyeket is visszaszerezze,

megersítse, és a töröknek, ha egykor visszatérne, felkészült

sereggel szárazon és vizén ellenálljon. Olyant, ki mindezt meg-

tenni képes legyen, a szomszéd fejedelmek között csak egyet

ismer : Ferdinánd királyt, kivle senki mást. *)

') Istcánfi 86. 1. csak (Háh és Peregi prépostokat «miiti. Alig

hihet, hogy püspök nem lett volnii jelen.

*) Ezeket Intcánfi 86. 1. sorolja fel. Azok, miket Jászay 315.1.

2. jegyzetben felhoz, kimutatandó, hogy többen a megnevezettek közül,

nem voltak jelen a pozsonyi orssággyúlésen , csak részben bírnak

meggyz ervel.

') Pozsony város számadási könyveiben olvassuk : „Item Samstag

vor Thome gebén chamerer eineni Uungarn , der den Landt^ig von

Rathausz herab goschrien und verkundtt hatt zu der erwehmg Konig

Ferdinandi . .
." Jnszay. 316. 1. 2. jegyzet. — A k. biztosok novem-

ber M-én kelt levelkben felhívják Szentgyörgyi Farkas grófot, hogy

a más nap t»urtandó ülésre niegjeleiyék. Pray. Epistolae Procerum.

I. 201. l. KopadUch. Supplementum. III. 93. I.

*) A „Declaracio eleccionis Ferdinandi in Regem Hungarie"

<'z(m emlékiratban. Jászay. 316. 1.
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A nádor után a királyi biztosok feje , a laibachi püspök

szólalt fel. Beszédje , melynek szövegét a bécsi és pozsonyi

tanácsosok, Ferdinánd személyes közremíiködésével, állapítot-

ták meg, ^) ekként hangzott:

„Minket a fenséges fejedelem Ferdinánd , Csehország

választott királya , avégett küldött tisztelendségtekhez kö-

vetekül, hogy üdvözletünk után eladnék, miként fensége a

cseh király értesülvén a fenséges magyar- és csehországi

királynak, az kedves öcscsének siralmas elvesztéröl, az egész

kereszténységnek e hihetlen csapását és romlását élénk fájda-

lommal vette, és legott gondolkodni kezdett, miként, mily ta-

nácscsal és ervel lehetne e nemes országot a török kárhozatos

uralmától megszabadítani, várait , úgymint Nándorfehérvárt

és a többi véghelyeket visszaszerezni, magát az országot elbbi

állapotába és szabadságába visszahelyezni. Mert szeme eltt

lebegett, hogy ha ezen ország hosszabb ideig a török hatalmá-

ban lenne , az ausztriai tartományait is hasonló veszély

érhetné ; egyszersmind arról is megemlékezett , mennyivel

tartozik Magyarországnak, mind a jó szomszédságnál, mind

a kölcsönös sógorságnál fogva , mely t és a császári felséget

a fenséges Lajos királyhoz köté. Ezen és más fontos okoknál

fogva, egész igyekezettel azon volt , hogy atyjafiainak és a

római birodalom többi fejedelmeinek erejével, ezen ország

épségébe visszaállíttassék.

„Majd eközben tudomására jutott , hogy a török császár

iszonyú öldöklés és pusztítás után Magyarországból kivonult,

a királyné fensége pedig , a tekintetes és nagyságos nádor-

ispán úrral , kinek az ország si szokása szerint ez tisztében

állott , az erdélyi vajda és más urak tanácsából, Komárom
mezvárosba, szent Katalin szz ünnepére, az összes rendeknek

országgylést hirdetett; mely gylésen ö fensége tárgyalás

alá vétetni kívánta mindazokat, mik ezen ország üdvére , vé-

delmére és romlásának megszüntetésére szükségesek, és a mely

gylésre felsége a cseh király is elkel követeket volt kül-

dend , kiktl a magyar urak országuk iránt viseltet teljes

jóakaratát megértették volna.

*) Lásd az alább következ jegyzetet.
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„Azonban, midn a királyné által ekként kitzött ország-

gylés határnapja már küszöbön állott, a vajda, némely bará-

tait és szolgáit, Tokaj mezvárosába összehíván , itt reábírta,

hogy öt királylyá válaszszák ; minélfogva rögtön a maga és a

velelevök nevében Székesfehérvárra , a közelebb elmúlt szent

Imre berezeg napjára , az új király megválasztása végett , az

ország törvényei és régi szokása ellenére , más gylést hirdo-

tett ki, hol magát, az ajándelíok, adományok és Ígéretek által,

köztudomás szerint, megvesztegetett rendek kedvezésével és

felkiáltására, megkoronáztatta.

„Miután tehát mindezek, mik az ország közszabadságának

sérelmére, a királyné ö fensége, a nádorispán r, a többi urak

és országlakosok gyalázatára történtek, a fenséges csehországi

király tudomására jutottak, nem akarván elhagyni ezen orszá-

got, minket küldött követeiül a királyné 5 fenségéhez és azon

urakhoz s nemesekhez, kik a Komáromba törvényesen kihirde-

tett, de szükséges okok miatt Pozsonyba áttett országgylésen

megjelentek; ezen ország javára, mindnyájok köz- és magán

szabadságának biztosítására , a határszélek visszaszerzésére, a

kül- és belellenségek elleni megoltalmaztísára , nemcsak saját

vagyonát , hatalnuít és kincseit , hanem a császári felség , a

római birodalmi fejedelmek s többi atyjafiai, országai és tarto-

mányai segedelmét is felajánlja ; st a keresztény hitért és a

.ti épségben maradástokért saját személyét , életét és vérét is

kész feláldozni.

„Ö fensége mindnyájatokat újra és újra felszólít , fontol-

játok meg szerencsétlen hazátok állapotát , s vegyétek gondo-

san tekintetbe minden eriteket ; mit valátok képesek akkor,

midn országotok még ép és virágzó volt, a kereszténység

leghatalmasabb ellenségei a törökök ellen, a szomszéd fejedel-

meknek segélyével is, tenni, s mit lesztek képesek ezentúl,

erben megtörve, pusztulás és romlás között ; fként, ha nem-

csak a törököt, de a szomszéd nemzeteket, a cseheket, morvá-

kat, sziléziaiakat, s egész Németországol ellenségeitekké

teszitek ?

„Gondoljátok meg azt is , vájjon az , ki a királyi czímet

gonosz mesterségekkel elnyerte , az ország kormányzjísára,

elveszett várainak visszaszerzésére . melyek nélkül épségben
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nem maradhat , alkalmas-e ? Vájjon bír-e elég ervel , hogy

annyi pogány és keresztény ellenséget, ne mondjuk legyzzön,

de csak az ország határaiti távol tartson ?

„A csehországi király fensége csodálkozik , mi vakság

szállotta meg azon urak és nemesek lelkét, kik a vajdát király-

lyá választották. Ugyanis nem ismeretlen elttük, hogy minden

egyenetlenségeik- és veszedelmeiknek, gyermekkora óta,

volt szerzje. Emlékezzetek meg , hogy egyebeket mellzzünk,

csak arról, hogy Zsamó vára alatt , melyet, megvetve a királyi

tekintélyt és parancsot, megszállott , mennyi jeles férfiúnak,

ágyúnak, vagyonnak és kincseknek elvesztet okozta, gyávasága

által ; és mily gyalázatot vont , csúfos futásával , nemcsak

magára, de az egész magyar nemzetre

!

„És ki tud közületek könyük nélkül emlékezni Nándor-

fehérvárról, mely, miként mindenki tudja, ma is a tiétek

volna, ha a jó vajda, engedelmeskedve a királyi felség ismételt

felhívásainak, az erdélyi hadakkal maga idején megjelenni, és

a részére kijelölt alkalmas helyre elmenni akart volna.

„Néhány évvel utóbb, a királyi felség s csaknem az egész

ország roppant erejével és költségével, Szörény, Orsova és Pet

ers és jeles váraknak segítségül küldetett ; azonban ezen

várakat, anélkül hogy csak megszállotta volna is , mindazon

atyafiaitoknak, kik a hadjáratban részt vettek, fájdalmára és

meglepetésére, félelembl , mint mondják , vagy bármely más

okból, megfutamodván, a török által elfoglaltatni és lerontatni

engedte.

„Emlékeztek mindnyájan ama gylésre , mely harmadéve

Hatvanban, a vajda mködése folytan, létesült, melyen a királyi

felség, úgyszintén minden jobbak, s a nemesség nagyobb része

erszak, álnokság és csalárdság által reábirva, megjelent ; hol

azután a király és a frendek, bizonyos kerítés közé rekesz-

tetvén, mind abban megegyezni kényszeríttettek , mi a vajdá-

nak és pártjának tetszett. így a király akarata ellenére , ki a

fenyeget veszély félelme miatt ellenszegülni nem mert,

némely tisztviselk letétettek és másokkal helyettesíttettek.

„Azon háború emlékét, melyet minap a törökkel oly

szerencsétlenül viseltetek , az id soha sem lesz képes eltö-

rülni. Széles Magyarországon nincs senki , aki szerettei
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közül néhányat nem siratna. A török soha még nagyobb

csapást nem mért a keresztény világra. Nem szükséges

nektek eladni , mint hagyta el a vajda, bár többször királyi

levelek és követek által hivatott, fejedelmét s hazáját: és

messzirl, mintegy leshelybl szemlélvén az ütközet kimenetét,

midn értesült , hogy az ellenség , a király s az ország fbb-

jeinek legyilkolása után kivonult, és Budát odahagyta . végre

elárulta, amit rég táplált kebelében : elfoglalta a királyi várat*

s bitorolni kezdette azon czímét, melylyel mostan él.

„És íme, mily híven teljesítette tiszti kötelességét is

!

A szent koronát, melyet az egész ország az hitére és rize-

tére bízott volt, Visegrád várával együtt elhagyta, elvesztette,

s miután , mint mondják , némely nöszemélyek segélyével

visszaszerezte, köztudomás szerint, az ország törvényei és

szokásai ellenére, saját fejére tette.

„Nem szükséges emlékezetbe hoznunk a királyi jövedel-

mek elragadozását, és azon kegyetlen zsarolásokat , melyekkel

Erdélyt számos éveken át sanyargatta. Errl eléggé tanúskod-

nának a szászok és szelcelyek , ha szabadon szólhatnának.

Arról, hogy és barátai mily kegyetlenül bántak a szegényebb

nemességgel, felesleges említést tennünk.

„íme ezek az érdemek . melyeknél fogva magát mélt<)nak

tartotta a királyságra

!

„Ámbár pedig a fenséges csehországi király , úgy mint

Ulászló magyarországi királynak veje, azon szerzdésntH

fogva, melyet az szépatyja Fridrik és nagyatyja Miksa 'fel-

séges császárok Ulászló királylyal kötöttek, ezen országra a leg-

érvényesebb örökösödési joggal bír, minélfogva szabadságában

állott volna a királyi koronát bitorló vajda ellen igazságos

fegyveréhez nyúlni : mégis kímélni akarta a keresztény vért,

s míg lehet, mindenkor kíméli ; fként a magyarokat , kik a

vallás- és hitért számos éveken át vitézül harczoltak
,
jelenleg

pedig sokféle csapások által megszaggatvák és elborítvák,

haddal megtámadni soha sem akarta, hanem a ti megegyezés-

teket , választástokat várja ; e szabad népnek szeretet* és

becsülése, nem pedig gylölete után vágyódik.

„0 fenségének értésére jutott , hogy ellenségeinek törek-

vései által mindenfelé különböz hírek terjedtek el, melyekkel
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ö fenségét és a német nemzetet a magyarok eltt gylölete-

sekké tenni iparkodnak ; többi között , hogy elhatározá ezen

•országot fegyveres hatalommal megtámadni , szabadságától és

régi kiváltságaitól megfosztva, szolgaságra juttatni. Azonban

ö fensége fényes nemzetségével, jóindulatával és természetével

mi sem eflenkezik annyira , mint a kegyetlenség ; mi sem

egyezik meg annyira, mint a kegyelmesség. Higyjétek el mind-

nyájan, higye el egész Magyarország, hogy minden törvényei-

tek , szabadságaitok és kiváltságaitok , melyeket ezen ország

a boldogult királyok alatt bírt, épségben fognak maradni ; ezt

fensége mindnyájatoknak igéri. Nem kell tehát attól félne-

tek, hogy a tanácsba netalán idegenek alkalmaztassanak, vagy

az egyházi méltóságok, hivatalok és jószágok külföldieknek

adományoztassanak ; mindezek a tieitek , a ti rokonaitoké , a

ti véreiteké és a ti nemzeteteké lesznek.

„Törekedni fog ö fensége arra is, hogy a gylölség, mely

az emberek rósz akarata és mesterkedései által, a németek és

magyarok közt gyökeret vert , kölcsönös atyafiúi szeretetnek

engedjen helyet,

„Végre attól se tartsatok , hogy valaha nélkülözzétek az

igazságot, kegyelmet és bkezséget, melyet a legjobb királytól

kivánhatni.

„Mindezek után legyetek meggyzdve afell , hogy

királyi fensége ezen ország koronáját nem annyira birodal-

mának terjesztése végett óhajtja, mint inkább avégett, hogy

mindnyájatoknak javára lehessen, Nándorfehérvárt és a többi

elveszett végváraitokat az ellenség hatalmából kiragadhassa,

visszaszerezhesse, nektek pedig nyugalmat és békét biztosít-

hasson ; amelyeknek véghezvitelében iiem fogjátok nélkülözni

sem bátyjának , a császár ö felségének , sem más keresztény

fejedelmeknek segítségét.

„Miután tehát már megértettétek, mind a fenséges cseh-

országi királynak ezen ország , s annak valamennyi karai és

rendéi iránt viseltet jóindulatát és jóakaratát, mind pedig

azt, mily veszélylyel fenyeget titeket és gyermekeiteket a vajda

uralomvágya és ármánya ; ö fensége felhív titeket , hogy ezen

jeles alkalmat , mely országotok és nevetek fentartására s

terjesztésére kínálkozik, két kézzel ragadjátok meg, s az

Magyar Országgylések Tört. I. 3
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ellenkedök vakmerségét ildomosságtok altul hozzátok helyre.

Soha sem fog jni oly hálátlan nemzedék , mely ezen fejede-

lemválasztásbun kitüiiteteiul bölcseségtekot nem íogná helye-'

selni ; söt inkább mind a most élk , mind a késbb kíivetke-

zk hirdetni fogják, hogy a hon megmaradását, a megingatott

szabadság visszaállítását nektek köszönik !" ')

Ezen eladás után Mária királyné nevében, a frendek

egyike— talán Thurzó Elek— szólott. Magasztalva emelte ki a

hséget, melylyel a magyarok királyaik nemzeiségéhez ragasz-

kodtak ; mert ötszáz éven át csak olyanokat engedtek maguk
fölött uralkodni, kik a magyar királyok vérébl származtak ;

egyedül Mátyás tesz kivételt , kit atyjának a haza és a katho-

lika hit érdekében véghezvitt jeles tettei, és az ellenségen

nyert számos gyzelmei emeltek a trónra. Szemlét tartva a

magyar királyok rokonsági kapcsolatai felett, a következ

eredményt vonta le : „Miután Ferdinánd fenségének neje , a

fenséges Anna asszony is, az s magyar kinüyok igaz ivadéka,

V. (I.) Károly királyhoz az egyenes leszármazás ötödik ízén

áll , t a koronától megfosztani annál kevésbbé lehet, mert

Aba, Zsigmond és Albert királyok is hasonlag nejeik örökösö-

dése utján jutottak a magyar koronához." Ezután intette a

') Kzen beszéd, melynek lényeges tartalma a deczember 5-diki

királyi ut;isítji«ban benfoglaltjitik , a bécsi cs. és k. titkos levéltár-

ban két példányban van meg. Az egyik fogalniazat, melynek kül-

lapján más írással van jegyezve : „Berathschlagung des Ragkhusch,"

és egy késbbi írással : „De illegitima Klectionc Comltis Scepusien-

BÍ8 etc." A másik példány egykorú nuUolat, melynek végén a követ-

kez jegyzet lUl : „Finit copia, quomodo sit tracttinduni in (^nventu

Posoniensi pro Electione Regis Hungiirie etc. Sic cúiebatur Dominia

Hungaris, 8ed immutatum est per Hegein Pohemie in aliatn formám.—
Dicta Posonii in Cenobio Beato Marié Virginis et feitrum ordinis

Sancti Francisci Minoritaruni, Doniinica t«'rcia iiduentus, que erat

Die Decima Sexta Mcnsis Decembris. Anno Domini etc. Millesimo

Quingentesimo Vigosimo sexto currente." Kgy más kéz hozzátette

:

„In exordio Legati usi sünt his verbis : Keuerendissimi, Reuerendi, Ve-

nerabiles, Specüibiles, Magnifici, Strenui, Nobiles et Kgregii, Pruden-

t«*8 ct Circumspecti Domini Archiepisoopi , Kpiscopi, Prelati , coete-

rique omnium ordinum tam Ecclesiastice, quam etiam Secularis

ilignitatis et laudura titulis insigniti . .
.'' A beszéd szövegét magyar

fordításban közli JásMay. 317—323. 11.



1526. DECZEMBEll. 35

rendeket, hogy megfontolván a római császár e's a csehor-

szági király nagy hatalmát, biztosítsák maguknak ezek támo-

gatását, és ne vonják szerencsétlen hazájukra ellenséges

támadásukat; mert Ferdinánd a maga és nejének világos

jogairól lemondani nem fogna , amire alattvalói is késztetik.

Végre kijelentette, hogy ha a rendek „Ferdinándnak és nejé-

nek ezen igazságos és tisztességes ügyben szót fogadnak, és

engedelmeskednek, Mária királyné mindkét felséges bátyjánál

különös és örök pártfogással lesz irántuk." ^)

Ferdinánd és Mária biztosainak elterjesztéseit hosszas

és élénk eszmecsere követte , mely más nap is folytattatott.

Ugyanis mieltt Ferdinándot Magyarország királyává

választani lehetett volna , elbb szükségkép Szapolyay János-

nak királylyá választatását érvénytelennek kellett nyilatkoz-

tatni. Többen szólottak ezen kérdés iránt ; de leghatályosabban

mindannyi között Révai Ferenci nádori itélmester , ki jog-

tudományi jeles ismeretei által már ekkor, ifjú korában,

tekintélyt küzdött ki magának. '^)

Nyolcz okot hoztak fel annak kimutatására , hogy János

király választása törvénytelen volt.

Elször , nem a nádor hirdette ki a fehérvári királyvá-

lasztó országgylést ;
pedig erre egyedül ö van jogosítva.

Másodszor, az országgylés nélkülözte a törvényes elnö-

köt : a nádort, kit trónüresedés alkalmával, a királyválasztás-

nál az els szavazat illet meg.

Harmadszor, a furak közül sokan nem jelentek meg az

országgylésen , úöbbi között a fcancellár, a horvát bán és a

tárnokmester.

Negyedszer, a kapcsolt részek nem voltak képviselve az

országgylésen.

Ötödször, az országgylésre oly rövid határnapot tztek

ki, hogy sokaknak lehetetlen volt kell idben megjelenni.

') A „Declaracio Eleccionis Ferdinandi" emlékirat alapján, L,

Jászay. 324—5, 11.

^) Istvánfi írja : „Qua in lege constituenda promulgandaque

miriíicum extitit stúdium Francisci Révaii
,
qui erat Palatino a

secretis, viri acerrimi , ac quod caput est
,
partium studiosissimi et

municipalium legum peritissimi." 8(J. 1.

3*



'Ad A POZSONYI ORSZÁQOTLlis.

Hatodszor, Szapolyay János nagysziímu ii-gyvcrcsci altul

megszállva tartotta Fehérvárt az utczákat és téreket ; niiáltsil

nyomást gyakorolt a rendekre.

Hetedszer, a választás nem ment végbe a kell rendben.

Ugyanis Szapolyay Jánosnak némely fbb hívei, miután rövid

idn át egymás között tanácskoztak , mintha a tárgyalások

már befejezve lennének , a nép felé fordultak, 8 kérdezték

:

vaijon tetszik-e nekik Szapolyay János személye ? Mire Sza-

polyay szolgái és katonái, kik ott számosan voltak elhelyezve,

nagy zajjal és lármával kiáltani kezdették : hogy igen ím,

Szapolyayt kívánják kírálylyá. Ennekfoljrtán a nép nem nyi-

latkozhatott szabadon. ')

Nyolczadszor, a választás eltt nem hallgatták ki azokat,

kik a koronára jogos igényekkel bírnak , milyenek Ferdinánd

és neje. *)

A rendek , meghajolva ezen okok meggyz ereje eltt,

Szapolyay János királylyá választását és a fehérvári gylés

összes végzéseit érvényteleneknek nyilatkoztatták. Mindazok,

kik János királynak hséget fogadtak , esküjöktl feloldoztat-

ván , f- és jószágvesztés büntetése alatt felhívattak , hogy

negyven nap alatt Szapolyay pártját hagyják el. ')

A királyválasztás a deczember 17-iki ülésben tortiín

meg. *) Báthory István adta els voksát Ferdinándra. Sorban

követték t a fpapok , urak és nemesek. Majd a fejenként

') .^Septimo, in dundis votis Kleccionis ita actum eat, cuin esset

iienda eleccio, aliquc persone confidentes Comitis Scepusionsis se-

mote et casutibuH (?) invicem iuncte , secreto et pauluhim temporÍH

sermonem conserucrunt , et protinus verse ad populum OBtenderunt,

86 locutos iam fuisse de eligendo Rege , et «i phiceret eig Comes

Scepusiensis, iid quod extemplo ministri at arnutti eiusdem Comitis,

quoruni ingen8 copia fit, cuni magnó claraore et strcpitu , et quasi

cum fúria HÍmul clanjarunt : sibi piacere Coniitem ScepuBÍenscm , et

tunc popuIuH ex tiniore nihil potuit aliud respondere , quid quisque

sentiret." Ezen elöadils öszhang/.iisban van Widmannak fönnebb

10. lapon idézett elbeszélésével.

») A „Declaracio Kleccionis Kegis Ferdinandi" emlékiratban.

Bécsi C8. és k. t. levt.

') Widman. Goldastnál. II. 43. 1. És Intránfi. 86. 1.

*) JÚHzay és utána igabb történetirúink Ferdinánd m(>gvála8z-

tatását deczemlMT Ui-ni teszik. Azonban maga számos okmányai-
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szavazók egyértelmségét látván, a rendek egyhangú felkiál-

tása által Ferd'mánd Magyarország hlrályává megválasstatott^

és ez a tömeg örömrivalgása , a harangok zúgása , az ágyúk

üdvlövései között, ünnepélyesen kihirdettetett. ^)

Az országgylés ezután a nádor vezetése alatt küldött-

séget választott, mely Ferdinándot megválasztatásáról érte-

sítse, és eltte a nemzet hódolatát tolmácsolja ; ^) mire a

rendek szétoszoltak. ^)

Ferdinánd sietett, a következ év január 1-én kelt levelei

által, megválasztatását köztudomásra hozni ; egyúttal némely

urakhoz és nemesekhez , kik a pozsonyi országgylésre nem
jelentek meg, úgyszintén több királyi városhoz azon szokat-

lan felhívást intézte , ho2y habár nem kételkedik „hogy ezen

ban írja, hogy tizenhetedikén választatott meg. Jászay ezt (400. 1. 3.

jegyzet) a fogalmazó hibájának mondja ; azonban alig hihet , hogy

e hiba következetesen minden okmányba becsúszhatott volna.

') „Eleccio fit facta libera, non coacta minis , nec timore, sed

cum considerata deliberacione, votorum separatorum religione conclusa,

et in summa tali modo , forma et ordine
,
quod nihil pretermissum

fit." A „Declaracio" emlékiratban. — Istvánfi írja: „Ferdinandus . .

.

ipsius primum Palatini suffragio , ac demum votis et acclamatione

omnium ordinum , magna publicae laetitiae signifícatione , miri-

ficoque omnium applausu, et tormentorum fragore deciaratus est."

86. 1.

^) Bizonytalan, mely napon fogadta Ferdinánd e küldöttséget. A
„Declaracio" czímü emlékirat írja : „Rex Ferdinandus in Regem Hun-

garie unanimi decreto electus et deciaratus fit, quam declaracionem ad

Suam Maiestatem per Commissarios et honoratissimos legatos mense

Januario anno MDXXVII. miserunt, et eam Sua Maiestas publice et

solemniter acceptavit." Widman pedig, mint szemtanií beszéli : „Das

angezaigte Decret der Krwehlung ist auch hochernanten meinen

gnádigsten Herrn von dem Gross-Grafen und Standén, darnach für-

derlichen mit ihren andern von allén Stiinden darzu verordneten

Gewalttragern und Botschafften zu Wien im nachstverschienenen

Januario presentirt; welch Decret oder Declaration Ihre König-

liche Majestat darauf publice und soleniter angenommen. Solches

ich gesehen , mit und dabey zu Wien gestanden." Goldastnál.

II. 43. 1.

•') Hogy törvények alkottattak volna ezen gylésen , annak

semmi nyoma.
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választás nekik óhajtott és kedves/* „öt auuak niegersíte'se és

jóváhagyása fell mielbb értesítsék." *)

*) „Et quamvis minimé dubitemus — úgymond a január 1-én

kelt leveleiben — banc eleetionem nonnisi acceptam et optatam vobis

esse, sed ut aninius veuter clariori nobia innotescat argumento , voh

nihilominus singularí studio requirimus , ut eleetionem illám appro-

botis , nosque de approbatione et ratificatione eiusdem per hunc

Tabellionem nostrum quamprimum certificetis." Az urakboz , nemc-

sekhez és k. városokhoz intézett levelek külön fogalniazataí a bécsi

C8. és k. titkos levéltiirban. Az urakhoz intézett 1< . ilet magyar for-

dításban közli Jászay. 400. 1.



IV.

Horvát- és tótországi gylések. ^)

Azon zavarteljes napokban , melyek a mohácsi vereséget

követték, Horvát- és Ttországban Frangepán Kristóf Zeng,

Veglia és Modrus grófja körül csoportosultak a rendek. II.

Lajos udvarában nem volt kedvelt egyén. Midn több fúrral

ellenséges súrlódásba jött, elhagyta hazáját, és Ferdinánd f-
lierczegnek ajánlotta fel szolgálatait. Mindamellett 1526.

tavaszán a magyar országgylés öt kínálta meg a Szulejman

ellen indítandó sereg vezérletével, de nem fogadta el. Augusztus

havában Ferdinánd által adelsbergi kapitánynyá neveztetett.

Azonban értesülvén a török sereg félelmes elnyomulásáról,

engedett a hazaszeretet ösztönzéseinek, és Horvátországba

sietett. Itt hadakat gyjtött, hogy azokat Lajos táborába

vezesse , kit ismételve kért , hogy az ütközetet halaszsza.

Szeptember 2-án Zágrábban volt hadaival , midn a mohácsi

csata gyászos kimenetelének hírét vette. Ennek daczára hsies

elszántsággal Székesfehérvárig merészkedett , egy török had-

osztályt szétvert és magát a szultánt is rémületbe ejtette. ^)

Innen visszatérvén , a Dráva és Száva partjain várta a

törököt ; azon hitben, hogy erre fog kivonulni Egyúttal szep-

') Hosszú irodalmi vita tárgyát képezte azon kérdés : mit ér-

tcittek a régi századokbiín e két elnevezés alatt. Kétségtelen , hogy

Slaconidt Zágráb, Körös és Várasd megyék , Horvátoruzágot pedig a

Száván, illetleg Kulpán túl fekv terület képezte. Mindkét tarto-

mány rendéi külön tartották gyléseiket ; a slavóniaiak Körömn,

Zágrábban , vagy Dombrón ; a horvátországiak Czettinhcn. V. ö.

Palugyay Imre. A kapcsolt részek történelmi és jogi viszonyai Ma-

gyarországhoz. Pozsony. 1803.

2) Jászay. 25-29. U.
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tember 23-dikani Kapronczára hívtsi meg!i^óA>/.v..< /. nmkket,

hogy velk hazájuk védelmérl tanácskozzelí. *)

Mindannyian hálával voltak eltelve bátor lellénése- és

buzgó tevékenységeért. Ezt tettleg is kitüntettek. „Akaijuk —
mondák neki — hogy uraságod legyen kormányzónk és

fvédnökünk, s készek vagyunk engedelmeskedni neked ; mert

Jaicza ostrománál is te mentettél meg minket a tíiröktl , és

jelenleg a te uraságodat kivéve, minden uraink által elhagyat-

tunk az ország veszedelmében. Emiatt nem akarunk mást

kormányzónknak és védnökünknek , mint a te uraságodat."

Mire egyhangúlag kikiáltották a tartomány védnökévé , kor-

niányzójává, és si szokás szerint , három ízben felemel tele. *)

Példájokat követték a szomszéd magyarországi részek

rendéi. Baranya, Pozsega, Soniogij , Zoia megyék nemesst'ge

összegylvén , t kormányzóul választá és követek által fel-

kérte, hogy ket is pártfogása és védelme alá fogadja. ')

') Maga Frangepán szeptember 2n-i'n Kapronczáról Dandolo

Antal velenczei patricziust csak általánossiiglmn értesíti : „Doine-

nicha pasata i signori schiavi havevano unu generálé diéta , a Iti

quale sono stati tutti signori." (Sanudo. XLIII. tí5. 1.) Zárai Jeronuta

október 25-én Somogyból szintén Dandolonak határozottan írja, hogy

Frangepán hívta össze a gylést. „Sua Signoria . . . convoco tutti

li signori et gentilhomeni del paese." (Sanudo. XLIII. 15I. 1.)

*) így íqa le 2iárai Jeromos idézett levelében a kapronczai gylés

lefolyását. Frangepán maga csak az eredményt jelenti Dandolonak.

..Me hanno electo per I'horo defensore et gobernatore, alzandome in

aire, segondosi e I'horo legie."

') Zárai J. íija : „Si hanno congregati alquanto contati insiemu

et hanno creato et leuato et acetato con plenaria autorita sua sig-

noria per defensor et gouernatore loro, al antescritto niodo, cho htuino

fatto quelli de sclauonia et con grandé amplitudine et autorita,

ctiam hanno mandato da sua signoria tutti li altri contati de qua

del danubio, quali sono XII., pregando sua signoria li uoglia etiiun

acctar soto lombra et protezion sua, come sua signoria a fato scla-

uonia, e posega e barania, u semogia et salla." És maga : „Anche

Honno iiccordati tutti comitati , quantí ne sonno de qua de questa

parte del danubio multe miliara, et hanno mandiito qua da nui

pregando volesemo venire da loco et essere governatore anch<* de

Ihoro, prometendone lor vite insieme tutto Ihoro auere
,

percbe in

tutto regno ungaricho non e uno unicho signore, qual volcsse faré

testii contra questo pertido turcho."*
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Fraiigepaii, bár tapusztaltH , liogy a ttországi rendek

nagy része határozott ellenszenvet táplál a német elem irányá-

ban : ^) Ferdinándhoz csatlakozott , és késznek nyilatkozott

igényeit támogatni.

A föherczeg ennekfolytán már szeptember 15-én Fran-

fjepánt és Jurisich MiMósf biztosaivá nevezte , hogy a horvát-

országi rendeket, egyenkint és az általok tartandó gylésükön,

ügyének megnyerni igyekezzenek. ^)

E gylés oJdóber elején tartatott meg. "'') A biztosok l)uzgó

tevékenysége folytán , a rendek hangulata Ferdinánd ügyére

nézve kedvezbbé ln. Ekként felbátorítva, a gylést felli ívták,

hogy Ferdinándot „azon jogai alapján , melyek t és hitvesét

Magyarországra nézve megilletik, és több egyéb tekinteteknél

fogva, hirályohul fogadják el és ismerjék el.'''' ^)

Azonban a horvátországi rendek e fontos ügyben óvakod-

tak Magyarországot megelzni és attól elszakadni. Emiatt Fer-

dinánd biztosainak felhívását nem vették érdemleges tárgyalás

alá. Arra szorítkoztak, hogy Erdödy Simon zágrábi püspököt,

továbbá Perusics Jánost és Krisenics Gáspárt biztosaikká

') maga írja Dandolonak : .,Unica voce diceno tutti signori

nobiH et el popolo, che prima volono rendersi al turcho , che essere

sotto alemanni." (Idézett helyen.)

'^) E napon Ferdinánd irodájában több megbizlevél állíttatott

ki a nevezettek részére, és pedig hét példány a horvátországi gró-

fokhoz s bárókhoz, öt példány a nemesekhez és végre egy példány

a horvátorszáfji gyléshez szóló. Ezeknek , úgyszintén a föherczeg

által a biztosokhoz intézett levélnek eredeti fogalmazata a bécsi t. levt.

') Hol és mely napon tartatott meg e gylés, nem tudjuk meg-

határozni. Hogy azonban október els napjaiban kellett megtartatnia,

bizonyítja, hogy Ferdinánd már október 18-ikán utasítást ad köve-

teinek, kik a horvátországi követekkel tárgyalandók voltak. Ennek

eredeti fog. a bécsi t. levt.

*) Ferdinánd deczember 5-én a horvátországi gylésre küldött

biztosainak adott megbízólevelében írja : „Cum . . . Episcopis , Pre-

latis, Coraitibus, Nobilibus ac uniuersis Ordinibus et Statibus Eegni

Croatie Jus nostrum, quod nobis et Serenissime Consorti nostrc

dilectissime versus Regnum Hungarie competit , exposuissemus , re-

quirendo eosdem, quatenus nos illius vigore aliorumque complurium

respectuum intuitii in Dominum et Regem suum acceptarent , et ut

talcm recognoscerent." Eredeti fog. Ugyanott.
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reiidfltíik , oly meghagyással , hogy Ferdiiiáiuldal tárgyaláso-

kat kezdjenek. ')

A rendek emellett azon kérelemmel fordultak Ferdinánd-

hoz, hogy az általa, a mohácsi csata eltt, megajánlott segély-

összeg kifizete'sét eszközölje. ')

PVrdinánd sietett eleget tenni e kívánságnak, ús a segcHy-

összeg kifizetését elrendelte. ') Egyúttal a maga részérl

Kreuteer Gergely laibachi deltánt és Doifiberg Erasmus taná-

csost küldötte a zágrábi püspökhöz , hogy mieltt ez biztos-

társaival Bécsbe jönne, velk ellegesen értekezzék. *)

A horvát biztosok elbb Pozsonyban jelentek meg, s

innen november 16-ikán utaztak Bécsbe, ') hol küldik kiva-

natait elterjesztették. Azonban megbízóleveleik és utasításuk

nem lévén elég határozott, a tárgyalások nem vezet f»'l< :i/

óhajtott eredményre. *)

') Ferdinánd imént említett deczember 5-diki megbízólevele

t'mlíti ez eredményt : a biztosok kiküldetését ; ezeknek neveit Ferdi-

niind október IH-diki utivsítiísából és Mária királynénak novcmbi-r

10-iki levelébl tu^'uk. Mindkettrl alább szólunk.

^) A felteijesztésnek dátmn nélküli egykorú másolata a bécsi

t. levt.

-'') Kitnik ez az 1527. els napjaiban tartott horvátorsziigí

ííyülésnek felterjesztésébl. „Maiestas Vestra . . . prout jvccepenumiH,

gniciosum subsidium et inuaraen dari deputauerat." Egykorú máso-

lata a bécsi t. levt.

*) Ferdinánd ezeket 1520. október 28-án Hainburgban utauítás-

sal látja el. „Instructio de hys, que . . . Oregorius Krentzer decjinus

Kcclesie Labacensis ac KraHmus Dornberg Consiliarius noster, cum .
.'.

Sj/motu- Episcopo Zagrabiensi ac eiusdem Coüegis ct dotisortibus , (ul

ntm notnine regttorum Croatie et Sdauonie tnissis et deputatis . . .

tradare debent."* Általános kifejezésekben hagyja meg nekik, hogy a

horvát rendeket kegyelmérl biztosítsák, és „deciarabunt ,
qualiter

nos de plurimum gauisi sumus de eorum aduentu." Kredeti fogid-

mazata a bécsi t. levt. Arról, vájjon Kreutzer és Üornbcrír iilálkoz-

tak-c Ferdinánd biztosaival, nem birunk tudomással.

") Mária a Bécsbe utazó két horvát nemest ajánlólevéllel látja

el Pozsonyban, november IG-án. Eredetye a bécsi t. levt.

•) Ferdinánd deczember 5-iki, többször enüített, megbízóleve-

lében írja, hogy a követek „minden egyes kérelmeikríj teljes elhatá-

rozást nem nyerhettek , mt^rt a küldiktl vett meghataüuazilsuk

határain túllépniök nem volt szabad."
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Csak abban történt megállapodás, liogy a horvát biztosok

a pozsonyi magyar országgylésen megjelennek '), és ennek

befejezése után a horvátországi rendek ismét gylést tar-

tandnak. ^)

Ügy történt. A horvátországi követek részt vettek a

pozsonyi országgylés tanácskozásaiban, és midn hazaérkez-

tek, a Jiorvátországi tartományi gylés Összehívását eszkö-

zölték. ^)

A horvátországi rendek 1526. deczember végs napjaiban

számosan jöttek össze G^eíím&ew. A legelkelbbek valáuak;

IIorváth-Misslenovics András knini püspök, Torquatus János

corbáviai gróf. Zrínyi MiJclós gróf, Frangepán Kristóf, Farhas

és György grófok, Blágay Kristóf gróf, Pernyay Kristóf Tom-

pics Bernát, Kohazics János, Jankovics Pál, Krisenics Gáspár,

Csijacsics Tamás, SsTcoblics Mihály, Babonisics Miklós, Otmics

Gergely és Antal, Nobakovics János, Isacsics Pál, Giszics Gás-

pár, Szunics István. A megyék és városok, úgyszintén a távol-

lev urak követeket küldöttek. *) Battyányi Ferencz bán és

Erddy Simon zágrábi* püspök elmaradtak.

Ferdinánd király Obersteiner Pál bécsi prépostot, Jurisich

Miklós kapitányt, Katzianer János kapitányt és Puchler János

mehoui ftisztet küldötte mint biztosait a gylésre. ^)

') Ferdinánd november 28-án Battyányi Ferencznek írja : „Cum
Nuntiis Croatarum, qui ad nos missi erant , tantum egimus , ut ad

Dietam Fosoniensem quoque eant, rebus nostris operám daturi, eaque

finita se domum conferant." Eredeti fogalmazata a bécsi t. levt.

^) Ezt Ferdinánd említi deczember 5-iki megbízólevelében.

*) Meghívólevél nem ismeretes.

*) Ezeknek nevei olvashatók a január 1-én kiállított okmány
ólén, mely Ferdinánd királylyá választatásáról szól. A nevek után

áll : „Es Horvátország valamennyi többi nemesei és fbbjei , miként

nemeseinek , vármegyéinek , városainak , kerületeinek s népeinek

közönsége." Az okmányt kiadta Chmel. Habsburgisches Archiv 11.

35—38. 11. Kukuljevic. „Articuli et Constitutiones Dietarum , seu

Generalium Congregationum Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae."

(Zágráb. 1802.) 20—22. 11. Magyar fordításban Jászay. 386—390. 11.

^) A deczember 5-én kelt megbízólevél eredeti fogalmazata a

bécsi t. levt. Magyar fordítását adja Jászay. 286. 1. V. Károly császár

Stadion Kristóf augsburgi püspöknek és Fürstenberg Frigyes gróf-
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Ezek megjelenvén a rendek körében . megbízóleveleik

elmutatúua után, felszólítást inte'ztek hozzájuk , hogy Ferdi-

nándot „törvényes e's természetes királyuk- es uruknak", iicjet

Annát pedig „törve'nyes es természetes királynéjuk- es asszo-

nyuknak ismerjék el, nekik a tartozó hségi és hódolati esküt

tegyék le."

E felhívás indokolására nem mulasztották v\ kilejtfiii

azon jogokat, melyekkel Ferdinánd és Anna „a magyar .szent

birodalomnak örökségi jog alapján elnyerésére teljesen és ele-

gendképen felruházva és ellátva vagyon, fként ama többrend-

beli szerzdések erejénél fogva", melyeket Frigyes és Mik.sa

császárok Mátyás és Ulászló magyar királyokkal kötöttek, és

amelyeknek szövegét egész terjedelemben felolvasták. Hivat-

koztak továbbá a pozsonyi választásra és „ama számos kegye-

lem-, .segedelem- és kedvezésekre is, melyekkel Horvátországot

a félelmes törökök ellen . . . ö királyi fensége , annyi keresz-

tény fejedelmek közül egyedül maga, fentartotta."

A rendek, mint maguk írják, „szigorjían m^fontolták és

bven meggondolták" a felhozott érveket, és meghajolva

azoknak meggyz ereje eltt „szívesen, buzgón, jókedvvel és

tiszteli ttel" készeknek nyilatkoztak Ferdinándot uralkodójuk-

nak el iogadni. Az lij év (1527) nai)ján déleltt a ferencziek

kolostorában tartott ülésükben „mindannyian egy szóval és

felki.íltáSsal Ferdinánd királyt igaz, törvényes , kétségtelen és

termt'szetes királyukká és urukká , az egész nemes Horvátor-

szág királyává és urává ; nemkülönben Anna királynét igaz,

iörvényes , kétségtelen és természetes királynéjukká és asszo-

nyukká, egész Horvátország királynéjává és a.sszonyává nwg-

válaszfoffák, cUsmrrtrk, d/bífcuitáJc és kiJciálfottáL^' »St tovább

mentek ; kötelezték magukat és utódjaikat , hogy soha mást

Horv.ítország uralkodójáíil elismerni nem fognak, mint Ferdi-

nánd és Anna örököseit.

Mire, nn'g hírnökök járták be a város utozáit és téréit, kik

nak, kiki't, Fmliiiíind ügy<'nt'k t-iúnojratás;! végett , Ma-ív.irorsziiglia

küldött, november 2";-án ineghugytíi , liogy HorvAtorsziig n-ndeit

Í8 igyi'kezzenek inegiiyerni. Kvégböl hoxKi'guk hzóIó mt-gbízDleve-

leket Í8 állított ki. (Kredetge >i bécsi t. levt.) Azonban a c»áHzári

biztosok nem jöttek Horvátoruzágba.
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a választást köztudomásra hozták , a rendek letették a hségi

esküt.

Az összes jelenlevk „kezeiket és ujjaikat magasra emelve,

a legnagyobb örömmel" mondották Obersteiner Pál prépost

után az eskü következ szövegét

:

„Esküszünk és fogadjuk , hogy mostantól fogva ezután

fenséges Ferdinánd fejedelem úrnak, választott cseh király-

nak és hitvesének, fenséges Anna asszonynak , Mag^^ar- és

Csehország született királynéjának, a mi kegyes és kegyelmes

urainknak, mint Horvátország igaz , törvényes és természetes

örököseinek, királyának és királynéjának, miként az ö örökö-

seik-, helytartik- és kormányzóiknak is, mindenkor hívek és

engedelmesek leszünk; az javukat, hasznukat, épségben

maradásukat szemünk eltt tartjuk, s ernk szerint elmozdít-

juk , kárukat és hátrányukat pedig tehetségünkhöz képest

elhárítjuk és eltávoztatjuk ; minden egyebet is mindenkor

megteszünk , mi a jó alattvalókat és hü szolgákat uraik irá-

nyában megilleti, s kötelességökben áll ; felségökön és az

örököseiken kivül más senkit soha urunkul és királyunkul

elfogadni és elismerni nem akarunk ; st ha együtt vagy

egyenként észrevennk , hogy valaki , vagy többen , akár az

egyházi , akár a világi rendbl , az felségeik kárára , szóval

vagy tettel , máshoz vagy másokhoz csatlakozni kivannak,

mihelyt az ilyenek tudomásunkra jutnak , felségeiket, vagy

az felségeik által rendelt elöljáróinkat azonnal figyelmeztet-

jük, értesítjük , és az ilyen engedetleneknek engedelmességre

szorításában segítjük ; legkisebb csalárdság és álnokság nélkül.

Isten minket úgy segéljen és az szent evangéliuma."

Ezután a gyülésterembl a kolostor templomába vo-

nultak , hol a „Téged Isten dicsérünk" hymnust éne-

kelték. ')

A királyi biztosok ezen eredményt, nem áldozatok nélkül

érték el. Ferdinánd már a gylés eltt némi segélyösszegeket

rendelt kifizettetni a horvát uraknak, hadak fogadására. Mivel

azonban ezen összegek kifizetése körül , a királyi tisztviselk

') A királyválasztásról szóló részleteket és az eskü szövegét a

rendeknek, fennebb (ímlített január 1-iki okmánya tartalmazza.
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eljárása többfelé panaszokra adott okott, a rendek eziránt

feliratot intéztek hozzá. ')

Most a királyi biztosok iljabb és jelentékenj'ebb aján-

latokkal kötelezték le a rendeket. Ügy mint:

A király Horvátország védelmére ezer lovast és kétezer

gyalogot fog tartani ; ji gyalogokat mind , a lovasok közül

pedig kétszázat a király által nevezend fkapitány szabadon

fogadhat fel , a rendek befolyása nélkül ; a többi nyolczszáz

lovast a rendek fogják kiállítani, és ha a király ezeket a tar-

tománybi kivezetni kivánná, az els hónapban fejenkint

három arany forintot, a következ hónapokban pedig annyit

kapnak, mennyit a többi lovasok.

A király Karinthia határszélein „illend számú" hadakat

tartand.

A horvátországi ersségeket megvizsgáltatni és felszerel-

tetni fogja.

A kiváltságokat, jogokat , szabadságokat és rendelvénye-

ket, melyeket Horvátországnak s lakosainak a hajdani királyok

adtak, r^ szokásaikkal együtt megersíti és épstígbeu tar-

tandja; az országot és lakosait védelmezni és támogatni

fogja. ')

A rendek hálával fogadták ezen Ígéreteket. Azonban még

egy kívánságuk volt ; az , hogy a király a rendek által kiállí-

tandó 800 lovas három havi zsoldját elre , és pedig tíz naj)

alatt fizesse le ; „máskülönben — így szólnak — ezen pénz

)iélkül , a maguk és az ország védelmére semmi jót nem

tehetnek." »)

A királyi biztosok ismervén uruk szorult pénzügyi viszo-

nyait , a rendeket reábirui igyekeztek , hogy követelésükrl

mondjanak le. Ezek azonban állhatatosak maradtak. A discos-

sio élénk volt , st már-már a szenvedély hangja is bevegyült.

A k. biztosok egyike és Kobazics János horvát nemes között

') A felirat dátum nélküli egykorú milsolata u bécai t. Icvt.

*) A k. biztosok okmánya a bécsi t. levt. Kiiulta KitkuHen^.

22—25. U.

*) A gynK'8 felirata, 1.^27. január -'t-dikán. Erodotye a bécHÍ t.

Ifvt. Ki:uliii h'idiilinii: 2*.— 2(;. 11.
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komoly összeütközés támadott. Végre abban történt megálla-

podás, hogy a rendek érdeklett követelésükkel közvetlenül a

királyhoz fordulnak , mit alázatos mentegetödzések mellett

tettek meg. ^)

A tartomány védelmére vonatkozó intézkedések mellett,

— a melyeket a török és János pártjának fenyeget maga-

tartása követelt — a czettini gylést komolyan foglalkoztatta

a tartomány hcliyasgatásának ügye. Miután Battyányi Ferencz

bán a tartomány határain kívül lakott, és annak érdekeit

kevéssé viselte szívén , a tartományban nagy zavar honosúlt

meg. A rendek, rögtön segíteni óhajtván az elhatalmasodott

bajon,— kétségkívül a k. biztosok jóváhagyásával— Jurisich

MiMós k. tanácsost és fkapitányt kérték fel , hogy a ,Jcirályi

helytartó^'' tisztét vállalja el. Ez, ügy vélekedvén, hogy ily tiszt

adományozása a rendek hatalomkörén kívül esik, csak hosszas

vonakodás után fogadta el , de csak a királyi megersítésig,

melyet a rendek siettek kikérni ; egyúttal Jurisich oldala

mellé, a maguk körébl négy tanácsost választottak. ^)

A gylés január 3-án fejeztetett be. A rendek elhatározták,

hogy küldöttséget fognak bocsátani a királyhoz , mely hódo-

latukat és kéréseiket tolmácsolja. Ezt azonban , a k. biztosok

figyelmeztetésére, elhalasztották. Egyelre arra szorítkoztak,

hogy a királyt megválasztatásáról és saját kérelmeikrl levél-

ben tudósították. ^)

A tótországi rendek elváltak horvátországi testvéreiktl,

és János királyhoz csatlakoztak. *)

Frangepán Kristóf , kit János király Horvát- , Tót- és

') Az említett felterjesztésben. — Ez ügyben Ferdinánd 1527.-

marczius 13-án és Harrach Lénárd marczius 14-én írtak Kobazicshoz.

Eredeti fogalmazatok a bécsi t. levt. V. ö. Jászay. 395. 1.

^) Az említett felterjesztésben.

•'') E levél eredetije a bécsi t. levt.

*) Ferdinánd 1526. szeptember 21-én Ditrichstein Zsigmondot

és Aursperg Jánost nevezte biztosaivá a tótországi rendek gylésére.

Azonban ezek, úgy látszik , nem jelentek meg Tótországban , sem

1526 szén, sem az alább említend gylésen. (A részükre kiállított

megbízólevelek a bécsi t. levt.)
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Dalmátország bánjáva nevezett, a slavniai rendeknek tU'czera-

ber 18-ra Doniltró mezvárosába gyle'st hiriletett '), nielyet

azonban késbb a kíivetkez év január 5-re halasztott. C) és

Tahy Jánosi vránai perjel elnököltek.

János király külön biztosokat is küldött e gylésre:

alsólindvai Búnff'i Jánost és gibarti Keser Mihályt. Ezek

felhívták a rendeket, hogy tekintettel az 1505-ik évi végze-

raényre, melynek szövege felolvastatott, Jánost uralkodójuk-

nak ismerjék el ; továbbá az ország védelmére adót ajánl-

janak meg.

A tanácskozások három napot töltöttek be. A rendek

fájdalommal szemlélték, hogy a két testvér tartomány ellen-

ségképen fog egymással szemben állani , és aggódva látták ai

polgárháború veszélyeit közeledni. Ennekfolytán Jánost elis-

merték ugyan királyuk-, és Frangepánt bánjuknak ; de az

utóbbinak esküvel kellé magát kötelezni , hogy egész erejével

és tehetségével az ellenkirályok kibelíítésén fog fáradni.

Ezután, némi adót ajánlva meg, szétoszoltak. *)

') Battyiinyi Feroncz 152t). doczf»mber 21-én tudóaítja orrtll

Ferdinánd királyt ; egyúttiü jelenti, hogy a gyléshez levelet intézett,

melyben felhívja, hogy Frangepánt ne ismeije el bánnak. (K levél

eredetije a bécsi t. levt.)

^) Jurisich Miklósnak 1527. január 22-én Ferdinánd királyhoz

intézett jelentése. Eredetge a bécsi t. levt
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János király bud.ni országgylése.

Ferdinánd királylyá választatása és magyarországi hívei-

nek buzgó munkássága, természetszeren nagy hatást gyako-

rolt János királyra,

maga és követi fokozott tevékenységet fejtettek ki.

Míg diplomatiai ügynökei bejárták az európai udvarokat : az

ország rendéit felhívni kívánta , hogy Ferdinánd megválaszta-

tását érvénytelennek nyilvánítsák, és az ellenállásra szükséges

eszközöket ajánlják meg.

Evégbl 1527. marczius 17-ére(Reminiscere vasárnapjá-

ra), Budára országgylést hirdetett, hogy itt— mint meghívó-

leveleiben írja— „a fpapokkal, zászlósokkal és egyéb rendek-

kel, az országot naponkint fenyeget veszélyek elhárítása iránt

tanácskozzék , s a bajok ellenszereirl gondoskodjék. Nem
hiányoznak ugyanis, kik a jónak színe alatt konkolyt hintenek,

az ország védelmének és megmeiitésének ürügye alatt a

magyar nemzet és nyelvének kiirtásán fáradoznak." Egyúttal

megnyugtatta a rendeket aziránt , hogy „nem fogja ket szá-

mos napokon át, mint más alkalmakkor szokás volt , vissza-

tartani , hanem a haza üdvére és megmaradására vonatkozó

ügyek kevés napok alatt elterjesztetvén és letárgyaltatván,

ket haza bocsátandja."

*A megyékhez intézett levelekben , a tárgyalandó ügyek

fontossiígiíra utalva, azon óhajtását fejezte ki, hogy a nemesek

fejcnhént jelcnjeneh meg ; azonban amennyiben ez nem lehet-

séges, megelégszik , ha csak követeket is küldenek. A váro-

sokat két-két követ küldésére hívta fel, ^)

') A Bártfii vúrosálioz intézett levelet közli Kovaehich. Supple-

Miiiiyar Orszásfjyh'spli Tört. I. 4
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Hogy ezen országgylésre Ferdinánd hívei is minél szá-

mosabban megjelenjenek, különösen Pöstyényi Gergely volt hi-

vatva közremködni. Ezen idben János király fudvarmestere,

még két év eltt egyike volt azon négy kapitánynak , kik a

Mária királyné által, Szapolyay János pártjának ellensiílyozá-

sára alakított „kalandosok társulatának" élén állottak. Három

társa Mohácsnál ele.sett; csak maga volt életben. Most a

kalandosok társulatának tagjait reábirni igyekezett , hogy a

budai országgylésen jelenjenek meg. ')

A pozsonyi kormánytanács, bár nem félt attól, hogy ezen

országgylés Ferdinánd ügyére nézve veszélyt hozand , mégis

ajánlotta neki, hogy követeket küldjön Budára. *) Azonban

Ferdinánd nem akarta magát ismét kitenni azon megalázta-

tásnak, melyet a fehérvári országgylésen , hol a rendek biz-

tosait kihallgatni vonakodtak, szenvedett. ') Euiiutt a Budán

összegylend rendeket csak levélben intette , hogy örökösö-

dési jogait és királylyá választatását tekintetbe véve, ne

engedjék magukat a „vajda" által elcsábíttatni, hanem csatla-

kozzimak hozzá, vele a haza megmentése végett harczolandk.

Egyúttal mellékelte V. Károlynak 1526. november 2G-dikán

mentum. III. 104. 1. Ettl a Bornemissza Jánoshoz intézeti meghívó-

levél némileg különbözik, és rövidebb is. Egykorú máHolata a bécsi

cs. és kir. t. levt. — A megyékhez küldött meghívókból egy pél-

dány sem ismeretes. Tartalmát ismerteti SzáUüiúzy Tamás veszprémi

püspök 1527. február 21-én Pozsonyból Ferdinándhoz intézett leve-

lében : „Vayvoda Conventum indixit . . . missis fere per omnes

Comitatus literis, quibus declar.it magnitudinem rerum, quae instant,

desiderare , ut viritim Nobiles convenirent, quod ipse quoque, si

illis molestum non csset, optaret. Se taraen fre contentum, ut ex

singulis Comitatibus electi conveniant." Eredetye a bécsi cs. és kir.

t. levt.

') Szalaházy fönnebb idézett levelében elmondván e tervet,

hozzáteszi, hogy a kalandosok közül csak kevesen fognak az or|zág-

gylésen megjelenni, és azok sem pártolnak el Ferdinándtól.

') Szalahiizy fönnebb idézett levelében írja: .,Ciir nostrum ple-

risque visum sit , ut Maiestatis Vestrae Orator ad illum Wayuode

Conventum mittatur , nihil dubito
,

quin ex literis Reverendissimi

Domini Labacensis intellexerit."

•"') Ezt maga említi marczius 7-én a budai országgyöléshex

intézett, alább idézend levelében.
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a magyar rendekhez intézett levelét, melyben azokat Ferdi-

nánd megválasztására buzdította, és segélyét a török ellen

felajánlotta. ^)

Ferdinánd tanácsosainak és híveinek igyekezetei a ren-

deket a budai országgylésen való megjelenéstl visszatartani,

saját pártjuk körében is, eredménytelenek maradtak.

Ötvenhárom megye, ^) tk Jdrályi város, Tótország és Er-

dély képviselve valának az országgylésen. A frendéit nagy

számban jöttek össze. Ekként az országgylés rendkívül

népessé ln.

A fpapolt közül jelen voltak

:

Várday Pál esztergomi érsek,

Erdödy Simon zágrábi püspök,

Czibak Imre váradi püspök.

Sulyok György pécsi püspök,

Podmaniczky István nyitrai püspök,

Homonnai Gábor gyri püspök,

Muchnai János csanádi püspök,

Brodarics István szerémi püspök,

Jozefich Ferencz zengi püspök,

Krestshmar Lörincz fehérvári prépost,

Statileo János budai prépost,

Horváth János szepesi prépost.

A msdósolc soraiból

:

Perényi Péter erdélyi vajda,

Frangepán Kristóf horvátországi bán,

Werbczy István fcancellár,

Homonnai Ferencz tárnokmester,

Pstyényi Gergely fudvarmester,

') Ferdinándnak marczius 7-én kelt levelét, melyben V. Károlyé

is benfoglaltitik, közli KovacMch. Supplemcntum. III. 105—115. 11.

^) A megyék marczius els felében választották meg követei-

ket. A laibachi püspök és Pempflinger István marczius IG-án Pozsony-

ból Ferdinándnak írják : „Am nachstvergangen Montag der Wcyda

hieumb auch anderswo in den Spanschafften Lanndtag gehalltn,

und man scliiklit auf sein begern aus yeder spanschafft etlich person

auf den Rakhusch gen ofn." Eredetije a bécsi cs. és k. t. levt.

4*
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Országh liure föajtóuHllú,

Tahy János vránai perjel,

Farkas szentgyörgyi gróf.

A húrok rendjébl

:

Er.ldy Péter,

Báthory András szatmári fispán,

Bánffi János verczei fispán,

Ráskai Gáspár nógrádi fispán,

Lossonczy Antul,

Zeechy István,

Bekényi Benedek k. szeiin'lyiiök,

Dóczy János budai tiszttartó,

Thewrek Bálint,

Várday János,

Chaholy Imre,

Cháky Miliály,

Zokoly János.

Fispánok

:

Báthory István szabolcsi,

Domboi János tolnai,

Inurefly Mihály fehérvári,

Paxy Gáspár aradi,

Paxy János solthi,

Puthnoki Imre borsodi,

üesewífy János pozsegai,

AbranfFy Péter békési.

Elkel luim-sek : ')

AhaujhóI : Zemere Mihály,

8yssary János,

Aradból: Paxy László.

Arráttól . Kwbiiiy Lénárd.

BácshóI

:

tíwlyok Bala'zs,

Drágy Miklós.

Baranyáiul : Herzeg Miklós,

Kápolnay János.

') „Primore8"-eknt'k neveztetnek, kiknek felHoroliíaa utíin métí

dltairinosflájorban omUttetnek „cptorique nobilcs."
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Barshöl

:

Békésbl

:

Bereghöl

:

Biharból

:

Bodrogból

:

Borsodból

:

Csanádból

:

Csongrádból :

Esztergomból

.

Fehérbl

:

Gyrbl

:

Gömörbl:

Hevesbl

:

Honiból

:

Komáromból

:

Krasznából

:

Liptóból

:

Marmarosból

Mosonyból :

Nógrádból

;

Kálnay Ferencz,

Thapolchany György.

Ispán Lénárd,

Horváth István.

Wyhely Imre.

Árthándy Balázs,

Zólomi János.

Wárday Mihály,

Swlyok Lajos.

Derenczény Miklós,

Jánoky Osvát,

Zyny István,

Thybold Zsigmond.

Kérey Ferencz,

Fekethe Miklo's.

Pesthény Ferencz.

Kywrthy Miklós.

Bárson Boldizsár,

Bodmery Mihály.

Némay Mihály,

Poky Menyhért.

Pwthnoky János.

Soldos György.

Zaloky Zsigmond,

Body Mihály.

Syraky György,

Bajogy János.

Zenth Tamás,

Kywrthy Miklós.

Kewreffy László.

Paloozy György,

Kwbiny Mátyás.

Petroway Péter.

Naghlwchey Demjén,

Rausar Sebestyén.

Wydífy Lörincz,

Tholdy László,

Lypthay László.
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Nyitrából

:
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Unghhl

:

Ewdemffy Kristóf,

Zábranchy János.

Valkóból

:

Rachyth Péter.

Vashói

:

Septhey Ágoston,

Logody Mihály.

Verczébl : Fanchy János,

Fekethe János.

Veszprémbl : Essegwary Ferencz,

Mathwsnay János.

Zalából

:

Gywlaffy István,

Hassaghi Dénes,

Chany Balázs.

Zarándból : Maysay Benedek,

Bánkewy László.

Zólyomból : Myssynczky György,

Oztrolwkay György.

A tótorsmgi rendek küldöttei

:

Kesserw Mihály,

Rathkay László,

Keczer Gáspár,

Thwroczy János,

Broderyth Mátyás.

Az erdélyi rendek küldöttei

:

Zoby Mihály,

Apaffy Farkas,

Balassa Ferencz,

Podwynya Pál.

Az erdélyi sms^ok külön küldöttek követeket. Ezeknek,

úgyszintén Buda, Pest , Kassa, Lcse, Bártfa, Eperjes , Kis-

szében. Nagyszombat^ Fehérvár, Esztergom királyi városok

követeinek neveit nem ismerjük.

Ezeken kivül más frendek és nemesek is voltak ; *) mi-

nélfogva a gylésen megjelent rendek száma bizonyosan meg-

') A névsor végén áll : „Ceterique nobiles et proceres Regni

Hungarie universi in presenti Diéta constituti." A névsort azon

aláírásokból vettük, melyek az országgylésnek Ferdinándhoz inté-

zett, alább tárgyalandó, levele alatt állanak.
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haladta a kétszázat. Soraikban nem hiányoztak olyanok , kik

Ferdinándhoz híven ragaszkodtak , s itt is az 6 ügyét szolgál-

ták. ') Azonban kétségkiviil túlzó és alaptalan volt az , mit

ezek Máriának jelentettek , hogy „a nemesség nwjy része és a

közönség mindenekfelett óhajtják tudni , mikor jo Ferdinánd,

hogy ket kiszabatlítsa „fáraó" kezeibl, s csak néhány „prtí-

féta" tesz kivételt , kik mindenkor Szapolvav j)ártján állot-

tak." *)

Mennyire ámították t , világosan kitüntették a követ-

kez események.

Miután János király a gylést megnyitotta, és a rendeket

felhívta, hogy az ország védelmérl tanácskozzanak : ') ezek

bizottságot küldöttek ki , mely javaslatait elterjeazsze. A
megválasztottaknak esküvel kellé magukat kötelezni , hogy

tanácskozásaikat és végzéseiket titokban tartják. *)

A bizottság rövid id alatt végezte el a reá bizott mun-

kát. Marczius 23-án a gylés nemcsak tárgyalta már, de el is

fogadta javaslataikat. ')

A rendek hségüket és ragaszkodásukat Jiinos király

iránt ritka áldozatkészség által igyekeztek kitüntetni.

Mindennem ingó birtokaik értékének tizedrészét aján-

lották fel az ország védelmének költségeire , a királyra bizat-

') Ezekre czéloz Mária nuirczius 26-ikán Ferdinándhoz intézett

levelében. Marczius 27-iki levelében pedig megnevezi az egyiket

:

Ártándi Pált, kivel levelezésben állott. Oétay. Gesandtachaft Perdi-

nands I. an Szuleyman I. 1527. 5C, 7. 11.

^) Mária marczius 2G-iki levelében Ferdinándnak íija: „Eln

somme autant quy viente de la (diete) disent, que la plus part de

gcntilnliomes et le commun ne font que dcmandor, quant vous veres

pour k's deliurer des mains de pharao , exceptes aucuns prophetes,

quy ont tousiours este de son parti." Qéray. 57. 1.

') János kirtUy eltegesztéseinek szövegét nem israeijOk. Tar-

talmukat megismertetik a végzések. Mária csak annyit ír róluk

marczius 2G-odikán : „Lcdit wayuode leur a demande ,
que ils se

dointe leaer en persones, cant ils seront de luy requis." Gftxufnál.

57. 1.

*) Mária említi idézett levelében.

'^) Mária , ki marczius 2t>-odikán még semmit sem tud az or-

szággylés tárgynlMnirúl, másnap már megkapja a kész, é» marczius

23-ikán kihirdetett törvényczikkeket. Gévay. 57. 1.
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váll , liogy e tized behajtására és kezelésére kincstárnokokat

nevezzen, kiknek a király környezetében kellé tartzkodniok,

és magukat esküvel kötelezni, hogy a begyülendö pénzt idegen

czélokra nem fordítják. A rendek oly nyíltsággal , mely közel

áll a tiszteletlenséghez , kijelentették : „0 felségét biztosítják,

hogy ha ezen pénzek nem azon czélokra fordíttatnak , melye-

ket felsége a rendeknek megjelölt : az ország soha többé

nem fog ö felségének segélyt ajánlani." (I. és VI. czikkek.)

A király és a kincstárnokok voltak hivatva kinevezni az

adószedket, kik haladéktalanul megkezdik mködésüket , es-

küvel kötelezvén magukat , hogy a tizedeket lelkiismeretesen

szedik be, és titokban tartják, ki mennyit fizetett, (ül. IV. V.

czikkek.) Mindenkitl, eskü alatt , vallomásokat kérnek ingó-

ságaik értékérl, és sz. György napján átveszik ezen érték

tized részét. (XI. czikk.)

Ezen tized fizetésére kötelezvék az ország minden lakosai,

— Erdélyt és Tótországot is beleértve „miután ezeket ugyan-

azon veszély fenyegeti." — Az országban tartózkodó keres-

kedk és iparosok árui sem képeznek kivételt. (IX. XXXVII.

XXXVin. czikkek.) A király maga nem tartozott ugyan

tizedet fizetni kincseitl ; de felhivatott , hogy ezeken rögtön

fogadjon hadakat , s vásároljon hadiszereket , hogy a németek

kezeiben lev várakat haladék nélkül visszaszerezhesse. (II.

XXXVI. czikkek.)

Azon oszáglakosok, kik maguknak a királytól felmentést

eszközölnek ki, vagy a tized fizetésétl menekülendk, az ország-

ból távoznak , mint honárulók fognak büntettetni. (X. XI.

czikkek.) A parasztok, kik ezen adó miatt zavarokat támasz-

tanának, javaiktól fosztassanak meg; ugyanezen büntetés

érje az egész községet , mely a zavargó parasztokat letartóz-

tatni elmulasztaná. Ha pedig valaki az ország rendéi közül

támasztana zavarokat, mint lázadó fejét veszti, és a királytól se

nyerhessen kegyelmet. (X. XXIX. czikkek.) ^)

') János király Szaniszló napja utáni csütörtökén rendelte el

a tizedek fizetését. (Bártfa városához intézett levele és a tizedszedök

esküjének szövege Praynál Epistolac Procerum. I. 293, 1.) A tized-

szedk mködésérl olvashatni Sperf'ogel szepesi krónikájában. Wag-

ner. Analecta. 149, 50. 11.



58 JÁNOS KIRÍXT BIDAI ORSZiOtiVLÉSB.

A rendek a nagy teherért , melyet elvállaltak , lényeges

engedményeket eszközöltek ki maguknak.

A király Ígéretet tett , hogy soha máskor ily tized fizeté-

sére nem fogja ket kötelezni ; továbbá felmentette a honvé-

delmi kötelezettségektl , kivéve azon esetet, ha a német csá-

szár, vagy a török szultán táraadná meg az országot ; elengedte

a koronázása alkalraával megajánlott adót, a kamarai nyere-

séget és taksákat ; megsztintette a vámokat szárazon és vizén

;

végre, fÖvesztés büntetése alatt, eltiltotta a katonáknak neme-

sek és papok házaiban megszállani. (VII. XII. XLI. XLII.

czikkek.)

Hogy a király által, saját kincsein és a megajánlott tized

segélyével, kiállítandó sereg élelmezése körnl ne támadjanak

zavarok, a király felkéretett, hogy az egész országban az

élelmi czikkek árát határozza meg, s egyenl mértéket hozzon

be ; a ki nagyobb árakat követelne , vagy más mértéket hasz-

nálna, büntetésül elveszti mindazt, a mit ánil. (XXIV. és

XXV. czikkek.) Viszont a katonák, kik a megállapított árakat

megfizetni vonakodnak, fejüket vesztik. (XXVI. czikk.)

A kereskedkre nézve megersíttetett a II. Lajos alatt

megállapított árszabályzat ; a fispán , hivatalvesztés alatt,

köteles volt a kereskedktl, kik magasabb árakat igényelnek,

áruczikkeiket elkobozni , és a vétkeseket a királyhoz küldeni.

(XXXI. czikk.) A külföldi kereskedk szabadon közlekedhet-

nek az egész országban ; de tiltva van , a király engedelme

nélkül, lovakat, ökröket, teheneket, juhokat és bröket kiszál-

lítaniok ; a kereskedktl , kik ezen tilalom ellen cselekednek,

szállítmányaik elkoboztatnak. (XXXII. és XXXIII.) Azok, kik a

király által forgalomba hozott pénzt elfogadni vonakodnak,

fö- és jószágvesztéssel bntettetnek. (XXXIV. czikk.)

Ezek voltak a honvédelemre és a pénzügyekre vonatkozó

végzések.

Verbcay , ki ezen országgylés tárgyalásaira dönt be-

folyást gyakorolt , nem mulasztotta el a király és a rendek

figyelmét a codifxcátio ügyére vezetni. Határoztatott , hogy a

király tetszése szerint jelöljön ki jogtudósokat, kik „az összes

törvényeket tanulmányozzák és tisztába hozzák , a törvény-

könyvet rendszeres alakba öntsék , a felesleges czikkeket és
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azokat , melyek magán egyének érdekeire vonatkoznak , ki-

hagyva. Az ekként kijavított törvénykönyv a jöv országgy-

lésnek bemutattatik. A kinevezend jogtudósok költségeinek

fedezésérl a király gondoskodik. (XV. XVI. XVII. czikkek.)

A jogi viszonyokra vonatkozólag még a következ törvé-

nyek alkottattak

:

A király rendelje el mindazon perek megújítását, melyek-

ben Lajos király halála óta , a háború tartama alatt , Ítélet

hozatott. (XVm. czikk.)

Mindazok , kik „az elmúlt zavarteljes idkben" a gond-

jaikra bízott ersségekbl könnyelmen eltávoztak , a htlen-

ség büntetésével sújtassanak ; ha pedig a király életüknek

megkegyelmezne is, hivatalt többé ne viselhessenek, s javaikat

adományozza a király érdemes hazafiaknak. (XXI. ezik.)

Az elmúlt zavarokban, a királyi birtokokhoz tartozó elhalt

ntelen és gyermektelen jobbágyak marhái és egyéb ingó-

ságai részint a királyi konyha szükségleteire, részint a királyi

uradalmakon létez romokba dlt templomok felépítésére

fordíttassanak. (XXXIX. czikk.)

Az elhunyt fpapok és zászlósok hagyatékai a király

rendelkezésére bocsáttassanak, (XXX. czikk.)

Mivel a tizedek behajtása alkalmával , a fpapok tisztei

és a bérlök különféle igazságtalanságokat követnek el , meg-

állapíttatott, hogy az ország lakosai a régibb törvények által

szabályozott módon tartozzanak a tizedet fizetni ; ha azonban

a bejelentett aratási határnaptól számítandó tizenöt nap alatt

a tisztviselk, vagy bérlk a tizedet beszedni elmulasztják , a

birtokosok fel vannak jogosítva terményeiket haza szállíttatni.

(XLIV. czikk.)

A jászok és kunok területének határai , amint azokat az

ország bírái régebben meghatározták , újra felállítandók.

(XXVn. czikk.)

Figyelemre méltó két törvény, mely a Törökországból

Magyarországba jöv menekültekrl, pribékekrl szól, s ezek-

nek bevándorlását elmozdítani kívánja. Határoztatott , hogy

kik ily pribékeket személyükben vagy javaikban bántalmaz-

zák , fejüket veszítsék , s a király se kegyelmezzen nekik

;

kik pedig ezen törvény megalkotása eltt bántalmaztak pri-
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békéket, törve'nyszék elé állíttassanak. E törvény azonban

nem bír érvénynyel a véghelyek tiszteire nézve , kik hivatva

vannak megítélni , vájjon a pribékek valóban menekültek,

vagy pedig kémek. (XIX. XX. czikkek.)

Az országgylés által alkotott törvények között nem hiá-

nyoznak olyanok , melyek közvetlenül Ferdinánd és kövcföi

ellen irányulnak.

Hogy a Ferdinánd ellen indítandó háború jogossága

teljesen kétségtelennek tnjék fel , a rendek felkérték János

királyt, hogy az 1505-ik évi rákosi végzeményt — mely meg-

állapítja, hogy idegenek a magyar trónt el nem nyerhetik —
megersítse ; ekként ezen végzemény érvényességét elismerték.

(XXXV. czikk.) Ezen alapon „hflteleneknek , a haza közjava,

az ország szabadsága és a szent korona ellenségeinek" bélye-

gezték azokat, kik Ferdinánd megválasztatásában részt vettek;

János királyt felhívták, hogy ezeknek javait kobozza el és saját

híveinek adományozza; a katonáknak pedig, kik „azon hte-

lenekkel tartanak" tzzön ki határnapot, s ha virágvasárnapig

nem hódolnak meg neki, szintén foszsza meg javaiktól. Végre

azok, kik a Ferdinánd által szétkttldött, irott vagy nyomtatott

leveleket, „melyekkel a köznyugalmat felzavarni iparkodik"

elfogadják , elolvassák , vagy másoknak átiidják ; úgyszintén

Ferdinándtól követségeket vállalnak el : mint felségsértk a

htlenség büntetésével sújtassanak. (Xlll. XIV. XV. czikkek.) ')

E törvények kihirdetése alkalmával , midn a Ferdinánd

párthívei ellen alkotott czikk felolvastatott , külön megnevez-

tettek az urak , kiket a törvény sújtott ; *) élükön : Báthory

István nádor. Thurzó Elek országbíró és Szalaha'zy Tamás

cancellár. ") Battyányi Ferenczet nem említették, mivel remél-

lették, hogy önkényt fogja elht^yni Ferdinánd pártját. *)

') A törvénykönyv u^ykorú raáHolata, melyet a loibachi pflspök

raarczius 27-én küld Ferdiniindnak , az egykori magyar udvari can-

cellária levéltárában.

') Ezt Mária említi marczius 27-ediki levelében. Giray. I. .^T. 1.

') Sperfogel szepcni króntkt'vjában írja: „In Comitiis proscripti

sünt 8tephanu8 Báthory Pai itinus , Alexius Thurzo et Rpiscopus

VVeaprimiensiK.** Watfucr. Analecti. 11. 14f». 1.

*) Ezt Mária említi marcziuH 27-ediki levelében. Gévau \. h.
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A rendek ekként tényleg válaszoltak Ferdinánd levelére,

melyben ket felhívta, hogy hozzá csatlakozzanak, s mely. mind

a királyi tanácsban , mind az országgylésen felolvastatott. ^)

Azonban Írásban is kivántak felelni. Csudálkozásukat fejezik

ki afelett, hogy Ferdinánd ket alattvalóinak, magát Magyar-

ország királyának, és János királyt erdélyi vajdának czímezi

:

mert nem ismerhetik el királyuknak. „Tudja meg felséged, hogy

Magyarország sem jegyajándékul, sem hübérül el nem adomá-

nyozható ; hanem bármely külfejedelem hatalmától független

ország, melyet sem elbbi királyaink, sem saját seink nem vol-

tak feljogosítva bárkinek örökségül adni." De seik nem tették

ezt, st esküvel kötelezték magukat, hogy idegent nem fognak

királyukká választani ; kérik tehát Ferdinándot , lie czímezze

magát Magyarország királyának , ne avatkozzék az ország

kormányzásába, adja vissza az általa nem rég elfoglalt városo-

kat, és ne akadályozza ket készületeikben , melyeket a török

ellen viselend háborúra tesznek ; st inkábh lépjen barátsá-

gos viszonyba királyukhoz , és igyekezzék vele együtt a

kereszténység közös ellenségének leküzdésére.

Hogy e levél nagyobb hatással bírjon , a frendek és a

megyei követek mindannyán ellátták aláirásaikkal. ^)

És ez volt az országgylés utolsó cselekménye.

') Ezt Mária írja marczius 26-odiki levelében. Említi , liogy a

futár, ki Ferdinánd levelét vitte, utasíttatott, hogy a feleletre vára-

kozzék. — A aiit Máriának Budáról jött szolgája beszélt, hogy a

rendek megintették János királyt , ne bántsa Ferdinánd postáját,

alig bir alappal. Gécay. I. 57. 1.

^) A bártfai levéltárban létez hibás és csonka másolatból, mely

az aláirásokat sem birja, kiadta Kovacliieh. Öupplementum. lII. 115

—

118. 11. A bécsi cs. és k. levéltárban riztetik eredeti példánya.
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1. Ferdinánd budai országgylése és koronázása Feliérvárt.

A János király által Budán tartott országgylés határo-

zatai nem engedtek kétséget aziránt, hogy a két király között

fegyvernek kell határozni. Elre volt látható, hogy a kisérlet,

melyet a lengyel király 1527. június havában tett a vetélytár-

sak kiegyenlítésére, nem fog eredményre vezetni.

Ferdinánd soká késett a háborút megindítani. Végre jú-

lius utolsó napján, jelentékeny sereg élén, Magyarország terü-

letére lépett , újabb esküvel kötelezvén magát a nemzet jogai-

nak és szabadságainak tiszteletben tartására.

János király készületlenül állott. A budai országgylésen

megajánlott nagy hadisegély csak lassan és hiiínyosan folyt be.

A nemességet hasztalan sürgette felkelésre. És míg maga csak

csekély hadervel rendelkezett, mely komoly ellenállásra alig

képesítette, pártjának kebelében az lírulás és htlenség elkí--

szíté a teljes felbomlást.

így történt, hogy Gyr, Tata, Komárom, Esztergom, majd

Visegrád is, részint minden védelem nélkül, részint rövid el-

lenálhís után, megnyitották kapuikat. És Ferdinánd már az els

szent király ünnepén bevonulhatott a védtelenül hagyott Bu-

davárába. János király ezalatt a Tisza vidékére vonult vissza,

hol nyilt csatákban istöbbször jelentékeny vereséget szenvedett.

A Ferdinánd síltal kivívott gyors és fényes siker egyrész-

rl, vetélytársának tehetetlensége másrészrl, lényeges fordu-

latot idézett el a pártok belviszonyaiban. Tömegesen hagy-

ták el az urak és nemesek János zászlait, hogy a kel nap felé

fordulva, Ferdinánd táborába siessenek.
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Ez tehát elérkezettnek látta most az alkalmas idpon-

tot, hogy királyija választatását újabb országgylésen meg-

ersíttesse , és magát , a koronázás által , a trón birtokában

megszilárdítsa.

Még azon nap, midn Budát elfoglalta, szétküldé leveleit,

melyekben a rendeket a sseptemher nyolczadikán Budán tar-

tandó országgylésre meghívta, hogy hdolatukat elfogadva,

velk „a véghelyek megmentésére és az ország javára ezélzó

intézkedések fell tanácskozzék. * ^)

Hat nappal utóbb a királyi városoknak meghagyta, hogy

tjibbízben hirdettessék ki a közhelyeken „hogy Magyarország

és kapcsolt részeinek összes fpapjai, furai és nemesei a Bu-

dán szeptember 8-án tartandó országgylésre megjelenni tar-

toznak ; és lázadók gyanánt fognak tekintetni mindazok, kik

fontos ok nélkül, makacsságból elmaradnak."^)

János király mindent megtett, hogy az országgylés meg-

tartását akadályozza. A rendeket intette, hogy meg ne je-

lenjenek.'')

A legtöbb helyen hatástalanok voltak intelmei. így há-

rom megye ugyanazon napon vette Ferdinánd meghívóiratát

és János levelét ; de az utóbbit értesítették, hogy azon esetre, ha

Ferdinándot szeptember végéig Budavárából és az országból

ki nem zi, kényszerítve látják magukat a budai országgylé-

sen megjelenni.'') Mindazáltal János király több megyét és vá-

rost visszatartott ; részben azáltal is, hogy a hozzájuk intézett

meghívóleveleket hívei elfogták.')

Nem annyira János tevékenysége, mint inkább a rövid

határid okozta, hogy szeptember 8-adikára a rendek igen

csekély számban jöttek össze ; minélfogva Ferdinánd utasítva

') Egykorú másolata a bécsi cs. ós k. t. levt.

*) Ferdinándnak 1527. augusztus 2(3-án Pozsony és Soprony

vilrosokhoz intézett levelei, ezen városok levéltáraiban.

^) Jánosnak 1527. augusztus 24-én Egerbl kelt levele Wag-

tiernál. Diplomatarimw Sarosiense. 200.1. Pray. Epistolae Procerum.

I. 110. 1.

*) Ursinus Velius. De bello Pannonico. Kollár kiadása. 18. 1.

5) Ferdinánd — 1528 október 10-én irja Kassa városának,
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láttii inagtít az orszúggyle.s megnyitássít ssetU Mihály napjára,

szeptember 29-edikére halasztani.')

A második határnap eh>esteje is elérkezett. iin»^knl. hogy

a rendek kell számban jelentek volna meg.

A gylés megnyittatott ugyan, de azon kérelemmel for-

dult Ferdinándhoz, hogy az érdemleges tanácskozmányok csak

uyolcz nap múlva kezdes.senek meg ; reméllvén, hogy ezen id
alatt többen az ellenpárt hívei közül, a vereség hírére, melyet

János király szeptember 27-én a Tiszánál szenvedett, sietni

fognak Budára. ,,Ugy hiszem, — írja Ferdiuiínd— e vereség

meggy<)gyította ket. más iry<)íryszer alkalmazására alig lesz

szükség." )

Nem csalódott. Október 3-án megérkezett Várdity Vál,

kit János király egri püspökbl esztergomi érsekké nevezett."*)

Számosan kisérték és követték t. Orszáyh János kalocsai ér-

sek, Púdmaniczlcy István nyitrai püspök, SídyoJc György pé-

csi püspök, Beríszló István, Morc László, Krddy Prtcr és

mások.*) Ekként a tanácskozmányokat meg lehetett kezdeni.

A király október 6-án budai palotájába hívta a förende-

hogy meg van gyzdve, miszerint a város ulküldötte vohiii követeit

az országgylésre „si literae nostrae iid voa pervenissent, aut vÍ8 et

metus non obstitissent." Kooadiich. Supplementum. Hl. 120. 1.

') A levelek kOzl, melyek az elnapohíst jelentették, egy Heni

ismeretes. Ferdinánd — 1527 október 10-én Kassa városához inté-

zett levelében említi „Conveutum nostrum ... ad festuífi beati

Michaelis Archangeli proxirae praeteritum indixer.imuH." Korachich.

Supplementum. III. 120. 1.

-) Ferdinánd 1527. oktiber 24-én Margit therczegnnok írja :

„La .Tournee en laquclle ay fait conuoquer les nobles et estos de ce

Royaulrae comenca dimence p.wse, liiqnelle il ma conuenu, a leur

Requette, aincoires prolonguer de hit jours, pour ce que aucuns,

quils mon fait remonstrer, est liet mai disposez, par quoy ne pouoyent

se tost comparrir, mais .Tespere, que la defTiiii susdit les aur.i fait

fuenir a conualescence, c:ur ie ne faJs doubtc, quilz nauoeynt bc-

soingdautre medecine." Horcáth Mihály. Brtlsseli Okmánytir. I. <i!». 1.

•') Ferdinánd oktiber 1-én Budáról M^irgitnak írja: „Hior est

ici arriue larchesuesque do Strigonne, (jui auoit atisí»i este maliul)-,

sans pluisscurs autres qui aussi sönt desia venuz." i. Ii.

*) Ezelct't nit'trnt'vezi I'rsiini.i Vr]lii<i '>><
1
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ket. A következ beszédet intézte hozzájuk latin nyelven,

melyet azután a cancellár magyarul tolmácsolt.^)

„Midn az elmúlt évben a szomorú hírek Lajos király si-

ralmas kimultáról, az országnak legyzetésérl a török által, a

városok és falvak elpusztításáról hozzám eljutottak , bár nem
kevéssé igénybe vettek a magara és a császár fontos ügyei, el-

foglalva hadak gyjtésével, melyeket a Milánót ^enyeget fran-

cziák ellen Olaszországba kellé küldenem : mindazáltal lessür-

gösebb feladatomnak tartottam ers hadat vezetnem ama ke-

gyetlen ellenségre. E miatt Németországból Bécsbe siettem, s

itt hadat gyjtöttem, melylyel az ellenségnek váratlan, futás-

hoz hasonló visszavonulása után, az ország határánál megál-

lapodtam ; nehogy ha seregeimet ezen sokat szenvedett ország-

ba vezetem, sebeit egy újabbal tetézzem. Ezen sebek gyógyí-

tására minden ervel kívánván törekedni, testvéremmel a ki-

rálynéval azonnal alkalmas király választása fell tanácskoz-

tam. A királyné és a nádor országgylést hirdettek Komárom-

ba, hová a frendek és az egész nemesség meghivattak. Azon-

ban az emberiség körében uralkodó pártoskodás szelleme okoz-

ta, hogy a szepesi gróf Tokajba gylést hivott egybe, itt hívei

és az újítások barátai eltt feltárta az ország elfoglalására vo-

natkozó szándékát, melynek valósítását több év óta titokban

elkészítette. A jelenlev csekélyszámú rendek, kik részint már

elbb pártján állottak, részint most fenyegetések vagy jutal-

mak által megnyerettek, elhatározták, hogy emeltessék a

magyar trónra, és mielbb Székesfehérvárott megkoronáztatván,

az ország kormányát kezeibe vegye. Mire hihetetlen uralom-

vágy, düh és rültség által ragadtatva, isteni és emberi törvé-

nyeket megvetve, a szerzdésekrl megfeledkezve, túltevén ma-

gát a szokásokon, melyeket seitek esküvel megersítettek,

örökségképen hagytak reátok és eddig senki sem merészelt

megsérteni,— a törvényesen kihirdeiett országgylés határ-

napját be nem várta, párthíveivel Fehérvárra siet, magát ki-

') Ursinus Vélius írja : „Talem oratiouem, locutus per inter-

pretcm, habuit." 28. 1. Ennek értelme nem világos. Azonban Wid-

man, ki jelenvolt, világosan írja : „Üurch meinen gnádigsten Hern

zum theil eigenen Munds lateinisch, zum theíl durch den TJngeri-

schen Cantzler erzehlet worden. "Goldastnál. i. m, 25. 1.

Magyar Országgyíílések Tört. I. ^
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rálylyá kikiáltatja e.s megkoronáztatja, A nádor t^» .i/uk, kik a

királyné mellett a trónüresedés alatt az ország kormányát ve-

zették, értesülvén a vajda merész tettérl, Pozsonyba hívták

össze az országgylést. Itt a Frigyes és Miksa császárok által

Ulászló magyar királylyal kötött és megersített szerzdés ér-

telmében, engem, si szokás szerint, királylyá neveztek. Ekkor

jogom leendett fegyverrel helyezni magam a szepesi gróf ál-

tal ármány és erszak segélyével eli'oglalt ország birtokába

:

azonban mást sugalmazott nekem azon kiváló jóakarat és atyai

szeretet, melyet irányotokban táplálok ; vérontás és harez nél-

kül kivántam volna a szerzdések és rokonsági kapcsok által

engem megillet országot birtokba venni; de jószándékú ter-

veimet a zsarnoknak vészteljes makacssága meghiúsította. Min-

dent megkisérlettem tehát, hogy t intelmeim által helyes útra

térítsem és reábirjam, hogy az erszakosan elfoglalt orszjígníl

mondjon le. Eredménytelenül ajánlotta fel Zsigmond lengyel

király tekintélyét és közbenjárását ; részint tiszteletbl azon

szerzdés iránt, melynek megújítására fleg bírta reá tizen-

két év eltt testvérét Ulászlót, részint késztetve a rokon-

sági kötelékek által. Az tanácsára, bár ismeretes volt elt-

tem a zsarnok hajthatlan szelleme, készségesen megegyeztem,

hogy követeim a vajda által küldendkkel, a lengyel király biz-

tosaimik közvetítése mellett, Olmüczben találkozzamak. Azon-

ban hosszas tanácskozás után, eredmény nélkül oszlottak el.

Ereztem és tudtam, hogy a szepesi gróf miíidezt csak id nye-

rése végett teszi, és elreláttam, hogy követeim hiú üzenetek-

nél egyebet nem fognak magukkal hozni; mindazáltal enged-

tem a jólelkú, és irányomban kitn barátságot tanúsító Zsig-

mond király felhívásámik, azért is, hogy kitnjék, miszerint a

béke és egyesség létrejöttére vezet semmiféle eszközt nem mel-

lztem. Midn tehát láttam, hogy szelídségemmel visszaélve,

ama merész ember vakmersége na))onkint ersödik, végre

elhatároztam. Imgy fegyverrel fogom jogaimat érvényesíteni.

Istent hívom bizonyságul, liogy akaratoui ellen kezdettem

m^ a háborút. Egyéb okok között azon óhajtás is kész-

tetett reá, hogy oly sereget vezetve az országba, uiely iránta-

tok nem viselt<»tik ellenséges c'rzülettel , titeket, kikirek jólété-

rl és megmaradásáról a legnagyobb buzgalommal gondosko-
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dom, mind a szepesi gróf kegyetlen zsarnoksága, mind a tö-

rökök támadása ellen megvédjelek. Hogy jogosan viseltem a

háborút, azt, igazságos birö gyanánt, a szerencst's eredmény is

bizonyítja. Tanúi voltatok annak, mily sikerrel ztem ki öt a

királyi székvárosból, és csekély számú hadaimmal jól felsze-

relt seregét tönkre tevén, várait elfoglalván, a Tiszán túl me-

nekülni kényszerítettem. A mely gyzelmet 'inkább Isten se-

gélyének és hatalmának, mint emberi ernek és bölcseségnek

kell tulajdonítanom.

„Miután tehát Istennek kétségtelenül nyilvánuló akara-

tából, mindnyájatok megegyezésével hivatva vagyok fölötte-

tek uralkodni, most már nem marad egyéb hátra, mint törek-

vésünket arra irányozni, ami legszükségesebb : helyreállítani a

szomorú feloszlásnak induló, és úgyszólván minden tagjaiban

megbomlott országot, fegyvereinkkel távoltartani ellenségeit,

végre lehetleg kiterjeszteni határait. De míg mi ezeknek végre-

hajtására minden ernket felajánljuk, fáradságot nem kimé-

lünk, és veszélyektl nem rettegünk : méltányos dolog, hogy

viszont ti is ezen fontos és reátok nézve mindenekfelett üdvös

feladat megoldásában tanácsosai és áldozatkészséggel hsé-

gesen támogassatok. Ha szíveteken viselitek a vallás ügyét és

hazátok szabadságát, ha megvédve kívánjátok látni a gyalá-

zatos ellenségtl nejeitek tisztaságát, gyermekeiteket, javai-

tokat és saját életetöket; bizonyára örömmel fogtok igyekezni

és mindent megtenni, hogy szép terveim valósítását mielbb

sikeresen megkezdhessem és szerencsésenbefejezhessem." ^)

Ezen királyi eladás meghallgatása után a frendek félre-

vonultak, hogy a válasz iránt tanácskozzanak. Rövid id letelte

után ismét megjelentek a király eltt ; nevükben Várday Tál

a következ beszédet monda el

:

„Mindannyian, kik Lajos király halálát túlélték, meggon-

dolván, hogy az ország védelme tekintetébl, nagy hatalom-

mal és számos országokkal biró uralkodóra van szükségük,

Ferdinándot óhajtották királyokul. Miután azonban a szepesi

') A beszéd egész szövegét közli Ursinus Velius (28— 30.11.),

ki az országgylésen jelen volt, mint a királyi iroda egyik tagja.

Minden oda mutat, hogy e beszéd csakugyan így mondatott el.

5*
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gróf pártja felülkerekedett, annak királyivá megválasztását

inkább félelembl engedték meg. mint jóváhagyták ; a koro-

názáson nem szabad akaratból jelentek meg. hanem azért, ne-

hogy elmaradván, kárt szenvedjenek. Mindnyájuk eltt isme-

retes, mennyire dölyfös és kegyetlen a szerencsében, mennyire

gyáva és tehetetlen a szerencsétlenségben ; mit most ismét be-

bizonyított, futásnak eredve, mihelyt Ferdinánd hadainak kö-

zeledését hírül vette. Ennek folytán örömmel értesültek Ferdi-

nánd gyzedelmeirl. és szerencsét kívánnak neki. Királylyá

választatását, mely Pozsonyban a királyné hívei által történt,

érvényesnek ismerik el. s közmegegyezésükkel járulnak hozzá.

Azokat, kik vele ellenkeznek, ellen.ségeiknek fogják tekinteni.

A szepesi gníf, ki vétkes erszakkal foglalta el az országot,

mint felségsért fegyverhatalommal üldözbe veend; mivég-

re készségesen ajánlják fel a királynak fegyverüket és vagyo-

nukat. Vegye nf a király haladék neTkül az ország kormányát.

e's koronáztassa meg magát Székesfehérvárt. A frendek és

nemesek készek rögtön küldöttséget indítani Herényi Péterhez,

s t a korona átadására felhívni." ')

A király röviden kijelenté, hogy a frendek hódolatának

i's áldozatkészségének kifejezését kegyelmesen tudomásul veszi.

Két nappal utóbb, október 8-án, a király megjelent az

alsó nemesség körében. A budai vár alatt elterül mezn fa-

állvány, s ezen selyemszövettel borított aranyos tnín vult el-

helyezve. A király, a frendek által kísérve, jött ide.

Mindenekeltt Szalaházy Tamási veszprémi püspök és

királyi cancellár ismételte azt. mit Ferdinánd két nap eltt a

frendeknek eladott. Majd maga a király szólott, latin nyel-

ven ; szavait a cancellár magyarul tolmácsolta. *)

..Ügy hiszem, mindnyájatok eltt ismeretesek szándékaim,

melyekkel minap hazátokba jöttem : titeket a zsarnokságtól

felszabadítani, személyeiteket és javaitokat az ellen.ségt<")l meg-

védeni, belviszályok és sokféle csaptísok által teljesen felfor-

gatott hazátoknak, mely egykor annyira gazdag vala, régi fé-

') Ursinus Veliiis V'úrdaynak benzédét így, kivonatoBaii közli.

*) í^y •rtein azt, a mit llrsitms Veliu« ír : „ Ipst' oodein

(KpiRCOiK) V««8primienHÍ) iwm« inUrpreU hunc in inodam ad circiiiu-

fuaaiu nöbilit!it<>m verba focit." :íl. 1.
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nyét visszaállítani. Legyetek meggyzdve, hogy bár teljes

joggal igényelhettem ezen ország trónját, inkább szánalombi,

már már elveszett ügyeteken segíteni óhajtván, mint haszon-

lese'sböl és saját érdekeimet tekintve, kerestem azt. Mert való-

ban nem létezik ország, mely hazátoknál inkább kifosztva és

elhagyatva lenne. Mennyi veszélyt és romlást kell ernkkel és

közremködésünkkel elhárítani, hogy visszanyerje épségét és

jólétét ?

!

„Midn tehát most, mindnyájatok megegyezésével, az or-

szágot átveszem. Istent tanúnak híva, fogadom, hogy inkább

atyai kegyességet és szelídséget, mint a királyi hatalmat fogom

veletek éreztetni. Az, hogy idegen vagyok, nem szolgálhat hát-

rányomra. Ezen országnak elttem is több külföldi uralkodó-

ja volt, kik azt jobban kormányozták, mint a honfiak. A leg-

fontosabb kérdés az, milyenek vagyunk, nem pedig az, honnan

származunk. És nehogy más országok történetébl hozzak el

példákat, Probus római császárt emelem ki, mert ezen orszá'^-

nak, Pannóniának volt szülötte, és igazságosság, kegyesség,

harczi vitézség, úgy szintén más fejedelmi tulajdonok tekinte-

tében felülrault számos császárt, kik eltte és utána a biroda-

lom élén állva, nagyrészben teljesen elütöttek római eleiktl,

és embertelen kegyetlenség, fajtalanság, rablások és más bnté-

nyek által gylöletesekké lnek.

„Ha a származást veszitek tekintetbe, eldeink egyike

sem képes elhomályosítani családunk fényét. seim között ró-

mai császárt és spanyol királyt nuitathatok fel. Atyám szintén

királyi koronát viselt, és ha kora halál el nem ragadja, a csá-

szári trónon követi vala öregatyámat. Testvérem Károly csá-

szár seitl országokat és birodalmakat örökölt ; maga pedig

mily tetteket vitt véghez már ii;ju korában, ismeretes az egész

világ eltt.

„Azt, mily véleményben van a mi személyünk fell a vi-

lág, kitntette két hatalmas nemzet ; a németek, kik egykor

minket óhajtottak császárrá választani, és a csehek, kik az el-

múlt évben egyhangúlag ajánlották fel nekünk a királyi trónt.

8enkinek tehát közületek nincs oka megbánni választástokat.

Tehetségünk- és erinkhez képest, mit sem fogunk elmulasz-

tani, mit igazságos, kegyes, jóakaratú uralkodótól az alattva-
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lók várhatnak. Ne tartsatok attól, hogy megszüntetni fogjuk

az eldeink által alkotott törvényeket. Mindenkor épségben

megrizzük jogaitokat és kiváltságaitokat. Bármely ügyben bi-

zalommal fordulhattok hozzánk. Buzgón fogunk igyekezni,

hogy mindnyájatok igazságos, kegyes és jóságos uralkodónak

tartsatok minket; az elkelk és alacsony sorstíak között nem

teszünk különbséget; mindenkinek egyformán szolgáltatjuk

ki az igazságot.

,,A kegyetlen ellenség által elfoglalt ersségeket és te-

rületeket visszahódítani, az ország határait kiterjeszteni fog-

juk, mindnyájatok tanácsával és segélyével. Ha erink nem

fognának egyenlk lenni az ellenség hatalmával, számíthatunk

testvérünk a császár hadaira, és számos fejedelmek s népek

segítségére. Általán, hogy rövid legyek, hah és hasznos hon-

polgároknak fogjátok magatokat bizonyítani, a ti, gyermekei-

ket és ntíjeitek javára és birtokaitok fentarttísára nemcsak sa-

ját kincseinket áldozzuk fel, hanem készek leszünk tnetünket

is koczkára tenni. Fogadjátok ajánlatainkat oly szívesen, a

mint viszont óhajtjuk, hogy ti híven engedelmeskedjetek ne-

künk és nnknek, királynétoknak, hazátok szülöttednek." ')

A nemesség megbízásából Bessenyei *) István válaszolt.

Mentegette a nemesség azon részét, mely „a szepesi grófnak"

meghódolt ; tévútra vezettetett, miután Szapolyay párthívei

hirdettt'k, hogy az a császár és Ferdinánd király megegyezé-

sével lép a magyar trónra ; emellett elfogták a Ferdinánd ál-

tal szétküldött leveleket is, minélfogva nem értesültek szándé-

kairól. Ha ezek nem történnek, Ferdinándot azonnal elfogad-

ták volna királyuknak. Most tehát Jánost a haza ellenségé-

nek nyilvánítván, Ferdinándot szívbl üdvözlik uralkodójuk-

nak, és felkérik, hogy magát mielbb koronáztassa meg s az

ország kormányát vegye át. ')

') Ursinm Vélius. 30—38. 11.

•) Ursinus VfliuH Bessenitynok írja. 33. 1.

*) Ursinus VeUus. 33. 1. Widtnan. 36. 1. Ferdinánd maga is

i^a október 8-án Máriának : „Asttire ypy suis retounié de la di«'te,

dönt fin nia primicrv propossicion, et ma t'stc incontinent. reapondu,

et au primier ;ux;opte par tous l«>lection faite on ma perBonc." (irvaif.

GeBandtschaft K. Fcrdinands l. an Sultan Suléiman. 1. 1527. 115. 1.
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Ferdinánd ekként Magyarország törvényes királyának el-

ismertetvén, azö és nejének Székestehérvárt történend koroná-

zására november harmadik napja lett kitzve, a mely ünne-

pélyre az ország rendéi külön levelekben hivattak meg, ^) Pe-

rényi Péter pedig felszólíttatott, hogy a koronát haladéktala-

nul Fehérvárra hozza. ^)

János párthívei, kik tizenöt nap alatt nem hódolnak meg
Ferdinándnak, honárulóknak nyilváníttattak. ^) Végre a ren-

dek adót is ajánlottak, minden porta után egy forintot ; hogy

Ferdinánd János király és a török ellen sereget fogadhasson. *)

Ekként hatástalan maradt a levél, melyet János hirály

Nagyváradról a Budán összegyíilt rendekhez intézett ; felhí-

ván ket, hogy Ferdinándot ne koronázzák meg, és biztosítván,

hogy Magyarország trónján nem fog trni német uralkodót,

és csakhamar segélyére siet híveinek. *) A levél felbontatlanul

Ferdinánd királynak adatott át. **)

Október tizedike táján az ország rendéi szétoszlottak,

hogy november els napjaiban Székesfehérvárott ismét talál-

kozzanak, a koronázás ünnepélyét jelenlétükkel emeljék és az

országgylési tárgyalásokat folytassák.

Ferdinánd nejével, nagyszámú furak, nemesek és há-

romezernyi hadsereg kíséretében, október 29-edikén utazott

el Budáról. Az éjt egy romokban hever várban töltötték. '')

') A Kassa városához intézett meghívólevél e város levéltá-

rában.

^) Ursinua Vcliiis írja, hogy a korona kisérésére 1500 lovas

rendeltetett. 33. 1.

•^) Istvánfi. 87. 1. Ursinu.^ Velius. 33. 1. Az utóbbi írja, hogy

az erdélyi rendek külön levélben értesíttettek, hogy ellenségek gya-

nánt fognak tekintetni, ha Jánost el nem hagyják.

*) Ursinics Veliiia. 33. 1. És az 1527-iki VII. törvényczikk a

Corpus Juris-ban.

•') A levélnek dátum nélküli egykorú másolata János király

titkárának leveleskönyvében, mely az egri érsíiki lyceum könyvtárá-

ban riztetik.

®) Ursinus Velius. 39. 1.

') „Prima autem profectionis die arcem quandam ignobilem,

vetustateque obsoletam ae pláné bellorum incendio exustam attin-

gens castra posuit." lígy Fehérvárról november 4-én a mantuai ör-

grófhoz küldött jelentés. Eredetije a mantuai állami levéltárban.
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Músuap koráu reggí-l folytatták utjokat és négy iiit-rtloldet

haladtak. Csak a harmadik napon (oktöbf'r .'31.) érkeztek Fe-

hérvár alá, ') s ünnepélyesen vonultak az si koronázási vá-

rosba, melynek falai között most utolszor volt tartandó ma-

gyar király koronázása. ^)

A fényes menet, melyben Ferdinánd lóháton, magyar pa-

pok által hordott menyezet alatt, jobbján Mária, és balján

Anna királyné között, haladott, a b. Szz templománál álla-

podott meg. Itt a papság fogadta s a foltár elé vezette ; mire

elzengték a hálaéneket és vecsemye tartatott. Ennek végez-

tével a király a prépostság palotájába vonult, hol szállást vett.

A következ két napon siiríin érkeztek a fpapok, urak

és nemesek ; közöttök Peréni/i Péter, a koronával.

November harmadikára volt kitzve a koronázás. A b.

Szz, sznyegekkel dúsan feleltesített '') egyházának kapujá-

nál várták a fpapok és urak a királyt, ki kileucz órakor, a

két királyi hölgy kíséretében, vonult a szentélybe. Eltte vit-

ték a koronázási kincseket : a koronát Báthory István nádor,

ki súlyos köszvénybaja miatt hordszéken foglalt helyet ; a kor-

mánypálczát Perényi Péter, az arany almát Thurzó Elek, a

királyi kardot Özentgyörgyi Farkas gróf.

A szentély közepén öt lábnyi magas emelvényen állott

az arany sznyeggel borított trón, melyen a király, a két ki-

rályné között, foglalt helyet. ( >t fúr környezte, kezeikben a

magyar korona tartományainak czímereit visel selyem zász-

lókkal.

A koronázási szertartást Fodmaniczky István nyitrai püs-

pök volt végzend, ugyanaz, ki egy év eltt János király fejére

') A mantuai jelentés nyomán.

') A koronázási ünnepélyek legrészletesebb leírását tuon nyom-

tatványban találjuk, mely 1527. végén ily czím aljitt jelent meg:
„Potentissímí Hungáriáé Bohemiaeque Regis Ferdinandi, .\rcbíducÍ8

Austriae etc. in Civitatera Regiam Hungáriáé Stulweísenburgiiin in-

gressio, coronatíoquc longe celpberrima." Újra kínyomiitá Koiachidt.

Solemnía Tnaugurlía. 1—Ö. 11. Amellett Urainus Vditts, ki a koroná-

záson jelen volt, és a fönebb idézett mantuai i-O-'n*^"" i- »...v ...> ..i.

ják a koronázás leírását.

') „Miríiice fixlgentem Kcclesiam auro gemimsquf vesturaiit"

ílja a mantuai jelentés.



És KORONÁZÁSA FEHÉRVÁRT 1527. NOVEMBERBEN. 73

tette a szent koronát. Talán éppen ezen oknál fogva esett reá

a választás. Egyébkint ö volt a legidsebb azon püspökök kö-

zött, kik a mohácsi csatát túlélték. Várday Pál esztergomi és

Országh János kalocsai érsekek mellztettek, nemcsak mert

János királytól nyerték javadalmaikat, hanem azért is, mert a

pápai megersítést még nem birták.

Az egyházi szertartást az „Asperges me Domine" anti-

phona eléneklése nyitotta meg, mire a nyitrai püspök szentelt

vízzel hintette meg a királyt. Majd a fpap a foltár eltt leült,

és a király eléje vezettetvén két püspök által, térdreborlt elt-

te, kezeit megcsókolta, meghallgatta az intelmeket, melyeket a

Pontificalébl felolvasott, és letette az esküt, melyben fogadta,

hogy az egyház tanainak h re, érdekeinek buzgó pártfo-

gója leend.

Ekkor a papság a mindenszentek litániáját énekelte el,

melynek bevégeztével a püspök, a megfelel imák elmondása

között, szentelt olajjal felkente a királyt. Ezután megkezdette

a misét. Míg a királyi énekesek az „Introitus"-t énekelték

,

a király aranytól ragyogó és keleti szrmékkel ékesített öltö-

nye fölé felvette szent István palástját. Az „Epistola" után

ismét az oltár lépcsihez vezettetett, és térdreborúlva hallgatta

meg a koronázó fpap által felolvasott intelmeket.

Most a nádor, a templom hajóit betölt nemesség felé for-

dillva, három ízben, magyar nyelven e kérdést intézte hozzá

:

„Akarjátok-e Ferdinánd csehországi királyt királyotokul ?"

Háromszor hangzott a felkiáltás: „Akarjuk !

"

Ezután a „Te Deum laudamus" éneklése között, a nyitrai

püspök Ferdinándnak fejére tette a szentkoronát, kezeibe ad-

ta a kormánypálczát és az arany almát, végre körülövedzte a

királyi karddal. így trónjához vezettetett, hol a korona, kor-

mánypálcza és arany alma mellette helyeztettek el.

Evangélium után Ursinus Velius királyi tört(!netiró

lépett a szószékre, s félóráig tartó latin beszédet mondott el.

Az els részben a nemzethez szólott. Dicsöti Ferdinándot,

családját és személyét. Megnyugtatja az aggodalmakat, melye-

ket idegen származása támaszthat. Beszéde második részében

a királyhoz fordul. Megismerteti vele az országot, mely kor-
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mánya alá jutott, és a nemzet vitéz tetteit, melyeket a keresz-

ténység elleneivel harczolva véghezvitt.

„Világos— úgymond— hogy a magyarok soha sem nél-

kiilözteTc a lelki ert, mely a nagy tettek feltétele, s mindenkor

kitntek hadi erényeik által ; azonban nem mindig birtak bá-

tor és a hadi mesterségben jártas vezérekkel. Láthatod, mint

fénylik az itt jelen levo nemes és vitéz férfiak szemeiben a tz,

a harczias és férfias szellem jele."

Magasztalva az ország természeti gazdagságát, elmondja,

mennyit szenvedett az utolsó török hábor alatt; visszator-

lásra, a török elleni háborúra lelkesíti a királyt. „Kit nem hat-

na meg Máriának, e jeles és erényes királyi hölgynek szeren-

csétlensége, ki férjének kora halála miatt vígasztalhatlanul

sorvad fájdalmaiban ? . . . Erczbl kellene annak lennie, ki

köuyeit szemlélve, maga is nem fakadna könyekre."

Eladását rövid imával végzi, a király hosszú és szeren-

csés életéért. ')

A mise folytattatott. „OfiFertorium"-kor a király száz ma-

gyar aranyat tett le az oltárra. „Communio" után a nyitrai

püspök kezeibl vette az r testét.

A mise befejeztével, a királynék lakásukra tercek vissza.

A király pedig, követve az si szokást, kíséretével gyalog át-

ment a szent Péterrl czímzett templomba. Útközben vörös

posztó volt elterítve, melyet a nép, mihelyt a király áthaladt,

számtalan darabokra tépett szét, hogy kegyeletes emléki riz-

ze. Királyi tisztviselk arany és ezüst pénzeket szórtak a tö-

meg közé, melyeket, nagy zaj és zavar közepette, igyekeztek

elkapdosni.

A templomban a király számos és különféle nemzetbeli el-

kel férfiakat arany sarkantyús lovagokká avatott fel. Innen

távozva, lóra ült, cs a külvárosba, szent Márton kápolnájához

vonult, hol lováról leszállott. Itt magas állvány volt készítve,

melyen szabad ég alatt ünnepélyes esküt tett, hogy az ország

') A bcBüédft a szónok suját t*rtén«!ti imivébfn caak rövid ki-

voniitban ii«nuTt.<'ti ; de kiadtn ttxt ni«-g ugyanazon i'vbrn, Bécsben, Bá-

thory István nádornak iyánlva. Újra kinyoniatt*i i^oUiir, mint mel-

lékletet Ursinus Velius „De bello Pannonico" mvéhux, CB KocadUch,

„Solemnia Inanguralia" munkájában.



És KOKONÁZÁSA FEHÉRVÁRT 1527. VOVEMBERBEN. 75

jogait, szabadságait és törvényeit tiszteletben tartandja. A
veszprémi püspök olvasta el az eskü latin szövegét, melyet

azután a népnek megmagyarázott. Végre a király néhány szót

intézett a néphez ; engedelmességre hívta fel és viszont biz-

tosította, hogy védelmérl buzgón gondoskodni fog. Zajos üdv-

kiáltások kisérték és követték e beszédet.

Ezután ismét lóra ült, és a város másik részén emelked

dombra lovagolt. Itt kivont kardjával négy irányban vágáso-

kat tett; jelezve,' hogy az országot, bármely irányból jöjjön az

ellenség, fegyverével védeni fogja.

Ezzel a koronázási szertartások be voltak fejezve. A ki-

rály lakására vezettetett, hol a koronázási lakoma követke-

zett, melyre harminczhárom fúri vendég— közöttük két n :

a nádornak és egy Erddy grófnak neje— volt hivatalos.

Más nap a királyné koronáztatott meg. Végül harczi já-

tékok zárták be az ünnepélyek sorozatát. ^)

A király és a rendek még néhány napon át együtt ma-

radtak , hogy a budai gylésen alkotott végzések törvénybe

igtattassanak és némely más ügyek is elintéztessenek.

A Budán megajánlott adóra nézve megállapíttatott, hogy

minden porta után rögtön egy forint, és szent Gergely napjá-

ra ismét egy forint fizetend. ^) Ettl egyedül azon jobbágyo-

kat mentették fel, kiknek házuk az utolsó háborúban elpusztult,

és összes vagyonuk értéke tíz forintot meg nem halad ; vagy

ha házuk el nem égett is, de vagyonuk értéke három forint-

nál csekélyebb. (Vili. czikk.) Azon esetre, ha a török az orszá-

got újra megtámadná, a rendek ígérték, hogy minden húsz

jobbágytelek után egy lovast fognak kiállítani. ^)

') Ursinus Vclius és a mantuai jelentés alapján.

^) Alaptalan tehát az, mit egy 1527. deczember 13-án a ve-

lenczei dögéhez intézett, kétségkivl János párthívétöl származó, tu-

dósítíísban olvasunk, hogy Ferdinánd : „In Albaregale . . . habbia

fato ogni diligentia per conseguir adjuto di gente et danari ; niente

di men li hanno data una risposta negativa, specificandoli, non esser

in nel loro potere ad prometterli adjuto alcuno, senza consentimen-

to del resto deli stati di quello regni." Sanudo. XLLX. 229. 1.

') Ezen utóbbi végzés nem foglaltatik a Corpus Juris-ba fel-

vett czikkek között. Azonban a feliratban, melyet az 1528. elején

tartott országgylésen a megyei követek Ferdinándhoz intéztek, ol-
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Az urak rendjebi : Erddy Simon zágrábi püspök, alsó-

lindvai liánffi János, bolondo.si Bánfai Antal, Tahi János es

Jlonwnnai Fcrencs ; továbbá miudazoii fispánok e.s nemesek,

kik János király pártján állanak, felhívattak, hogy november

huszonötödikéig Ferdinándnak a híisc'gesküt tegyek le ; kiilöu-

bon felsegs»,*rtoknek tekintetnek. (1. czikk.) Egy<'bkint a ki-

rály feutartotta magának megkegyelmezni, vagy büntetést

szabni a Szapolyay-párt fejeinek, kik eddig meg nem hdol-

tak, 8 a koronázásra meg nem jelentek. (II. czikk.)

János király adományai es rendeletei érvényteleneknek

tekintendk. (Vll. czikk.) Ellenben e'rvenyesek az adományok,

melyeket II. Lajos halála után Ferdinánd és Maria tettek.

(IV. czikk.)

Határoztatott, hogy niinden megyében tizenkét nemes vá-

lasztassék a gonosztevk kinyomozása- és összeirására, hogy

ezek a fispántól méltó büntetést vegyenek. A fispánok és

földesurak, kik a birtokaiban találtató gonosztevket megbün-

tetni vonakodnak, a királynak feljelentendök, ki a gonoszte-

vk ilyen pártfogóinak, irgalom nélkül, fejüket vétesse. (VI.

czikk.) A hatalmaskodási bntényekbl keletkez perek tizenöt

nap alatt intéztessenek el. (V. czikk.)

Miként egy év eltt János királyt, úgy most Ferdinándot

is felkérték a rendek, hogy a régi törvények megvizsgálása- és

összeállítására tizenkét nemest rendeljen, kik nmnkálatjukat

mar a legközelebbi országgyíilés elé terjeszszék. (111. rzikk.) ')

Végre a szent korona Báthory István nádor rizetére bí-

zatott, ki magát a királynak és az országgylésnek szoros

esküvel kötötte le. *)

VHSSuk : „De singuUs viginti sessionibus Regnicolc uniim equitciu ad

fxpedicionein contra Thurcoa faciondam sfst! missurox, Albo, tempón'

tVIicis coronacionis Suc MaieHbitis obtulenmt." (A béc«i C8. és k. t. Ifvt .)

') A törvénykönyv felvétetett a „Corpus JurÍ8"-ba.

^) KskíVJébí'n inon(\ja : „Coronam por Maiestatcm Regniiii, l»o-

minos Praelatos et Baronea, ac totani Nobilitatem huius Regni Htm-

gariae tidei nostre traditam" . . . Kocachich. Vestigia. 126. 1.
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VII.

Erdélyi gylések 1527-beii. ')

A mohácsi vész után Erdélyben Szapolyay János volt a

helyzet ura. A három nemzet rendéi készségesen csatlakoztak

vajdájukhoz , és buzgón támogatták a magyar korona meg-

szerzésében.

Már a tokaji gylésen, számos erdélyi úr és nemes mel-

lett, megjelentek a három nemzet követei is. ^) Azonban nem

vagyunk képesek meghatározni, mikor, mily gylésen válasz-

tattak e követek. Hasonlag az adatok hiánya nem engedi

eldönteni azon kérdést sem : vájjon a fehérvári és pozsonyi

királyválasztó gyléseken Erdély képviselve volt-e ? ^)

Annyi bizonyos, hogy emlékeinkben nem találjuk annak

nyomát, hogy 1526 második és 1527 els felében Erdélyben

gylések tartattak.

') Miután Erdély csak János király halála után (1540) nyer

külön állami létet, s ezen idpontig a magyar államtest kiegészit

részét képezi : szükségesnek látszott a „Magyar Országgylési Em-

lékek" körébe az. erdélyi gyléseket, melyek 1540 eltt tartattak

felvenni. E gylések kétfélék: országos gylések, melyeken a három

nemzet , és részleges gglése'k , melyeken csak egy, vagy két nemzet

vett részt. Azonban a rendelkezésünkre álló adatok hézagosságánál

fogva a különbség nem mindig mutatható ki.

-) A tokaji gylés levelében , mely az ország rendéit a fehér-

vári királyválasztó országgylésre meghívja, az aláírások között áll

:

,,Oratores Nobilinm et Saxonum Regni Transylvnniao." Horvát Istrán

Verbczy Emlékezete. II. 253. 1.

^) Mária királyné 1526 október elején felhívta Szapolyayt, hogy

rögtön hirdessen gylést az erdélyi rendeknek, hová maga is bizto-
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1527 nyarán, midn Ferdinánd Magyarországban fegy-

veres ervel le'pett fel vet«*lytársának lekdzde'sére. es ügynökei

Erdélyben is, különösen a szászok között, e'le'nk tevékenységet

fejtettek ki : János király szükségesnek látta Erdély rendéit

is összegyfijteni, hogy az elpártolástól visszatartsa, és segélyü-

ket, válságos helyzetében, kikérje,

János király meghagyásából, Maezedóniai Miklós alvajda

1527. augusztus második felében két gylést hirdetett: a

magyar és székely nemességnek azon hó 2(>-ra Tordára , a

szászoknak pedig szintén azon hó HO-ára Medtfpesre. ')

A tordai gylésrl semmit sem tudunk.

A szászok medgyesi gylésének két határozatát ismerjük :

az egyik Ferdinánd ügynökének Reichnsforf'cr Giförffy-iwk

elfogatását rendeli el, a másik 9500 loriiitiu i ii<lií< uja'nl hm-ií

a szászok részérl János királynak. )

II.

János király, vetélytársának diadalmas fegyverei ell

1527. október felében Erdélybe vonult.

Maga köré gyjtv«'n Kolozsvárra a rendeket , szerencsés

eredméiiynyt'l Invatkozott áldozatkészségükre V'í >'
•
->•>,„>*,,

sokat fog küldeni; bizonyára avégbl, hogy ' gyiilebfu köv»-t>'k»t

választnason a komáromi országgyb'sn'. Knrnchich. Si)]))il(Mnt'ntiini.

III. sr,. 1.

') A dZíiszokhoz angnsztus 2:!-án intézett meghívólevél ereüetge

a BZiisz nemzet azebeni levéltiírában.

') Reicherstorffer jelentése l.'i28. Ferdinándhoz. (A bécsi t. levt.)

Azonban téved, midn a megtyánlott adót 7lMM» fVtra teszi. Brassó

város tíinácsa szeptember 'J-án Szeben vároHához intézett levelében

írja : „Retulit nobi» d. Sigismiindiis concivis et fráter nost^r , in

proximam dietam nniversorum dominorum nostronnu in Megyés
celebratam missus , conclusum esse paribus votis , at 9 M. et Ve.

dari et contribui deberent." SchuW-r közleménye Reicherstorffer élet-

történetében. (Archiv fflr Kiinde österreich. Geschichtaqnellen. XXI.

263. 1.)
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aranyat szavaztak meg , mely összeg 1 5 nap lefolyása alatt

volt behajtandó ; ugyanannyit készek voltak a jöv év szent

György napján rendelkezésére bocsátani. ^)

m.

Ezalatt Ferdinánd ügynökei sikeresen mködtek Erdély-

ben. Reichersforffer a szászokat vonta részére. Wingarthi

Honváth Gáspár igyekezetei folytán, a székelyek és magyarok

között is szaporodott híveinek száma,

Honváth Gáspár már 1527. november elején — János

király tiltó rendelete daczára ^) — a három nemzet rendéivel

Marosvásárhelyt gylést tartott , mely Ferdinándot királyul,

és Horwáthot helytartójául ünnepélyesen elismerte. ^)

') Lasky Jeromos 1527. október 18-án Kolozsvárról, lengyelor-

szági rokonai egyikének, írja : „In hoc auteni primo suae regiae

majestatis aduentu (érti János király Erdélybe jövetelét) octuaginta

millia ducatorum in auro dare unanimiter decreuerunt
,
quae per

quindecimam diem contributio exigi incipietur ; similem etiam pro

fest d. Georgii non recusant dare, modo viderint bene omnia ex-

poni." (Az „A.cta Tomiciana" a szentpétervári cs. könyvtárban lev

kiadatlan köteteiben. Stipala Ferencz közlése.)

-) János királynak 1527. augusztus 28-án a szebeniekhez intézett

levele. Közli Eder, Simigianushoz csatolt jegyzeteiben. 45. 1.

'') Reicherstorffer 1.528-iki jelentése. SchuUer. 241. 1.
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Vili.

Horvát- és Tóiországi ff.vK'sek 1527 -ben.

I.

Horvátország rendéi april 28-án Czettinhen gylést tar-

tottak. Azoknak soraibfíl. kik megjelentek : András knini

püspíjk, Korháv'mi Jánoa, Zrínyi Miklós, Bláijay István, Fran-

gepán Kristóf, Farkas és (iyörgif grófok neveit ismerj i\k. ')

Felterjesztésükbl, melyet innen Ferdinjíndhoz intéztek,

a csalódás keser érzete szól. Reményeiket, melyeket Ferdinánd

királylyá választatásához csatoltak, meghiúsítva léiják ; st
az ország oly nyomorban és szorongattatásban vau, mint ez-

eltt soha sem volt.

Az egész tartomány elpusztulva és kimerülve áll. A vá-

rak katonák, s ezek élelmiszerek hiányában szenvednek. Szá-

mosan estek már az éhségnek áldozatul. A jobbágyok kétség-

beesésükben a töröknél akarnak menedéket keresni ; sokan már

már készek vallásuktól is elpártolni. Mindezeknek oka az, hogy

a király nem teljesítette Ígéreteit. Segelyhadakat, élelmiszere-

ket hiába vártak tle. A hadak, melyek a király szolgálatában

vannak, részint nem kapták meg zsoldjukat, részint oly ércz-

pénzben kapták, melyet csak jelentékeny veszteséggel tudtak

értékesíteni. Hattyányi Ferencz bán nem gondol érdekeikkel,

soha sem jelenik meg körükben, és védtelenül hagyja a reá bí-

zott ersségeket.

Pedig k, a horvaít rendek, tántoríthatlan hségük által

kiválóan megérdemlik a király gondosságát és támogatását

;

') Etek aláírták az orsEággylés feliratát.
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János király, a törökök és a velenczeiek eredménytelenül igye-

keztek ket fényes Ígéretekkel megnyerni. Kérik tehát, vegye

kell tekintetbe következ kérelmeiket

:

Oly bánt adjon nekik, ki a tartományban lakjék.

Haladéktalanul gondoskodjék végváraik felszerelésérl.

í^izesse meg a katonák elmaradt zsoldját.

Oly érczpénzzel fizessen, melyet veszteség nélkül érté-

kesíthetnek.

Az Ígért segédhadakat mielbb küldje meg.

Miután az igért 1000 lovasból kétszázat Battyányínak

adott rendelkezésére, ez pedig nem küldötte azokat a tarto-

mányba, parancsolja meg neki, hogy ezt tegye.

Igyekezzék Bosnyákországot meghódítani, és a törököket

visszaszorítani ; vagy legalább oly számú hadakat helyezzen

karinthiai végváraiba, hogy azok segélyével a bosnyákok be-

rohanásait visszaverhessék.

Miután a török sereg indulókészen áll, s újabb támadás-

tól lehet félni, a király minél ersebb hadat tartson Ka-

rinthiában.

Küldjön a király két ausztriai tanácsost Horvátországba,

hogy ennek állapotát közvetlenül megismerjék. ')

A gylés, ezen és egyéb kivánatok elterjesztése végett,

két nemes urat : Thompycli Bernátot és Zkóblych Mihályt kül-

dötte FerdinándhoT,. ^)

Ezek május közepe táján érkeztek Bécsbe. Miután pedig

itt értesültek, hogy a király Prágában tartózkodik, k pedig

elégséges költséggel nem bírtak, hogy oda utazhassanak : öröm-

mel fogadták az alsó-ausztriai helytartótanács azon ajánlatát,

hogy megbízólevelüket és folyamodásukat átküldik a király-

nak. ')

') A horvátországi rendek követei által I. Ferdinánd királyhoz

intézend elöteijesztósnek, a rendek által megállapított szövege.

Egykorú irat a bécsi t. Icvt. Kiadta Kukuljecic. Articuli et Conatitu-

tioncs. 27—31. 11.

^) Az 1527. april 28-án költ megbízólevél eredetije ugyanott.

Kiadta Chmel. Habsburgisches Archiv. 43. 1.

•'') Ezt a helytartótanács írja május 20-iki felterjesztésében.

Magyar Országgylések Tört. I. t>
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Ennek folytán a rendek kivánatait, tizenhét pontban sza-

batosan formulázva, megküldötték Ferdinándnak. ')

Az alsó-ausztriai helytartótanács egyúttal mellékelte vé-

leményét, mikép kelljen az egyes pontokra válaszolni. ")

A követek Bécsben várták be a királyi választ, mely nem-

sokára leérkezett.

A király Ígérte, hogy Horvátország összes jogait, kivált-

ságait és szabadalmait tiszteletben tartandja.

A rendek azon kívánatára nézve, hogy 1000 lovast és

200 gyalogot Horvátország védelmére küldjön , és azoknak

zsoldját rendesen fizesse, kijelentette, hogy ezt készségesen

teljesítené, de jelenleg a magyarorszjígi hadjáratra tesz készü-

leteket, s e czélra nagyszámú lovasokat fogadott ; ezeknek egy

részét, Ilii szükséges leend, Horvátország védelmére fogja

rendelni.

Élelmi szertk, lpor és ágyúk küldésérl, amennyire a kö-

rülmények engedik, gondoskodni fog.

A fizetések rendes eszközlése iránt már rendelkezett.

Bihács város ós ersség felöl tanácskozzanak a ren-

dek Jurísícs Miklóssal, mily módon lehetne azt visszafoglalni

;

ha ez megtörtént, a kinüy kellen megersítteti.

A rendek nevezzék meg az egyéneket, kiket a báni mél-

tóságra alkalmasaknak ítélnek; a király ezek közül egyet ki

fog nevezni.

A rendek jelöljék ki a/on végvárakat, melyeket meger-

síttetni óhajtanak. Egyébkint Jurisics parancsot vett, hogy e

várakról jelentést tegyen.

A király meghagyta a horvátországi uraknak, hogy vá-

raikat jó karban tartsák, és meg fogja parancsolni hadai ka-

pitiínyáuak, hogy szükség esetén segélyükre siessen.

A lporraktárt Laibachból, mint kívánják, Metlíngbe át-

helyezni, tzveszély ós egyéb okok miatt nem lehet ; azonban

') Ugyanis azon pontoknak, melyekre a kinlly válaszol, egy

része, nem foglaltatik a horvátországi gylés foltexjesztésében

;

mibl következtcijük, hogy u követek mást dolgoztak ki.

») Az 1527. m^'us 2G-án Bécsben „Statthalter, Regenten, un«l

Cammerrat der Niderösterreichischen Lande" által aláirt fr-l terjesztés

eredetbe a bécsi t. levt.
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intézkedni fog, liogy a laibachi raktárbi a szükséges lport

mindenkinek kiszolgáltassák.

A Zrinyi grfokkal bányáik iránt alkudozásokba bocsát-

kozni, a jelen idpont nem alkalmas ; egyébkint megteendi

ezt mielbb.

Miután a rendek aggodalmukat fejezik ki afelett, liogy

a király egyességre lép János kiralylyal ; eziránt megnyug-

tatja ket, s biztosítja, hogy csak az ország teljes átengedé-

sének feltétele alatt hajlandó vele kibékülni.

A rendek azon kivánatára nézve, hogy az igazságszol-

gáltatásról gondoskodjék, felhívja ket, jelöljenek ki a ma-

guk körébl néhányat, kik közül négy nemest fog megbízni,

hogy a kapitány elnöldete alatt bíráskodjanak.

Az Ausztria és Horvátország közötti szövetség létreho-

zását, miután jelenleg sokfélekép el van foglalva, alkalmasabb

idre kénytelen halasztani,

Horvátország megvizsgálására és pénzügyeinek rende-

zésére közelebb biztosokat fog kiküldeni.

Azon kívánatnak, hogy Keglevics Pétert szolgálatába

fogadja, már eleget tett. ^)

n.

Slavoniáhan Frangepán Kristóf buzgón mködött János

király érdekében.

Néhány héttel a dombrói gylés eloszlása után, 1527. ja-

nuár 21-ére Krösre ismét összehívta a rendeket. ^) Vájjon

megtartotta-e ezen gylést, nem tudjuk.

Midn azon év nyarán, a csapások, melyek János királyt

Magyarországban érték, állását Slavoniáhan is megingatták,

Frangepán mindent megtett, hogy felbomló pártját össze-

tartsa. Igyekezetei sikertelenek voltak. Augusztus 25-re K-

') A k. válaszirat dátum nélküli fogalmazata, a bécsi t. levél-

tárban. Kiadta Kukuljeviö, i. m. 31.1.

V Jurisics M^-Züs Csernembelböl (Krain), 1527. január 22-én írja

Ferdinándnak : „A.n Sanct Pauls pekberung tag wiert er einen tag

zum Kreutz in windischen Lannden habenn. Hab ich desshalben

dachin geschiht. Aber (was) vonu íme daselbst gehandelt wirdet,

mir unwissendt." A levél eredetije a bécsi t. levt.

0*
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rösre gylést hirdetette de a rendek nem jelentek meg.

Éh vrtlószinü, hogy nem volt eredménye azon rendeletének

sem, melyben a rendeket felhívta, hogy szejitemher 4-én fegy-

veresen gyilijenek Körösre, honnan az országos ügyek elinté-

zése után, Jáuos király segítségére fogja ket vezetni. ')

Frangopánt, néhány héttel utóbb, 1527. szeptember

27-én, Várasd ostrománál, ellenséges golyó életétol fosztotta

meg. Ekkor János király pártja teljesen feloszolván, Ferdi-

nánd, október második felében Kristóf laibachi püspököt

Tótországba küldötte, hogy itt a rendek luulolatát fogadja. *)

A püspök Krösön gylést tartott. Az egybegylt rendek

a dombrói végzést megsemmisítvén, Ferdinándnak hséget

esküdtek. ')

A következ év tavaszán Erddy Simon zágrábi püspök

még egy kisérletet akart tenni János király érdekében. Evég-

bl gylést hirdetett. Azonban Ferdinánd sietett azt eltiltani. *)

És hihet, hogy nem jött létre.

') Frangepánnak 1527. augusztus 27-én Korösmogye szolgabini-

jííhoz intézett rendelete a bécsi t. lovt. KiaiUv Chmrl. Ilabsburgi-

aches Archív. 55. 1.

') Ferdinándnak Budán 1527. október 20-án a tótorszilgi ren-

dekhez intézett megbízólevele a bécsi t. levt. Egy nappal olbb egj-ik

kai>itányát tudósítja, hogy a laibachi pOspököt „in bemclt unaor

Windischland geschikht , und er diirinen von unsem wegen cinen

Landtag anschreibon wirdet , ein Landtschafft darauff in gehorsom

zubewegen, welchs aber so wir danebcn ein anzal volkhs in ver-

samblung hetten , dest fruchtbarlicher bescheen mecht," — meg-

hagyja tehát, hogy hadait a laibachi püspök rendelkezésére helyezte.

(A levél fogalmazata a bécsi t. levt.)

*) Zermfgh János. Reruin gestarum inter Ferdinandum et Joan*

nem Hungáriáé Reges Comnientarius. Schwandtner kiadása. 391. 1.

Ér IsU'ánfi. 92. 1.

*) Ferdinánd 1529. június 5-kén Prágából irja magyarországi

helytartótanácsának. „Intelleximus Reverendissimum Episcopum Za-

grabienseni Convcntum quendam conscribere et celebrare, in eoque

nonnuUa, sine scitu et comniissione nostnt, tractare, quae nonnihil

nobis atque rebus nostris adversari possent. Quarc vobis cxpn'sse

comnnttimus, ut, in iis ordinem ct modum faciatis, quibus haec tol-

lantur et avertnntur." Eredetye a budai m. k. kamnnii lovi'ltiírbnn.
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IX.

Ferdinánd király budai országgylése 1538ban.

János király, kiszoríttatva Magyarország es Erdély terü-

letérl, Lengyelországba menekülve, nem sznt meg veszélyes

ellenfél lenni Ferdinándra nézve. Míg ugyanis lengyel hada-

kat toborzott és magyarországi híveivel szoros összeköttetés-

ben állott : a török szövetség eszméjét karolta fel.

Ferdinánd értesülvén e mozgalmakról, és arról is, hogy a

szultán készületeket tesz hadait János király segítségére ve-

zetni ; az ország rendéinek tanácsát és támogatását kívánta

igénybe venni. Ezeket tehát az 1528-ik év els napjaiban Bu-

dára hívta meg, hová január hussonegyediMre országgylést

hirdetett. ')

A nádort betegség gátolta a megjelenésben. As; eszter-

gomi érseJc, az egri, vácsi, váradi, erdélyi és pécsi püspökök,

továbbá Perényi Féter erdélyi vajda, Báthory András, Er-

dödy Péter voltak a frendek legelkelbbjei. ^) A nemes-

ség nem fcjenkint gylt össze ; a megyék, a király felhívása

') A meghívólevelekbl egy példány sem ismeretes. A napot,

melyre az országgylés összehivatott, Ferdinánd királynak egy, 1528.

sz. Imre ünnepét követ csütörtökön Székesfehérvárt kelt, rendeletébl

tudjuk, melyh(!n o hely áll : „Juxta constitutionem Dominorum Praela-

torum, Baronum, Electorumque Nobilinm in particulari corum Con-

ventu pro quintodecimo die festi Epiphaniac Domini proxime prae-

terito Budae, de nostro regio edicto celebrato." Kovachich. Supple-

mentum. 111. 129. 1.

'^) Ezeket megnevezi Lfrsinus Velius. 56. l.



86 feroinIkd király sroAi omzíootliésb.

folytán, két-három követet küldöttek. *) Néhány város is kép-

viselve volt. *)

A frendek és a követek külön helyiségekben tartották

tanácskozásaikat, külön intéztelc felirataikat a királyhoz ; de

egyúttal közös üléseket is tartottak. ')

A királyi elterjesztések a közfigyelmet azon veszélyekre

irányozták, melyek az országot a török hatalom és János király

részérl fenyegetik ; és felhívták a rendet, hogy a haza védel-

mérl és a véghelyekröl gondoskodjanak, a királynak segélyt

ajánljanak. *)

János királyra nézve, Ferdinánd kijelentette volt, hogy

elégséges hadervel rendelkezik arra, hogy t, a fpapok és

urak zászlóaljai által támogatva, megsemmisíthesse. *)

Miután ekként János ellen csak a fpapok és urak han-

dériumjait kívánta igénybe venni , a gylésnek megállapítani

kellett, kik és mily számú bandériumokat tartoznak kiállítani ?

Irányadkul az 1498-ik évi XX—XXII. törvényczikkeket te-

') Ursinus Vélius iija: „Conventum agere statait, non quidem

ut convenirent eo universi, vorum praeceptum orat, ut singnlis e re-

gionibus bini legati, temivo mittt>rentur." i. h. Hogy e mcghagy,áaá-

nak eleget tettek a megyék, bizonyíija Ferdinánd királynak 1528. Re-

miniscere vasárnapját megelzd szombaton, (marcz. 7.) Nógrád megyéhez

intézett levele : „In eo Conventii ,
quem Budac nuper celebravimus,

inter plurlmas Rogni neccssitates, ogimiis cum Dominis Praelatis,

Baronibus et Electis Nobilibus." Kovachich. Supplementum. III. 130. 1.

') Ursinus Velius : ,3ona praeterea accedebat pars nobilitatis

et Civitatum legati." i. h.

') A királyi válaszban olvassuk : „Sacfa Regia Maiestas . . .

aocepít et vidít in charta una a Dominis Praelatis et Baronibus, al-

téra Nobilibus, et ultima ab utroque statu, quod eisdem ad Sue Ma-

iestatis in hoc Conventu propositum videator." Elredeti fogalmazata

a bécsi t. levt.

*) A királyi elteijesztés szövegét nem ismeijük ; tartalmára

következtethetünk a feliratokból és a k. válaszból. Emellett a király

fennebb említett, Nógrád megyéhez intézett initában mont^ja : „Kgi

luus cum Dominis Praelatis, Baronibus et Klectís Nobilibus de ratio

ne hi^'us Regni tuendi et recuperandis Hnibus." Kooachidi. III. 180. 1

*) A megyei követek feliratában olvassuk : „Regia Maicstas , .

tantnm exercitum comparasse asserit, ut nd abolendum illum (.lohan

nem) suffícere possint, cum gentibus Dominorum Prelutorum et

Baronum."
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kintették ; mivel azonban a birtokviszonyok azóta lényeges

változásokon mentek át, a király felkéretett, hogy kincstár-

noka által a bandériumok kiállítására kötelezett urak birtok-

viszonyait, illetleg jobbágyaik számát, nyomoztassa ki és ban-

dérialis kötelezettségeiket a törvény értelmében állítsa vissza. ^)

A frendek, addig is, míg banderialis kötelezettségeik, a

tényleges állapotoknak és a törvény követeléseinek megfele-

lleg, tisztába hozatnak, ezen alkalommal bizonyos számú lo-

vasokat és gyalogokat ajánlottak fel. Miután azonban ágyúk-

kal nem birtak, ezeknek beszerzésére a királyt kérték fel ; kit

emellett aziránt is megkerestek, hogy örökös tartományainak

és a német birodalomnak rendéitl segélyt igyekezzék kieszkö-

zölni, és a véghelyeken ügyes kémeket alkalmazzon. Végre

kijelölték a helyeket, melyeken a hadsereg szükségleteire élel-

mi szerek halmozandók össze. -)

') A bécsi titkos levéltárban, az 1528-diki iratok között egy

dátum nélküli irat találtatik, ily czímmel : „De modo et ordine exer-

cituandi dominorum Banderiatorum et aliorum Nobilium et de Nu-

mero Banderiorum." Ebben felsoroltatnak azok, kik az 1498-diki tör-

vény értelmében bandériumok kiállítására kötelezvék. Ezen kimuta-

tást követik némely észrevételek, melyek — bár a szöveg értelme nem
egészen világos — kétségkívül az 1528-diki budai országgylés meg-

állapodásait tartalmazzák : „Istorum dominorum bona, animadverten-

tes in quorum dominorum manibus sünt nunc, et habentur, qui iuxta

numerum Jobagiorum gentes, siue equites mittere debebunt . . . Item

super mittendis gentibus ratione Bonorum dominorum Prelatorum et

Baronum ac Abbatum, Prepositorum , liberorum civitatum, nobilium,

tam regni Hungarie, quam etiam partium subiectarum, sibi, scilicet

Sclavonie et Transylvanie, regia Maiestas, . . . solertem curam et

diligentem Inuestigationera de numero bonorum prescriptorum habere

et facere dignetur. Nam licet tam dominorum Banderiatorum, Prela-

torum scilicet et Baronum ac per se exercituantium Nobilium, quo-

rum per Turcas bona sünt deuastata, aliorum autem per collationem

regiam diuersis dominis et aliis personis ecclesiasticis et secularibus

distributa sünt , non tamen presertim dominorum Baronum Bona

sünt disperdita. Thesaurariis igitur sue Mtis de conputo dicatorum

verum numerum omnium bonorum prescriptorum roscire, manibusque

Mtis Regié et Capitaneorum suorum assignare debeat, ut ratione il-

lorum gentes integre mittantur, ne in periculum regni aliquis dolus

inde oriri possit."

^) Sajnos, a frendek felterjesztése nem maradt reánk; tartal-

mát csak a k. válasziratból ismerjük.
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A megyei követek hálával fogadták a királynak megnyug-

tató jelentését, hogy a János király elleni hadjáratra segé-

lyüket nem veszi igénybe. Mindamellett azon esetre, ha a ki-

rályi hadak és a frendek bandériumai az ellenkirály megsem-

misítésére nem lennének elégségesek, a nemesség nevében min-

den húsz jobbágy után egy lovas kiállítására ajánlkoztívk ; u

mely esetben a bandériumok kiállítására nem kötelezett apátok,

prépostok és tized jövedelemmel biró plébánosok is tartoz-

nának, megállapítandó kulcs szerint, bizonyos számú lovaso-

sokat, vagy puskás gyalogokat fogadni.

Továbbá felkérték Ferdinándot, hogy János király várait

és birtokait ne adományozza el, hanem a korona részére tartsa

fenn ; a királyi jövedelmeket se adja zálogba vagy bérbe, st
inkább azokat is vegye vissza, melyeket már elidegenített. A
Lajos király által némely uraknak jobbágyaik részére enged-

ményezett adómentességet szüntesse meg, és azokat, kiknek

Lajos király tartozásai fejében adta volt e kiváltságot, kár-

pótolja más módon. Egyébkint a királyi jövedelmek kezelése

teljesen a k. kincstárnokra és a király által nevezend tiszt-

viselkre legyen bízva, nehogy mások beavatkozása zavarokat

idézzen el.

A véghelyekre a király oly tiszteket nevezzen, kik állan-

dón ott tartózkodjanak.

Két egyházi javadalmat, vagy két világi liivatalt senkinek

se adományozzon.

A János-pártiak kipuhatolására minden megye tizenkét

nemest válaszszon ; azok, kikrl bebizonyul, hogy Jánoshoz

ragaszkodnak, megfenyítt'S végett a királyhoz küldessenek.

Ugyanezen tizenkét nemes gondoskodjtík a jogtalanul be-

hozott vámok megszüntetésérl , nehogy a jobbágyok igazság-

talanul terheltessenek.

Miután a zavarteljes viszonyok között gyakran megt<3r-

ténik, hogy a régibb törvények tihilma daczára, egyik nemes a

másiknak jobbágyát nuigához ragadja; a fispán rövid utón')

eszközölje, liogy az ily jobbágyok törv(ínyes uraiknak vissza-

adassanak.

') „Cum onere ueutum Horeuoruui.'
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János király azon párthívei, kik Ferdinándtól már egy-

szer menlevelet és kegyelmi biztosítást nyertek, de nem szn-
tek meg ellene mködni, ezentúl kegyelemben ne részesül-

hessenek.

A király eszközölje a temesi fispán által, hogy az alvi-

dék lakói, kik a ráczoktól károkat szenvedtek, kárpótlást nyer-

jenek, a ráezok pedig megbüntettessenek.

Tekintve a veszély nagyságát, mely az országot a török

részérl fenyegeti, a fpapok, urak és birtokos nemesek húsz—
és nem, mint eddig , harminczhat — jobbágytelek után állít-

sasanak ki egy lovast. Az egytelkes nemesek közül a va-

gyonosabbak öten, a szegényebbek pedig tízen küldjenek egy

lovast.

A horvát- és tótországi , úgyszintén az erdélyi nemesek

úgy tekintessenek, mint a magyarországiak. ^)

A követek ezen javaslataikat bemutatták a frendeknek,

kik jelentéktelen módosításokkal , és némi hozzáadással,

terjesztették a király elé. Ugyanis nem elégedtek meg azzal,

hogy a jogtalanul behozott vámok eltöröltessenek, hanem sür-

gették, hogy a szárazföldi vámok mind sznjenek meg, a

folyókon is csak az árukkal terhelt hajók fizessenek vámot.

Továbbá kívánták, hogy azok, kik a mohácsi csata után káro-

kat szenvedtek, a megyei hatóság közvetítése által, a kártte-

vk birtokaiból elégíttessenek ki ; a koronázás alkalmával meg-

ajánlott két forintnyi adó második részlete a Gergely pápa

ünnepét követ huszadik napon (apríl 1.) szedessék be. ^)

Ferdinánd király válasziratában kijelentette, hogy a ren-

dek a-jánlataival megelégednék, ha a töröh szultán roppant ké-

') A felterjesztésnek a királyi irodában készült kivonata a bé-

csi t. levt.

^) A frendek által tett módosítások közül kiemeljük a követ-

kezt. Jóváhagyják, hogy a Jánospártiák kinyomozása végett minden
megye 12 nemest válaszszon ; de a kisebb megyékben elégségesnek tart-

ják 6 nemes választását. Egyúttal hozzáteszik , hogy azok, kik Já-

nospártiaknak bizonyulnak, a király elé idéztessenek, s ha megjelenni

vonakodnak, htlenség büntetésében marasztaltassanak el. — A f-
rendek és nemesek felterjesztésének a királyi irodában készült

kivonata a bécsi t. levt.
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szttleteirol biztos híreket nem vett volna ; így azonban na-

gyobb mérv áldozatokat kell kívánnia.

Mindenekeltt jónak látja, hogy a nemesség azt, mit a

török elleni hadjáratra felajánlott, felerészben pénzben adja,

melyen gyakorlott harczosokat — kik lehetleg a magyar nép

kebelébl fognak gyjtetni— lehessen zsoldba fogadni ; ezek-

kel ugyanis sokkal nagyobb eredményt lehet l«*trehozni, mint

a gyakorlatlan, félénk néppel. Nehogy pedig a rendekben gya-

nú keletkezzék, mintha (a király) a megajánlandó pénzt saját

czéljaira kívánná felhasználni : megengedi, hogy körükbl né-

hányat válaszszanak, kik a pénz kezelését ellenrizzék. To-

vábbá határozzák meg a rendek a felajánlott hader számát

;

állapítsák meg, hol, mely napon fogják kiállítani, mennyi ideig

tartják el, és mikor fizetik le a pénzt ; szabjanak büntetéseket

azokra, kik kötelességeiket teljesíteni elmulasztják.

A király azon hadert sem tartotta elég nagynak, melyet

a frendek János ellen Ígértek kiállítani. Miután ugyanis a

török elleni hadjáratot nagy mérteltben megnehezítené, ha an-

nak megkezdése eltt János király nem lenne teljesen tönkre

téve : szükséges, hogy a frendi bandériumok létszáma meg-

kétszereztessék, és a nemesség is igyekezzék uliailiaraf sikerét

lehetleg elmozdítani.

A király helyesli, hogy azon helyek, melyeken az élelmi-

szerek összegyjtendk, kijelöltettek ; de tisztviselket is kell

rendelni, kik az élelmiszerek beszerzését eszközöljék.

Agyúkról gondoskodni fog maga. Kémeket már is ren-

delt, és még rendelni fog ezentúl. Hasonlag megelzte a ren-

dek óhajtását, miután a császárt és a birodalom rendéit fel-

kérte, hogy Magyarországba segélyt küldjenek ; saját tarto-

mányainak jövedelmeibl pedig eddig is sokat költött a török

elleni készületekre. Jelenleg belátván, hogy Magyarország had-

erejével nem képes a töröknek ellenállani, minden módon azon

lesz, hogy külsegélyt szerezzen. Evégbl személyesen fog a

német birodalomba utazni „mit mindazáltal a fpapok, urak

és nemesek tudta ni'lkül tenni nem akart." .\z orsza'ggylés

válaszszon a maga körébl iRHiányat, kik öt a közelebb R€-

geusburgban tartandó birodalmi gylésre kísérjék, sitt a örök

pusztításait és az ország állapotát eladják. Ezalatt megindít-
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tátik János ellen a hadjárat, és a kirily „a fpapok, urak és

nemesek tanácsával" biztosokat nevezend, kik távollétében a

szükségeseket elintézik. Mintán pedig Regensburgbl, ha a

szükség kívánná, nyolcz vagy tíz nap alatt az országba vissza-

térhet, elutazása senkinek sem okozhat aggodalmakat. Mind-

azon intézkedéseket, melyeket a Jánospártiak kinyomozására

és megbüntetésére, a János által birt várak visszaszerzésére, a

véghelyekre, az egyházi és világi hivatalokra, a k. jövedelmek

kezelésére, végre a károsultak kielégítésére nézve javaslatba

hoznak, jóváhagyja ; de a vámok megszüntetése iránt, mieltt

magát elhatározná, elbb vizsgálatot kíván rendelni. Altalán

Ígéri, hogy ezekben és egyebekben is oly rendet honosítand meg,

mely a nemzetet megfogja gyzni, hogy mindent megtesz, mi

6gy jó és igazságos uralkodónak kötelessége. ^)

Az országgylés ezen k. válaszirat alapján alkotta meg

a törvényeket. ^)

A fpapok, furak és a nemesek személyesen és fejenként

készen fognak állani, és húsz jobbágytelek után egy fegyve-

rest kiállítani, hogy a király felhívására, mihelyt és a mennyi-

ben a szükség követeli , népeikkel és jobbágyaikkal táborba

szálljanak. Azok, kik e tekintetben kötelezettségüknek nem
felelnek meg, a régi törvényekben megállapított büntetésekkel

fognak sújtatni. (I. és Vili. czikkek.)

A koronázás alkalmával megajánlott két forintnyi adó

második részlete a szent Gergely pápa ünnepét követ husza-

dik napon fog lefizettetni. (VII. czikk.)

János király párthívei, kik még nem hódoltak meg
Ferdinánd királynak, mint hütelenek, szigorúan fognak bün-

tettetni. Olyanoknak, kik menvédet eszközöltek ki maguknak,

de a kitzött határnapot megtartani elmulasztották, a király

többé menvédet ne adjon. Azokat pedig, kik Ferdinánd hívei-

nek vallják magukat, de titokban az ellenpárt érdekében m-
ködnek, a fispán és alispán, a megyei nemesek közül válasz-

') A k. válasz eredeti fogalmazata a bécsi t. levt.

^) A 8 czikkböl álló törvénykönyv, melyet a „Corpus Juris-ban

találunk, kétségkívül csonka. Nemcsak a befejezés, hanem több czikk

is hiányzik belle.
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tandó tizenkét, illetleg hat esküdt közremköde'se'vel, nyo-

mozza ki, és a király elé idézze ; ha vonakodnak megjelenni,

úgy tekintendk, mint kiknek htlensége bebizonyítva van.

(n. III. IV. czikkek.)

A szárazföldi vámok mindazon helyeken, hol hidak és

töltések nincsenek, vagy ezeknek fentartása elhanyagoltátott,

megszüntetendk ; a folyókon csak a külföldrl jöv, árukat

szállító hajók tartoznak a szokásos vámot fizetni. (V. ezikk.)

Azon károknak, melyeket magánosok a mohácsi csata

óta szenvedtek, megtérítésérl, a megyei hatóság fog végér-

vényüleg határozni. (VI. czikk.) ')

A király elutazásáról, és a távollétének idejére teend in-

tézkedések iránt az országgylés nem alkotott ugyan törvényt

;

de nem mulasztotta el óhajtásait tolmácsolni.

A rendek ugyanis kívánták, hogy mieltt az országot el-

hagyja , semmisítse meg János királyt , vagy legalább hagy-

jon elégséges hadert, melylyel ezt véghez lehessen vinni ; to-

vábbá, hogy a véghelyekre alkalmas tiszteket rendeljen ; végre

hogy Mária királynét nevezze helytartójává, ki a nádor és más
magyar tanácsosok által környezve, limlán vezesse az ország

kormányát. *) A király sietett ezen ut(')bbi kívánatnak i'li'get

tenni, és Máriára bízta az ország konuányát. ')

') Ezen törvényekrl szól Ursinuti Veiiun in .'x,. l.

*) Ferdinánd 1528. febmár 7-dn Eszterffomból írja Máriának :

„A la dietes et ussemblee tenue a bnde . . . leRditx honprois furent

contens, que piuHise aler luisdits lieux, pour demander 8i'cur«, mea

que ie laissese primier faito la fin du wayuoda, ov pour le moins

vng bon et sufisant nombro de gons, que le doivent fairé en mon
absencc, et ausay, quo ie veullo laiser le« confína prouus doficies et

capitainea selon la coustume du roiaulmc, et auHsy bon ordre et iier-

Bonne sufísante a inon absence, auecqueu ine8con8Ílliert*, selon quo on

verit estre necesairc. Quant aux deux primiers articles, a sauoir de

l)our8uiurc lo waivodiv, iay fait la prouision, que poes auoir cntendu

desus; qunnt a ponnieoir les ofices et confins, iay anssy fait par

tout oficies et mis de gons Bufiaantiuent ot niieulx que ni fut onc-

ques
; quant au troÍHÍenie de laissior pernonne en luon iibsence, jmr-

lay aussy auecque eulx, et a eulx et a moy rae seinbla ne pouuoir

trouuer nuUe millure, ne plua ydoine quo a vous madame." Gétay.

Qcsandtschaft König Ferdinands 1. an Sultan Suleiiuan. I 1528. 34. 1.

^1 A k. rendeletet közli Kovwíiich. Supplementum. 111. 131. 1.
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Ferdinánd király pozsonyi országgylése 1528-ban.

1528 szén János királynak ügyei Magyarországban

kedvezen alakultak, Nem annyira némely híveinek buzgó

tevékenysége, mint inkább a Ferdinándhoz kapcsolt remények

meghiúsulása okozta ezt.

Míg számos fúr és nemes a nemzeti királyhoz csatlako-

zott , ez a szultánti is vett Ígéretet , hogy a jöv tavaszszal

személyesen fogja hadait segélyére vezetni.

Ferdinánd ekként újra veszélyeztetve látta magát Ma-

gyarország birtokában. Hogy tehát egyrészrl a rendeket

további elpártolástól visszatartsa, és hségükben megersítse,

másrészrl a fenyeget veszélyek elhárítására közremködé-

süket igénybe vegye: október 13-ára Pozsonyba országgylést

hívott össze, melyre személyesen kívánt megjelenni. ^)

A király értesülvén , hogy a kitzött napon az urak és

') Ujabb történetíróink azt írják, hogy Ferdinánd ellenfelének

mozgalmairól értesülvén, „vártja fbbjeit^' Pozsonyba „tanácskozásra*''

gyüjté, kiktl liadfogadásra 20,000 aranyat nyert segédeimül. (Hor-

váth. III. GO.) Vag3" bogy csak „a magyar helytartitanácscsal tanácsko-

zott." {Szálay. IV. 81. 1.) — Ursinus Velius, kire hivatkoznak, írja :

„Bex conventum indixerat primoribus regni ad III. Idus Octobris

Posonii." IV. 90. 1. Hogy e „conventus" nem tanácskozmány, hanem

országgylés volt, arra utal már azon körülmény is, hogy Ferdinánd

arra személyesen leutazott Pozsonyba. Midn tanácsosaival kívánt

értekezni, azokat rendszerint magához hívatta. És akár a :helytartó-

tanács, akár a furakból álló értekezlet, nem érezte volna magát feljo-

gosítva segélyt ajánlani , illetleg adót vetni ki. Azonban , hogy e

„conventus" csakugyan országgylés volt , ezt teljesen kétségtelenné

teszi épen a helytartótanácsnak 1529, augusztusban Ferdinándhoz

intézett felterjesztése. „Obtulerant — úgymond — Domini et Begni-

cole Vestre Maiestati Posonii de singulis eorum colonis, se médium

florenum daturos ad solucionem Nazadistarum et aliorum confinia

tenencium." Eredetije a bécsi t. Icvt.
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nemesek elég számosan gyltek össze , maga is Pozsonyba

utazott , hol Mária királynéval u királyi várban vett lakást. *)

A tanácskozmányok tárgyát az ország védelme képezte.

A gylés a véglielyek fentartására és a naszádosok díjazásara

minden jobbágytelek után fizetend fél forintot ajánlott meg. *)

Mire Ferdinánd, nagyszámú magyar urak kiséretében, ví>í>í/íi-

tért Bécsbe. »)

Ferdinánd a következ évben is (1529) óhajtott ország-

gylést tartani, hogy a rendektl ujabb segélyt eszközöljön ki,

a trök elleni hadjáratra.

Azonban a magyar helytartótanács nem látta lehetséges-

nek, hogy, midn a lakosok a török ell mindenfelé szétfutot-

tak, a rendek elégséges számban gyljenek össze. Az ország-

gylés megtartását emiatt határozottan ellenezte, vagy legalább

akkorára kérte halasztatni, mikor a király személyesen megje-

lenik az országban, és a megigért hadakat végre beküldi. *)

A király kényszerítve látta magát megnyugodni.

') Ursinus Velius. IV. 90. 1. Ellenben Lasky János 1528. november
18-án Rincon Antal franczia követhez intézett levelében íqa : „Per-
dinanduB indixit Comitia Hungáriáé in Prcspurg, ad quae tamen
nuUus ex Hungária vonit, ncque ex nobilibus, neque ex magnatibus,
praeter Turzonom et Naderspanum." Közli Simonyi Ern. Londoni
Magyar Okmánytár. 172. 1.

') A helytiirtótanács fennebb idézett levele , melyben kiemeli

:

„hanc autem medii floreni aummam ubique exsolverunt."

') Ursinus Velius. IV. 91. 1.

*) A helytartótanács 1529 június 15-én Budáról Ferdinándnak
írja: „Mandavit jam aliquocies Maiestas Vestra . . . ut aut geno-
ralem cong^egacionem incQceremus, aut certos nobilcs ex unoquoque
Comitatu convocaremus, cum quibus et de futura expedicione, et de
aliis necessitatibus tnictiiremus, concluderemusque ; qua in re liben-

ter voluntati Maiestatis Vestre obtemporassemus, si res ea aut com-
moda, aut opportuna visa fuisset futura. Verum, quum et antea non
defuerit racio

,
propter quam huiusmodi conventus celcbrari non

potuerit, ita nunc aliud quoque accessit impedimontum. Omnos enim
nomines, porculsi fáma adventus Turcarum , aut iam in fuga sünt
aut fugám piurajit . . . It;tque impossibile videtur, ut ante reditum
Maiesbttis Vostre conventus celebretur." Az utóiratban : „Si tamen
dabitur occasio, presertim si prcsidia

,
que Maiestas Vestra promit-

tere decrevit, ivdvenerint, non negligemus otiiuu, aut generalem con-
ventum indicerc , aut nobilcs ex ur.o quoque comitatu convocare,

prout commodius, opportuniusque videbitur." Eredetije a bécsi t. levt.
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XL

Erdélyi gylések 1528 és 1529-beii.

I.

Az 1528-ik év tartama alatt Ferdinánd volt Erdély

túlnyomó részének ura. Nevében, mint helytartója, 1528.

marczius elejéig Vingarthi Horiváth Gáspár vezette Erdély

kormányát, ki tisztét az 1528. marczius 11-én tartott maros-

vásárhelyi gylésen adta át Perényi Péternek , kit Ferdinánd

erdélyi vajdává nevezett. ^)

n. .

Perényi Péter erdélyi vajdaságát azzal kezdette meg,

hogy a három nemzetet marczius 20-ára Ágotára hívta meg,

hogy az ország védelmérl, és egy, nem rég elfojtott, zavargás

részeseinek megbüntetése iránt, a rendekkel tanácskozzék. ')

Egyebet ezen és a fennebbi gylésrl nem tudunk.

III.

Apríl utolsó napján Tordán tartottak gylést Er-

dély rendéi. Kérvényt intéztek Ferdinánd királyhoz aziránt.

') Az egri püspök marczius 27-én Budáról írja Ferdinándnak,

hogy Horwáth „frequenti trium nationum conventu se locumtenentis

officio cum multa praefatione honoris d. Vajvodae abdicavit." (Ere-

detije a bécsi t. levt.) Ezen gylés napjának meghatározását lehetvé

teszi Perényi Péter, marczius U-én Szeben városához intézett, leve-

lének dátuma : „Ex nostra generáli congregacione in oppido Zekel-

wasarhel celebrata." (A szász nemzet levéltárában.)

2) Perényi Péter marczius 11-én Szeben városához intézett meg-

hívólevele a szász nemzet levéltárában.
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hogy Fogaras várát, mely nem rég hatalmába jutott , no adja

át Majhítli Istvánnak , hanem várja be a rendek követségét,

mely óhajtásaikat eladni és indokolni fogja. ')

Nem tudjuk, vájjon e követség megjelent-e a királyi

udvarnál ? De tudjuk , hogy Ferdinánd nem hallgatta meg a

tordai gylés kérelmét , s Fogarast Majláthnak adományozta.

IV.

Perényi Péter, Ferdinánd király megbízásából, 1528,

június 14-ére Baráthelyre (?) részleges gylést hirdetett, ')

Vájjon megtartatott-e ? Es ha igen, mily eredménynyel ?

Errl emlékeink hallgatnak,

V.

Ferdinánd király, miután 1528. jiínius középen Trencsín

várat megvívta, azon 4000 emberbl álló hadat, mely az

ostromot véghezvitte, Erdélybe készült küldeni, hogy itt

uralmát teljesen megszilárdítsa.

Június 20-án Nogarola D'nárd grófot és Vempjlinger

István budai tiszttartíít , mint biztosait Erdélybe kíildötte,

hogy a l'erényi Péter által haladéktalanul összehívandó

gyléssel *) ama hadsereg befogadása iránt értekezzenek;

azaz kivigyék, hogy az erdélyi rendek e hadsereg élelmezését

és fizetését hat\ vagy legalább három luúiapra vállalják el, a

mely id leteltével ezen költségek a rendes adtíból fedez-

tetnének. *)

') A bécsi titkos levéltárban a tordai jjyléBröl k(?t kérvény

találtatik. Az egyiknek aláirilsa : „Marx Pempfflinger init Anndern

Tewttschen in dieser Beflammlung gegenwilrtig." Kiadta Schuüer.

Archív für Kundé österreichischer Gegchichtaquellcn, XXI. 281, 1, A
másik a hilrom nemzet nevében van szerkesztve.

') Perényi Péternek június 0-án a szász nemzethez intézett

meghívólevele a szebeni levéltárban.

*) Ferdinánd június 20-án Percnyinek írja: „Convocatis per

vos de more Nobilium Siculorum et Saxonum Universitatibus, cete-

risque Regni nostri profati Transsylvaniensis Ordinibus," Eredeti

fogalmazaia a bécsi t, levt.

*) A június 20-án kelt utasítás ugyanott. És ugyanott a
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Perényi ennek következtében július 2-án kelt levelei

által e h 12-ere Enyedre gylést hirdetett. ^)

Itt megjelentek a k. biztosok is. Azonban a vajda és az

erdélyi püspök komolyan intették ket , hogy a király kívá-

natait ne terjeszszék a rendek elé. A seregre — mondák
— Erdélyben nincs szükség, miután a töröktl nem kell

tartani, és a székelyek is , kiknek irányában ekkoráig bizal-

matlanok voltak — most már teljes hséggel ragaszkodnak a

királyhoz. Továbbá a rendek nem hajlandók új terheket vál-

lalni magukra , st az eddigiek könnyítését sürgetik, és úgy
gondolkodnak , hogy a király a maga költségén védje meg
ket, azért hódoltak meg neki. Ha tehát a biztosok eladják

a király akaratát , nem fognak czélt érni , de népszertlenné

teszik a királyt, és hatalmas fegyvert szolgáltatnak az ellenfél

kezeibe.

A biztosok , hosszas habozás után , meghajoltak ezen

tekintetek eltt. És midn a rendek gyülekezetében megjelen-

tek, beszédjükben a legnagyobb kímélettel szólottak megbíza-

tásukról.

Mindenekeltt mentegették a királyt , hogy az ország

határain kívül tartózkodik ; ezt avégbl teszi , hogy a külföl-

dön segélyt keressen, készen állván , bármikor szükséges , az

ország védelmére. És miután az erdélyi rendek ismételve

folyamodtak a királyhoz segélyért, most azon helyzetben van,

hogy négyezernyi hadat küldhet ; de a rendek fontolják meg,

és legyenek tekintettel arra , hogy a királynak az ország

védelme roppant költségeket okoz. Végre anélkül, hogy e kér-

dés fejtegetésébe bocsátkoznának , a rendek hségét magasz-

talták, és azokat állhatatosságra buzdították.

A rendek válaszukban hálájukíit fejezték ki a király

jóakarata- és kegyelmességeérfc. ígérték , hogy hségesen fog-

nak hozzá ragaszkodni, és az ellenpártot saját erejökkel fogják

leküzdeni. A király által ajánlott hadakat szívesen fogadják, és

vajdához és az erdélyi püspökhöz intézett királyi levelek fogalma-

zatai, melyekben azokat felhívja , hogy biztosait az országgylésen

támogassák.

') A Szeben városához intézett meghívólevél a szász nemzet

levéltárában.

Magyar Országgyüléaok Tört. I. '
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kérik, hogy mielbb küldje be. Azo nban ellátásukról gondos-

kodni nem voltak hajlandók. Ahelyett, hogy líj terheket vállal-

tak volna el, jó tanácsokkal szolgáltak, niikép viselje azokat a

király. Hitelmveletekre utalták t ; különösen a nagyváradi

püspökség javainak, Lippa és Sólymos váraknak elzálogosítá-

sát javasolták. Végül megjegyezték, hogy a rendek által meg-

ajánlott adó, mely szeptember elején fog fizettetni, a katona-

ság kéthavi zsoldjának kifizetésére elégséges leend.

A királyi biztosok , miután .
meggyzdtek , hogy hiába

hivatkoznának a rendek áldozatkészségére, kelletlenül bár,

megnyugodtak. ')

VI.

Ferdinánd azon négyezernyi sereget, melyet az enyedi

gylésen felajánlott , nem küldötte Erdélylx'. Es ez nagy

hátrányára vált ügyének.

Az elégületlenség Ferdinánd kormányával niintlinkább

nagyobb mérveket vett fel. János király pártja folyton gyara-

podott. A törökök hadi készületeirl is aggasztó hírek érkeztek.

Ezen válságos helyzetben Perényi Péter személyesen a

királyi udvarba udvarba sietett , hogy gyors segélyt cszközöl-

jíhi ki ; Gerendi MíMÓíí erdélyi püspök és kincstartó pedig

1529. január 21-ére, Gerendrc gylést hirdetett a három nem-

zetnek. ') A megjelent rendeket felhívja, hogy fí'gy vert ragatl-

janak, és pénzseg. lyt ajánljanak meg. Erre azonban egyáltalán

nem voltak hajlandók. Az elkeseredés hangjain panaszolták,

hogy a király elhagyja ket , s míg az ígért segélyt nem

küldi, tlük várja azt. Gerendi csuk nehezen tudta ket meg-

nyugtatni ^), és rt ábirni , hogy némi hadak kiállítását hatá-

rozzák el. *)

') A k. biztosoknak 1528. júliiw IG-An Ferdinándhoz intt'zctt

jolontése a bécsi t. levt.

') A január i:í-An Szeben vjírosához intézett megh(v<)lrvi'l ;i

flzász nemzet szebcni levéltárában.

•') Gerendi l.')20. január 27-«?n írja : „Apud me fr.vtrura fiufrolae

8unt depositae . . . quos ex offício meo sum consolatus , infinitis

mendociis , modo regem lulvenirc , raodo gentes eius mentienH."

Eredetge a bécsi t. levéltiírban,

*) Péter Hziíszrégeni plébános a gerendi gylésrl , a nagycsflri
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VII.

A Ferdinándti sürgetett segély nem érkezett meg. Ellen-

ben a moldvai és oláhországi vajdák , a szultán parancsára,

1529. január végén Erdélybe törtek, s egy részét feldúlták.

Bethlen Elek, a Ferdinánd által kinevezett alvajda, kísér-

letet tett az erdélyi rendeket február 17-ére Marosvásárhelyre

egybegyjteni , hogy velük hazájuk védelme iránt tanácskoz-

ék. ^) Mily sikerrel ? Emlékeink erre nem válaszolnak.

VIII.

Ferdinánd király 1529. június havában Tempflinger Ist-

vánt Erdélybe küldötte , hogy a török elleni háború alkalmá-

ból, a rendeket újabb áldozatokra hívja fel. ^)

Azonban már kés volt. A János király által kinevezett

vajda, somlyói Báthory István ers sereg élén megjelenvén , a

magyar és székely nemesség legnagyobb részét János pártjára

vezette vissza. Július 22-én Dátoson gylést tartott , melyet

néhány nappal utóbb Marosvásárhelyre tett át. A rendek itt

elhatározták, hogy minden tizedik fegyverfogható férfiút

János király zászlai alá küldik. ^)

plébánoshoz 1529. február 13-án írja: „Nuper cum fuissem vocatus

cura uno fratre per Dominum nostrum Reverendissimum Nicolaum

de Gerend . . . pro fest S. Agnetis ad locum Gerend , ubi erant

Comitia trium nationum hujus nostrae Patriae Transilvaniae , indicti

sünt tóti Clero Transilvanico 100 milites, pro uno mense, pro defen-

sione et tuitione hujus nostrae Patriae, itautilla pecunia colligatur

per omnes Decanos , et in promptu sit parata." Közli : Szeredai.

Series Episcoporum Transilvaniae. 191. 1.

') Bethlen Eleknek február 7-én a szász nemzethez intézett

meghívólevele a szebeni levéltárban.

2) Az 1529. május 31,-én Linczben kiállított utasítás és meg-

bízólevél fogalmazata a bécsi t. levt.

3) A Kultsár István által (Pest. 1805) kiadott krónika 1529-re

feljegyzi : „Ebben az esztendben jve bé Somlyai Báthori István a

vajdaságba. Dánosra (sic) tén gylést, Sz. Margit asszony napján;

ugyan csak Maros Vásárhellyen végzek el a gylést. Zsoldoshadat

adának a szászok ellen, a népnek tizedit. Ebben fejenként hivatá

hadban Báthori István Török Bálint ellen." 9. 1.
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IX.

János király 1529. szeptember elején Radnófon gylést

tartott, amelyrl axonban közejcbbi részleteket nem isme-

rünk. ')

Erdély Ferdinándra uézví el volt veszve. A szászokon

kivl híveinek száma igen csekély volt. Ezek november 29-én

és deczeniher 20-án gyléseket tartottak.

Segélyért lolyamodtjik , és kívánták , hogy a Jánospár-

tiaktól elkobzott javak a h rendeknek , névszerint a Balassi

Imre htlensége következtében a koronára szállott várak

Horwáth (xáspániak adományoztassanak. *)

Ferdinánd akként válaszolt, hogy a rendek óhajtásainak

mindkét pontra nézve eleget teend. ")

') Erdélyi Diéták végzésinek nyomdokai. I. 1. 1. És Kvári
László. III. 28. 1.

*) A rendek felterjesztéseit nem ismerjük ; tArtalmukat a k.

válasz ismerteti.

••) Az 15.'{0. marczius 4-ikén Prágában kelt k. válasz fogalma-

zata a bécsi t. levt.
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Horvát- és Tótországi gylések.

János király hívei 1529 tavaszán, miként Magyarország-

ban , úgy a két melléktartomány területén ismét hatalomra

kezdettek emelkediti. Erddy Simon zágrábi püspök, Tahy

János és Bánffy János voltak leginkább e fordulat elidézi.

Ezek június második felében összegyjtötték pártjuk tagjait.

E gylésen határozattá lön, hogy mindnyájan fegyveresen

táborba szállanak, és azoknak, kik felhívásukra meg nem je-

lennek, mint ellenségeiknek, jószágait elpusztítják. ^)

n.

János király pártjának ezen tevékenységével szemben,

az ellenpárt fejei sem maradtak tétlenségben. János corbá-

viai gróf és tótországi bán 1529. július negyedikére Zágrábba

hívta meg a Ferdinándhoz ragaszkodó tótorsmgi rendeket. ^)

') A corbáviai gróf július 28-án Medvevárból írja a királynak

:

„Hiis proxime preteritis diebus . . . ipsi rebelles Maiestatis Vestre,

habuerunt dietam et conventum inter se, et in habito ipso conventu

bona et possessiones fidelis Maiestatis Vestro Ludovici Pekry depre-

dauerunt." Ugyanaz nap Dietrichstein Zsigmondnak írja : „Rebelles

Maiestatis Regic . . . sünt eius animi , ut castra in campo metati

fuerint , omnes Nobiles Regni et ceteros Proceres
,

qui in castra

ipsorum venire recusarent, persequi vellent." Mindkét levél eredetije

a bécsi t. levt.

-) A corbáviai gróf Ferdinánd királynak július 28-án írja ; „Misi

literas ad fideles Maiestatis Vestre in hoc Regno Sclauonie existentes,ut
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Végzéseik nem ismeretesek Csak azt tudjuk, hogy a királyti

hadisegélyt kértek a török ellen és négyezer forintot, Ígérvén,

hogy ezen összeggel nagy eredményeket fognak létrehozni. *)

m.

Ferdinándot nem elégítették ki e gylés végzései. En-

nek folytán mur néhány nappal utóbb, július 10-éu maga

hirdetett gylést Horvát- és Tótorseág rendéinek Zágrábba.

Határnapul 1529. július utolsó napját tzte ki. Biztosaivá

Batthyánffi Ferenczet és János corbáviai grófot nevezte. *)

A hangulat, mely a megjelent rendek körében uralkodott,

elég kedveztlen volt Ferdinándra nézve. Feliratukban ko-

moly vádakkal találkozunk. Kiemelték, hogy ok a török el-

len indítandó hadjárat tárgyában üdvös tanácsokat szolgál-

tattak a királynak , de ez, a környezetében lev tanácsosokra

hallgatva, nem adott nekik hitelt; továbbá elmulasztotta

teljesíteni a 4000 forint megküldésére vonatkozó kérelmüket,

a mely csekély összeggel nagy dolgokat lehetett volna m-
velni. Egyúttal azok részére, kiket az ellenpárt javaiktól meg-

fosztott, vagy a király hadai javaikban megkárosítottak, kár-

pótlást sürgettek. ^)

A király teljes higgadtsággal válaszolt. Felhívta a ren-

deket, nevezzék meg azon tanácsosait, kikrl állítják, hogy a

török elleni készületeket megakadályozták. Biztosítja ket,

hogy nemcsak az említett összeget, hanem sokkal többet is

kész lenne javukra áldozni ; és bári számos fontos kiadásai

vannak, sajnálja és neheztel amiatt, hogy kérésük nem telje-

die dominioo prozime futuro omnes Zágrábiam oonvenire debeani,

ubi de hiÍ8 iina raocum tractarc debeant." Éa Dietrichsteinnak : „Ut

de hiis, que ad fídclitatem Maicstatis Regié pertinent, tractarentur."

') A végzések szOvege nem ismeretes. Utal azokra Ferdinánd

királynak, alább omlítond, november 28-iki irata.

') A Batthyányihoz ^s a corbáviai grófhoz intézett megbízó-

levélnek, melybl kitnik, hogy több társai voltak — kik ? nem tud>

juk — eredeti fogalmazata a b^csi t. levt.

') A feltérj osztést nnm birjnk. Tartalinára kovotkeztctünk a k,

válaszból.
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síttetett. jelenleg is azon furadozik , hogy Magyar- e.s Tt-
or^zág ve'delmeröl gondoskodliassék. Támogassák öt a rendek

is. Mivel pedig biztosabb sikerrel fog a török ellen felléphetni,

ha elbb országaiban a lázadókat és hüteleneket megnyerte

;

tegyenek javaslatokat , mikép lehetne azokat kiengesztelni,

vagy ha kell, leküzdeni, és a ttországi véghelyeket megvédeni?

A mi pedig a károk megtérítését illeti, segítsék t a hütelenek

elnyomásában , mire ezeknek birtokaibi kielégítendi a jogos

igényeket. Jelenleg, miként maguk beláthatják, mit sem tehet.

Fájdalommal értesült, hogy saját hadai is károkat okoztak

híveinek. Biztosokat fog rendelni, kik e károkat a hely színén

megvizsgálni, és jelentést tenni fognak; mire a bnösök meg-

büntetését és az elrablottak visszaadását el fogja rendelni.

Egyáltalán mindent megteend , hogy U rendeket atyai gon-

dosságáról meggyzze. ^)

Mily hatást tett e királyi válasz a rendekre, s mily ered-

ménye volt a gylésnek, arról nincs tudomásunk.

') A Linczben november 16-án kelt királyi válaszirat eredeti

foffalmazata a bécsi t. levt.
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XIIl.

János király budai országgylése 1530. Február 14-éu.

János király, midn Szulejmán 1529-iki hudjánitu áltsil

az ország nagy részének és fvárosának urává lett, sietett

hatalmának megszilárdítása végett orszcujgyúlést hirdetni.

Mialatt a szultjín Bécsnél táborozott, ö szétkíUdötte meghívó-

leveleit a deczember 13-ikán megnyitandó gylésre. ') Azon-

ban utóbb kényszerítve látta magát ezt késbbre halasztani, s

1530. február 14-ére Budára hívta egybe az ország rendéit. ')

Az itt megjelent fpapok közül Várday Tál esztergomi,

és Frangepán Ferencs kalocsai érsekek ;
"') az urak soraiból

:

') Brodarics István 1529. szeptember 2l)-én Budáról, a lengyel

cancéllárnak írja : „Indixit m^vjestas sua omnibus dominis et reg*

nicolis dietam generalem pro fesbo beati Luce evangeliste." ' (Acta

Tomiciana. Kiadatlan VII. kötet. 858. 1. Kézirat a szent-pétorvári cs.

könyvtiirban. SnpaUi Ferencé közleménye.)

") Meghívóh;vi'h*t nem inmerünk. Jáno8 király 1530. február

í-én Bántty Jánoshoz intézett levelében felteszi , hogy a meghívóle-

vél már kezei között van. „Alioquin — íija — ad instantem IHae-

tain deberetis venire." Kovachich , ki e levelet közli (Supplementum.

III. 13'1. 1.), oly nézetben van, hogy ezen országgylés nem tarta-

tott meg. Megczáfo\ja e foltevését az ezen országgylésen alko-

tott törvénykönyvnek a bécsi t. levéltárban létez egy példánya,

mely egyszersmind a gylés helyét és napját is kösli: „Articuli in

prescnti generáli Diéta Dominorum Prelatoriim, Baronum et Nobilium

Regni pro fei<to b. Vnlridini Mariyris Jtudc celebratsi, formati.**

") Fmufjepán Frrrurz Bndáril, 15;U>. niarcziuK 2!i-én a lengyel

cancollárnak írja : „Dum nupor tninsaotis diebus ageremus in

«lieta per mi\je8tatem regiiuu celebratiK allatc sünt ex Posonio littere

ad Rmum Strigoniensem ídtere , altere autem ad me." (Acta Tomi-
ciana. VIII. 106. 1. Supala F. közleménye.)
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Verbczy István, Nádasdy Tamás, Czibak Imre, Pöstyény Ger-

gely és az Artándi testvérek neveit ismerjük. Az ország keleti

részeinek , kivált Bihar megyének nemessége . nagy számban

jött össze. Ellenben a Duna melléki országrész , a felvidék és

Ttország rendéi távoltartották magukat. ^)

A tanácskozások folyamáról hallgatnak emlékeink. Csak

eredményüket, az alkotott törvényeket, ismerjük.

A rendek hadak fogadására , minden jobbág3^telek után

egy forintot ajánlottak meg , melyet minden egy telekkel és

három forint érték vagyonnal bírd jobbágy , úgyszintén az

egytelJces nemesek és a szabadosok (libertini) is kötelesek

valának fizetni ; egyedül azon szolgák voltak felmentve, kiket

uraik élelemmel és ruházattal látnak el.

Hogy pedig az ezen adóból reméllhet pénzösszeg minél

gyorsabban és biztosabban folyjon a kincstárba, hogy továbbá

e pénzösszeget haladéktalanul lehessen értékesíteni , megálla-

píttatott, hogy a földesurak maguk fogják jobbágyaikért a

reájuk es adót lefizetni ; és pedig azok, kik az országgylésen

jelen vannak, rögtön, a távollevk pedig Gergely pápa ünne-

pének nyolczadnapján, mindegyik saját megyéje székhelyén
;

és a fizetett összeget maguk fogják utóbb jobbágyaiktól behaj-

tani.

Továbbá a fpapok , urak és nemesek , minden általuk

bírt jobbágytelek után , saját erszényükbl húsz dénárt aján-

lottak, szintén Gergely pápa ünnepének nyolczadnapján fize-

tendt. Ha pedig valaki , akár ezen segélypénzt ; akár jobb-

ágyainak adóját, a kitzött határnapig, kifizetni vonakodnék,

jószágai lefoglaltatnak, és ezekbl fog tartozásának kétszeres

értéke behajtatni.

A lelkészek fejenkint egy forinttal, a többi egyházi java-

dalmasok, fpapjaik által megállapítandó összeggel
,
járulnak

a közszükségletek fedezéséhez.

A fpapok, zászlós urak, káptalanok, apátok és prépostok

fegyvereseiket , melyeket jövedelmeik arányában kiállítani

kötelesek, készen tartani, a nemesek és egyéb birtokos ország-

') Istvánfi elbeszélése. XI. 105. 1.
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lakosok pt'tlig .szeiiu'lyesen készen álhiiii tartoznak , hogy a

király felhívására rögtön táborba szállhassanak.

A hadak minden kártételtol szigorúan eltiltattak ; a

ve'tkes katonákat kapitányaik kérlethetlenl fogják bntetnL
Az ellenkirály leveleit elfogadni , forgalomba hozni , ol-

vasni es magyarázni, htlenség büntetése alatt, tiltva van ; ki

ilyeneket a templomok ajtóira függesztve, vagy az utczákon

szétszórva talál, köteles a királynak átszolgáltatni ; kik ezt

tenni elmulasztják, szintén a kinílynak feljelentendök.

A pénzverés joga kizárólag a királyt illetvén, f- és jó-

szágvesztés büntetése van azokra szabva, kik királyi engedély

nélkül, e jogot bitorolták, vagy ezentúl bitorolnák. Ellenben

a király által vert pénzeket mindenki tartozik elfogadni ; és ki

azokat elfogadni vonakodik, elveszti azt, amit vásárolt, vagy

eladni készült. A bírák, jószágvesztés büntetése alatt, utasít-

tattak a törvény lelkiismeretes végrehajtására.

János király rögtön megersítette ezen törvényeket,

melyek mind az érdekében hozattak. ')

Szintén az ö kívánatára történt, hogy a rendek alsó-

lindvai Bánffy Jánost nádorrá választották, habár Háthorv

István nádor még életben volt. *)

János király 1530 minden szentek üniiip.iv ismét ország-

gylést hivott össze Budára ; a nemességnek tetszésére hagy-

ván, fejenként jelenni meg, vagy teljhatalonmial ellátott köve-

teket küldeni. ')

E meghívásnak nyomatékot kölcsönözött Grifti Lajos

azáltal, hogy mindazokat, kik megjelenni és Jánosnak meg-

') A törvénykönyv egykorú másolata a bécsi t. ievt.

') Istvánfi, ki a törvénykönyvet nem ismerte, ez orssággyúlésrl

rl írja: „Nec tamen quicquam aliud decerni potuit . . . pnu^U-rquiun

quod Joannem Banffyum Lindvanum üngarie Palatii\um creavit."

XI. 105. 1.

') János királynak Vas megyéher. intézett meghívólevelét köíli

Pray. Epistolae Procerum. I. 358. 1.
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hódolni vonakodnak , a törökök bosszújával és jószágaik el-

pusztításával fenyegette. ^)

Vájjon megtartatott- e ezen gyüle's, nem tudjuk. ^)

') Grittinck , Vas és Zala megyékhez intézett levelei a budai

kamarai levéltárban.

2) Kovachich szerint (Vestigia. 618. 1.) a magyarországi rendek

1530-ban Gritti részére bistosító okmányt állítottak ki, melyben

fogadták „semet in omnibus statum repetitorum Regis et Regni

concernentibus negotiis auxilium suum prestituros." Miután sem a

helyet és napot, hol és mikor állíttatott ki ezen okmány, nem em-

líti, lehetetlen meghatározni, vájjon az országgylésen történt-e, s

ha igen, melyiken?
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XIV.

A pozHOiiyi részleges gyiUés I53(). Májusban.

Szulejmau 1529-iki hucljánitii nagy utóhatással volt a

ueiuzet politikai hangulatára.

Míg egyfell János király szövetkeze'se a kereszte'nyse'g

esküdt ellense'ge'vel, e'le'uk elkeseredést szült; másfelöl azon

tapasztalás, hogy Ferdinánd az országot megvédeni nem ké-

pes, csüggedést idézett el. Éhez járult, hogy a köz- és

magán-élet minden irányaiban zavar és rendetlenség hono-

súlt meg.,

A Ferdinánd pártján lev rendek, azon reményben, hogy

a sokféle bajoknak orvosszert találandnak, ismételve felkérték

liáthory István nádort, hogy egy gylés megtartását tegye

lehetvé. Ez engedett sürgetéseiknek; 1530. május 8-ra Po-

zsonyba hívtíi meg, a Pozsony vidékén lakó föpa])okat, ura-

kat és nemeseket. ')

Vájjon ez Ferdinánd megegyezésével törtout-e, é.s kik

jelentek meg, nem ismeretes. Csak annyit tudunk, hogy az

ország mindegyik rendje képviselve volt, *) és pedig tekin-

télyes számban ; mert a jelenlevk feljogosítottaknak tekin-

tették magukat az egész ország nevében szólani.

De Báthory István már nem vezethette e gylés tanács-

kozásait; a halál épen azon napon ragadta el, a melyre a

gylést összehívta volt.

') Meghívólevél nem ismeretea. A gylés felteljesítésébl tud-

juk, hogy „P)ili^tinu8 multis, ac pene omnibus subditis fidclibus ut-

flagitiiniibus ívd Doininiciun Jubilatc proxime pretoritaiu convocavc-

rat PoHonium procipuofl quosquc dominos ac nobiles, qai viciniores

erant." Kredetye a béc«i t. levt.

-) Ugyanis a gylés felterjesztésének ssOvegc ekként kezddik

:

„Doinini Prelati, Barones, Nobiki, et alii Ordines Beff
ni Hungarie

coiumendant Maiestati Vestre ^i-rvicia eoruui fidelia."
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A rendek, miután sérelmeiket és szenvedéseiket elpa-

naszolták volt, követeket választottak, 'kik Ferdinánd király-

nak, a császárnak és a német birodalom fejedelmeinek hazájuk

veszedelmét és nyomorát eladván, „a vesztének induld, már-

már elveszett ország megmentésére segélyt kérjenek," Mace-

dóniai Lásdó nagyváradi püspök, Battyányí Ferenci bán és

Thúróczi Miklós k. fudvarmester bízattak meg e küldetéssel.

Elterjesztésük szövegét a gylés állapította meg.

A királyt emlékeztetniök kellé ígéreteire, melyeket koro-

náztatása alkalmával tett, a reményekre, melyeket trdnralépte

keltett. A nemzet biztosan várta, hogy a belviszályokat meg-

szüntetendi , a véghelyeket visszaszerzendi. Azonban , miu-

tán alig néhány hónapot töltött az országban, eltávozott, hogy

a külföldön segélyt eszközöljön ki. ,,Mit eszközölt ki felséged

a lefolyt négy év alatt, elttünk ismeretlen ; de igyekezetei-

nek gyümölcseit nem élvezte még az ország." Ellenben távol-

léte alatt roppant károkat szenvedett , nemcsak a török, ha-

nem a királyi hadaktól is. „Bármerre járt felséged serege,

mindenütt a legkegyetlenebb ellenség módjára dühöngött

;

nem téve különbséget a h rendek és a lázadók között. Szá-

mos városokat és helységeket felgyújtott; számos ártatlanokat,

egyháziakat és világiakat, legyilkolt ; a népet brig kifosz-

totta ; elvette gabonáját, barmait, bútorait és ruháit. A váro-

sok és helységek pusztításánál, mintegy rendszeresen legelbb

a templomokba rontottak ; mindent, mit ott találtak, szent

és világi tárgyakat egyaránt, elragadoztak ; sok helyen az Ur
testét sem kímélték. Ezen emberek semmi különbséget nem
tettek az Ur háza és az istállók között; csakhogy talán ezek-

ben kevesebb gonosztetteket követtek el. Sértenk felséged

füleit, ha elbeszélnk kicsapongásaikat, melyeket asszonyokon

és szüzeken , kegyetlen tetteiket, melyeket szerzeteseken és

papokon elkövettek."

Továbbá Magyarország, emberek emlékezete óta, soha

oly számos és súlyos adókkal nem terheltetett, mint Ferdinánd

alatt , részint a kamara, részint a kapitányok által.

Az ország rendéi már mindnyájan megliódoltak volt

neki, keveseket kivéve ; ezek is hajlandók voltak elhagyni az

ellenpártot. Most azonban látván a kegyetlen tetteket, az
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elnyomást, és tapasztalván, hogy védelmet nem reméllhetnek

tle : az ellenpárt körében növekedett az elkeseredés, st saját

hívei közül is többen elpártoltak.

Az ország szabadságainak folytonos megsértése is élénk

panaszok tárgyát képezi. Magyarország ugyanis alig tekint-

het többé szabadnak. A király tanácsosai, kapitányai s egyéb

tisztviseli között alig van néhány magyar, s ezek is lígy szól-

ván csak a czímeket viselik. „A hatalmat idegenek, ügyeink

köri teljesen tájékozatlanok, birják."

Az elbbi királyok is gyakran küzdöttek lázadó alattva-

lók ellen ; de egyik sem bntette néhányak htlensége miatt

az egész országot; egyik sem engedte meg, hogy hadai a

htelen urak ártatlan jobbágyait tíinkre tegytlí. Megfosztották

javaiktól és számzték a hteleneket ; de nem sértett<.'k meg

a kíizszabadságot, nem bocsátották prédára az egész országot.

A királynak tekintettel kellett volna lenni nagyszámú

híveire, kik állhatatosan ragaszkodván hozzá, hségükért fel-

áldozták birtokaikat, hivatalaikat, javadalmaikat ; nem kellett

volna megengednie, hogy némelyek htlensége miatt az egész

nemzet szabadsága és jóléte megsemmisíttessék.

Nem hiszik ugyan, hogy mindez a király engedelmével,

vagy épen parancsára történik ; mivel azonban, panaszaik

daczára, a bajok naponkint sályosabakká lettek : haladelctalanul

gondoskodjtHí az el])usztult országról, és állítsa vissza meg-

sértett szabadságait. Igyekezziík továbbá visszaszerezni az

ország fvárosát ; mert ha ezt halogatja, fél, hogy néhány

hónap alatt az egész országot elveszti. Fuda visszafoglalása

után a többi részek és a véghelyek visszaszerzésére irányozza

figyelmét ; erre jelenleg legjobb alkalom kínálkozik, miután

a törököt más háborúk foglalják el. Gyzze meg a császárt és

a tíibbi uralkodókat, hogy az egész kereszténység érdeke van

kérdésben ; birja reá ket, hogy segélyüket meg ne tagadják.

A nemzet feszült várakozással néz elébe a közelebb tartandó

birodalmi gylésnek ; ha most sem hallgatja meg Magyarország

esdekléseit, eltnik a végs remény is; „Felségtek, kiktl

jelenleg retteg az ellenség, a megvetés tárgyaivá lesznek."

Az országot nem kevéssé nyugtalanítja azon hír, hogy a

szomszéd népek, a németek és csehek, készületeket tesznek a
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magyar földet elözönleni ; de nem avégbl, hogy segélyt

nyújtsanak, hanem „hogy a magyarok és törökök ellen, kü-

lönbség nélkül, dühöngjenek." Ez hihetetlennek látszik. És

ha ily, a magyar nemzet megsemmisítésére irányzott össze-

esküvés léteznék is, a király bizonyára meghiúsítaná e gonosz

tervet.

A rendek többé nem elégedhetnek meg szóbeli válaszszal

;

a sértett szabadságoknak tényleges visszaállítását, az ország

felszabadítását követelik. „Ha felséged erre nem képes, kegyes-

kedjék szintén nyilatkozni, hogy mieltt mindnyájan elvesz-

nénk, módot találjunk, mikép segítsünk magunkon, és mikép

hárítsuk el a fenyeget veszélyeket."

Végre miután Magyarország területének nagysága és

ellenségeinek közelsége, béke idejében is szükségessé teszi

uralkodójának személyes jelenlétét ; ez id szerint pedig leg-

inkább a király távolléte miatt érték az országot oly súlyos

csapások: „bár hálát adnak Istennek, hogy királyuk más

országok és tartományok felett is uralkodik," kérik, hogy

mielbb térjen vissza, és a távollétében kifejldött bajokat

jelenléte által igyekezzék orvosolni.

Egyébkint a követek felhatalmaztattak, hogy ezen el-

adás kapcsában, belátásuk szerint, egyéb tárgyakat is „tisz-

teletteljesen" terjeszthessenek el a királynak. ^)

Macedóniai Lássló és Thúróczi MiMós szeptember ha-

vában Augsburgha utaztak, hol Ferdinánd a birodalmi gylésen

tartózkodott. Battyányi elmaradt. De a magyar rendek köve-

teihez két tótországi követ csatlakozott : Kannaryay Tamás

és Spycko György. ^)

') „Tnsfcructio data Reverendo Dominó Ladislao de Macedonya

electo Ecclesie Waradiensis, ac Magnificis Dominis Francisco de

Battyán Dalmacie, Croacie et Sclavonie Bano, item Nicolao Comiti

de Thurocz Magistro Curie Regié Maiestatis, simul vei divisim ad

Maicstatem Regiam." E czímsorok után közvetlenül j a beszéd,

teljesen készen, els számban, többesben, melyet a követeknek a

király eltt tartaniok kellett. Csak a végpontok veszik fel az utasí-

tás formáját. Egykorú irat a bécsi t. levt.

^) A Macedóniai László által a császárhoz és a birodalmi ren-

dekhez intézett beszédek német nyelvre lefordítva, 1530-ban kinyo-

mattak. A beszéd eltt a kiadó megnevezi a követeket : „Des Kü-
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Mindenekeltt FerJinándnííl jártak el a reájuk bízott

tisztben. szintén és határozottan feltárták az ország bajait

és a rendek hangulatát ; ^) mire küldik kívánatait a követ-

kez négy pontban formulázták :

Elször, hagyja meg a király a magyarországi hadak

fparancsnokának és kapitányainak, hogy híveit sem szemé-

lyükben, sem javaikban sérteni ne merészeljék.

Másodszor, tegye át lakását, még ezen sz tartama alatt,

az ország határaihoz közel es városba.

Harmadszor, az idegeneknek adományozott parancsnok-

ságokat és egyéb hivatalokat hazafiakra ruházza át ; ezentúl

pedig csak magyarokat alkalmazzon. Az ország szabadságait

egyébként is tartsa épségben.

Negyedszer, küldjön mielbb Varasdra egy liaili».s/,L;ilyt,

mely e várost megvédeni és hségben tartani képes legyen. *)

Ferdinánd a magyar követek eladására leirat által

válaszolt.

Hangsúlyozta, hogy az ország érdekében minden

lehett, st még a lehetségen é^ erején felül is, megtett. Je-

lenleg szintén azon fáradozik, hogy a császárti és más feje-

delmektl segélyt eszközöljön ki. „O felsége tehát nem látja át,

mikép érdemelte meg az ellene emelt súlyos vádakat, mintha

az országot és lakit nem igyekeznelc, ígérete szerint, az

ellenségtl megszabadítani ; hanem azt megsemmisíteni és a

kereszténység legiszonyúbb ellenségének prédául engedni

akarná ; hogy továbbá az ország jogait és szabadságait nem

fentartani és megvédeni, hanem kiirtani igyekezik . . . Pedig

felsége mit sem tett és kísérlett meg ekkoráig, mint azt,

nigrcichs Ungem : Der HochwQrdig Herr Lodislaus von Macedónia,

Biachott* zu Wardeyn. Dor Kdei und Wolilgeporen Herr Níclíw Gratt'

yhni Thuroch. Ku. May. dioner und Riithe. Des Künigreichs Scla-

vonie. Dic Edlen und Yesten Thonias Kannaryay und .lörg Spycko

etc " Viyjon eaen tótországi követek Pozsonyban, vagy pedig külön

tótországi gylésen vitlasztíittak, arról nem birunk tudomással.

') Valószín, hogy a követek szóról szóra elmondották az in-

structiójukba felvett besz«'det. Következtetjük ezt a királyi váljwzb(»l,

mely több helyen vonatkozik ama beHZ('dre.

») Az elötejjcszt^s kivonata a birodalmi gyléshez intézett

kérvényhez mellékelve, a bécsi t. levt.
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amirl vélte, hogy az ország és lakóinak javára fog szolgálni.

. . . Emlékezetében tartja, amit koronázása alkalmával és

azután ígért s fogadott ; hiszi és állítja, hogy azok ellen soha

sem szándékozik cselekedni. Amennyiben pedig 6 felsége

hadai és szolgái vakmeren és erszakosan károkat okoztak,

vagy törvénytelen tetteket követtek el ; akaratja és parancsa

ellenére történt, st komoly neheztelését vonta magára."

Mindazáltal másfell nem hallgathatja el, hogy sok bajt el

lehetett volna hárítani, ha a rendek egy része lelkiisme-

retesebben tartja meg az uralkodója iránt tartozó esküt.

Felhívja tehát a rendeket, hogy bizalommal viseltessenek

iránta, és tántoríthatlan hséggel ragaszkodjanak hozzá.

Az egyes pontokra válaszolva, biztosította a rendeket,

hogy kapitányainak megparancsolta, hogy a törvénysértk

ellen szigorral és kímélet nélkül járjanak el ; valamint utasí-

tani fogja ket, hogy a h országlakosokat kíméljék.

A magyarországi katonai és egyéb hivatalokra idegene-

ket nem azért nevezett, mintha szándéka lett volna az ország

szabadságait sérteni ; egyedül a véghelyek biztossága lebegett

szeme eltt. Ha azonban békésebb idk fognak bekövetkezni,

ígéretéhez képest, alkalmazni fogja magát a törvények és az

ország szabadságának követelményeihez.

Várasd védelmére nézve , utasítani fogja kapitányait,

hogy arról megfelelen intézkedjenek.

De azon kérést, hogy lakhelyét az ország határainak

közelébe tegye át, hallgatással mellzte. ^)

A magyar- és tótországi rendek követei meg voltak

bízva a császárhoz és birodalmi rendekhez is fordulni.

Szeptember 30-án hallgattattak ki.

Macedóniai László volt szónokuk. Küldi nevében üdvö-

zölte a császárt, és szerencsét kívánt az elmúlt években ki-

küzdött gyzelmekhez, és egyúttal ahoz is, hogy „a világ egy

részét, mely ekkoráig ismeretlen volt, felfedezte, meghódí-

totta, és a keresztény vallásnak megnyerte, miáltal birodal-

mát az ellenlábasokig terjesztette ki." Ezen nagy hatalma

') Egy dátum nélküli, s egy október 21-én kelt leirat eredeti

fogalmazatai a bécsi t. levt.

Magyar OrszáKsyüléBek Tört. I. °
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feljogosítja a magyar rendeket a reményre, hogy most a ke-

reszténység közös ellenségének, a törököknek leküzdésére

fogja erejét irányozni ; mert a magyarok és tótországiak,

hosszú szenvedéseik és zaklattatásaik után, Istenen kívül, csak

a császárti reméllnek segedelmet. Midn Ferdinándot kirá-

lyuknak választották meg , többi között arra is tekintettek,

hogy testvére a császári koronát viseli , és több hatalmas

országnak fejedelme. Még nem mondottak le azon reményrl,

hogy uralkodása alatt a törökök Magyarországból kizetnek,

és kegyetlen tetteiktl a keresztény népek megszabadíttatnak.

Feleslegesnek tartják hosszasan elbeszélni, mit szenvedtek

Magyar- és Tótország lakói százharmincz éven át a törökíik-

tl ; ezt könnyen fel lehet fogni, ha meggondolják, hogy csak

a múlt esztendben hány ezer embert gyilkoltak le, és hnr-

czoltak fogságba, s mily iszonyú pusztítást vittek véghez. Ist<ni

bizonyára nem más okból emelte t, a császárt, a keresztf'ny

népek fölé, s halmozta el számos országok birtokával, annyi

áldással és szerencsével, hanem hogy a keresztény vallást vé-

delmezze. Most lenne ideje, hogy a török ellen hadjáratot

intézzen. Ha ezen gylés is eredmény nélkül oszlik el, a ke-

resztény népek, s különösen Magyar- és Tótország lakói

kétségbeesnek, ellenben a törökök vakmersége és dölyfe még

emelkedni fog. Könyörüljön tehát ezen népek szerencsétlen-

ségén és gondoskodjék megmentésükrl. Ne tartsa t vissza

azon körülmény, hogy a magyar- és tótországiak között vannak,

kik a törökkel tartanak ; mert ezeknek száma csekély, és

részint félelem, részint kétségbeesés vezette ket a török kar-

jaiba. Siessen tehát Magyarország oltalmára. „Mert ha ezen

alkalmat elmulasztják, - így végzi eladását — kénytelenek

lennénk, minden reményrl lemondva, az ellenség igáját

magunkra venni ; amely esetben csakhamar Németország is

ki lesz téve az ellenség támadásainak. Emiatt, ó gyzhetlen

császár. Magyar- és Tótországuak megszabadítását, összes

rendéinek és lakóinak üdvét s jólétét felséged kegyelmébe

ajánljuk ; készek levén a magyar- és tótországi rendek, utó-

daikkal felségednek örök idkre szolgálni."

Beszédének második részében, midn a birodcdmi (fyUs-

hez fordul, a szemrehányások sem hiányoznak. A nagyváradi
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püspök emlékezteti a birodalmi rendeket, mennyiszer fordultak

a magyar királyok hozzájuk, s kijelentették, hogy maguk, a hosz-

szú harczok által elgyengítve, egyedül nem képesek többé ellen-

állani : „Azonban—úgymond— királyaink kérelmeit soha sem

hallgattátok meg ; mindenkor úgy tettetek, mintha nem tartozna

hozzátok Magyarországot a törökök ellen védelmezni." Hiába

hívta fel ket Lajos király ; hiába figyelmeztette egy év eltt Fer-

dinánd, hogy a török nem fog megelégedni Magyarország el-

pusztításával, hanem utóbb a német birodalom ellen fogja

vezetni hadait. „Ha néhány év eltt meghallgattátok volna

a magyarok kérelmeit, és segélyünkre jöttök, most biztosság-

ban lennétek ti és az egész német nemzet. És ha most meg-

tagadjátok a segélyt, néhány év 'múlva Németország is ma-

gára vonja azon csapásokat, melyek Magyarországot több-

ször, Ausztriát az elmúlt évben sújtották .... Magyar- és

Tdtország rendéi , Jézus Krisztus vérontására és az utolsó

Ítéletre hivatkozva, esedeznek, hogy amit eddig tenni elmu-

lasztottatok, most pótoljátok ki, és készüljetek fel az ellenség

leküzdésére." Erre most van a legalkalmasabb id. Ugyanis

a török utolsó hadjárata alkalmával maga is nagy vesztesége-

ket szenvedett, éhség, fagy és a hosszú út fáradalmai követ-

keztében. Ha tehát rögtön megtámadják, nem engedvén neki

idt a készületekre, könnyen leküzdhetik. És ezen esetben

a magyar- és tótországi rendek buzgó támogatására szá-

míthatnak. Ha ellenben idt engednek a töröknek újabb

fegyverkezésre, fél, hogy csakhamar még nagyobb hadert

állít ki, melylyel nemcsak Magyarországot és Ausztriát fogja

feldúlni, hanem kényszerítve Magyar- és Tótország lakóit,

hogy vele egyesüljenek, kísérletet teend Németország elpusz-

títása- és meghódítására. ^)

') A két beszéd német nyelvre lefordítva, 1530-ban , sinc loco,

kis negyedrétben, nyomtatásban megjelent, ily czím alatt: „Ain

Oration an den Allerdurchleitigisten Römischen Keiser Carrlum, all-

zeit merer des Reychs , und auch an die Hochwürdigisten, durch-

leichtigisten, Hochgepornen, Churfürsten, Fürsten, und andere des

heiligen Reichs standé, von der Ungern und Sclauonien, beschwer-

lichen not und uberfal des Turcken wegen, Dureh den Hochwirdi-

gon herrn Ladislauui von Macedónia BischofF in Wardeyn, dor Al-



\]Q A pozsOnti rj^szleobs ovi'l^s.

A nagyváradi püspök, küldi nevében, pml^hiratof nyúj-

tott át a birodalmi gylésnek.

, Ebben ö és követtársai kérelmezik, hogy a császár és a

birodalom fejedelmei haladéktalanul legalább annyi hajlat

küldjenek Magyarországba, hogy itt a helnyugalmat vissza-

állítani és a végvárakat védelmi állapotba helyezni lehessen
;

Ttországba pedig 3000 gjalogot, négy faltör és ugyan-

annyi tábori ágyúval, rendeljenek. Mert ha a török egy iljabb

támadása a véghelyeket elhagyatva, az országot belviszályok

iíltal meggyengítve találja, az ország lakóit kényszeríteni

fogyja, hogy vele a szomszéd tartományok pusztítására egye-

süljenek. Azonban szükséges, hogy a Magyar- és Ttországba

küldend hadak rendesen fizettessenek ; mert csak így lehet

kíizöttük a fegyelmet fentartani.

Mivel pedig az ellenpárt híreszteli, hogy a német hatlak

nem az ország felszabadítására, hanem avégett küldetnek, hogy

a magyarokat és a horvátországi tótokat kiirtsák, vagy örök

szolgaság igájába hajtsák : a birodalmi gylés nyugtassa meg

és biztosítsa ket, hogy a német hadak senkit .sem fognak

elnyomni, senkit a király hívei közül bántalmazni, hanem

kímélettel lesznek azok iránt is, kik kényszerségbl meghó-

doltak a töröknek.

Egyébként a magyar- és tótországi rendek követei hatá-

rozottan kijelentik, hogy azon esetre, ha a császár és a biro-

dalmi rendek elmulasztanák az országot még ezen télen meg-

nyugtatni és védelmi állapotba helyezni, „mindkét ország

szerencsétlen rendéi, elvesztve a védelem minden reményét,

kényszerítve látandják magukat a török adófizetivé válni,

hogy hazájuk teljes elpusztulását meggátolhassák. Mert bár

szabadságuk és védelmük érdekében készek voltak mindent

megkísérteni és eltrni, miután reményeik, hogy külsegélyben

fognak részesülni, meghiúsultak: nem akarják tovább is azon

lerdurchleichtigifttt'ii und groszmechtigen Fürsten und Herrn horrn

Ferdinándén des Künigs zu Ungem und Üehain etc. Rath, und des

KUnigreichs Ungern Oratom, zu Augspurg auff' dem Reyohstag, aiu

dreyssigifiten tag Septembris, in Lateyn fUrbracht, auff floynsigst

vortouscht. M.D.X.X.X." (Egy-egy pt^ldAny a M. T. Akadémia é8 a

N. Mzeom könyvtárában.)



1580. JJÁJUSISAN. 117

különös látványt nyújtani a világnak, mint emésztik egymást,

mint szennyezik be magukat saját testvéreik, gyermekeik,

rokonaik vérével, mint pusztítják el maguk, amit a külellenség

fegyvere megkímélt. Magyar- és Ttország karai és rendéi,

ha ismételt és gyakori követségeik, kéréseik után, most sem

nyernek segélyt, óvást tesznek, és kinyilatkoztatják az összes

keresztény népek eltt, hogy nem rosszakarat- vagy ellenséges

indulatból, hanem a külsegély késedelmezése és elmaríldása

miatt, megfosztva a védelem és szabadulás minden reményé-

tl, akaratjuk ellen és mély fájdalommal látjuk magukat kény-

szerítve, hogy annyi küzdelem, veszteség, szenvedés, támadás,

birtokaik és városaik elpusztulása, testvéreik, nejeik, gyer-

mekeik, barátjaik és rokonaik rabságba hurczoltatása, iszonyú

fogsága, vagy legyilkoltatása után, más eszlwsölihös nyúljanak,

a további szenvedés, nyomor, veszély és hazájuk végpusztu-

lásának elhárítására." ^)

Az augsburgi birodalmi gylésre a magyar követek -el-

adása, Ferdinánd igyekezetei által támogatva, és még a Bécs

ostroma által elidézett rettegés befolyása alatt , nem ma-

radt hatástalan. Jelentékeny hader kiállítása határoztatott.

Azonban, mint annyiszor, a határozat most sem foganato-

síttatott. ^)

•) Dátum nélküli egykorú irat a bécsi t. levt, — L. Irományok.

11. szám. Néniot fordításban kinyomatva, mint melléklet, a nagyvá-

radi püspök beszédének fönebb idézett 1530-iki kiadásában.

^) BuchlioU. Gescliichte der Regierung Ferdinánd. I. Bécs IS'óo.

IV. 8tí5. 1.
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XV.

Erdélyi gyíí lének 1530-buii.

I.

Az 1530-ik évben Ferdinánd uralma Erdélyben a szás/.ok

területére szorítkozott. Komnínyfértiai: Gercndi püspök, il/ny-

láth és Petnjf/linger Sjsebenbe vonultak vissza, s innen igye-

keztek az elvesztettet visszaszerezni. Május els najtján össze-

gyjtötték Ferdinánd híveit, és elhatározták, hogy a háborút

.János király ellen folytatni fogják. ') Egyúttal segélyért folya-

modtak uralkodójukhoz.

11.

Ferdinánd válasza egy utóbbi, augusztus huMonkettedikén

tartott gylésen olvastatott fel ; mivel azonban a segélyt csak

kilátásba helyezte: ') a rendeknek — mint maguk irják —
„több szomorúságot mint vigasztalást okozott', és ezek nem

nmlasztották el bizalmatlanságukat s elégUletlenségüket a

király tudomására hozni. ')

A király Augsburgban vette feliratukat, és szeptember

21-iki válasza azon megnyugtató értesítést vitte meg a

rendeknek, hogy a hadakat már útnak indította. *)

I) SgUágyi S. Erdélyország TOrténete. I. 249. L

') A június l9-iki k. leirat fogalmazata a bécsi t. levéli.

') A gylés fcliratjít nem bírjuk. Utal reá a sjteptombor 21-iki

k. loimt: „Ez literis vestris de 22. auguati olapsi ad nos datis itcriito

cognovimus, vos nostris, quas HcripsiuiUB literis . . . ut vestris utamur

verbis, plus meroris qiiaiu consolacionis ex eis hausisse." Eredeti

fogalmaKata.

*) A k. leirat foguliiiii/.iiUi a bécsi t. levt.
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XVI.

Horvát- és tótországi gylések 1530-baii.

János király tótországi hívei az 1530-ik évben nagy, és

nem egészen eredménytelen tevékenységet fejtettek ki. Erdödy

Simon zágrábi püspök két gylést hivott egybe. ^) Az egyik

január els napjaiban Krösön ^) tartatott meg; a másikat

innen hirdették ki ugyanazon hó 25-ikére Iivanicsra. ^)

Tárgyalásaikról és végzéseikrl semmi sem ismeretes. Csak

annyit tudunk, hogy a Körösön egybegylt rendek Battyányi

Ferenci bánt felszólították, hogy iwanicsi gylésükre jelenjék

meg. Ez azonban, a fenyegetések daczára, melyekkel meghí-

vásuknak nyomatékot kölcsönözni igyekeztek, nem ment Iwsl-

nicsra ; hanem levelet intézett a rendekhez, melyben barbár

nyelven, de erteljes hangon, János híveit a haza és a keresz-

ténység ellenségeinek nyilvánította, s intette, hogy a „pogány

párt" zászlóit mielbb hagyják el. ^)

') Battyányi Ferencz 1530. január 19-én a második gyléshez

intézett levélben említi : „Miramur . . . quod Episcopo Zagrabiensi

Vestre Dominacienes adheserint." Egykorú másolata a bécsi t. Icvt.

'^) Battyányi említett levelében Németújvárból írja: „Accepimus

literas Vestrarum Dominacionum ex Crisiensi eorum diéta missas."

E válasz dátumából következtelgük, hogy a körösi gylés január els

napjaiban tartatott meg.

") Miként a körösi, úgy az iwanicsi gylésrl is csak Battyányi

levele által értesülünk. „Nunc — írja — cum Vestre Dominacioncs

rursum Dietam in fest Conversionis beati Pauli venturo celebra-

turos intelligimus."

*) Battyányi idézett levelének czíme : „Universitati Dominorum

et Nobilium Regni íBclavonie."
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n.

Horvátországban a Ferdinándhoz állhatatosan ragasz-

kodó rendek február elején tartottak gylést. *) Azonban az

ele'gületlenség itt is nagy volt, s ennek kifej eze'st kölcsönözött

a királyhoz intézett felirat. Elénk színekkel ecsetelik szoron-

gatott helyzetüket. A tótországi rendek ellenségeiknek tekin-

tik ket; a török Bosniából gyakran intéz berohanásokat

országukba ; és a veszély ezen részrl még nagyobbodik, miu-

tán a bosnyákországi fejedelem az Unna folyó partjain általa

épített kostaniczai várat a tröknek átadni készül ; végre

a velenczeiek is, kikkel eddig elnyös üzleti összeköttetésben

állottak, ellenségesen lépnek fel irányukban.

Mindenekfelett kérik tehát a királyt, hogy el ne hagyja

ket, s küldjön pénzt és hadakat. „Ha azonban — teszik

hozzá — felséged a rendeknek , bármely oknál fogva, nem
nyújthatná segélyt, ne tekintse makacsságnak azt, amit

tenni fognak. Mert felséged bizonyos lehet afell, hogy kény-

telenek lesznek más módon segíteni magukon, hogy javaikban

és örökségükben, melyet a török megkímélt, legalább rövid

ideig megmaradhassanak.'^

A zengi püspök részére, kit a király, htlensége miatt,

rizet alatt tartott, kegyelmet kérnek.

Kívánják , hogy a király hagyja meg a bánoknak, hogy

azon nemeseket, kik a zágrábi káptalannak tizedet fizetni

vonakodnak, kötelezettségeik teljesítésére kényszerítsék; és

intézkedjenek, hogy Frangepán hatalmaskodásaitól, jobbágyai

pedig a törökök részére élelmi szerek szálh'tásától tartózkod-

janak. ^)

Ferdinánd király válasziratában biztosította a horvátor-

') A gylés helyét éa naj^át nem ismegük. A felirat másolatji.

mely a bécsi t levéltárban találtatik , dátummal nem bír. Élén
cíen jegyzet áll : „Statm Croatie. Prage. 24. febrmirii 1530," Kz,

úgy látszik, azt jelenti, hogy a felírat február 14-én mutattatott be
Prágában. Ha e feltevés alapos, a gylés február elsfl napjwban
tartatott meg.

*) Egykorú másolata a bécsi t levt.
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szági rendeket, hogy mindent megtett, s a közelebb tartandó

birodalmi gylés alkalmával is mindent megteend, hogy ré-

szükre a császárnál és a német fejedelmeknél segélyt szerez-

zen. Egyébkint, ha idközben, a török Horvátországot meg-

támadná, rögtön hadat küldend védelmére. Es hiszi, hogy a

rendek maguk részérl mit sem fognak elmulasztani, mi or-

száguk biztosítására alkalmas.

Intézkedni fog, hogy hadi költségeik kifizettessenek, és

hogy Kostanieza vára ne jöjön a török hatalmába.

Miután a császár Velenczével békét kötött, remélli, hogy

ezen részrl nem fognak többé károkat szenvedi.

A zengi püspök kiérdemelt büntetését szenvedi ; mindaz-

által a király tekintettel leend maga idején a rendek közbenjá-

rására.

Mihelyt Tótországot visszafoglalja, a zágrábi káptalan

igényeinek kielégítésére is gondja lesz. A bánoknak már meg-

hagyta, hogy Frangepán grófot fékezzék meg. ^)

') A márczius tí-án kelt leirat fogalmazata ugyanott.
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XVII.

A bélavári , veszprémi , sKékcsIVIiérvári, ziíkiinyi, kenései

én bereuhídui gyüléHck 1531 és 1532-beii.

I.

Fertliimnd es János király 1530-ban , ti lengyH király

közbenjárása mellett, fegyverszünet le'trehozásán fáradoztak.

Mindketten szinte'n óhajtották a beket.

Ferdinándot öt év csalódásai meggyzték, hogy csá-

szári bátyjától és a német .birodalomtól hiába várja azon

sikeres segélyt, melylyel magát vetélytársától , az országot a

töröktl megszabadíthatja. Jáiws pedig felismerte a török

pártfogás terheit és veszélyeit , melyeket Grittinek dölyfe és

ármányai fokoztak.

De a két vetélytársnál még inkább vágyódtak a belce

után : az orftzág rendéi. A pártok küzdelmei, a német és török

hadak dlásai, a belháború nyomaiban sarjadzó fejetlenség, a

végromlás szélére hozták a hazát.

Már már általánossá lett azon meggyzdés, fiogy a

nyomor megszüntetését egyik uralkodótól sem lehet várni

;

hogy a feldúlt, megoszlott , a német bofolyás és a török hódí-

tás által fenyegetett ország megmentését csak úgy reméllhetik,

ha letéve a fegyvert , melylyel öt év óta egymást és a közös

hazát emc'sztik, egyesit ervel mködnek hazájuk fenmara-

dása és védelme érdekében.

Várday Pál esztergomi érsek, felhasználva a közszellem

ezen állapotát, a török hadak kivonulása után , 1529 végén,

megpendítette János király fbb párthívei körében egy közös,

mindkét párt tagjai által tartandó gylés eszméjét. Azok

melegen felkarolták azt, és készeknek nyilatkoztak Ferdinánd



A BÉLAVÁKI GVLÉS 1531. 123

híveivel Esztergomban , vagy Székesfehérvárt tartandó közös

gylésen az ország megmentésérl értekezni. Hogy ezen terv

valósítását a két király meg ne gátolja , eleve kimondották,

hogy az ország továbbra is a két király alatt maradna. Várday

ezen eszmének Ssalaliásíj Tamás egri püspököt, Ferdinánd

cancellárját, igyekezett megnyerni. ^) Azonban a bécsi udvar

ellenzése meghiúsította e tervet. '')

A következ év (1530) vége felé, Perényi Péter, a Ferdi-

nánd pártján lev erdélyi vajda, kezdette egy ily közös gylés

megtartását sürgetni, ^) és evégbl TöröJc Bálint s Pékry Lajos

közremködését is igénybe vette.

') Várday Fái 1530. január 25-én Szalaházyhoz intézett leve-

lében írja : „Domini partium domini Joannis Regis ad meam admo-

nitionem parati sünt una cum dominis partium Regié Maiestatis in

uno loco communi, sive Strigonii, sive in Ciuitate Álba Regali , sub

öufficienti saluo conductu, conuenire, et de hiis tractare, quibus reg-

num hoc . . . conseruari possit . . . Isti enim dicunt, optare syncero

corde salutem huius patrie , et ita sese gerendum putant , ut hoc

regnum inter duos reges conseruari possit. Credunt etiam domina-

tiones vestras
,
qui partes Regié Maiestatis sequuntur , hoc idem

cupere. Esset autem necesse , ut altér alterius voluntatem super

regni huius conseruatione ac nationis nostre intelligeret, ut ultimuni

huius regni excidium vitari possit ; hoc autem secus fleri non potest,

nisi communi conventu fiat. Mittuntur propediem ad dominationes

vestras pro huiusmodi conventione fienda litere. Rogo , dominatio

vestra persuadeat illis dominis hanc conventionem , ne in diversum

sentiant ; futurum ex ea spero omne bonum , et Regié Maiestati et

huic Regno. Monenda est etiam Regia Maiestas, ut huic conventioni

consentiat." (Eredetije a bécsi t. levt.)

^) Beck Márk 1531. május 2-án Ferdinándhoz intézett leve-

lében, Szalaházy eladására hivatkozva, írja : „Die Ungern von payd

Partheyen seyden des Turcken Überzug für und für davon geredt,

und gefunden , die wiederparthey schriftlich und in ander weg an-

suchen gethan , das sy all in ain gleichmessigen verstand kumen,

und sich vor weiter schaden verhieten mechten. Aber solches sey

durch íme (az egri püspök) und ander Euer Königliche Majestat

gehorsam abgestellt worden." Eredetije a bécsi t. levt.

^) Beck Márk idézett levelében írja : „Jetz nach dem Abzug

von Ofen hat Pereny Péter zu vilmal begert, das Turck Walent und

Beckery Lausch zu Ime kumen soUten, das aber Beckery zu vilmaln

abgeschlagen , iedoch seynn sy zu lest in des Báthory Jorgen ge-

schlosz, nachend pey Fünfkirchen zusammenkummen."
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Eszközlestikre 1531. marczius 6-án Ríholcsán, Báthory

György várkastélyában, többen összejöttek mindkét párt el-
kel lerfiainak soraiból. Itt találjuk Percnyi e's a háziúr mel-

lett Stdyoh Gy&rgy pécsi püspököt, Lengyel Jánost, János

király fasztalnokát, Bkry Ixtjost és gersei Bfhe Tamást. *)

Tanácskozásaik tjírgyát azon kérdés képezte: ,mint véd-

hetneTí és menthetnék meg hitüket és hazájukat a fenyeget

végveszélytl?" Míg mások beszédeikben az ország nyoniorteljes

állapotának ecsetelésére szorítkoztak, Perényi kijelenté, hogy
tud egy módot, mikép lehetne a hazán segíteni; de ezt csak

az ország összes rendéinek gylésén fogja feltjími. ') Ennek-
folytán a jelenlev urak Bélavárra marczius 19-dikére gy-
lést hirdettek, melyre a magyar-, horvát- és tótországi reíideket

meghívták , azoknak tárgyalása végett, melyek a haza javára

és a hit védelmére alkalmasaknak fognak mutatkozni." ')

A meghívás nem hangzott el eredmény nélkül. A kit-
zött napra számosíin gyltek össze. A fjyapsághól személye-

sen megjelentek

:

Sulyok György pécsi püspök,

" Kresthnár Lrincz fehérvári prépost, *)

Máié kapomaki apát.

') Ezek vannak u bélavári gylésre siól meghívólevelek alá írva.

Azonban valószin, hogy mÓHok is régzt vettek e tanáoskozmányban.

*) üock Márk íqa : „Wie sy alsó von dem verdorbcn dos

landes geret, hat Pereny Péter sich hören lassen , es wftre ain weg
vorhanden, diirdurch dem land noch wol geholfen mechte werden,

aber or woll(> solchen wcg nit anzaigon, den alain clie unger seyen

in veniamblung ; darauf soy die versambhing auf den Hontag letera

gen BeLiwar aiiszgeschriben wordt»n."

') Az 1581. marcsius G-án kelt meghívólevelet, a Kanizsay

Dorottyához intézett példányból közli Kovachieh. Supplementum.

III. 135. 1. Úgy látszik , hogy az ország minden részeibe küldettek

szét meghívilspk , . bár Szaniszló fehérvári prépostnak h bélavárí

rendekhez intézett lehelében olvassuk ; „Universos Dominos Prelatos

et Barones cis danubium adusque conterminos Germanie, ao in

Rognis Sclauonie et Croaoie existentos ]>er litcras vestnis fecistis

convocari." Kredetye a bécsi t. levt. Hogy a nemesek is meghivattak,

bizonyítja a meghívólevél.

' *) Kzt Ferdinánd nevezte ki, míg János király Várallyi ^zaniszlót

nevezte fehérvári préposttá.
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Követeket küldöttek

:

Erddy Simon zágrábi püspök,

András knini püspök.

Az iirah és nemesek közül személ^yesen megjelentek:

Terényi Péter,

Battyányi Ferenci bán,

Peh-y Lajos fkapitány,

Báthory György k. flovászmester,

Lengyel János k. fasztalnok,

Bánffy Antal,

Zechy István,

Battyányi Orhán,

Castrllanffy János,

Pekry Miklós,

Pethew Tamás,

Sulyok Balázs,

Gyulai István,

Horváth János,

Zemchyeni János,

Zcmchyeni Kristóf,

Kápolnay Forenez,

Donihay Farkas,

Bodó Péter,

Imrefy Péter,

Hertseg Miklós,

Hagymási János,

Bornemissza Péter,

Fayzi János,

Kápolnai János,

Korothnai János,

Várdai János,

Soos Ferencz,

Ördög László,

Sárkány Bernát,

GyuJaff'y István „és számos más furak s nemesek."' ')

') „Caeterique quamplurimi Proceres ct Nobiles Rogni in hoc
Convontu personalit'^r existentes." Ezt olvassuk a veszprémi gylésre
szóló meshívólevél aláirásainak végén.
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Követeket kttlilöttck :

János corbáviai ffróf, slavóniai bíín.

Móré László,

Tahy János,

Erddy Péter,

Keglevi/'h Péter,

CJtoron András,

Essegvári Ferencé,

Báthory István nádor özvegye és

Perényi Imre nádor özvegye. *)

Ekként a gylésen jelenlev urak és nemesek száma bizo-

nyára megközelítette a százat. Az urak nagyszámú fogyveresek

kíséretében jöttek, kiknek számát négyezerre teszik. *)

A gylés azon kérdés megoldását tzte ki tanácskozá-

sainak' czéljává: mikép kelljen a pártviszályoknak véget vetni,

és a töröknek ellenállani ? ')

A tárgyalások marczius 20-dikán kezdettek meg. Számos

szónok beszélt. Lényeges véleménykülönbség nem merült tel

a két párt tagjai között. Mindkét uralkodó ellen saját híveik

súlyos vádakat emeltek ; mindkettt egyaránt felelsekké tet-

ték az ország szerencsétlen állapotáért.

A hosszas recriminátiók után, egy köznemes felszólalása

más mederbe vezette a tanácskozásokat. , Értekezzünk inkább

— monda—azon eszközök felöl, melyekkel az országon segít-

hetünk.^

Ekkor végre felkelt Perényi Péter. Elbeszélte, miként

vetette fogságba és szolgáltatta ki öt a szultánnak Jjínos

király, s miként nyerte vissza szabadságát Ibrahim nagyvezér

közbenjárására. Épen e nagyvezér volt az. ki t ismételve, él

') Ezeknek neveit találjuk a veszprémi gyulesro swSló meghívó-

levél alatt.

*) Beck Márk fönnebb idézett 1531. m^us 2-diki levelében

olvassuk : „Auf demselbigen tag pys in die 4000 pfert zusainon kn-

nion."

^) A rendek, a veszprémi gylésre szóló raeghívól(?v»''lb('n , ma-

gtik monc^ák : „ConveneramuH , ut hanc nationem hungaricam per

hat* varias fiictiones et intestina bella jam quasi consumpt'un iina-

nimem roddere, patriamque noBtram praeservaro |>OH8omH8."
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szóval, levelei és követei által, felszólította, birja reá a magyar

rendeket, hogy „egymás között egyesülvén, a szultán iránti

tekintetbl, János királynak engedelmeskedjenek;" ^) ha ezt

cselekszik, a török nem fog többé az országnak ártani. A szó-

nok ezután kiemelte, hogy ez az egyetlen mód az ország

megmentésére, és felhívta a rendeket, hogy határozatukat

vele, vagy közvetlenül Ibrahim nagyvezérrel közöljék.

Beszédje nagy hatást tett. Különösen feltnést okozott

azon körülmény, hogy a szultánt „leglcegyelmesehh uránaJc" ^),

a nagyvezért pedig „kegyes urának" ^) czímezte.

Utána Po^sega és a szomszéd megyék nemesei, kik legin-

kább ki voltak téve a török dlásainak, élénk színekkel ecse-

telték szenvedéseiket, és segélyért esedeztek.

A jelenlevk, bár elég nagy számban voltak, nem tekin-

tették magukat feljogosítva, hogy az összes nemzet nevében

ily fontos ügy iránt határozzanak; szükségesnek látták, Peré-

nyi elterjesztéseinek tárgyalására, más gylést hívni össze.

Egyúttal Bornemissza Péter — Perényinek várnagya — a

nagyvezérhez küldettett, hogy ezen megállapodást értésére

adja , és felkérje , hogy a jöv gylés megtartásáig a török

hadakat minden kártételtl tartsa vissza. *) A rendek nem mu-
lasztották el ajándékokkal is hatni a nagyvezérre, melyekhoz

Perényi egy ritka nagyságú és szépség saphirt csatolt. '')

') Ezen hely értelme nem egészen világos az egri püspök

eladásában, melyet Beck Márk Ferdinánddal közöl. „Ebraim wascha

. . muntlich und zu mer main schriftlich, und durch Ire gesandten

bouolcben, mit den ungern so vyl zu handlen , das sy sich mit ain

andern veraynen, und Ine (?) zue írem herrn anemen soUen , der-

glychen von sein des Kayser wegen dem Janosch gehorsam sóin."

Bécsi t. levt.

^) „Dominum suum clementissimum."
•'') „Dominum suum gratiosum."

*) Az egri püspöknek Beck Márk által május 2-án Ferdinánd-

dal közölt jelentése alapján , melylyel öszhangzásban áll az , mit

maga Ferdinánd april 20-án Beck részére adott instructiójában

elbeszél.

^) Azonban Bornemissza útközben török portyázó csapatok

kezeibe került, kiraboltatott és eredmény nélkül kényszerült vissza-

térni. (Beck M. jelentése alapján.) Utóbb Perényi újra útnak indí-

totta öt a portára mit az egri püspök apríl 2(»-án jelent Ferdinánd-



128 ^ B^LAVÁRI QrHiB 1531.

Habár Perényi a gylésben János király mellett szólott

— kinek érdekében VárcHlyi Saaniseló fehérvári prépost leve-

let intézett a bélavári rendekhez — *), titokban ellene mkö-
dött ; Süt bizalmas magánértekezletekben biztosította hívrit,

hogy tud módot, mikép szabadulhat meg tle az ország. *)

E hatalmas fúr, látván a mindkét uralkodó irányában

jelentkez ellenszenvet és bizalmatlanságot, lelkében felél>ro(lt

a gondolat : török segélylyel, saját kezeibe ragadni a fhatal-

mat. Oda hatott tehát, hogy a rendek mind Ferdinánd-, mind

Jánostól szakadjanak el, és ot egyelre fkapitánynyá válasz-

szák. Hangsúlyozta, hogy míg a két versenytárs egyike sem

képes az országnak a béke áldásait kilátásba helyezni, azo-

kat a török pártfogása által biztosíthatja.') Mindazáltal ekkor

még nem látta elérkezettnek az alkalmas idpontot, hogy

nyíltan lépjen fel. Valószínleg ez volt a fok, amely miatt

oda mködött, hogy az ország egyesítésének kérdésében egy

késbbi gylés határozzon ; *) mit végzés erejére emeltetni

annál könnyebb volt, mert mindkét pártnak érdekében állott

nak. Egy velenczei ügynök Konstantinápolyból írja: „Si trova qui

un messo di Pietro Perenyi venuto per nome di tutti i baroni , come

HÍ dice , per presentar al Ibraim una copa dorata . . . ." Hetmmer.

Goschichte des Osmanischen Reichea. III. 107. 1. E követségrl 8Z(>1

egy másik konstantinvlpolyi tndósítíís is a BrQsseli Okmánytárban.

I. 113. 1.

') A marczius 16-ikiín kelt irat eredetije a bécsi t. levt

*) Beck Márknak többször idézett levelében olvassuk: „So

habé sich der Pereni Péter zo Belawar gegen etlichen, doch nit in

seiner oíTentlichen werbung , mercken lassen , ob sy dem Janosch

beschwerung hetten , so mechte wol weg gefunden werden , das sy

von íme auch erledigt wurden."

•) Kétségtelen , hogy Perényi már a bélavárí gylésen meg-

kezdette tervét elkészíteni. Sperfogel szepesi krónikádba már

1531. m^jus 7-én jegyzi, hogy a veszprémi gylésen „volunt omncs

eligere unum Regem , aut Ferdinandum, aut Joannem de Zápolya,

aut Petrum Perenyi . . . Plurima iiutem pars favet Petro Perényi,

dicens, quod possit facere pacem cum Turca." Wagner. Analectu. 11.

I(i2, 1. Tehát már a veszprémi gylés eltt nagy páriga volt Peté-

nyinek.

*) így vélekedik Uortáih Mihály is. Magyarország Történelme.

IV. 77. 1.
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idt nyerni. Ferdinánd hívei sem látták biztosságban uruk

ügyét ; bár a hangulat nem volt egészen kedveztlen, és az

ellenpárt soraibi is többen készeknek nyilatkoztak hozzá

csatlakozni, ha mieltt a török az országot iijból megtámadja,

ers hadsereget küld védelmükre. ^)

A bélavári rendek tehát május 1 8-ára Veszprémbe „ egye-

temes országgylést" hívtak össze,

„Miként egyesség és összetartás — olvassuk a marczius

21-én kelt, és a jelenlev rendek nagy része által aláirt meg-

hívólevélben— alapította meg és tartotta fenn eddig e hazát;

azután is csak hasonló egyesség, összetartás és kölcsönös sze-

retet képes azt megóvni a jelen és jöv bajoktól . . . Jónak

láttuk tehát, hogy ezen országnak és alávetett részeinek urai-

val és nemeseivel ... az összes országlakosok közötti szeretet

és kölcsönös egyesség létrehozásáról tanácskozzunk. " Emiatt

„a jó Isten és a boldogságos 8züz szerelmére, a haza szerete-

tére" kérik fel az urakat és nemeseket, hogy személyesen

jelenjenek meg, a királyi városok pedig követeket küldjenek a

kihirdetett gylésre, hol „félretéve minden gylölséget, viszályt,

pártoskodást és az idegen javak utáni vágyakodást, egyedül

Istent és hazánk jöv nyugalmát tartva szem eltt, minden

kényszer nélkül, teljes szabadsággal, egyedül arról fognak

tanácskozni , mi a kölcsönös egyetértés , a magyar nemzet

egyessége, a haza védelme és a hit fentartása érdekében szük-

ségesnek fog mutatkozni". ^)

') Ekként értesítették Ferdinándot, ki 1531. marczius 27-én V.

Károlynak írja : „Algunos de los Ungaros, que siguon al baiboda
, y

otros do los mios, se han juntado in cierta parte, y tratado de con-

formarse pára la resistentia del Turco , si entramos primero que el

en Ungria, y de juntarse todos pára ell con el exercito
,
que de

aca fuere." És az utöiratban : „Por el concierto y conclusion de los

Ungaros, que atras se serive, quedo entrellos doterminado
,
que

entrando nuestro exercito in Ungria primero que el del Turco , se

juntaran a el
, y si el del Turco ontra primero, so le rondiran."

Brüssoli Okmánytár. 1. 87. 1.

'^) A Bártfa városához intézett meghívólevelet közli Kovachich.

Snpplomentum. ITT. l.'»7. s kk. 11.

Magyar Országgylések Tört. I. 9
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U.

Mindkét király udvarában feszült várakozással mhtek a

veszprémi gylés elé, mely hivatva volt a trón '; w? ország

sorsa felett határozni.

Ferdinánd kezdetben ol^ értesítéseket vett híveitl, hogy

az ellenpárt nnj^y része kész hozzá csatlakozni, ha ers sereget

küld az ország védelmére. Emiatt sürgetve kérte császári báty-

ját, hogy az ígért segélyhadakat mielbb igyekezzék meg-

küldeni. •)

Azonban csakhamar másfell aggályteljes tudósítások

érkeztek. Az egri piisitok, marczius 20-án kelt levelében, jelen-

tette, hogy bár János király és híveinek vélekedése szerint a

veszprémi gylés Ferdinánd érdekében hivatott össze ; (a

püspök) meg van gyzdve , hogy a rendek sem Ferdinánd,

sem János király mellett nem fognak nyilatkozni. Ezen rej-

télyes megjegyzés magyarázatát, egy a levélhez mellékelt

külön lap vitte meg. ,A veszprémi gylés — írja — avégbl

hirdettetett ki, hogy itt a magyarok közértelemmek feloldas-

sanak a hségeskUtl , melylyel akár fenséged, akár János

irányában lekötelezve vannak, és maguknak Ibrahim (a nagy-

vezér) javaslatára, a török császár jóváhagyásával, valamelyik

magyar urat válaszszák királyukká, vagy fejedelmükké. Ugyan-

is a török ígéri , hogy ha a magyarok mindnyájan alávetik

magukat Jánosnak, vagy másnak, ki a porta kegyeit birja, az

országot örök idkre megkíméli támadásaitól". Egy másik

') Ferdinánd marczius 27-én Pnígából V. Károlynak íija : „Por

parte de los de Ungria que aqui quedan couiigo al presentc , y i)or

otraa ha cntendido, que algunos de lo8 Ungaros, que siguen al bayboda,

y otros de los mios se han juntado in cierta parte y tratado de

conformarse pára la resistencia del Turco , si entramos primero que

el en Ungria, y de juntarse todos pára ell con el exercito que de

aca fuere, de lo qual luc parecio ser bien avisar a vuestra raagestad,

pára que sepa , que provoyendo de su piurte con tiempo , lo que es

mcnestev pára estu empresa, se ganaran todos estos ,
que estan de-

tcrminados de ayudar, y sy se dilata la proviaion, y el Turco víene

entretanto a Ungria, los ocupara, de manera, que como avian de

ser en nuostra ayuda, seran en nuestro estomo." Horváth M. Brös-

seli Okmánytár. I. 87. 1.
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mellékelt lap pedig a következ leleplezést tartalmazza:

„Sokan azon mesterkednek, hogy a török Perényi Péternek

adományozza Magyarországot, János pedig elégedjék meg
Erdélylyel."

A püspök ezekután ajánlotta, hogy a király igyekezzék a

veszprémi gylés megtartását megakadályozni. Elre látta,

hogy ott leginkább a nyugtalan szellem rendrk fognak meg-

jelenni. ^) „Tudom — írja — mennyire nehéz vala, a legbé-

késebb idkben is, féken tartani e lázongó tömeget, s vissza-

tartani a püspököknek, az uraknak, st magának a királynak

bántalmazásától. A jelen féktelenség közepette pedig, midn
mindannyian csudálatos módon elvadultak , nem látom át,

mikép lehetne közöttük helye Ifékeszeret férfiúnak. Egy esz-

köz van csak, melylyel reájuk hatni lehet: pénz és j utalom
;

ígéretekre kevesen hajolnak." ^)

Azok közül, kik a gylés megtartása esetében, fontos

szolgálatokat tehetnek, els helyen Teltry Lajost nevezi meg,

kinek ingadozó hségét adományok által megszilárdítani

annyival inkább szükséges, mert két nagy tekintélylyel bíró

fúr : Török Bálint és BaJdcs Pál oly egyességre léptek vele,

hogy vagy együtt maradnak Ferdinánd pártján, vagy együtt

hagyják el azt. Choron András és mások is felhasználhatók

lennének arra, hogy a gylés, ha a király akarata ellen létrej,

eredmény nélkül oszoljon szét. "'')

Azon aggodalmakat , melyeket e tudósítások a királyi

udvarnál keltettek, még fokozta azon gyanú, hogy a veszpré-

mi gylés, és azzal összeköttetésben lev titkos tervek iránt

nemcsak a porta, hanem a franczia diplomatia is érdekldik,

') „Erit conventus hominum sine capite furentium , et qui

nunquam totum diem sobrii esse perseverant."

^) „Scio pacatis etiam temporibus quam ditficile fuerit seditiose

huius multitudinis animis moderari, quin in Episcopos, in Principes,

et tamen non in ipsum Regem raanus quoque injecerint. In hac

autem summa licentia
,
qua omnes mirum in modum sünt eíFerati,

non videó, qui locus esse possit quietis hominibus. Unica res est,

qua persuaderi possit huic hominum generi
,

pecunia scilicot et

stipendium. Nam pauci moventur proraissis."

•') Az egri püspöknek 1531. marczius 20-án kelt levele, három

molléklottel, a bécsi t. levt.

9*
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mely minden eszközt szívesen felhasználf. hogy az ausztriai

háznak bonyodalmait növelhesse. I)

Ferdinánd ennekfolytán arra határu/ta el magát, hogy a

veszprémi gyölés meghiúsítására fog törekedni. Apríl 20-án

leveleket küldött szét az ország hatóságaihoz , melyekben

tudomásukra hozta, hogy alkuban van a törökkel egy évi

fegyverszünet létrehozása végett ; és azon óhajtását fejezi ki.

hogy ha e fegyverszünet megköttetik, a veszprémi gylésre

„mely ekként feleslegessé és haszontalanná válnék*, meg ne

jelenjenek, és kövreteket se küldjenek. ')

Ugyanakkor Berk Márk tanácsosát az egri püspökhöz és

az országbíróhoz küldötte, hogy a veszprémi gylés meggátlása

(•rdekében tanácsukat és közremködésüket kérje ki. ")

Midn pedig már néhány nappal utóbb tudósítást vett, hogy

a szultán a fegyverszünetet megersítette: híveit a veszprémi

gylésen való megjelenéstl határozottan eltiltotta; az engedet-

leneket haragjával és súlyos büntetésekkel fenyegetvén.*) Több

') Labbadino, a mantuai herczog bécsi követe, 1531. júniu8

17-én Prágából, uralkodójához intézett jelentésében, híven a<\ja el
az udvar hangrulatát és felfogását: „Li Ongari sí erano Icvati per

far al consueto suo un Raccos, che c un adunarsi tutti insiemo in

campagna, dovo soleno determinar le cose iraportantisHiuie di Regno,

et quello cho detorminano li se observa senza intíTvonirgli voluntií

del Re. Et cio voleano'far, per crearsí un Re, non gli parendo di

Htar in queste travaglii de gucrra. Et cio era suscitato da qucUi,

che t-'rano fuoruBciti pol causa del Turco , vedendosi desperati per

la trouga concluaa , dessignando de entrar in casa , o per accettar

por Re il Vaivoda et sonza guerra, o per forza, elegendosi un altro

Re , che tenghi insiemc con loro , de defenderli et aiutar^ ; mn a

questo pare, che questa Maiestá habbi proviso di maniera.'che tal

HiiccoR non si fara al presente . . . Per quanto intend , tton si sta

senza suapicion, che Fraticia non tenghi manó in quenti disturbi, per'

cl\e maii'olontieri vedé la quiete, et desidera il travofflio rerso queMe

parti." (Eredetye a mantuai állami levéltárban.)

•) A Kassa városához küldött levelet közli : Kocachich. Sui)plo-

inontuni. lU. 141. 1.

'') A Beck restjére apríl 20-án készült utasítás két fogalmazata

— mindkett részben olvashatlan »''h homályos értelm — a bc-csi

t. levéltíírban.

*) Az :ipríl 27-én kelt k. r-'n-l'!'*'* V.'./II - Km'nrhirh. Vcnti<ri;i.

649. 1.
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tourat külön levelekben is felhívott, hogy a rendeket a vesz-

prémi gylésen való megjelenéstl visszatartani igyekezze-

nek. ^)

Mindazáltal nem kerülte el gondoskodását azon eshet-

ség sem, ha tilalma daczára a veszprémi gylés létrej. Egyéb
intézkedései mellett, felkérte V. Károly császárt, hogy e gy-
lésre követet rendeljen, ki ott az érdekében mködjék; s óhaj-

totta, hogy e küldetéssel Schepper Kornélt bízza meg. ^) A
császár sietett eleget tenni kivánatának. Scheppert — a ma-

gyar rendekhez intézett megbízólevéllel ellátva — Ferdinánd

udvarába küldötte, hol utasítását volt veend. ^)

Míg Ferdinánd ily tevékenységet fejtett ki, János Jcirály

sem volt hajlandó koczkáztatni, és egy újabb választás esélyei-

nek tenni ki koronáját. is távol tartani igyekezett híveit a

veszprémi gyléstl, ^) majd határozottan eltiltotta ket a

') Az egri püspökhöz és Thurzóhoz május 3-án Prágából kül-

dött levelek (melyekben a Törökhöz és Bakicshoz intézett levelekrl

emlékezik) fogalmazatai a bécsi t. levt.

^) Ferdinánd apríl 19-én írja V. Károlynak : „Los üngaros , assi

los, que siguen mi parte, como la del bayboda, estan concertados de

juntarse en una diéta pára el dia de la ascension, en la qual diéta

trataran lo que deuen hazer ellos
,

po lo que assimesmos toca,

estando las cosas de aquel reyno en el estado
,
que estan, y es de

creer, que como en la dicha diéta se ha de platicar principalmente

su provecho , et ynclinarse a el y a su mayor seguridad
,
podra ser

que hallandosse juntos declinen de las partes pára ponerse en la

obediencia de Turco , o que concluyan alguna cosa , que no sea a

nucstro proposito ; de cuya teng yntencion de prouocar
,
quanto

fuere possibile, de desbaratalles de dicha diéta
,

pára que no venga

en eífecto ; pero por que por ventura no podre salir con ell, ha

iiie parecido
,
que sera bien

,
que vuestra magestad provea luego de

alguna persona
,
que venga en su nombre

, y con su commission a

hallarse aca ,
pára ayudar alli a enderecar las cosas en nuestro

prouecho , segun la információn que aca le daremos de lo que sera

neccssario ; y pareceme que seria ydoneo pára esta jornada el secrc-

tario Cornelio, porquo es menester que el que viniera tenga lenguas

como el tiene . .
." Brüsseli Okmánytár. I. 90. 1.

^) V. Károly 1531. május 16-án Gentböl írt válasza. Ugyanott.

92. 1.

*) János király , többi között , híresztelte , hogy a török hadat

fog küldeni Veszprém felé , mely az ott összegylend rendeket

elfogja. Beck nuyus 2-iki jelentése a bécsi t. levt.
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megjelenéstl, és hogy czélját annál biztosabban elérje, miíius

31-re Székesfehérvárra országgylést hirdetett. ')

A két versenytárst ekként külön érdekeik kíizös eljárás

követésére vezették. Azonban az ország rendcinek körében

szétágazok voltak a nézetek és igyekezetek.

Perényi és barátai a veszprémi gyléstl várván terveik

sikerét, azt mindenképen elmozdítani törekedtek. De szemé-

lyes ellenségei, kiknek száma nem volt csekély, nyiltan hirdet-

ték, hogy a rendek inkább Grittit választják fejükké, mint

Perényit. ^)

• János király bizalmas hívei, mint Fratigepán Ferencé és

Laszlcy Jeromos, komolyan aggódtak, hogy a veszprémi gy-
lésen többségre jut azon párt, mely a két király mellzésével

fkapitányt kíván választani ; elrelátták, hogy azon esetre,

ha ez sikerül, megujuland a polgárhál)orú, melyet a tíirök

Magyarország elfoglalására fog felhasználni. Ezen veszély

elhárítása végett azt tanácsolták János kinílynak, hívja fel a

nádort és egyéb híveit, hogy Veszprémben jelt')ii<iul< meg,

maga pedig hadakat küldjön oda. ')

') A. Dobó Ferenczhez márczius 30-án intézott levél orodi-tije

budiii m. k. kamarai levéltárban.

*) Beck Márk m^us 2-án, az wf^i püspök cIoimIííhíi iilapjan,

íija Ferdinándnak : „So hab er (a püspök) mit de» turck walcnt.

vettem practicieret, aber nichts sunders von íme pringen mufjfcn,

dan 80 vil , diis er darfür halt , daa die angcrn viel mer den (Jritti

zu írem haubt, dan den Pereni peter fOmemen mechten." Uécyi

t. levt.

") Frangepán apríl 18-án Budáról (Laszky nevében ia) íija

Brodaricsnak : „Instat periculosa Dietiv Vesprimii indicta , inscÜH ft

ut itii dicam, invítin ambobus Regibus , ad quam Majestau Rogia,

judicio nostro, debet mittcre omnes illos, de quibus et scrípsinius,

üt nuntiavimus Mtvjestati Regiae et Dominationi Yestrae. Aüoquin

in illa Diéta facient Capitaneum contra ambos Reges, qui erít causa,

quod Turci inter tot dissidia occupent Regnuui ; et jam miserunt ad

Baseam, oiferendo tributum a Regno , dummodo Capitaneus obscrvo*

tur ; immo et obsidos forte dabuntur. Ideo Majestas Sua non vili-

l>cndat iata , ut Holet. Videretur nobis
,

quod cum D. Palatino et

aliis aervitoribuB Mivjeatatís Regiae , vcnirent ad Conventum illi

armigeri, qui sünt in Késmárk . . . Liwki etiam vult interessé Con-

gregationi." (Pray kéziratgyíyteményébcn. XXIV. kötet. Pesti egye-

temi könyvtár.)
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A Ferdinándhoz ragaszkodó egri püspök és Thurz Elek,

st az utóbbinak igyekezetei folytán, Bakics Pál és Török

Bálint is Ígéretet tettek, hogy nem mennek a veszprémi gy-
lésre. ^)

A fels magyarországi városok választottak ugyan köve-

teket a veszprémi gylésre ; de azon utasítással látták el, hogy

Ferdinánd érdekében mködjenek. ^) Soprony város tanácsa,

kétségben lévén a király .akarata iránt, nem a pozsonyi taná-

csosokhoz, hanem a bécsi haditanácshoz fordult, mely sietett

a város közönségét utasítani , hagy a veszprémi gylésre ne

küldjön követeket. ^)

Ezalatt Beck^ *) úgyszintén a János király biztosaival

kezdend béketárgyalások végett Magyarországba küldött Bog-

(jendorf Vilmos, Fels Lénárd és Herhersfein Zsigmond, ®) —
Smlciházy Tamás cancellár által buzgón támogatva, ") — mit

sem mulasztottak el, hogy Ferdinánd óhajtása szerint a vesz-

prémi gylést meggátolják.

') Beck május 2-idiki jelentése alapján. És egy dátum nélküli,

Thurzó Elekhez intézett, k. leiratban olvasom : „Maiestas sua clementi

animo suscepit'ea, que circa Dietam Vesprimiensem significauit, et

commendat eius operám in eo, quod Magn. Valentinum Terewk et

alios ad eandem ire volentes . . . ab ea retraxerit, ac per hec et

alia eiusdem Diete progressum impediuerit." Eredetije a budai nx

k. kamarai levéltárban.

^) Sperfogel szepesi krónikájában, az 1581-ik évre olvassuk : „Die

7. Maji missus est a Leutschoviensibus Thomas Sartor cum uno

famulo Cassoviam , unde cum omnibus Civitatibus iturus est . . .

Wesprimium. Et est causa talis . . . volunt omnes eligere unum

Regem , aut Ferdinandum , aut Joannem de Zápolya , aut Petruiu

Percnyi ; . . . sed timendum est
,
quod vix concordabunt ; nam

Civitates partium superiorum in neminem consentient praeter Regem

Ferdinandum." Wagnc7\ Analecta Scepusii. II. 163. 1.

") A bécsi haditanácsnak 1531. apríl 27-én kelt levele Soprony

város levéltárában.

*) Május 2-iki jelentése a bécsi t. levt.

^) Ez, miután Beck által a király határozatáról értesült , és

ennek közvetítésével véleményét és javaslatait a király tudomására

hozta, Veszprémbe utazott ; hol a helyszínén sikeresebben vélt mun-

kálkodhatni a gylés meggátlására. Beck idézett jedentésében.

^) Ezek 1531. májas 5-én Komáromból írják Ferdinándnak :

„Die Versamblung zu Wesprim . . . wollen wir bei allén personen
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A ket király igyekezetei teljes sikert arattak. A veszpré-

mi gylés nem jött létre. A vezérférfiak: Perénjri Péter, Török

Bálint, Bakics Pál távoltartották magukat ; csak ügynökeiket

küldöttek Veszprémbe, hogy általuk tudósítást nyerjenek az-

iránt, kik gylnek össze. Többen a nemességbl útra keltek

ugyan, hogy a gylésen megjelenjenek, és eljutottak Veszprém

közelébe ; de midn értesültek , hogy a tekintélyes furak

távol tartják magukat, s a két király a gylést eltiltotta, vissza-

fordultak. ')

ffl.

János király, ki ekkor Erdélyben tartózkodott, az általa

május 21-ére Székesfehérvárra hirdetett országgylésen nem
szándékozott személyesen jelen lenni ; Vcrhócey Istvánt éti

Czihak Imrét rendelte biztosaivá. Hívei nagy buzgalmat fej-

tettek ki, hogy a rendeket minél nagyobb számban bírják reá

a megjelenésre. Bekcnyi János, a királyi levelekkel, bejárta az

urakat és nemeseket ; Várallyai Szaniszló székesfehérvári pré-

post az egyházi rend körében volt tevékeny. ') Ferdinánd hívei

ellensúlyozni igyekeztek az ellenpárt munkásságát ;

') egyúttal

pedig Visegrádon mköd biztosai három ügynököt küldöt-

tek Fehérvárra. *)

und ortthen, als wil uns niop^lichcn íhí , Vürbindum und iiÜNti^Ilcn."

És niíyus 22-én : „Din Vormuiiblun^ zu Wesprim %\x vcrhind«;rn ist

bei unu kain vliiys nit gOHparrt worden ; vorHclicn iinH uuch , du8

«lic8ulb wenig odcr gar nit ircn fílrgang gcwinnen Holk*n." Erotlutvju

a bcc«i t. Icvt.

') Choron Andnunuk , 1581. miyus l!Mn Vu88prmbdl BakicH-

. hox intÓKt'tt hivcle , az ogyi-thín fomis , moly u vcHíprórai uscmú-

nyokrl tudósít. Kredetye a bécsi t. levéltiírban.

') Choron Andrásnak 1531. miVjus 10-én Veszprémbl Bakics

Pálhoz intézett, fonnobb idézett levele alapján.

•') így Choron András írja , hogy a veszprémi kanoiiok<»ki».t

visszatartóztatta a fehérvári gylésen való megjelenéstl.

*) Mj^us 22-én írják Ferdinándnak: „Dahin wir auch zur

Krinndorung dersolben handlung drey personen verordnet habén."

Kredetije a bécsi t. levéltárban.
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De ezen gylés sem jött létre ; miután a rendek cseke'ly

számban gyííltek össze. ') János király lígy látszik, csak esz-

köznek tekintette a veszprémi gylés meghiúsítására. ^)

IV.

Ferdinánd király, a veszprémi gylés meghiúsulása után,

1531. június közepén, Prágába liívta magyar tanácsosait,

hogy velük a további teendk iránt értekezzék. Az elterjesz-

tett kérdpontok egyik legfontosabbika volt az : vájjon hir-

dessen-e országgylést^ s ha igen, hol, mikor és mily módon

tartassék az meg ?

A tanácsosok az országgylés összehívását javasolták, s

annak helyéül Pozsonyt ajánlották ; de egyúttal kijelentették,

hogy megtartása a királyra nézve csak akkor leend hasznos,

ha képes Magyarország megszabadítására és a külsegélyre

oly biztos kilátást nyújtani, hogy azt a rendek mintegy saját

szemeikkel láthassák. ^)

') Fels 1531. május 28-án Bécsbl Ferdinándnak írja: „Das die

Vorsamblung zu Stuelweyssenburg . . . nun auch zerstossen , und

dawselbst nit über vierhundert phart gewesst , die nachmals , de

nyemants komén, auch veritten seyn. (Eredetije a bécsi t. levt.)

^) Choron András idézett levelében írja : Convencionem alben-

sem . . . duabus de causis et racionibus celebrari dicunt . . . quani

causam dicunt aliqui esse
,
quod quicquid ... in Wysegrad conclu-

deretur, illic albe coram omnibus manifeste declararent ; aliam ver

causam alii dicunt hanc fuisse
,

quod Johannes voluisset facere

albcnsem dietam in contrarium conuentus Wcsprimicnsis."

•') A magyar tanácsosok június 17-iki felterjesztésének negyedik

pontja így hangzik : „Gonventum indicere, ob has presortim causas,

qnas maiestas vestra significat, videtur nobis necessavium. Locus

pro temporum condiciono, non alius videtur esse aptior, quam Po-

sonium, presortim si Maiestas vestra interessé dccreuit. Tenipus

designare non possumus, propterea quod ígnoremus, quamdiu Maies-

tas vestra aliis suorum Regnorum ncgociis érit occupatíx, nec pute-

iiius conventum hungaricum uUa ex parte Maicstati vestre profutu-

rum, nisí de auxiliis externis, deque Hungarie libcracione indubita-

tam ac certissimam spem, et quam pcne ipsis videant oculis, Maies-

tas vestra in eum conventum afterat. Quibus autem de rebus Mgen-

dum cum eis sit, tempus et res ipsa, et innata Maiestatis vestre sa-

piencia facile suppeditabunt." A „Consulta Dominorum Hungarorum"

czímü irat a bécsi t. levt.
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Azonban a király erre nem érezte magát képesítve. És

így, habár tanácsosainak javaslatát elvben elfogadta '), az

országgylést nem hívta össze. A tavasz és a nyár elmúlt

(1531), anélkül, hogy az ország védelmérl megfelelen intéz-

kedett, s a nemzet igényeit kielégítette volna. Már pedig alapos

vala az aggodalom, hogy Szulejmán a fegyverszünet leteltével

híidíiit Magyarországba vezeti. A rendek elégületlensége is

mind komolyabb alakban nyilvánult.

Több fúr ismét az önsegélynek, imént eredménytelenül

használt, eszközéhez nyúlt. Balcics Fái, Török Báliftf, Niiíhsdy

Tamás — több másokkal egyesülve— november els napjára

Zákányba gylést hirdettek. ")

Mily állást foglalt el János király ezen gylés irányában,

nem ismeretes. Ferdinánd, bár tanácsosai biztosították, hogy

e gylés megtartása reá nézve elnyös leend, híveit eltiltuttii

a megjelenéstl ; fleg azért, mert jóváhagyása nélkül hir-

dettetett ki. ')

') „Conventionem generalem — íqa válaszában — otunium Rog-

nicolurum Hungarie , in loco dcsignato indicero et cclcbriirc Mjiies-

tiiti Hue pliicet, habetquc in iinimo illi (si uUo luodo tieri pössiti

ptTHOnaliter interessé. Tenipus autem omnino non potest adhiK'

dcffinire. Cupitque intcrim Maiestas sua denuo ab eisdcm dominis

intelligere, quid et quomodo Miucstati suc in hoc conventu ugenduni

tuerit, ad compiirunda et disponenda subsidia et gentes ex hoc Rcgno

Uungarie , contra Turcos." A „Republica secretji" czimú k. válasz-

irat eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.

*) A meghívólevélnek egy példányát sem ismeijQk. Aít sem

tutink, kik, mikor hívtiík össze a gylést, és kik hívattak mcgV

Nádasdyról Pcmpflinger István írja 1531. november 23-án Ferdinánd-

nak : „Convencionis illius caput et origó esse dicitar." Peregi pécsi

prépost pedig november 20-án jelenti Ferdinándnak, hogy Bánfly

Boldizsárt „nonnalli, precipue autem d. Valentinus Therek, Paulus

üagyth et alii vocasaent ad Conventum." A bécsi t. levt.

^) Ferdinánd 1531. november 5-én, Thurzó Kleknek 1531. októ-

ber 17. és 18-iki leveleire vála8Zolvl^ írja: „Taraetsi ex scriptis suis

hoc iterato nunc acceperimus, similibus conuentibus, et presertim

alteri propediem habendo, quem magis generalem fre autumjw, in-

teressé oportere vei inuitum, eo magis, quod palám attlnnetur hosce

troctatus nonnisi in commodum nostrum cessuros , de iis tamen

dubitamus, et quasi preuidemus, illos parum aut nihil boni ptirituros,
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Tilalma késn érkezett ugyan , mindazáltal a kitzött

napon oly csekély számban jöttek össze az nrak és nemesek, ^)

hogy magukat lényeges határozatok alkotására illetéktelenek-

nek ismertek el, és egy újabb ^^egyetemes gylést'''' hirdettek, mely

Kenésén, a Balaton mellett, a közeled új év (1532.) els nap-

ján volt megtartandó'. Elhatározák, hogy oda „az ország vala-

mennyi fpapjai, furai és nemesei meghívatnak, tanácsko-

zandók afelett, mikép menthessék meg az országot, önmagu-

kat és családjaikat, és mit kelljen tenni, nehogy elérje ket

a végveszély." ^)

A jelenlévk esküvel lekötötték magukat, hogy mind-

nyájan megfognak jelenni Kenésén, még azon esetre is, ha

Ferdinánd ket eltiltaná ; mert tilalmából meggyzdnének,

hogy az ország javát nem viseli szívén. ^)

ac licet boni quid in eiusmodi conuenticulis agitur, modice tamen

utilitatis speciem referre, si in abdito et abstruso fuerit conceptus;

cum, ut ipse nosti , subditis nulla sane ratione congruat vei mini-

mum quid per huiusmodi Comitia, sine speciali et expresso rcgis et

domini sui prescitu et consensu, agere. Quare te denuo requirimus,

. . . ut alterum hunc magis generalem Conuentum . . . abrogare

et intercipere labores, teque non solum, verum et alios, quos poteris>

a similibus visitandis retrahere studeas." Fogalmazata a bécsi t. levt.

') Pemflinger István november 23-án írja : „Pauci eo tunc ad

res concludendas aderant." (Bécsi t. levt.) Azok közül, kik megje-

lentek, csak Zalay János és Majláth István neveit ismerjük ; ezek

november 5-ón jelentést tesznek Ferdinándnak a gylés eredményé-

rl. Eredetije a bécsi titkos levéltárban.

^) Egy magyar úrnak Ferdinándhoz küldött, s ez által spanyol

fordításban V. Károly császárral közölt, jelentésében olvassuk

:

„Acordaron tener otra diéta generál, en una villa, que se Uama Ke-

nescw cerca de Balathon, ala qual mandan venir assi los prelados,

como los varones y nobles pára el dia della circuncision, su color

de tratar y concluir, como pueden conseruar el rreyno, y assimesmos,

y sus hijos, y mujeres en el, y no dexarse perder ny por Vestra

Magestad (Ferdinánd), ny por el otro, (János), y con tiempo consul-

tar y proueer lo que os cumple." Brüsseli Okmánytár. I. 122. 1.

^) Az V. Károlyhoz küldött jelentésben olvassuk : „Aquellos

que estuvicron en la de Zakón, hizieron juramento de yr a la otra."

— Zalay és Majláth november 5-én Ferdinándnak írják, hogy a zá-

kányi rendek „dixerunt , ut si Maiestas Vestra eis mandaret, ne

irent ad hanc congregationem, eciam nequaquam supersisterent. Et
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Meghívóleveleket nem küldöttek szét ; hanem Török Bá-

lintot és Nádasdy Taniást bízták meg, hogy ez János király,

amaz pedig Ferdinánd hívei körében, személyesen, vagy kül-

dötteik által eszközöljék a meghívásokat. ')

A zákányi gylés vezérférfiai ugyanakkor megállapí-

tották a kenései gylés teendit, és a magatartást, melyet

maguk ott követni fognak. A következkben állapodtak meg.

Az ország megmentésének egyedüli módja: a pártvi-

szályok megszüntetése ; ez pedig csak úgy érhet el , ha

a nemzet egy uralkodó alatt egyesül, és a két ellenkirály

közül annak hódol meg, kitl biztos védelmet várhat. Evégbl

követek küldendk Ferdinándhoz és Jánoshoz.

Ferdinánd királyhoz azon kérdést kell intézni : vájjon

maga, a császár, a birodalmi és más keresztény fejedelmek

akarják-e Magyarországot támogatni és védelmezni ? De a

rendek nem elégednek meg szóbeli, vagy irott Ígéretekkel,

milyeneket eddig bven nyertek ; hanem a nyiíjtandó segélyt

látni, és mintegy kézzel fogni óhajtják ; olyképen, hogy a

fegyverszünet letelte eltt legalább 23,000 fegyverest küldje-

nek a véghelyek oltalmára, és 20,000 magyar katona zsoldjának

fizetését vállalják magukra. Egyiíttal a nemzet sértett szabad-

ságai is biztosíttassanak. Ha e két pontra nézve kielégíttet-

nek, az egész ország meghódol Ferdinándnak. Ellenkez

esetben „kénytelenek más eszközt keresni, nehogy az ország,

és maguk is mindannyian elveszszenek."

Ugyanakkor a másik követség c/áíws királyt kérdezze

meg : mikép tudja és akarja megvédeni az országút ? lla a

véghelyeket — Belgrád kivételével , — rögtön visszaszemi,

és biztosítást nyer a töröktl aziránt, hogy Magyarországot

quod hinc conHÍdeniro posscnt, ut Maiostas Vestra nullani cunini

iatius Hui Rt'gni habcat."

') PempfUnffer Istcán november 28>>án íija Ferdinándnak : „Coui-

inÍ8sa chí prouincia convocandi coa <'x parte fidelium MaicstatÍH

Vestre dominó Valentino Terek, ex parte autem altéra Thoine Ná-

dasdi . . . Tocantur non per litteras, sed per Nuncios quilibet aeor-

rtum." És Thurzó EUk november 24-én: „Neme vocatur literis ad

luinc conuentum , rcB aigitur per intt^muncios .... Addite sünt

iiiine his, qui non interfuerint" Mindkét levél eredetge a bécsit, bvt
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többé nem fogja megtámadni : mindnyájan hozzá csatlakoz-

nak ; különben másként fognak gondoskodni, nehogy az or-

szág elveszszen.

Azon esetre, ha egyik uralkodótól sem nyernek kielégít

választ, a törökkel lépnek alkura. „Jobb— így vélekedtek—
holnap elveszni, mint ma." ^)

Melyik párt volt ezen megállapodásokra dönt befo-

lyással ? Vagy talán az önzetlen hazaszeretet sugalmazta

azokat? Ezen kérdésekre az adatokban, melyek rendelkezé-

sünkre állanak, nem találjuk meg a választ.

') A névtelen magyar fúr levele alapján, melyet V. Károly

spanyol fordításban V. Károlynak megküldött. Brüsseli Okmánytár.

I. 119. s kk. 11. Ezzel öszhangzásban áll Bánífy Boldizsár jelentése,

Peregi Albert pécsi prépost november 20-iki levelében, és Pempflinger

István november 23-iki levele. Az utóbbi írja : „In quo conventu

(Kenése) quid tractabitur quasi intelligo. Volunt ípsi hungari esse

unanímes, et querere sibi dominum, qui eos defendat, ne totaliter

percant; non tercium, sed ínter vos duos unum, et eum quidem,

cuius defensionem ciciorem, utiliorem et regno huic conducibiliorem

osse videbunt et palpabunt. Ita quod post conuentum eorum habi-

tum mittere intendunt uno eodemque tempore tam ad Maiestatem

Yestram, quam ad Joannem Scepusiensem. Ad Maiestatem Vestram

mittent ad videndum et palpandum, ut ipsi dicunt , si Maiestas

vestra in promtu et parata est, eos et Regnum suum velle defendere,

et a tantis oppressionibus liberare, idque non verbis, neque litteris.

•luemadmodum hactenus factum esse dicunt, sed re ipsa et effectu
;

preterea, si Maiestas vestra eos in libertatibus eürum promissis, in

quibus se eciam lesos esse dicunt, voluerit observare. Tunc omnes,

tam hü qui sünt apud Johannem, quam illi qui hactenus Maiestati

vcstre adheserunt, volunt unanimiter adherere Maiestati vestre, re-

licto Joanne et Turco. Ad Joannem quoque missuri sünt, interro-

gando ab eodem, quo pacto eos defendere voluerit, ad quorum de-

fensionem thurcos acceptare nullo modo volunt, perthesi enim sünt

auxiliis thurcarum. . . . Sed si arces finitimas amissas a manibus

thurcarum impetrauerit, illasque non verbis et promissis, sed defacto

in manibus viderint, ipseque cesar thurcorum eos assecurauerit, nolle

cos et Regnum hoc amplius turbare, neque opprimere. Quod tunc,

casu quo Maiestatem vestrám imparatam offenderint . . . ipse autem

.Toannes premissis satisfecerit, omnes eidem ad unum adhex-ebunt.

Quod si neuter vestrum ad satisfaccionem prescriptorum paratus rit,

tandem inquiunt, necessario rebus iiostris aliter prouidere oportet,

hoc est thurco adherere cum certis conditionibus. Melius est enim,

inquiunt, nobis cras perire, quam hodio." lü-tHletijc a bécsi t. levt.
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A kenései gylés kihirdetése élénk mozgalmat keltett az

egész országban. Mindkét párt megfeszített ervel munkál-

kodott, hogy többséget és túlsúlyt biztosítson magának.

Ferdinánd hívei közül sokan bizalommal, sót reménytel-

jesen néztek elébe. „Mi és felségednek egyéb hívei, kik a zá-

kányi gylésen jelen voltunk, — írja Zalay János pozsonyi

fispán és Majláth István — bízunk a jó Istenben, hogy min-

den felséged óhajtása szerint fog történni. Miként értesilltünk,

a rendek nem törekednek egyébre, mint egyességre jutni,

nehogy tovább is egymást öljék, s ezen zaklatott ország még

inkább pusztuljon, mint eddig .... Ha ezeket bárki máskép

magyarázná felségednek, ne adjon hitelt ; mert minden úgy

van, mint eladtuk." ')

Peinpflingcr István k. tanácsos hasonló értesítéseket kül-

dött Ferdinándnak. ') Mindazáltal azt tanácsolta, hogy a

gylést csak azon esetre engedje megtartatni, ha képes a ren-

deket meggyzni afell, hogy az országot meg fogja védeni

;

ez esetben is gondosan tegye meg a szükséges elintézkedé-

seket; hívja fel híveit a megjelenésre; küldjön biztosokat; kérje

fel a pápát, a császárt és a birodalmi rendeket követek küldé-

sére ; végre tartson készen néhány ezer forintot, „mely összeg-

gel az ellenpárt lármás tagjainak szájukat betömhesse. ^)

Bánffy Boldizsár abból indulva ki, hogy a kenései gy-
lés mindenesetre létrej , hathatósan kérte Ferdinándot, ne

tiltsa el híveit a megjelenéstl ; mert ha ezt tenné, alkalmat

nyújtana az ellenpártnak azzal vádolni öt, hogy a nemzet

egyesülését akadályozza, és vesztére tör. Biztosítá ugyan, hogy

ha kell tevékenységet fejt ki, a maga részére vonhatja az

') November 5-én Berzenczérl Ferdinánd királyhoz intézett

levelük a bécsi t. levt.

') November 10-én Pozsonyból iga Ferdinándnak : „Scribitur

michi per aliquos, rogando, ut raaiestati vestre perscriborem, ne

oorum conuentum turbare dignetur, maximé cum is esset futuru8 in

maximum commodum muiostatis vi^stre, huiusque regni sui." Ugyanott.

•'') November 23-án írja: „Kt ossent aliqui mille floroni, cum

quibus obstruoretur os clamantibus contraría." Ugyanott.
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ellenpártot is ; de nem habozott kimondani, hogy „ügye vé-

kony szálon függ," és , ha nem gondoskodik kellen, elveszti

az országot. ^) is kívánatosnak tartotta , hogy a király

biztosai mellett, a pápa, a császár, a cseh- és morvaországi

rendek követei is jelenjenek meg a kenései gylésen ; valamint

ajánlotta, hogy a király igyekezzék kitudni Török Bálint és

Bakics Pál czélzatait, mert ezek a nemesség nagy részére

irányadó befolyást gyakorolnak. ^)

Török Bálint megelzte a király kérdéseit. Pempflinger

által értesítette, hogy bár kezdetben ilgy vélekedett, hogy a

kenései gylés kihirdetésében titkos ármány lappang, mintha

azt János pártja Ferdinánd megbuktatására akarná felhasz-

nálni ; utóbb meggyzdött, hogy e feltevése alaptalan. Ennél-

fogva javasolja, hogy a király ne ellenezze a gylés megtar-

tását. maga , összes rokonaival és barátaival meg fog

ott jelenni, és remélli, hogy lényeges szolgálatokat tehet

a király ügyének. *)

Azonban kétségtelen, hogy Török B., midn magát ügy
tüntette fel, mintha eltte a kenései gylés titkos czélja isme-

retlen volna, és midn Ferdinánd iránti ragaszkodását annyira

hangsúlyozta, nem volt egészen szinte. Már kevéssel utóbb

beszélték, hogy Nádasdy t János ügyének megnyerte. És

midn deczember második felében Ferdinánd cancellárja, az

egri püspök, Nyitrán felkereste, egészen más hangon beszélt,

A kenései gylés — monda — Ferdinándra nézve elnyös

lehet ugyan ; de hozzátette, hogy bizony nehéz oly uralkodó-

nak engedelmeskedni, ki az országon kívül lakik, s kit, ha

valaki fel akar keresni, az útiköltség beszerzésére birtokait

eladni, vagy elzálogosítani kényszeri ; egyébkint, ha oly had-

ert állít ki, mely ^épes az országot a török ellen megvédeni,

') A pécsi püspök november 20-án írja meg a királynak Bánffy

tanácsait. Többi között megjegyzi róla: „Qui (BánfFy) post tercium

quodque verbum repetit: Rem Majestatis Vestre, nisi mature pro-

viderit bono consilio, pendere tenui admodum filo." Ugyanott.

^) A pécsi püspök fönnebb idézett levele alapján.

'). Pempflinger november ' 23-án tett jelentést Ferdinándnak

Török Bálint nézetei és tanácsai íolöl.
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mindnyájau meghódolnak neki, ellenkez esetben más módok-

ról kell gondoskodniok, hogy magukat megmenthessék. ')

Thurzó Elek — kihez Török Bálint Sulyok Istvánt kül-

dötte, hogy a kenései gylésre meghívja *) — úgy látta u

helyzetet, hogy a magyarok inkább Ferdinánd felé hajolnak
;

és reméllette, hogy a kenései gyíUésen a rendek mindannyian

hozzá csatlakoznak, ha meggyzdnek, hogy az országot meg-

védi, vagy is, ha a gylés megnyitása eltt a császár, a biro-

dalom és saját tartományai részérl segélyt eszközöl ki

;

ellenkez esetben János királyhoz, vagy Grittihez pártolnak,

„hogy legalább rövid ideig békében élhessenek." Egyébkint

is ajánlotta, hogy a király híveit a gylésen való megje-

lenéstl ne tiltsa el. ")

Míg mindezek megnyugtatni igyekeztek Ferdinándot,

vagy legalább reményt nyújtottak neki, egy bizalmas híve —
kinek nevét nem ismerjük — komolyabb színben tüntette fel

eltte a helyzetet. „Félek — írja —, hogy titokban nagy ár-

mány és csalás lappang; s bár tisztán nem látom át, a

mennyire következtethetem, János királytól származik az."

Ugyanis Nádasdy, az bens híve, leginkább fáradozik a

kenései gylés létrehozásán, mit nem tenne, ha attól tarthatna,

hogy urának érdekeit veszély fenyegeti. Ellenben Ferdinánd

hívei kétségbeesnek, mert nem hiszik, hogy képes leend a

kenései gylés követeléseit teljesíteni. Sokan el vannak hatá-

rozva, hogy ha sem Ferdinánd, sem János nem elégíti ki a

rendeket, megkísérlik Jcöztársasc^ot alapiiam^ a törökkel, vagy

a német birodalommal lépvén szövetségre. '') Oly párt is lét<*zik,

') Az egri püspöknek dociember 2í^-án Ferdinándhoz mírzi-tt

lovelo a bécsi t. levt.

*) Kz a kenései gylés feladatdul viliigosan azt jelölte ki, hogy

A két jjíártot egyetértésre vezesse és azon uralkodó elfogadiísára bírja,

ki a Véghelyekat, akár fegyverrel, akiír hékokötés i'iltal, visszaszorezni

és az orsziígnak megtartani képes.

•'') Thurzó Eleknek noveuiln>r 21-t'n Somptérl Ferdinándhoz

intézett levele a bécsi t. levt.

*) A levél spanyol fordítilsában, ujelyet Ferdinánd császári

bátyjának küldött, e hely így hangzik : „Ay assi mesnio esta pia-

tica, qae sí vieren, qne no se pucden acordar con Vuestra Magestad,
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mely Grittit óhajtja Magyarország kormányzójává választani

;

mert remélli, liogy visszaszerzi a véghelyeket, és a török párt-

fogását biztosítandja az országnak.

Ezen tudósító azt ajánlotta tehát Ferdinándnak, hogy

vagy lépjen békére János királylyal, vagy indítson rögtön

ers sereget Magyarországba ; ha egyikre sem képes , nagy

veszély fenyegeti. A mi a kenései gylést illeti, miután János

pártja azon valószínleg megjelenik, nehogy ez magára ha-

gyatva, a helyzet urává váljék : Ferdinánd bízza meg magyar

tanácsosait, hogy mihelyt a Jánospártiak gyülekezésérl érte-

sülnek, az híveit is hívják fel a megjelenésre. ^)

Ezen tudósítás nem volt alaptalan. Nádasdy Tamás

csakugyan nagy tevékenységet fejtett ki. Anélkül, hogy

János királytól felhatalmaztatott volna, saját felelsségére, oda

hatott, hogy minél számosabban jelenjenek meg rendek a ke-

nései gylésen, és itt János király mellett nyilatkozzanak.

Fleg azt hangsúlyozta, hogy a véghelyek visszaszerzését

Ferdinándtól nem lehet várni, miután arra hadereje elégtelen;

míg ellenben János azt békés utón elérheti. Biztosította a

rendeket, hogy a porta János halála után sem fog törököt,

hanem keresztényt, mint például Grittit, az ország kormány-

zójává nevezni. Nem marad tehát egyéb hátra, mint a kenései

gylésen János királyt fogadni el királyul, Ferdinándot pe-

dig azáltal kényszeríteni békére, hogy hadak küldetnének

Ausztria és Stíria pusztítására.

Beszélték, hogy Nádasdy már többeket megnyert, kik

közül megnevezték Bakicsot, Törököt, Zalay Jánost, Majláth

Istvánt, Choron Andrást, Hashagy Dénest. Némelyek azzal is

gyanúsították — kétségleien, hogy alap nélkül — Nádasdyt,

hogy nem annyira János király, mint inkább Gritti érde-

ni con .Tuan clo Sccpusio , son algunos do parecor y opinion de ha-

zer una rrpublica, y no guardar obediencia, ni a Vuestra Magestad,

ni al bayboda, y concordarso con ol ymporio o con ol turco." Brüs-

aeli Okmánytár. I. 122. 1. •

') Ferdinánd király e levélnek oly fontosságot tulajdonított,

hogy azt spanyol nyelvre lefordítva , V. Károlynak megküldötte.

Közli Horváth Mihdlij. Brüsseli Okmánytár I. 119—123. 11.

Magyar Országgylések Tört, I. 10
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kében mködik ; azonban esküvel ersítette, hogy fívlöH

azon férfiút.

A török fell is különböz hírek járták be az országot.

Némelyek azt állították, hogy ha az egész nemzet meghódol

.János királynak, a török csakugyan visszaadja, Belgrád kivé-

telével, a magyarországi véghelyeket. Mások pedig ersítették,

hogy a szultán Grittit már kinevezte Magyarország, Moldva-

és üláhország kormányozójává ; *) hogy ^ török sok pénzt

küldött Budáról Zalavárra, mely a gylés vezérférfiai között

fog szétosztatni. *)

Ferdinánd ezen eltér tudósítások- és tanácsokból azt tisz-

tán látta, hogy a kenései gylés megtartását nem képes tíibbé

megakadályozni ; hogy tehát oda kell hatnia , miszerint a

rendek e gylésen reá nézve hátrányosat ne határozzanak. ')

Emiatt felhívta tanácsosait és egyéb híveit, törekedjenek

oda, hogy a pártjához tartozó nemesség fejenként jelenjék

meg, a városok pedig követek által képviseltessék maikat

') Nádasdyról és a török hírekrl Thurzó Elek értesiti Ferdi-

nándot november 27-iki levelében, melyhez mellékeli egyik bizalmait

emberének hozzá intézett levelét. Mindkett a bécsi t. levéltárban.

— Hogy Nádasdy csakugyan János király érdekében mködött,

kétségtelenné teszi Brodarics püspöknek Lippáról 1532. m^us 4-én

Tomiczkí lengyel cancellárboz intézett levele. „D. Vestra scríbit, ae

vehementer dolere, quod nostri nolint uniri, in qua una re nos quo-

que totam spcm omnis boni reponebamus. Sciat V. Rma D. Magni-

ficum D. Thomam Niidasdinum . . . filiuni mcum, eo enim mihi loco

est — in hoc vehementissimc elaborasse, institutis huius rei gratia

pluribus dietis, idque suo tantuni, non regio indnctu ; nec credat

huiusmodi labores cassos omnino et inanes fuisse, cum eius opera

nonnulli ad nos redierínt prime note homines." (Az Acta Tomiciana

kiadatlan részébl, a pétervári cs. könyvtárban.) Hogy végre Ná-

dasdy, János király tudta nélkül vitte ezen politikai actit, bizonyilya

János királynak, 1531. dcczcmbcr IG-án Nádasdyhoz intézett, alább

említend, levele. (Eredetije a m. k. budai kamarai levéltárban.)

') Az egri püspök deczember 28-án Ferdinándhoz intézett

levelébl.

') Fordinánd deczember 1-én V. Károlynak írja: „Ya que no

.puede cesar la diéta, que tienon accordada, no se concluye cn ella

cosa prqjudicial, o alo nienos se diffiera el ynconveniente que do lo

que alli se tnitare, puede seguirse." BrUsseli Okmánytár. I. 118. 1.
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a kenései gylésen ; hol az ellenpárt tagjait megnyerni és oly

végzések alkotását, melyek ügyére nézve hátrányosak lenné-

nek, meggátolni igyekezenek. ^)

Ferdinánd ekkor Inshruckhan tartotta udvarát, s innen

küldötte Magyarországba a kenései gylést illet rendeleteit,

melyek azonban, a hely távolságánál és a közlekedés nehéz-

ségeinél fogva, csak késn érkeztek a magyar kormányfér-

fiakhoz ; minélfogva ezek gyakran, jóhíszemleg, ellenkezjét

tették annak, mit uralkodójuk kivánt és parancsolt. így míg
Ferdinánd november végén adta ki fönnebb említett rende-

letét, a Semptén tartózkodó Thurzó Elelc országbiró, régibb

utasításokra támaszkodva, még deczember közepén is azon

volt hogy a rendeket a kenései gylésen való megjelenéstl

visszatartsa. ^) Csak deczember második felében vette a hozzá

intézett k. levelet, melybl teendi fell értesült. ^)

Azonban Thurzó tájékozatlansága és a király szándé-

kaival ellenkez magatartása mit sem változtatott a helyze-

ten. Törekvései eredménytelenek maradtak. *)

') A sz. k. városokhoz deczember 3-án intézett meghívólevelet

kiadta Kovaehich. Supplementum. III. 145. 1. A bécsi t. levéltárban

november 30-án kelt következ levelek íogalmazatai találhatók : az

egri püspökhöz, Thurzó Elekhez, „ad dominos nuper Lincium voca-

tos" (vagyis azon magyar tanácsosokhoz, kiket karácsony napján

Linczben tartandó értekezlettre meghívott volt, és most e meghívást

visszavonta), „ad privatas personas Lincium non vocatas", és a me-

gyékhez. Ugyanott van a deczember 3-án a k. városokhoz intézett

rendelet fogalmazata.

^) Deczember 2-án írja Ferdinándnak : „Postquam Maiestatem

Vestram ab illis Conventiculis abhorrere intellexi, quantumvis magnis

toriculamentis induci non potui, ut sine consensu Maiestatis Vestre

conventui jam fato adesse vellem. Et quoniam jam aperte Maiestas

Vestra neque me, neque alios fideles suos vult interessé conventui

. . ego me accomodabo . . . agam idem apud alios." És deczember

5-én : „Cum cognovissem Maiestati Vestre istiusmodi conventiculas

fre suspectas, . . . et mihi a Maiestati Vestre iniungebatur, ut omni

studio a visitanda ista conventicula subditi Maiestatis Vestre avo-

carentur. Tentavi hoc tempore omni studio, non parcendo nunciis

et expensis." Levelei a bécsi t. levt.

•'*) Deczember 27-én Pozsonyból Ferdinándhoz intézett levele

ugyanott.

*) Ezt deczember 5-iki levelében maga is elismeri : „Frustra

tamen videor laborasse."
10*
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Ugyanis a kenései gylés kihirdetését, Ferdinánd hí-

veinek körében , átalános tetszéssel fogadták ; a legtekinté-

lyesebb urak, mint Török Bálint, Bakics Pál, Báthory András,

Battyányi Ferenez, Pekry Lajos és mások, határozottan kije-

lentették Thurzónak, hogy a kenései gylésrl nem maradnak

el ; st fenyegetodzve követelték ettl, hogy ott maga is

jelenjék meg. ')

És midn deczember közepe táján t személyesen fel-

keresték , csak azon Ígéretet volt képes tlük kieszközölni,

hogy a gylésen semmi olyast nem fognak tenni, amibl Fer-

dinánd királyra nézve hátrány származhatnék. ') E furakat

követte az als nemesség nagy része. ')

Ferdinánd november 30-iki rendeletei tehát teljesen ösz-

hangzásban állottak a közszellem igényeivel. Ezen körillmény

nagy mértékben megkönnyítette az actiót, melyet ugyanekkor

folyamatba hozott, midn Szahiházy Tamás egri ptispökíit és

Thurzó Eleket megbízta, hogy híveit a gylésen egyértelm,

érdekeinek megfelel eljárásra igyekezzenek bírni, a az ellen-

párt tagjaival alkudozásokat kezdjenek ; felhatalmazván ket
az utóbbiakkal oly szerzdéseket kötni, melyeknek kötelez

erejét elismereudi. *)

Ferdinánd nem elégedett meg ezzel. Deczember 9-én Her-

') Thurzó deczember 5-én írja: „De Andrea Bathori et Fran-

cisco Battyányi, quoruni litenvH heri acceper.ini, nescio iitrum per-

Honaliter ad conventuni ituri sünt, tiunen habebunt istic suos, ei non

discordabunt ab aliis. . . . Conventiculam . . . videó omnibun piacere,

ot hoiuines esse inclinatos ívd illáin visitandoiu ; . . . maximé cum
videant militares omnes eo incliniwHe." És deczember 8-jín : „Nunc

ab istis omnibus quasi apertam diifídacionem accepi, si convcntui

illorum non interfuero."

*) Deczember 8-án jelenti, hogy az egri pflspOk, Battyányi,

Török, Pekry „et alii, qui dietam illám in Kenése fabricarnnt" nála

értekezletet tartandnak. Igyekezni fog „illos ad saniorem montem

convertere, quod tamen ego sperare non possnm." És deczember 27-«''n

jelenti, hogy mily eredményre jutott.

") Deczember 5-én írja: „Eadem est ferme omniura aliorum

voluntas."

*) A november 30-án kelt k. irat fugalmazata n bécsi t. levt.
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berstein Zsigmondot, Becli Márltot es Ax)pafíy Miidóst Po-

zsonyba küldötte, hogy magyar tanácsosaival, kiket deczember

21 -ere ide rendelt, ^) értekezletet tartsanak.

Feladatuk volt a tanácsosok véleményét kérni ki aziránt,

vájjon a király engedje-e a kenései gylést rendesen le-

folyni, vagy pedig igyekezzék azt megzavarni? És az els

esetben, mikép kelljen eljárnia, hogy a gylés reá nézve ked-

vez eredményeket hozzon létre ?

Miután pedig a király elrelátta, hogy a magyar urak

panaszokkal fognak elállani, az ország védelmének és az

igazságszolgáltatásnak elhanyagolása, az idegen hadak kihá-

gásai, a. nemzeti jogok és szabadságok gyakori megsértése

miatt ; a biztosoknak igyekezniök kellett a királyt kimenteni,

és a tanácsosokat megnyugtatni.

Továbbá a biztosok utasítva voltak oda hatni, hogy a taná-

csosok és a többi urak, leginkább Török, Bakics, Pekry, Nagy
Imre, Réwai Ferencz, Kenésén megjelenvén, ott kivinni töre-

kedjenek, hogy Ferdinándot az egész ország ismerje el királyul.

Végre János király párthíveinek — fleg Nádasdy Ta-

másnak— megnyerésén kellett fáradozniok. Felhatalmaztattak,

amnestiát, kegyelmet, jutalmat biztosítani, és egyéb Ígérete-

ket is tenni. ^)

A magyar tanácsosok, deczember végs napjaiban teljes

számban gyltek egybe Pozsonyban : Ssaíahá^y Tamás egri

püspök és k. cancellár. Macedóniai Lásdó nagyváradi püspök,

Thiirsó Elek, PeJcnj Lajos, Kresthmár Lrinci székesfehérvári

prépost és mások. ") Azonban a királyi biztosok közül csak

Uerherstein Zsigmond jött meg. Tanácskozniányaiknak több-

féle tárgya volt.

Miután Ferdinánd felkérte VII. Kelemen pápát és V. Ká-

') Az egri püspököt, Thurzó Eleket, Thúróczi Miklóst, Lörincz

fehérvári prépostot és Pempflinger Istvánt sat. — A Thurzóhoz de-

czember 11-én intézett rendelet fogalmazata a bécsi t. levt.

^) „Etiamsi — olvassuk az utasításban — via largitionis, aut

maioris oblationis agendum foret." Az [nsbruckban, 1531. deczember

!)-én kelt utasítás eredeti fogalmazata a bécsi t. levt.

^) „Plerique alii" mondja a tanácsosok felterjesztése.
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roly császárt, hogy a kenései gyüle'sre követeket küldjenek,

kik küklik tekintélye es sej^élyigeretek áltívl, erdekében

mködjenek: *) javaslatot kert tanácsosaitól arra nézvr. mily

utasítással híssa el azon követeket?

A tanácsosok kijelentettek, hogy ez ügyben nehéz nyilat-

kozniok, miután nem ismeretes elttük, mily ajánlatokat fog

tenni a császár az országnak ? Ez a legU-nyegeselib kerde's.

A magyar rendek ugyanis, kik régóta hiába várják az igért

segélyt, most kíilcsönösen szövetkeztek, hogy oly fejedelem-

nek fognak meghódolni, ki valósiigosan es tényleg képes és

kész ket a török ellen megvédeni ; ha tehát reményük most

is meghiúsul „a végst fogják niegkisérleni."

Ennnekfolytán mindkét követ intse a magyar nudt-ket,

hogy Ferdinándhoz ragaszkodjanak, és ne szakadjanak el a

kereszténységtl. Különösen a ])ápai követ Ígérje, hogy a szent

atya az összes keresztény fejedelmekkel közre fog mködni az

ország megmentésére. A császán követ pedig adja el, hogy

ura tárgyalásokat folytat a keresztény fejedelmekkel, a török

ellen indítandó nagy hadjárat tárgyában, és mihelyt a török

megtámadja Magyarországot, személyesen fogja hadait meg-

mentésére vezetni ; st ha a török támadás nem is következik

be, a közelebbi nyáron seregeit Erdélybe fogja küldeni, és

') Mikor és mily módon fordult «. kérelemmel u pápához, nem
tu(^uk. A császárnak november 29-én íija: ,J*arece ser necessario,

que vuestra niit^esttid embii? luego una persona de auctoridad y
Habia y que sppa bien latin, pora comparecer en la dicha diéta en

nombre de vuestra mogestad con commission y ynstruction Huifíci-

ente, la qual commission venga abierüt y remittida, a que la tal

persona comunique conmigo lo que a este negocio toca, por-

que segun el tiempo y estado del podamos applicar la medicina

neoessaria. Y pareceme, que monsignor de Praet seria a proposito

pára semejante necessidad, si vuestra magestad fuere dello servido,

por ser negocio tam importante, y que traya cartas de creencia pára

los estados de Ungria assi de mi parte, como de la del bayboda,

romittiendosse a la dicha comission y ynstruction, la qual venga
bien copiosa, rogandolos y umonostandoles en ella, que no concluyen
cosa ninguna en porjvicio de la fe et iglesia catholica ... ni traten

con el Turco on ninguna manera
, porque vuestra magestad quiera

la manó en ell." . . . Közli Hoiráth Mihály. Brüsseli Okmány-
tár. 1. 117. 1.
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visszaszerzi a török kezeiben lev magyarországi végvárakat,

melyeket azután a keresztény hatalmak fognak örséggel el-

látni ; továbbá igyekezni fog lehetleg számos magyar zsoldo-

sokat fogadni , miután értesült , hogy a magyarok, inkább

mint más nemzetek harczosai, alkalmasak a török elleni há-

borúra. Végre hívja fel a rendeket, hogy k maguk is tegye-

nek meg minden lehett, és nagy számban, jl felfegyverkezve

csatlakozzanak a császári sereghez.

A tanácsosok ajánlották, hogy a császár haladék nélkül

kezdjen az országban zsoldosokat toborzani. Biztosították a

királyt, hogy ha tényleges segélyt képes nyiljtani, a rendek

mind hozzá állanak, Ellenkez esetben, ^) a legfényesebb

Ígéretek és ajánlatok hasztalanok lesznek, miután a hosszú,

eredménytelen várakozást elunták, és megelégelték eddigi

szenvedéseiket. ^)

Herberstein ezután értesítette a tanácskormányt , hogy

a király maga is fog biztosokat küldeni Kenésére, kik ott

mind híveivel, mind az ellenpárt tagjaival az alkudozásokat

vezessék. Ezen tisztet a következ urakra bízta : Pernstein

Albert csehországi fudvarmesterre, Kunowitz János morva-

országi kamarai alelnökre és Herberstein Zsigmond fkapi-

tányra, kikhez két magyar urat is kívánt csatolni : Szála-

házyt és Thurzó 'Eleket. ^) Utóbb azonban elállott e szándé-

kától ; czélszerbbnek látván, hogy ezek mint frendek jelen-

jenek meg a kenései gylésen, a mely minségben, úgy hitte,

nagyobb hatással és eredménynyel mködhetnek. *)

Herberstein a tanácsosoknak bemutatta a k. biztosok ré-

szére Bécsben kidolgozott utasítást.

Ennek értelmében meg voltak bízva, hogy a gyülekezet-

hez intézend beszédjükben, eladván küldjüknek atyai jóa-

') „Nisi de facto' et re ipsa Maiestatum Vestrarum viderint

manifestum auxilium et modum eorum liberacionis. . .
."

^) A felterjesztésnek egykorú példánya, mely azonban dátumot

és aláírásokat nélkülöz, a bécsi t. levt.

^) Az utasítás mind az öt biztos részére van kiállítva.

*) Az erre vonatkozó deczember 11-iki k. rendelet fogalmazata

a bécsi t. levt.
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karatát es kegyelmességét, fejtsék ki, hogy senki más nem

képes az országot a török ellen jobban megvédeni, vagy a

törökkel elnyösebb békét kötni, mint ; czái'olják meg a

vádakat, melyek személye és kormánya ellen a gylésen

fel fognak merülni, és végre hívják fel a rendeket, hogy mind-

annyian hozzá csatlakozzanak.

Emellett igyekezniök kellett az ellenpárt tagjait, szemé-

lyesen, és más alkalmas egyének közvetítésével, reábeszélések

és Ígéretek által megnyerni, s velk alkura lépni.

Ha a gylés elhatározná, hogy követeket küld Ferdi-

nándhoz és a császárhoz, a biztosoknak oda kellett hatni, hogy

mindkét pártbi jszellem , s ne makacs vagy szerénytelen

emberek, választassanak ; ha pedig ennek daczára a János-

pártiak közül olyanokra esnénk a választás, kik e kellelceket

nélkülözik, azok, kik az , Ferdinánd, hívei közül választat-

nak, jelentsék ki, hogy amazok társaságában a küldetést nem
vállalják el. Végre vigyék ki, hogy Jánoshoz is küldessenek

követek, öt felhivandk, hogy Ferdinánddal békére lépjen. ')

A magyar tanácsosok az utasítás szövegében többfííle mó-

dosításokat ajánlottak; így, hogy a biztosok, midn a törökrl

fognak szólani, ne legyenek túlságosan élesek ; mert sokan a

fejedelmek iránt tartozó tiszteletet a pogány uralkodók

irányában is megtartandónak vélik ; továbbá a sért kifeje-

zések felingerelluítik a törököt, anélkül hogy a legcsekélyebb

hasznot eredményeznék.

A királyi udvarban belátták ezen észrevétel helyessé-

gét. *) De elmellztek egy más javaslatot.

A tanácsosok ugyanis óliajtottjík, iiogy a királyi bizto-

suknak Kenésén tiirtandó eladásába a kvetkez pont vétes-

ték fel : „Ö felsége, érett megfontolás után, kész volt jogairól^

melyeket a ttKu/yar trónra hír, Ictnondtmi, és ae országot Jáiios-

}iak ctujcdni, ha ezt alhalinasnalc látta vohiaakonnánijra; miu-

tán azonban Jánost erre alkalmatlannak ismerte fel, íelsége,

') A k. biztoHok réMzére kiállított mcgbizoli-vil v» ut^isitas fo-

galnmzata a bécsi t. Icvt.

') UgyanÍH a i>ozsonyi tamicskozuiAiiy folteijosistésübi'n, uz emlí-

tett pont niellett, ercn olda^jegyzct áll : „Factum."
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jogaira támaszkodva, a kereszténység és Magyarország javá-

ért, nem pedig uralomvágy-, vagy más önz okokból, hatá-

rozta el magát az ország kormányának elfogadására." ')

A tanácsosok emellett kívánták, hogy a király az egri

püspöknek, az ellenpárt tagjaival való alkudozásokra, széle-

sebb hatalomkört engedjen ; hogy a királyi biztosok és taná-

csosok a kenései gylésen, a király nevében intézkedhessenek

mindazoknak kielégítésérl, kik a királyi hadaktól károkat

szenvedtek; és határozottan adják el, mily segítségre számít-

hatnak a rendek a király és a császár részérl. ')

Ezen utóbbi pont köri a tanácsosok és Herberstein kö-

zött lényeges nézetkülönbség mutatkozott. Az utóbbi ugyanis

kérdezé, vájjon a kenései rendek megelégednek-e azzal, ha a

császár, a német birodalom és az ausztriai örökös tartományok

Icötélesni fogják magukat a magyarok segélyezésére?

Erre a tanácsosok határozottan tagadólag válaszoltak,

és kijelentették, hogy a magyar rendek csak akkor fognak

megnyugodni, ha az annyiszor igért segélyhadakat tényleg

kiállítva látják, és azoknak rendes fizetésére nézve a kell

intézkedések megtétettek ; ez esetben a Jánospártiak is Fer-

dinándhoz csatlakoznak. ^)

Ezek voltak a deczember 22-ike táján tartott tanácskoz-

mányok eredményei. Azonban a következ napokban a ma-

gyar tanácsosok határozataikat lényegesen megváltoztatták.

') A felterjesztésben, ezen pont mellett, oldaljogyzut gyanánt,

áll e szó : „Omittendum."
'^) A felterjesztés egykorú példánya a bécsi t. Icvt.

•^) Ez annak értelme, mit Hex'berstein deczember 25-én Bécsbl a ki-

rályhoz intézett levelében — melynek írása több helyt olvashatlan — ír

:

„So habén si di Rat mit mir disputirt, wxc doch Euer Maiestilt den

Hungern begegnen woUe, und ansagen, damit si wissen und sehn

das si der beschutzung gewisz sein. Hab ich Innen gesagt, wan Khai-

serliche Maiestát nebcn Euer Maiestilt, den stenden des reichs, aucli

Euer Maiestilt Khunigrcichen und Landen sich was bewilligen und

verpinden, ob Si nit an genueg darán werden-^ habn '? Verniainen

woll ja ; aber etlich sagen, Si wellen di Hauffen, und woll bezalt in

féld sehen, Dagegen sagt ich Innen. , . . Alsó sagten Si all einhel-

liglich , wann Si nur ain grosze und bestilndig hilíF sehn, so wiszen

Si furwar, des Janusch diener zu Euer Maiestát fallen." A levél ere-

detije a bécsi t, levt.
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A gylés határnapja (január elseje) küszöbön állott, e's

sem a császár s a pápa követei, sem a királyi biztosok —
Herberstein kivételével — nem érkeztek meg Pozsonyba.

A magyar tanácsosok, ezt látva, nem érezhették magukat

indíttatva arra, hogy Kenésére utazzanak, hol csak is a köve-

tek és biztosok közremködésével remélhették, hogy uralko-

dójuk érdekeit megóvhatják ; miután egyedül azok voltak ké-

pesek a rendeket megnyugtatni, és a védelem fell biztosítani.

Nagy örömmel fogadták, ily körülmények között, azon

hírt, hogy az urak és nemesek csekély számban fognak Kené-

sén megjelenni, és a függben lev fontos kérdések eldöntését

egy következ gylésre fogják halasztani. Anélkül, hogy ezen

hír alapossága iránt kétségek merültek volna fel körükben,

abban állapodtak meg, hogy nem mennek Kenésére ; és oda

csak Peregi Albert pécsi prépostot és Besseney Istvánt küldik,

kik a rendeket bírják reá, hogy mit se határozzanak,

hanem várják be, míg a király maga fog országgylést ösz-

szehívni ; addig is küldjenek követeket a királyhoz és a csá-

szárhoz, kik azokkal az ország védelmére vonatkozó határo-

zataikat közlendik. ')

') Ez már deczember Ih-an .szóba jött. UerbiTstt'iu «• napon írja

a királynak : „Kttlich derselben ratt under andern disposition vor-

meiat, das aft' distini Convent nit mer zue handln gewost durch Eucr

Maiestftt Oratores ; allain Inén iuizuzeigen, weill Euer Maiestftt ver-

nomen, Sy w&ren zusammenkomiuen sich zae erinem, wie Sy be>

schitzt mochten werden, derhalben wen* Euer Maiest&t bégem, das

Sy zue Kuor und khaiserlich Maiesttit schicken, Sich das zu besinen

und ersohen, dat) alsó Euer MaieHtiit dau fQrkhcme, dat* Sy an das in

willen hetten." — Szalaházy 1531. deczember 28-án Pozsonyból írja

Ferdinándnak : „Quum . . . omnes alii Commissarii vei oratoreB, prae-

ter unum Dominum Sigismundum abessent, neqoe eos in tempore

speraremuK, multaeque aliae cauHa«> aiccederent, ne noatrum aliquÍH

in conventuní Kenése voniret . . . mÍMimus omnium nomine Praepo-

situni Quinqueecck'siensem et Stephanum Besseney, qui publice ei

privátim id agcrcnt, ne quid in co conventu decemeretur; sed ez-

pectarent, dum Maiestas Vestra, nobis etiam adnitentibus, alium coh-

ventum indiceret." -- Apaffy Miklós deczember 29-én jelenti Ferdi-

nándnak : „Ego pro persona mea paratus fui . . . eo proficisci. Sed

cum intellexcram, illum Conventuní non futurum adeo celebrera, neque

trcquentem, ut ibidcm pro nunc aliqua vei in damnum, vol in com-

raodum Maiestatis Vestre concludi queant, sed quod Conventus po-
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A pécsi prépost és Besseney már elutaztak volt Kenésére,

midn a császári követ, Montfort Farlias gróf Pozsonyba

érkezett. ^) A császár megbízirattal és a magyar rendekhez

intézett levéllel látta el. Utasítása Bécsben készült. '^)

Ezen utasítás értelmében, hivatása volt a császár nevében

üdvözölni H magyar rendeket, s kijelenteni, hogy gylésükrl

értesülvén, kötelességének tartá, velük, követe által, tanácskozni,

s ket buzdítani, hogy hségesen ragaszkodjanak uralkodójuk-

hoz, és ne hagyják magukat, a fenyeget veszély elhárításá-

nak ürügye alatt, oly tettekre ragadtatni, melyek által hazá-

jukat és Németországot a török eltt megnyitnák; mert ez

esetben a pogány zsarnoksága mellett, a szomszéd népek ellen-

séges indulatait is, s ekként a végveszedelmet két oldalról, von-

nák magukra ; ha ellenben, híven seik hagyományaihoz, min-

dent megtesznek a kereszténység érdekében, a császár kettzött

buzgalommal fog a közelebb tartandó regensburgi birodalmi

gylésen fáradozni, hogy részükre hathatós segélyt eszközöljön

ki. Azonban a követ, bár a hadi segélyt és az ország védelmét

biztos kilátásba helyezheti, Ígéreteiben és ajánlataiban óvatos

fog lenni. Mindenkor anyanyelvén szóljon, és eladását tolmács

által fordíttassa latinra. '^)

tius diíFerretur in alium lougiorem terininuni , et fiet , ut intelligo,

tercius Conventus ; ob eam causam sacius et utilius, de consilio pre-

fatorum dominorum consüiariorum et mei ipsius, esse iudicavi, ne,

presertim solus et unicus, eo vadam. . . . Non obmiserunt Domini

Consiliarii mittere proprios eorura nuncios et oratores ad illum Con-

ventum, ea potissimum mente, ut si fieri poterit, protrahatur in aliud

longius tempus." Mindhárom levél eredetije a bécsi t. levt.

') Ferdinánd deczember 23-án értesíti Kenésére rendelt bizto-

sait , hogy a császári követ Insbruckból elutazott. A levél a bécsi

t. levéltárban.

^) Ferdinánd deczember 25-én írja V. Károlynak : „Pára com-

parecer de parte de Vuestra Maiestad al Racus o diéta de los Un-

garos, he embiado al Conte Wolfgango de Montfort, el qual leva la

commission y cartas
, que Vuestra Majestad embio

, y con ellas una

instruccion de lo que ha de hazer, cuya copia embio a Vuestra Ma-

jestad." V. Károly 1532. január lO-én válaszol Brüsselbl , hogy az

utasítással meg van elégedve. Brüsseli Okmánytár. I. 129. és 147.

*) Az utasítás Tournaiban 1531. deczember 12-én van keltezve.

Fogalmazata a bécsi t. levt.
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A pájja bécsi nuntiusát, J^mpinelli Vincze rosauoi érse-

ket bízta meg, hogy öt a magyar rendek gylésén képviselje.

Az itt követend magatartásának meghatározását ö is a

királyra bizta. Egyúttal a magyar rendekhez leveleket (bré-

véket) intézett, melyekben ket Ferdinánd ügyének támogatá-

sára intvén , a keresztény hatalmak pártfogásáról biztosí-

totta. ') A király szóbeli utasítással látta el, és menvédet

állított ki részére. *)

Montfort gróf deczeraber 29-én, "') Pimpinelli érsek a

következ napon érkezett Insbruckból Bécsbe. Az utóbbi rög-

tön Kenésére készült utazni. Es bár tudomására hozták, hogy

a körülmények változván, az ö, és a császári követ megjele-

nése a kenései gylésen többé nem kívánatos : *) Pozsonyba

utazott, itt a helyzet és a teendk felöl biztos értesítést szer-

zendö.

„Habár — irja a királynak — felségedet ép úgy azt re-

tem, mint magamat, kötelességem a szent atyának, ki köve-

') A brévék, sajnos, nem ismeretesek. Valószinúleg nem kfllön-

böztck iizoktól, melyeket a pápa néhány hónappal utóbb a berrn-

hidai fTyiiléshez intézett. Kzen brévékre nézve a király deczeníbiT

'2-1-én írja a nuntiusnak : „In illó Conventu non aliud brcve lejfi,

aut proponi faciat, quani longuiu illud, in quo Sanctissimus Doniinus

nostcr cxpresse nos (loquendo scilicet Statibus Rcgni) reffom hunga-

rie cum particula verbi „vofitrum" appelhit. In altero voro hoc ipsiini

deest, qnod in hoc oxprcRsuni est." És deczeniber 24-én ugyanannak :

„Cunjque <'x literÍH lul nos otiani allatis intolligiunus •Sanctissiniuni

Doniinuni nostrum eidoni devocioni vestre iniunxisse, ut in hoc

negocio singula agat ct tractet, sicut a nobis informata est." Mind-

két levél fogalmazjita a bécsi t. levt.

•) A menvéd Insbruckban, deczembcr 23-án kelt. Fogai niaxiitti

ii. bi'csi t. l(!vt. .\z utasitilsra nézve Ferdinánd decr.ember 24-én irja

neki, hogy bízik, miszerint ,Juxta ea, que heri ex ore nostro proprio,

üonun testibuH acocpit, et se facturam recepit", fog eljárni.

') Bcck Márk tanácsos dccz. 20-én jelenti a császári követ

megérkezését. Levele a bécsi t. levt.

*•) A nuntins 1.582. január 4-én jelenti Pozsonyból a királynak,

hogy deczember :íO-án Bécsbe érkozvc'n „mihi fuerit illic statim

nuntiatum, incerto qujisi authore, Conventum esse dissolutum." O
ekkor nem tudvjín, mi tev legyen , Beck Márk tamlcsossal s Mont-

fort gróffal értekezett. Ezek jóváhagytílk iwzsonyi útját. A nuntius

levele a bécsi t. levt.
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tévé rendelt, parancsait teljesíteni ; egyúttal felséged ellensé-

gei eltt olyannak kívánom magam mutatni, hogy velük

elhitessem, miszerint minden becsületes dologban nekik nem

kevésbbé kedvezek, mint felségednek." Magyarországi utazá-

sától azon eredményt várta, hogy Ferdinánd párthíveit hsé-

gükben megersítendi, az ellenpárt körében pedig csüggedést

fog szülni, ha látják, hogy a szent atya kiváló gondoskodással

fáradozik azon, hogy az si hit Magyarországban fentartassék,

ami csak Ferdinánd kormánya alatt lehetséges. ^)

A nuntius Pozsonyba érkezvén, itt hitelesen értesült^

hogy Kenésén magyar fpapok egyáltalán nem, a Ferdi-

nánd pártjához tartozó urak közül is kevesen fognak, meg-

jelenni. Nem ment tehát oda , attól tartván , hogy az

ellenséges érzelm rendek körében élete sem lenne biztos-

ságban. A pápai breveket sem küldötte oda, hanem maga

intézett a rendekhez levelet, ^) melyben eladja , hogy a

pápa értesülvén szándékukról, a kenései gylésen „a keresz-

tény hit fentartásáról és gyarapodásáról, továbbá Magyaror-

') „Et si Maiestatem vestraiu eque aiuem atque personam meam
propriam, debere tamen mc curaire omni studio , non modo Sanctis-

simo D. N., cuius ego orator sum satisfacere, verum apud Maiestatis

vestre emulos talem me ostendere , ut non minus putent me eis

fauturum in re honesta
,
quam Maiestati vestre . . . Preterea iudi-

caui descensum meum duo uno tempore pai'iturum , opinionis vide-

licet confirmationem inprimis illorum omnium
,
qui JVljiiestati Vestre

fauent, ac aduersariorum deiectionem
,
quandoquidem ubi sciverint

Sanctissimum D. N. id precipue curaturum , ut Hungária christiana

sit, vigcatque in ea antiqua fides , cuius maiores sui fuere maximi

obseruatores ; idque fieri aperte non possit , nisi Ferdinando Rege

christiano Regni habenas moderante, illó ver alio Joanne eiecto,

boni fient quotidie meliores , mali ver boni. Nam id omnibus est

apertissimum , non posse Joannem esse in Regno , nisi Turcarum

auxilio fulciatur."

^) „Ubi intellexi, in Conuentu non esse Prelatos, ac preter trés

quatuorue Maiestatis vestre addictos, et eos quidem militares, ^leque

undequaque circumspectos viros, nuUo modo illuc properandum esso

iudicaui, ne qui confessor sum , fortasse martir fierem, quod quidem

nolim. Volui tamen illos eorum propriis gladiis transfodere . . .

Cum illic neque Reuerendissimi sint, neque lUustros, contra precep-

tum Principis mei hi facturuni scirent, si eis Pontificis breuia pre-

sentarem, quibus nullo modo sünt prosentanda." /
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szág egyessége és biztossága felöl tanácskozni," ot megbízta,

hogy „ezen szent és keresztény gyülekezetben részt vegyen."

De Bécsben kedvetlenül értesült arról, hogy a fpapok és

furak nem fognak mindannjrian ama gyíílésen megjelenni.

Ennek daczára folytatta útját, és (hmron fogja bevárni a ren-

dek válaszát és követeiket, kikkel tanácskozni óhajtana aziránt,

„mi a kereszténység és Magyarország javára szolgál." A pápa

nevében felkéri okét, hogy „érett megfontolással, okosan cse-

lekedjenek, és óvakodjanak elhamarkodva oly határozatokat

hozni, melyekbl az országra háboní, a kereszténységre vesze-

delem, reájuk még nagyobb bánat és egyenetlenség származ-

hatik."

A nuntius reméllette, hogy levele nem marad hatás nél-

kül. Lehetségesnek tartotta, hogy a rendek látván, mily l)uz-

gón karolja fel a pápa Ferdinánd ügyét, s mennyire fáradozik

„az egyesség és a keresztény hit megszilárdításán Magyar-

országban" : a gylést alkalmasabb idre fogják halasztani.

Vagy legalább azt bizton várta, hogy a rendek panaszaikat

elterjesztik neki ; ez esetben szemrehányásokat teend nekik

amiatt, hogy a gylést a törvényes szokástól eltérleg hívták

össze, és megérteti velük, hogy ha Ferdinándti elpártolnak,

nemcsak ezt, hanem a pápát, a császárt és az összes keresztény

fejedelmeket ellenségeikké teszik. *)

') Az 1532. janniír 1-én Bécsben keltezett levél egykorú mdso-

lata a bécsi t. levt.

*) „Cogitavi . . . aut illos mihi aliquid responsuros , accusatu-

ropque Maiestatis Vestre asseclas
,

perque eos stetisse ,
quominuíi

venirent, dicturos; . . . aat missuros lul me unum vei duos, qui mo
de rebus suis faciant certiorom , afFerantque secura lamentationcR

maximas ; aut ubi viderint SanctísHÍmum D. N. hoc negotium non

deserturum, quin omni opera curaturum , ut hoc Regnum Hungarif

8Ít undequívque concordis.simum , et imprimis christianum : eorum

conciliabulum dissolnant, et aliud tempus commodius transferant. Si

(qiiod putanuis) rospondebunt , nos eís apte eorum ineptiani obiicie-

mu8, quando quid(;m . . . conuentuH iste non rite . . . conuocatus

ost. Si eorum aliquÍH ad rae ho conforet, si prudens est, cum eo

optimis rationibuM ivgemus , quibus omnino se victum sentiet. Si

ver ímprudens, hominem per indirectam viaui ita perterre faciam,

ut Hciat se et suos expectaturos non niodo a Maiestatc Vostra per-

pftuuui bcUuni , sod Suniinuni Pontifictui , Cosaireani Maiostatem,
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Montfort gróf követte a pápai követ példáját. Szintén

intézett levelet a kenései rendekhez, melyben ket a császár

jóakaratáról és támogatásáról biztosítván, intette, hogy óva-

kodjanak oly határozatoktól, melyek a kereszténység és hazá-

juk érdekeire hátrányosak lehetnek. ^)

Mindkét követ, a Kenésére rendelt k. biztosok kiséreté-

ben, 1532. január 5-én Ovárra utazott; azonban már négy

nappal utóbb mindnyájan visszatértek Pozsonyba, hogy itt

várják be a kenései gylés kimenetelét.^)

És míg ezek í^erdinánd részén történtek, János király, ki

a kenései gylés irányában, kezdettl fogva, ellenséges állást

foglalt el deczember 16-án híveit a megjelenéstl eltiltotta. ^)

Ezalatt 1532 január els napjaiban a magyarországi

rendek, jelentékeny számban gyltek egybe Kenésén. Meg-

jelentek a következk :

Sulyok György pécsi püspök.

Peregi Albert pécsi prépost,

a kapornaki apát,

reliquosque christianos Principes habiturós inimicissimos." A nuntius

január 4-iki levele. Eredetije a bécsi t. levt.

') Montfort január 9-én Pozsonyból írja a királynak „Icli auf

rat Euer Maiestát ungarischn rattn der versamlung in Kenesse in

namen der Kayserlich Maiestát . . . geschribn." E levél eredetije a

bécsi t. levt. Montfortnak Kenésére küldött levele nem ismeretes.

Tartalmára utal a kenései rendek válasza. Brüsseli Okmánytár. I.

148. 1.

^) A nuntiusnak január 4-én és Beck tanácsosnak január 9-én

Pozsonyból a királyhoz intézett levelei. Mindkett a bécsi t. levt.

•'') Nádasdy Tamáshoz intézett rendeletének eredetije a m. k.

kamarai levéltárban. János király már novemberben Laszky Jeromos

által kinyilatkoztatni óhajtotta a császár eltt, hogy ö a kenései

gylést nem képes megakadályozni, tehát nem felels, ha azon gylésen

oly határozatok hozatnának, melyek a Ferdinánddal kötött fegy-

verszünettel ellenkeznek. Laszky nem ment a császárhoz , hanem

Ferdinánd eltt tette meg e nyilatkozatot, melyrl az november

29-én értesíti császári bátyját. (Brüsseli Okmánytár. I. 116. 1.)

Hogy Nádasdy János király utasítása nélkül mködött a kenései

gylés létrehozása érdekében , bizonyítja Brodaricsnak levele, mely-

ben írja, hogy Nádasdy „suo tantum, non regio inductu" mködik.
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Battyányi Ferencz bán,

Török Bálint,

Bakics Pál,

Tahy János,

Zalay János pozsonyi fispán,

Nádasdy Tamás,

Majláth István,

Chorou András,

Chany István,

Sulyok István,

Sulyok Balázs,

Hassagy Dénes,

Zopchych György,

Essegwary Ferencz,

Hedervary István,

Botlika Ferencz,

Polayny Ferencz,

Forgách Zsigmond,

Erdeg László,

Konde Mihály,

Apony Benedek,

GywlafPy István,

Dolgos Ambrus,

líóth Ferencz,

Zay Ferencz,

Erdewhegy Benedek,

Possa Péter,

Ostrosych Miklós,

Menne Ignáez,

Bahvan István,

Darabos Ferencz,

Horwath Simon,

Bartlia Taimís,

Korotnay János,

Lengyel Gáspár,

Merey Mihály,

Warday Tamás,

Kerecheny Gergely,
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Zewld Péter,

Kozary Péter,

Tharrody Gergely,

Geredi Mátyás,

Ladony Miklós,

Paska György,

Kisfaludy Miklós,

Peky Gáspár,

Swrany Kristóf,

Boronkay János,

Kyswlaky Ferencz,

Nyczky Ferencz nyitrai alispán,

Salgói Mihály szintén nyitrai alispán,

Sytkey Boldizsár,

Jósa Farkas,

Bakó János,

Árki Mihály,

Ewesy Boldizsár,

Castellanfy Menyhért,

Kálnay János,

Zenthberthalani Gábor,

Kálnai Pál,

Ozló Mihály,

Besseney István.

Több fúr követek által képviseltette magát. Ilyenek

voltak

:

More László,

Lossonczy Antal,

Báthori György,

Bánffy Antal,

Bánffy Boldizsár,

Erdewdy Páter,

Zeechy István,^)

Perényi Péter, ^)

') A pécsi prépost által január 10-én Ferdinándnak beküldött
névsor a bécsi t. levéltárban.

*) Ezt a pécsi prépost névsorában nem találjuk ; de említik

Beck t's Herberstein január 11-én Ferdinándhoz intézett jelenté-

sükben.

MiiRj'.ar OrszilfíííylpsH; Tört. T. 11
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Azon alsóbb rend nemesek, kik az urak kíséretiben

jelentek meg, a fennebi sorozatban nincsenek megnevezve.*)

A gylés eszerint eléggé népes volt. A jelenlev rendek

soraiban mindkét párt képviselve volt ; de Ferdinánd hívei

úgy vélekedtek, hogy pártjuk határozott többségben van. *)

Torok Bálint is ide tartozott, miután u gylés alatt János

királylyal kezdett alkudozásai nem vezettek eredményre. ')

Mindazáltal Ferdinánd híveinek állását nagy mértékben

megnehezítette Ixtszky Jeromosnak, kit János király a béke

ügyében Ferdinándhoz és V. Károlyhoz küldött, a kenései

gyléshez intézett levele , mely a gylésen felolvastatott.

Ebben eladta, hogy a küldetésében eljárván, meggyzdött,

miszerint Ferdinánd királynak a német birodalom fejedelmei

is ellenségei, és az egész világon nincs más támasza, mint a

császár ; de ez sem segíthet rajta, miután a franczia trónörö-

kös a háborút megújítani készül. Kiemeli, hogy Ferdinánd

hajlandó békére lépni Jánossal, de (Laszky) ellenezni fogja

az ajánlott feltételek elfogadását. Végre figyelmezteti a ma-

gyar rendeket, mondjanak le a reményrl, hogy Ferdinándtól

segélyt nyernek, és hódoljanak meg János királynak, kinek a

török vissza fogja adni az egész Szerémséget. *)

Ferdinánd pártjáról többen kísérletet tettek hatástalanná

tenni Laszky levelét. Bakira Pál többi között kimutatta, hogy

Laszky megbízhatlan ember, kinek nem lehet hitélt adni.

') A. pécsi prépost névsorának végén áll : .,Kt alii plures , do-

niinorum qui interfuere , servitores ,
quorum nomina notarí non

potuerunt.**

') Herbath Simon január 7-én íija Jurisich Miklósnak : „Plurea

fnere familiarea Romane Regfie Mjestatis, quam Johannis." A pécsi

prépost pedig január 10-én Ferdinándnak: .,Vidimu8, qui ilhic con-

venerunt, fuisse pociorem partém fideles Maiestaiis Vestre.** Mindkét

levél eredetye a bécsi t. levéltárban.

') Thurzó Elek 1538. január 24-én, midn Pekry L^os elfogai-

tott, a vádpontok között kiemeli : „Quod cum Joanne mib conventu

Kenesiensi , conjunctini cum Vakntinn Tlterek , tractavt-rit , et sí

prestari per Johannem potuissent ,
que erant promissa , discedebat

a fídelitate Maiestatis Vestre." Kredetye a bécsi t. levéltíírban.

*) Laszky levelét nem israeijUk. Szólnak arról a pécsi prépOHt-

mik •'H a német biztosoknak többször idézett levelei.
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Azonban e levél tartalmának más oldalról érkezett hírek való-

színséget kölcsönöztek ; st János párthívei hirdették , hogy

az angol király és a német fejedelmek is hajlandók vele és a

törökkel szövetségre lépni. ^)

A kenései gylésen egybegylt rendek egy része, ezen

hírek hatása alatt, megersítve látta magát abbeli meggyz-
désében, hogy a török részérl fenyeget veszélyt másként

nem lehet elhárítani, mint úgy, ha a nemzet szövetségre lép a

szultánnal. Ez eszme még Ferdinánd pártjának körében sem

volt egészen népszertlen ; többen úgy nyilatkoztak, hogy k
„a török és a német között semmi különbséget nem tesznek."

A török szövetség ellen leghatározottabban Táhy János

lépett fel, ki Ferdinánd ügyében több mint tízszer emelte

szavát. ^)

Egyébkint a gylés sem a török szövetség, sem a két

király irányában követend eljárás iránt nem határozott.

Ferdinánd magyar tanácsosainak követei — a pécsi prépost

és Besseney — reábírták a gylést, hogy miután az ország

legelkelbb furai nem jelentek meg, a fenforgó fontos

ügyek elintézésére egy újabb gylést hívjon egybe. ^)

') A pécsi prépostnak és a német biztosoknak idézett levelei

alapján.

2) Herbáth Jánosnak fennebb idézett levele alapján.

'') Zalay és Majláth január 5-én Kenésérl írják Ferdinándnak

„Cum autem Nuncii dominorum in -ipsum Conuentum ad nos venis-

sent, nos hortantes, ut istum Conuentum ad alium terminum proro-

garemus, . . . cum aliis fidelibus Maiestatis Vestre , ita nos hic

gessimus, quod Conuentum ipsum . . . distulimus." — Herberstein és

Bec/c január 11-én: „Dahin beslossen worden , das dem Lannd in

khainen fueglichern weg geholffen muege werden, dann das sich die

Ungern von paiden Partheyen mit ainander verainen , dieweil Sy

aber jetz in so klainer anzal vorhanden gewest," ez más gylésre

halasztatott. — Ferdinánd január 21-én V. Károlyt értesíti : „Ya

scriui a vuestra magestad como ... la dicha diéta no tuuo efifecto,

porque fíiltaran della las personas principales ..." Ugyan február

20-án Máriának : „Peu de personnaiges sönt comparuz , dun couste

ny dautre. Quoy voiant ilz en ont remis une autre a la saint

gregoire prochain." A két elbbi levél a bécsi t. levt. ; a har-

madik Brüsseli Okmánytár. I. 151. 1.; a negyedik Gévaynál. Gesandt-

scliaft König Ferdinands T. an Sultan Snleiman 1. 1.531—1582. 69. 1.

11*
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A kenései rendek ennekfolytán az orszsíg összes fpap-

jait, arait, megyeit és városait meghívták a márczius 12-én

Berenhidántart-€íiu\6 országgylésre, melyen „mit régóta óhaj-

tanak és sokszor elhatároztak, véget vessenek az országban

dúló pártharczoknak és szakadásnak , a két uralkodó közül

egyértelmüleg ahoz csatlakozván, ki az országot megvédeni,

és a nemzet szabadságait fentartani képes leend." ') A rendek,

kik e gylést kihirdették, kötelezték magukat, hogy személye-

sen, és lehetleg nagyszámú fegyveresek kíséretében, fognak

Berenhidán megjelenni. '*)

A berenhidai gylésnek ugyanazon rendeltetése vala,

mint a kenéseinek : véget vetni az ország megoszlásának, s

kivinni, hogy a két uralkodó közül az egész nemzet ahoz

csatlakozzék, ki az országnak védelmet és békét képes bizto-

sítani.

A többség, úgy látszik, szintén kívánta, hogy Ferdináml

képes legyen ezen biztosítékot nyújtani ; azonban ha ismételt

Ígéreteit most sem teljesítené, ellenben Ja'nos király a szul-

tánt reábirná, hogy a véghelyeket adja vissza, és állandó

békét engedjen, el voltak határozva Jánoshoz csatlakozni. Végre

azon esetre, ha sem Ferdinánd, sem János nem felelne meg a

rendek várakozásaínak , készek voltak egy harmadiknak

hódolni meg. *) Es most többen a h'Vftyfl királyf hozták

szóba. *)

Hogy pedig a berenhidai gylés képes legyen feladatát

késedelem nélkül megoldani, már Kenésérl küldöttek köve-

teket a két uralkodóhoz.

Ferdinándhoz Both Frretwz és Dol^/os András küldettek.

') A Pozsony megyéhez intézett meghívólevelet közli Kovachich.

Snpplementum. III. 146. 1.

") Herberstein és Beck január 11-én iiják : „Sí habén sich aucb

íiuf den Convent entslossen, auf das ein Jeder auf das Sterkhest, so

(>r mug, khuiuen solle."

-^) Herberstein és Beck idézett levelében. És Montfort grcif

dátum nélkali levele. Brüsseli Okmánytár. I. 148. s kk. II.

*) Herbuth Simon jiuiuúr 7-én Keni-aéröl írja Jurisich Miklós-

nak : „Romána Rogia MaicHtas parum quid Hpei in hnngaros locare

potest ; hoc njunque est ipsorum concora mens, unum soltunmoílo t^v.

velle habero regem Qnidam eornni Regem Polonie volnnt
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Ezek hivatva voltak a királyt emlékeztetni arra, liogy a ren-

dek szabad elhatározásukbi választották királyukká, s tle

ez alkalommal biztosítást nyertek, hogy országukat és szabad-

ságukat meg fogja oltalmazni ; mindazáltal hosszas távolléte

következtében, az ígért védelem elmaradt, st súlyos nyomo-

rúságok érték ket. Emiatt kényszerítve látták magukat Be-

renhidára országgylést hívni egybe, hogy ott megmentésük-

rl tanácskozzanak. Felkérik tehát a királyt, parancsolja meg

az ország rendéinek, hogy jelenjenek meg Berenhidán; de

maga is küldjön oda biztosokat, kik által adja értésükre,

mikor és mily módon szándékozik az ország védelmérl gon-

doskodni ; ') egyúttal eszközölje ki a pápánál és a császárnál,

hogy k is küldjenek a berenhidai gylésre követeket, ")

János Jciráltfho^ Hédervári István küldetett, hogy eladja,

miszerint az ország jelen állapotában nem maradhat tovább
;

ha tehát meg akarja tartani a trónt, eszközölje ki a törököktl

a véghelyek visszaadását , és mentse meg az országot további

veszedelemtl és nyomortól; erre nézve pedig a berenhi-

dai gylésre küldend követek által adjon megfelel vá-

laszt. *)

A kenései rendek a császári követnek hozzájuk intézett

iratára , a pécsi prépost és Besseney által válaszoltak ;
^)

') A kenései gylés által követei részére adott utasítás , és a

követek elöteqesztése nem ismeretes ; tartalmát a királyi válaszirat

resumálja.

^) Ezt Ferdinánd február 20-án írja Máriának. Gévay. Gesandt-

schaft Ferdinands L an Suleiman I. 1531—1532. 69. 1.

•^) Ezen küldetésrl említést tesznek Zalai és Majláth január

5., a pécsi prépost január 10., Herberstein és Beck január 11-ikén

Ferdinándhoz intézett leveleikben. — Ferdinánd pedig február 20-án

Mária királynét értesíti, hogy Jánoshoz követ küldetett „pour lui

fairé dire les maulx
,

quilz ont supporte et supportent , et quilz no

peuuent plus domeurer ainsi, lo exhortant aussi, puisques il se veult

aider du turc, quil face auec lui
,
quil veuille restituer tout ce quil

occupe des frontieres , reserue nanderalben et sabatz , et que a la

resté il poruvie et mecte remedé aux oppressions et dommaiges,

quilz pourroient plusauant receuoir , et que moyennant ce ilz se

rendront en son obeissance." Gévay. 60. 1.

*) A kenései rendeknek 1532. január 5-én a pécsi prépost és



örömüket és hálájukat tolmácsolják, hogy a császár róluk,

elhagyatott állapotukban megemlékezett ; kérik, segítse ket,

nehogy a török igája alá jussanak, és küldjön követeket Be-

renhidára, kiknek feltárhassák szenvedéseiket, és a veszélyek

elhárítására igénybe vehessék közremködésüket. ')

A két király, a pápa ^) és a császár mellett, még Leu-

(jydorszagnak, ') és az attsztríai tartományoknak rendéit, *)

Moldva- és Oláhország vajdáit szintén meghívták a berenhi-

dai gylésre. ') Ekként a szomszéd hatalmak és népek köve-

teinek jelenlétében és tanácsával óhajtották a magyar állam

legfontosabb kérdéseit megoldani.

A kenései rendek a hosniai hasához is küldöttek követet,

valószinleg a végett, hogy öt felkérjék, miszerint a berenhi-

dai gylésig ellenséges fellépéstl tartózkodjék. ")

liesaeney részére adott megbizólevelt- , egykoni maüDlatban , a Ix-cisi

t. levéltárban.

') Ezt Montfort gróf jelenti Ferdinándnak. Dátum nélkUli levele

a Brüsseli Okmánytárban. I. 148. 1.

^) A kenései gylésnek válasza a pápai követ levelére nem

ismeretes.

^) A kenései gylésnek Lengyelország rendéihez intézett meg-

hívólevelét közli Dogiel. Codex Diplomaticus Uegni Poloníue. I.

130. 1.

*) Beck Márk január 15-én Bécsbl íija Ferdinándnak : „Bakith

Paul hat mir angestor diuen hierin verschlossenen brief zugeschickt

vom KakoHch zu Keneuse auszgangen , an ain landtschaft in OHter-

reich under der enns, mit dem anzaigen , da8 sy ain landtschaft

pitcn ire gesandtcn auf den kunftiiren T?iitrí?oK(!h . . . /n scliiclít-n."

Kredetge a bécsi t. levéltárban.

*) Herberstnn és Beck jjvnuar ll-cn írjak : „^y liahni aucli

baiden wolachischen weyda Holchen tag verkhindt, unnd Sy auf

solchen khunflFtigen Conuent , ain der Cron hungern zuegehorund

erfordert.'* Ferdinánd királyt akként értesítettük, hogy c meirln'viísi

János hívei javasolták; január 21-én íija: „Uan acordad'

juntar . . . los doH waybodas de Walaquia y Moldauiu, lo8 iiuaii-s

vienen con ynvencion de dícho Jüan de 8cepu8Ío, jiara dar niiw ciilor

y animo a los Ung)i.ros, prometiendo, que les ayudaran a cobrar Ioh

confines." Brüsseli Okmány tiir. I. 151. 1.

•) Herherstein és Beck idézett levelében olviMuuk : „Est ist auch

ainor zíim Wascha in Bosnen zu zieulien verordnet wordeu , was

ftber demnelbigen beuollen, habén di geHautten nit <Tfnig»'n niugen."
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A kenései gylés eredménytelen feloszlását a két ural-

kodó kedvez fejleménynek tekintette. Azonban párthíveik

nem mindannyian osztoztak e íelfogásban. Többen, kik a

nemzet egyesülését hazafiúi lélekkel liön óhajtották és lehet-

ségesnek hitték, élénk fájdalommal látták reményeik meghiú-

sulását. Ilyen volt, a többi között Brodarics István püspök. Ez

és a rokonérzelmek most végs reményüket a berenhidai

gyléshez kapcsolták. ^)

VI.

A berenhidai gylésnek feladata ugyanaz volt , amely

miatt a kenései gylés összehivatott : az egész nemzetet egy

királynak, és pedig a két vetélytárs közül annak elfogadá-

sára birni, ki az országnak védelmet és állandó békét képes

biztosítani.

Ferdinánd tanácsosait, kik Pozsonyban egybegylve vár-

ták a kenései gylés eredményét, két oknál fogva aggasztotta

a berenhidai gylés. Elször, tudták, hogy uralkodójuk nem

lesz képes a rendek által kívánt biztosítékot megadni. Másod-

szor, attól tartottak, hogy az ellenpárt ármányai és a török

pártfogás kilátása a rendeket János pártjára vonják , még
akkor is, ha ez puszta Ígéreteknél nem fog egyebet nyújtani. ^)

') Brodarics ezen fájdalmát és reményeit tolmácsolja levelében,

melyet Tomiczki lengyel cancellárhoz intézett. Megtudjuk ezt To-

miczkinak 1532. apríl 10-én Krakkóból Brodaricshoz intézett vála-

szából. „Illius — úgymond — de pacificando . . . Hungarie regno

desperatio ingenti me dolore et animi perturbacione affecit , . . .

nam cum hactenus regum animi in his
,
que minima sünt , ab invi-

cem dissentiunt, et proceres Regni Hungarie ad unitatem non rede-

unt, nescio quid mihi in spe future pacis vei tranquillitatis polliceri

debeam . . . Expecto adhuc, an congregacio regni procerum, de qua

hic apud nos dicitur, aliquam certam consensionem voluntatum et

eonsiliorum illorum coniunctionem inducat." (A pétervári cs. könyv-

tárban.)

•^) Herberstem és Beck január 11-én Pozsonyból írják Ferdinánd-

nak , hogy a magyar tanácsosok félnek „das dieser Conuent líuer

Königlicb Maiestát , mit dem allerhochstem zuwider sein mechte,

denn Sy sorgen, das in diser Sach ain pse pracktick steck, die der

gemain nian nocli nit verstec. Nemblicli , das tíy an Kuer Königlicli
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Eiinekt'olytán azt javasolták urHlkodójukimk, hojjy töre-

kedjék a berenhidai gylést meghiúsítani. Ezen czél elérésére

a következ tervet javasolták : a lengyel király és a szász ber-

ezeg — kik mint közbenjárók magukra vállalták Ferdinánd

és János kibékítését — hívjiík fel mindkét uralkodót, hogy

miután a berenhidai gylés a béke létrehozását veszélyeztet-

hetné, alattvalóikat a megjelenéstl tiltsák el.

Azon esetre, ha a két uralkodó erre rá nem áll, a király

a gylés megtartását ne akadályozza ; igyekezzék Török Bá-

lintot és Bakics Pált, igényeik kielégítése által, szorosan

ügyéhez csatolni, és bízza meg tanácsosait, hogy híveivel és

az ellenpárttal alkudozásba bocsátkozzanak. Továbbá birja

reá a pápát, a császárt, Csehország és Ausztria rendéit, hogy

Berenhidára küldend köveMk által ígérjenek segélyt a ma-

gyar rendeknek, és hívják fel ezeket, hogy hozzá (Ferdinánd-

hoz) csatlakozzanak. ')

A pozsonyi tanácsosok véleménye teljesen találkozott

Ferdinánd király felfogása- és óhajtásával. Oda mködött,

hogy a berenhidai gylést megakadályozza ; evégbl felkérte

V. Károlyt, hogy a lengyel királyt és a szász herczeget bírja

reá, miszerint a berenhidai gylés meggátlására czélzó, a ma-

gyar tanáesosok által javaslatba hozott, lépést tegyék meg.

Hogy pedig híveit megnyugtassa és annál biztosabban vissza-

tartsa a berenhidai gyléstl, maga készült országgylést hir-

detni.

Midn tehát február 11-én a kenései gylés követeit

fogadta, ezeknek elterjesztésére következképen válaszolt.

Hálásan ismeri el ugyan, hogy a magyar rendek királylyá

választották; azonban figyelmezteti ket, hogy t Magyar-

tfaieMt&t unmiigliche hilf!' und stichen bogom wenlen , und bo nun

Kuvr Königlicli Maicstílt dasselbig nit volziehen wurde, ao wcrden

des Turggeu, paider wullachisch weydu, unnd des JanuHch l'oten da

Hcin, HÍch erpiuten, diis Innen der Turgck allé granitz disHhalb der

Saw . . . uberguben, Ino den Janusch zu aeínem Gubernátor pleiben

lásson, und fQrhin und ulbog aineu ungern und crisien fúruotsun.

Auf aolühe erpiuten sey zu besorgen , diui der geuiain man durchaus

das annemen werde."

') Herberstein és Bock január 11-ún pártolólag értesítik For-

dinándot a magyar tanácsosok javaslatairól.
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ország isteni és emberi jog alapján megillette. mindent

megtett, mi által jólétüket elmozdíthatni vélte ; fájdalommal

értesült tehát, hogy távolléte alatt nagy károkat szenvedtek.

De meg van gyzdve, hogy e bajokat és veszélyeket elhárít-

hatták volna, ha egymásközött nem támasztanak pártviszá-

lyokat, és állandó hséggel ragaszkodnak királyukhoz. Távol-

létének oka egyedül az volt, mert a keresztény fejedelmektl

és saját népeitl személyesen akart segélyt eszközölni ki. És

már néhány nap múlva látni fogják az elnyöket, melyeket

távolléte alatt hazájuknak biztosított. De bár a segély, melyet

eddig is szerzett, nem jelentéktelen, igyekezni fog, hogy a

közelebb tartandó birodalmi gylésen még nagyobbat eszkö-

zöljön ki. Ezen gylés befejezése után, szent György napjára

egybehívandja a magyar országgylést, a melyen személyesen

megjelenik. Ennekfolytán a bereuhidai gylés megtartása

nincs indokolva, és felhívja az ország rendéit, hogy azt mel-

lzve, az általa szent György napján megtartandó gylésre

jelenjenek meg, hol nemcsak eladásából megérteni, hanem

tényleg és kézzelfoghatólag látni fogják azt, mit távolléte

alatt Magyarország védelmére és megmentésére tett. ^)

Mindazáltal Ferdinánd attól tartott, hogy a berenhidai

gylés megakadályozására irányult igyekezetei nem fognak

eredményre vezetni. Emiatt a Császárt és a pápát felkérte,

hogy a berenhidai gylésre követeket küldjenek. ^)

V. Károly sietett öccsének mindkét kívánságát teljesí-

seni. Passaui biztosai által megkereste a lengyel királyt és a

') Az 1532. február 11-én kelt k. válaszirat fogalmazata a

bécsi t. levéltárban. ,

^) Ferdinánd január 21-én Insbruckból írja a császárnak

:

„Hemos aca pensado en el remedio, el qual es desbaratar y ympedir

la execucion de la dicha diéta." A lengyel király és a szász berezeg:

procuren a persuadirnos , a mi y al baiboda
,
que esortainos a los

Ungaros , cada uno los de su parte
,
que no aeudan a la dicba

diéta . . . Pára abundar de cautela, si por ventura, esta diligencia

no bastare , a ympedir y revocar la dicba diota , sera bien , que

Vuestra Majestad embie una persona de su consejo, pára que jun-

tamente con el conde de Montfort comparezca en ella
, y ambos se

ayuden a enderezar las cosas a nuestro proposito , en nombre de

Vuestra Magestad." Brüsseli Okmánytár. 1. 152. 1.
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8zá8Z herczeget ; mily eredménynyel, nem tudjuk. Ugyanakkor

Ferdinándnak egy, a berenhidai gylésre küldend császári

követ részére kiállított , betöltetlen megbízólevelet küldött

;

tetszésére bízván a császári tanácsosok közül azt választani,

kit legalkalmasabbnak tart. ')

Ferdinánd liasonlag hn óhajtotta, hogy a berenhidai

gylésen a pápa követe is jelenjék meg. ') A császári ügyvise-

lök és a nagy tekintélylyel bíró Burgio Antal, "*) oda hatottak

a római cúriánál , hogy "VTI. Kelemen pápa tekintélyének

egész súlyát érvényesítse Ferdinánd ügyében, és határozottan

hívja fel a berenhidai gylésen megjelen rendeket, hogy

hozzá csatlakozzanak és Jánost királyul többé el ne ismerjék.

A pápa hajlandó volt ugyan Ferdinánd ügyét felkarolni;

de nem tartotta czélszernek az ellenpárttal nyíltan szakítani.

') V. Károly 1532. január 21>-én írja Ferdinándnak : „U me sumble

bien conforme a voatre aduÍ8 de enipecher la diette de Wcrenhida,

et a ceat effect vous envoye les lectres, que desirez aux commissaireB

pour Passau. Et desireroye bien auoir personnaige qaallitfíe, comme
besoing seroit , pour y enuoyer , selon que raescriuez. Vous fere

emplir les lectres
, que vous envoye au blance , sur tel personne,

que bon vous semblera , auec linfomuicion necessaire au cas.**

Ugyanott. 154. 1. Egyébkint Montfort gróf már január li-én íija

Ferdinándnak, hogy 6 a berenhidai gylésen megjelenik ; de elbb
Insbruckba megy , hogy ott utasításokat kérjen. Levele a bécsi t.

levéltárban.

^) Kö/vetlenUl a kenései gylés után , az ide küldött pápai

nuntius, Pimpinelli rossanói érsek , el volt határozva , hogy Beren-

hidáru elmegy. Errl január 12-én értesíti Ferdinándot Pozsonyból,

hol Várday Pál esztergomi érsekkel találkozott , s ezt Ferdinánd

pártjára átvonni igyekezett. (Január 10 és 12-én Ferdinándhoz inté-

zett levelei a bécsi t. levt.) Azonban , úgy látszik, Ferdinánd nem
viseltetett iránta teljes bizalommal , miután a kenései gylésen

bizonyos neutnUis, pártatlan állást készült elfoglalni, melyet Béren-

hídán sem volt hajlandó elhagyni. Bedc és Herberstein 1532. január

1 1-én Pozsonyból jelentik Ferdinándnak: „Ist der Pabstlich Onitor

der Maynung gewest , sein sachen zu handln als neutrális ; nun

sieht aber di Kilt, noch unns, solches nit for guet an ; sonnder ach*

ten fur not und gut , daH babstliche Heyligkeit offenbar láss vwr-

handln von Euer Königlich Mi^jestat wegen , ánM Kuer K('>niglich

Mi\je8t8,t beym Reich bleiben mögé." .V bécsi t. levt.

'') Ugyanaz, ki II. Ltvjos magyar király udvuránál oly j«'lenté-

k«'ny és jótékony tevékenységet fejtett ki.
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és szorosan közvetít politikát szeretett volna folytatni.

Evégbl a császári ügynökök eltt hangsúlyozta, hogy ha

egész határozottsággal Ferdinánd mellett mködik, elveszti

a Jánospártiak bizalmát ; és ezek kevés súlyt fognak tulajdo-

nítani azon felhívásának, hogy a török szövetségtl óvakod-

janak, ha látják, hogy els sorban Ferdinánd érdeke lebeg

szemei eltt.

A pápát álláspontjáji megersítette János király követe,

ki épen ekkor Rómában tartózkodott, s kit Francziaország,

Anglia és Velencze követei, úgyszintén némely bibornokok

hathatósan támogattak. ^) Ennek következtében teljesítette

ugyan Ferdinánd kérelmét, és Antonio de Hispello választott

jesii püspököt a berenhidai gylésre követévé nevezte ; ^) a

') Burgio Antal 1532. február 15-én Rómából Ferdinándnak

jelenti : „Papa misit ad me Sangam Secretarium , confirmando

id
,
quod mihi dixerat Sua Sanctitas , et quod sit propensa ei

satisfacere, tamen quod confidenter aperiret mihi, quod cogitaverat,

videlicet nescire se, quomodo poterit nuntius suus tam aperte in illó

conventu proponere illám partém
,
quod excluso totaliter Vayvoda,

totum Regnum habeat Majestatem Vestram solum dominum, et quod

hoc posset facere diftidentiam Suam Sanctitatem in tractatu concor-

diae, et quod etiam in caeteris non crederet Suae Sanctitati persva-

denti, ne adhaereant Turcis , videntes finem suum esse , ad solam

vestram Maiestatem. Respondi
,
quae debui , et quanta mala posset

facere hoc , si ostenderet se . neutralem , et aperte non facérét juxta

petitionéra vestrae Maiestatis . . . Deinde ivi ad Pontificem ... In

fine Sua Sanctitas dedit bona responsa, et quod omnino bene expediret

Di Autonium, qui jam recessit . . . Dixit mihi Musetula , tales esse

operationes Gallorum , Anglorum et A^enetorum , . . . ut omnino

Maiestas Vestra dimittat hoc Regnum Vayvodae . . . non cessent

omnia tentare etiam apud Papám." Buchholtz. Geschichte der Regie-

rung Ferdinánd des Ersten. IX. 106. 1.

'^) VIL Kelemen pápa 1532 február 12-én írja Ferdinándnak :

„Et antea venerabili fratari Vincentio Archiepiscopo Rossanensi,

nuncio apud te nostro mandaveramus, ut ad Conventum Hungaricum

se transferret , et nunc cognito Tuae Serenitatis novo desiderio,

dik'ctum tilium Antonium, electum Esium, Praelatum nostrum domc-

sticum, qui has tibi reddet, ad dictum Conventum nuntium nostrum

mittimus . . . Cui cum plenissima mandata dederimus
,

prout a

Serenitate Tua optari videbamus , ad Te , et ipsum Conventum,

privatimque ad singulos dicti Conventus perferenda ..." BachhoUz.

IX. 108. 1.
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magyar reiiUeklie/ intézett két levélben Fenlimuulol „h ma-

gyarok királyának czímezte," és a török szövetség gonoszsá-

gát és veszélyeit hangsúlyozta ; mindazáltal tartózkodott a

rendeket Ferdinánd elismerésére világos szavakkal felhívni. ')

A pápai követ idejekorán indult ugyan útnak. Azonban,

miután a király magát a berenhidai gylés meghiüsítására

határozta el, sem , sem a császár követei nem utaztak Beren-

hidára.

Ezalatt Ferdinánd magyarországi tanácsosai mindent

megtettek, hogy a kitzött czélt elérjék. Leginkább azon ura-

kat igyekeztek megnyerni, kik a nemességre irányadó bef'<»-

lyással birtak, s emiatt ezekkel értekezletet kívántak tartani.

Thurzó Elek országbíró már február elején egy udvari emberét

Varasdra küldötte, hol Pf'kry La^os menyegzjéu nagyszáiin'i

furak jöttek össze; többi között: StUtfol- (rijörinj pécsi püspök,

Battyámji Ferencé, Török Fái, Majláth Istváu. *) Ezeket a

királyi tanácsosok nevében felkérte, hogy velük februárban a

Csallóközben találkozzanak. ')

De ezek, bár készeknek nyilatkoztak a tanácsosokkal talál-

kozni, az általuk kijelölt helyet és napot nem fogadták el, s v

helyett Pápát és márczius 8-át jelölteTc ki. *) Ezt ismét a taná-

') Burgio Antal fSnnebb idézett levelében úja Ferdinándnak :

„Brevia duo ad conventum Hungaricuni, sünt secundum duas copiaa

annexas, alia brevia credentialia portat ad Maiestateni Vestram et

ad Caesaream. Aliiid Brevo in forma patenti portat simpliciter ad

onines Reges, et principes , et alios : et hoc factuin est , ne Papa

scribat Waywodae tanquant Regi Hungáriáé , et tamen si opas sit

loqui cum Waywoda , et ita videretur Maiestati vestrae , quod sub

illó Brevi generáli habeat credentiam. Si potuissent illa duo Brevia

ad Conventum Hungaricum haberi in meliori forma, fuisKent babita

;

visum fit Sanctitati Suae et Caesareis , ita sufficere." Buchholte.

IX. 105.1. A magyar rendekhez intézett két pápai irat egykorú máso-

lata a bécsi t. levéltiirban.

') Ezek és Pekry Li^jos írtilk alá a Thurzihoz intézett váhiszt.

') Thurzó hli-V Semptérl február IG-án íijii u királynak :

.,Spenunu8, quod iul peticionem nostram
,

pars inaior istonim procc-

rum in insula futura feria quarta nobiscuni convenerit." l-i-..l. •;;. a

bécsi t. levt.

*) Február 13-án V»u-ii«don kelt , a fbnnebb megnevczrtt liiit

fúr ált:U aláírt, válaszuk eredetge u bécsi t. luvt.
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csosok nem fogadták el ; mert attól tartottak, hogy e talál-

kozás helye és idpontja közel lévén a gylés helyéhez és

idejéhez, könnyen kényszeríttethetnek, hogy akaratjuk ellen

is, a gylésen megjelenjenek. ^) Ekként a találkozás elmaradt.

Hasonlag hajótörést szenvedtek igyekezeteik, hogy Török

Bálintot és Bakics Pált a gylésen való megjelenéstl vissza-

tartsák ; mert ezek kijelentették, hogy ezer fegyveres kísére-

tében fognak oda menni, st másokat is reábirtak példájuk

követésére. ^)

Míg Ferdinánd tanácsosai ezen irányban mködtek,
János király nem ellenezte a berenhidai gylés megtartását

;

st a kenései rendek által küldött követnek kijelentette, hogy

Berenhidán bebizonyítandja, miszerint, ha a magyarok egyér-

telmüleg hozzá csatlakoznak, a töröktl visszaszerzi a Száván

innen fekv véghelyeket. **) Híveinek tehát megengedte, hogy

a gylésen megjelenjenek, oly kikötéssel, hogy ott mit sem

fognak határozni, a fegyverszünet és a neki tett hségi eskü

sérelmére. *) Reméllette, és e remény nem volt teljesen alapta-

') Thurzó Elek február 20-án írja a királynak : „Erat nobis

spes . . . conveniendum cum authoribus conventicularum in aliquo

loco. Ilii tamen noluerunt nobispum convenire ante Dominicam
Oculi, hoc est ad Papám, isto vaframento, ut cum esset in propinquo

et locus diete , et ipsa conventicula Berenhydensis , velle , nolle,

cogeremur ire cum eis ad locum."

^) Thurzó Elek Semptérl február 29., márczius 5. és 7-én tett

jelentést Ferdinándnak a két fúrral folytatott alkudozásairól. Az
utolsó levélben írja : „Coegit Dominus Valentinus Therek hunc

Comitatum , et pocipres et delectos nobiles ire ad hunc Conventum
Berenhidensem

,
quum alioquin contra mandátum Majestatis non

erant ituri."

•') Ezt híresztelte a Kenésérl János királyhoz küldött Heder-

vári, miként Thurzó Elek márczius 7-én Ferdinándnak jelenti. A
levél eredetije a bécsi t. levéltárban.

*) Nádasdy Tamás márczius 9-én Budáról írja Bakics Pálnak :

„Licet Sua Majestas (János) indigebat presentia et opera mea, tamen
ex quo promisi interessé . . . diete in Berenhida celebrande , impe-

travi a Sua Majestate , ut me ad dietam ire permitteret . . . Ea
tamen condicionc a Sua Majestate dimissus sum , nequid in dicta

diéta agerem, quod essfet contra inducias et juramentum Sue Maje-

statis." A levél eredetije a bécsi t. levt.
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lan hogy a gylés reá nézve kedvezen fog fejldni. ') Nem
kevéssé meglep ezekután, hogy míg a berenhidai gylést ellen-

z Ferdinánd király pártjáról számos urak és nemesek jelentek

me2 ott ; ") János király elkel hívei közül Berenhidán alig

jelent meg más valaki, mint Nádasdif Tamás, kit hiztoaává

rendelt. ')

A gylés , mely márczius 1 2-kén nyittatott meg, csak

rövid ideig tartott.

A kenései gylésnek Ferdinánd és János királyokhoz kül-

dött követei elterjesztették jelentésüket. Eszerint Ferdinánd

ígéri, hogy fegyverrel fogja megvédelmezni az országot ; János

király pedig ajánlkozik, hogy beliés eszközökkel biztosítandja

fenmaradását. Ferdinánd hívei, kik többségben valának, kivit-

ték, hogy a rendek elhatározásukat a királyi trón ügyében,

ismét elhalasztották, és pedig szent György napjáig ; hogy a

király által kihirdetett országgylésen a nemzet meggyzd-
hessék, vájjon Ferdinánd képes és kész-e igéretét teljesíteni.*)

A gylés tehát eredmény nélkül oszlott szét.

') Thurzú I'li'l' fobniár 8-jín íija : „Qiiod kí ex cprtis indiciii*

liceat animos multorum coliigere, videntur in piutos JohannÍH múl-

túm esse inclinati . . . (Johannes) sperat se vocandura ad conventum
i«tum in Berenhida, communi omnium asaensu. In summa, omnia
sünt- hic in plena desperacione." Ugyanaz február 11-én: „Johannes

expectat eventum futuri conuentus in Berenlnda, non ignarus, quod
pauci sint, qui non desperarent, de rebus Majestiitis V estre, et in

partes suas videntur inclinasse . . : Ex parte adversarii nichil omit-

titur ad avellendoa subditos fideles Miyeatatis Vestro." Ugyanaz február

20-án : „Vereor, quod diabolus intrauit in cor aliquorum, qui nescio

quas prefecturiw et commodaambiunt, et credunt Mjyestatem Vestrani

jam omnino nihil posse."

*) nmrzó Hck márczius 10-én írja : „Ad c[uam (dietam) férnie

omnes pociores subditorum Majestatis Vestre . . . profecti."

•') 'n»trzó KleV márczius 17-én jelenti Ferdinándnak : „Pauci

affuerunt ... Ex .Johannistis praeter Niulasdi nuUus prarcipuus." —
János királynak l32. február h'-án Nádiu«dy Tannls részére kiállított

megbíz()levele , eredetiben a budai m. k. kamarai levélt-árban.

*) Thurzó Elek márczius 17-én jelenti: „Acccepi hac ipsa

hóra Conventum Berenhidensem esse solutum, in quo et pauci affu-

erunt . . . Cum Mtas V. defensionem huic Regno polliceatur, Johan-

noH ver per média pacis Regnum hoc numutencrt' velle proiuittiit,

res est diíata íid festum d. tíeorgii."
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XIX.

Ferdinánd király pozsonyi országgylése 1532. Apríl 2-án.

Azon siker daczára, melyet Ferdinánd politikája, a kené-

sei és berenhidai gylések eredménytelen feloszlása által,

kivívott, a helyzet mindenekfelett válságos volt. Legbensbb

hívei sem titkolták eltte, hogy ha végre tényleg nem nyújt

védelmet az országnak , nem orvosolja a sérelmeket , nem

elégíti ki a nemzet jogos igényeit: a magyar koronát elveszti.

Miután ekként, a fenyeget veszély elhárítására, positív

tényeket kellett felmutatnia , Regensburgból, 1532. márczius

10-én kelt levelei által, Esztergomba, szent György napjára

országgylést hirdetett ; ígérvén, hogy itt, a birodalmi gylé-

sen Magyarország részére kieszközlött segélyrl személyesen

fog jelentést tenni. ^)

Ezen elhatározása kedvez hatást gyakorolt a magyar

rendekre, kik most biztosan hitték, hogy az annyiszor ismételt

királyi ígéretek valsulásának küszöbén állanak.

Azonban Ferdinánd már néhány héttel utóbb lemondott

szándékáról, az országgylésen személyesen jelenni meg; való-

színleg azért, mert a német birodalom gylésén nem sikerült

kieszközölnie az óhajtott segélyt. Ungnad András bárót

és Beck Márkot nevezte biztosaivá , kiknek kötelességükké

tette, hogy az országgylésen tartandó eladásukban, t elma-

radása miatt mentsék ki ; hangsúlyozva, hogy egyedül azon

oknál fogva maradt még tovább is a birodalmi gylésen, mert

') A frendekhez és a megyékhez — melyeknek nemességét

„viritim" hívja meg — intézett meghívólevél fogalmazata a bécsi t.

lovt. lígy eredeti példány Pozsony város levéltárában.
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lehetleg nagy segélyt igyekezik kieszközölni ; hogy ezatán a

rendeket a királyuk és a kereszténység iránt tartozó köteles-

ségeikre figyelmeztessék, és oly határozatoktól óvják, melyek-

nek következtében, bár ideig óráig kikerülnék a török kegyet-

lenségeit, utóbb állandón magukra vonák zsarnok uralmát,

és a keresztény népeket is ellenségeikké tennék; míg ellenben,

ha oly magatartást követnek, amelyet a király iránti tekintet

és hazájuk java követel, Isten jutalmát, a keresztény népek

tiszteletét, királyuk kegyelmét fogják maguknak biztosítani.

A biztosok felhatalmaztattak a Jánospártiakkal alkudo-

zásba bocsátkozni, s általában mindent megtenni , hogy az

egész nemzet egyértelmüleg Ferdinándot királyává fogadja el.

Ua a rendek panaszokat és vádakat hoznának fel a király

ellen, a biztosok igyekezzenek azokat megczáfolni. Adják el,

miként fáradozik, hogy a törökök ellen ers sereget gyjtsön ;

ós biztos reménye van, hogy újabb támadás esetében képes

leend a törököket visszaverni , mit János királytól nem lehet

várni. Békealkudozások utján is nagyobb elnyöket biztosíthat

ö az országnak, mint ellenfele ; e tekintetben kész igénybe

venni a Jánospártiak közremködését is, amennyiben ez reá

és a kereszténységre nézve elnyös lehet. Magával János

királylyal hajlandó volt békealkudozásokat kezdeni ; és a

császár elküldöttek biztosaikat Passauba, de János király

biztosai elmaradtak. Ennek daczára most sem vonakodik, mél-

tányos feltételek alatt, békére lépni. ')

A császár, miként Kenésére és Berenhidára, most Esz-

tergomba is rendelt követeket : Montfórt grófot és Don Pietro

deUa Cava császári tanácsost.

Ezek, a Ferdinánd udvarában készült utasítás értelmé-

ben, hivatva voltak Ferdinánd elmaradását azon kijelentés

által igazolni, hogy a császár tartotta t vissza Regensburg-

ban, miután szükségesnek látta, hogy a birodalmi gylés tanács-

kozásaiban, melyek a török elleni hadjárat tárgyában tartatni

fognak, részt vegyen. Oda kellett mködniök a rendeknél, hogy

azok, kik Ferdinánd pártján állanak, hségükben álliiatato-

') Az 1582. tipríl ll-«'n RonroiiHbiirííban költ uia«(tH8 fo^ilma-

xata a bécsi t. levt.



1532. APRiL '2. 177

sak maradjanak ; az ellenpárt tagjai pedig hozzá csatlakoz-

zanak. ^)

A Berenhidára küldött pápai követ, Hispello Antal jesii

püspök a császári követekhez csatlakozott , hogy velük Esz-

tergomban megjelenjék. ^)

Azonban Ferdinánd késn tudósította magyarországi

tanácsosait afell, hogy nem fog személyesen megjelenni az

esztergomi gylésen. Midn tehát a gylés megnyitására

kitzött határnap közeledett, és sem a királynak, sem a biro-

dalmi segélyhadaknak érkezésérl tudósítások nem jöttek, a

királyi tanácsosok kínos bizonytalanságban voltak a teendk

iránt. „A magyarok — írja Apaffy Miklós — a legnagyobb

várakozzással és biztos reménynyel néznek az országgyíilés és

felséged megjelenése elé. Ha e reményben csalatkoznak,

vagyis ha felséged a kitzött határnapra nem érkezik meg,

és hadert sem küld , higye el felséged , ez ügyére nézve a

legnagyobb mértékben káros leend. ^) Melegen kérem és

ajánlom , ne méltóztassék a kihirdetett gylést kevésbe venni

és elhanyagolni, hanem rendelkezzék akként, hogy szent

György napjára személyesen megjelenjék, vagy ers hadsereget

küldjön le." ")

A magyar tanácsosok csak apríl 18-án vették Ferdinánd

levelét, melyben ket elmaradásáról értesítette, anélkül, hogy

') Az utasítás dátum nélküli fogalmazata a bécsi t. levt.

^) Ferdinánd a k. biztosok utasításában kilátásba helyezi, hogy

a pápai követ is megjelenik a gylésen. És apríl 22-én Regensburg-

ból Máriának írja : „tlz sönt parti trois ambassadeurs du papé , de

lemptreur, et de moy." Géoaynál. Gesandschaft Ferdinands I. an

Szulgman I. 1531—1532. 77. 1.

') „Maiestas Vestra hoc medio attraxit ad se animos omnium

Hungarorum tam fidelium, quam iníidelium, qui summo desiderio ac

spe certissima expectant dietam illám , et presenciam Maiestatis

Vestre; que spes si hac vice eos fefellerit, hoc est si Majestas

Vestra ad illum terminum non venerit, neque expedicionem aliquam

miserit, credat mihi Maiestas Vestra , nullám maiorem et magis

daranosam pestem futuram omnibus rebus Maiestatis Vestre."

*) Apríl 15-én Pozsonyból a királyhoz intézett levele. Eredetije

a bécsi t. levt.

Magyar Országgyfllésck Tört. I, 12



178 PEKIUNÁND KIRÁLY P0Z80NTI ORSZÁaOTrLÉSK.

a hadseregrl említést tenne. „Nekünk — válaszolják azok —
kötelességünk mindent megtenni, mi hatalmunkban áll, azon-

ban nem remélljük, hogy sokan fognak összejönni, miután

felséged ígérte volt, hogy a gylésen személyesen megjelenik,

és mindnyájuknak bemutatja azon hadert, melyet az ország

védelmére összegyjtött. Ha Kaczianer némi hadakkal mo<4Í,

könnyen meggyzhettük volna a rendeket, hogy a többi sereg

is j utána, és felséged azért nem érkezett meg, mert szer-

vezésével van elfoglalva. Most azonban, miután semmit sem

látnak, könnyen azon meggyzdésre jutnak, hogy semmit

sem várhatnak." ')

A helyzetet még nehezebbé tette János király magatar-

tása. Ez ugyanis a rendeket eltiltotta az esztergomi gylésen

való megjelenéstl, ') és ugyanazon napra maga is országgy-

lést hirdetett ; miután pedig híveit felszólította, hogy fegyve-

resen gyülekezzenek , sokan Ferdinánd hívei közül nem me-

részeltek Esztergomba menni , attól tartván, hogy János

király ezalatt birtokaikat elpusztítja, vagy ket visszautazásuk

alkalmával elfogatja. ^) Ekként a kitzött határnapon csak

igen kevesen jelentek meg Esztergomban.

Ily körülmények között a k. biztosok— Ungnád és Beck^

— a pápai és császári követekkel és a magyar tanácsosokkal

Pozsonyban tartott értekezleten, abban állapodtak meg, hogy

a rendeket, amennyire h?het, Pozsonyba fogják gyjteni, s a

') „Parva spos est fre , ut frequentes TM)nveniant ; tuni quod

Mt^estatem Vestram personaliter expectabant, tum quod pollicitn

fuorat sese vires
,

quibus Regnum hoc dcfenderet , ad 'cum diem

conspicicndas omnibus exhibiturani. Si copiae aliquae cum Dominó

Kticzianer venissont
,

persuadere sibi homines potuissont , maiores

Hubsecuturas, et M^estatem Vestram ideo non venisse, quod in expe*

dicione paranda esset occupata. Nunc quum nihil videant, facile sibi

perauadent, nihil esse expcctandum." A tanácsosoknak felteijeszt^sc

Pozsonyból, apríl 18-iin. Eredetye a bécsi t. levt.

*) János királynak 1582. márczius 27-én Zalamegyéhez intézett

levele a budai magy. k. kamarai levéltárban.
**

I A magyar tinácAOSok omlítik pzt , apríl 18-iki felterjoszté-

sUkbou.
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gylést itt tartják meg ; ^) mire ket a király felhatalmazta

volt.^)

A magyar tanácsosok buzgó igyekezetei folytán több

fúr és nemes csakugyan megjelent Pozsonyban. Apríl 27-én

a következk valának együtt

:

Szalaházy Tamás egri püspök,

a fehérvári prépost,

a pozsonyi prépost,

az egri prépost,

a pécsi prépost,

Thurzó Elek országbíró,

Ferencz szentgyörgyi gróf.

Farkas bazini gróf,

Zokoly András temesi fispán,

Zalay János pozsonyi fispán,

Pempflinger István,

Pekry Lajos,

Bánffy Boldizsár,

Réwai Ferencz,

Réwai István,

Nyáry Ferencz,

Czobor Gáspár,

Bethlen Elek erdélyi alvajda,

Fyzesmegyeri Imre k. ügyigazgató,

Hencz Máté,

Kwbiny Lénárd,

Amadé Mihály,

Sybryk Gergely,

Chellev Márton,

r

') A k. biztosok írják : „Anfennglich als Sy erindcrt worden,

das auf den auszgeschribenen Tag zu Grann niemandt crschinnen,

habén Sy sich , mit Rat pabstlicher Heyligkhayt und Kayserlich

Majestiit Oratoresen, auch den Ungarischen Riiten entschlossen , das

so vil Unnderthan orraicht mugenn werden , daselbst hin gen Pres-

purg erfordert werden." Dátum nélküli jelentésük a bécsi t. levt.

^) Az apríl 11-iki utasításban meghagyja nekik, értekezzenek

a pozsonyi magyar tanácsosokkal -, vájjon nem lenne- e czélszerü a

gylést Pozsonyban tartani meg ? s ha igen, felhatalmazta ket arra,

hogy a gylést oda áthelyezhessék.

12*
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Ostrosych Miklós,

Erdewhegy Benedek,

Zay Ferencz,

Konde István,

Derenchény Miklós,

Ostfiy László,

Forgách László,

Aczél Gábor,

Chorba János.

Több vármegye és fúr követeket küldött, és az urak kisé-

retében számos nemes ember jelent meg, kiknek nevei a fön-

nebbi névsorban nem foglaltatnak. *)

Apríl 27-én tartatott az els ülés, melyet a királyi bizto-

sok nyitottak meg. Megbízólevelük bemutatása után, egyikök

a következ eladást tartotta:

Az ország rendéi gyakran kérték a királyt,— így szólott

— hogy országgylést hívjon össze, st többen soraikból ma-

guk merészeltek gyléseket tartani. A király ennekfolytán

Esztergomba hívta ket össze, hová nemcsak , hanem kérésére

a pápa és a császár is küldöttek követeket. Miután azonban e

gylés nem jött létre, ha ebbl az országra kár háromolnék, a

rendeket terheli a felelsség. Magát a királyt fontos okok, az

ország érdekei tartották vissza a birodalmi gylésen. Egyéb-

kint biztosítja a rendeket kegyelmérl és hathatós védelmérl

;

továbbá felhívja, hogy maradjanak hívek, igyekezzenek máso-

kat is pártjára vonni, tegyenek készületeket, hogy vele egyesülve,

a töröknek és János királynak ellenállhassanak, az országot

megvédhessék és a békét megszilárdíthassák.

utána elbb a pápa, majd a császár követe szólott. Mind-

kett buzdította a rendeket, hogy Ferdinándhoz ragaszkodja-

nak, és biztosította, hogy küldik és a keresztény hatalmak

Magyarországot nem fogják elhagyni.

') A k. biztosok lUtal összeállított és F»'rdinAndnak küldOtt

névsor czírae : „Doiuíní Proceres, qui Posoniuin convcnernnt." N3-dry

Ferencz neve mellett áll : „Cum Nobilibus non paucis." Éh a névsor

végén : „Plerique insuper Nobiles electi Comitatuum , et domínorum

servitoroH i't iiuucií." Az irat t'rodotye a bécsi t. levt.
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Másnap, apríl 28-án a rendek, elleges tanácskozás után,

felkeresték a pápa, a császár és a király követeit szállásaikon,

liogy elterjesztéseikre válaszoljanak. ^)

Ok— monda sznoknk— méltányolják ugyan az okokat,

melyek a királyt arra határozták, hogy a gylésen meg ne

jelenjék. Azonban a király sem csodálkozhatik afelett, hogy a

rendek elmaradtak. Ezek mitsem óhajtottak inkább, mint jelen

lenni a gylésen, melyen a király személyesen és szembetnen
volt felmutatandó Ígéreteinek teljesítését, minélfogva a király

hívei mellett az ellenpártból is számosan készültek Esztergomba.

Midn azonban értésükre esett, hogy a király sem személyesen

megjelenni, sem hadakat küldeni nem fog : minden reményrl

lemondva , otthon maradtak, hogy magukat és birtokaikat,

ellenségeik, és az ellenség módjára pusztító királyi hadak ellen

megvédjék. ,,Uraságtok — folytatja — hségre és állhatatos-

ságra intenek minket. Hségünkrl és állhatatosságunkról

tanúskodnak azon számtalan csapások, melyek minket mosta-

náig sújtanak ... És bár szívesen felednk a multat, félünk,

. . . -hogy a török hadak megérkeztével végkép elnyomatunk?

és jövben, sem ö felségének, sem a hazának és a keresztény-

ségnek nem szolgálhatunk. Ha ugyanis felsége védelmünk-

rl kellen gondoskodott volna, régóta látnók hatását. Most

is, bár mindenfell érkeznek hírek, hogy a török császár az

országot megtámadni szándékozik , felsége készületeirl

semmit sem lehet hallani ... A királyi felség legyen meggy-

zdve afell, hogy ha ezen országot meg akarja tartani, hada-

kat kell küldenie, és kimutatni készületeit. Ha ezt megtette

volna, a magyarokat mind megnyeri és az ellenséget elijeszti.

Ha ezt nem teszi, Magyarországot bizonyosan elveszti. Mert

nyíltan kijelentjük Uraságtoknak, hogy ezen országot nem

lehet többé levelek, követek, vagy bármily fényes ígéretek által

megtartani és oltalmazni , hanem csak tettek és hadak segé-

lyével. Mindent elhiszünk és reméllünk, amit nekünk Ígérnek

;

') A k. biztosok jelentésében olvassuk : „Den XXVIII. tag

Április habén dia underthanen jeder parthey Oratorn in yedes her-

berg antwurt gebén, und nemblicli der Kuniglich Maiestat gesanud-

ten anfengelich muntlich, nachmals auch schriftUch,"
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azonban e bizalom nem segített rajiunk ekkoráig, e's nem fog

segíteni ezentúl sem, hacsak az Ígéretek nem mennek teljese-

de'sbe. Ismételve figyelmeztettük már 5 királyi felségét, a mi

kegyelmes urunkat, és most tJraságtoknak újra kinyilatkoz-

tatjuk : ha a török, o felsége hadainak megérkezése eltt nyo-

mul Magyarországba, a magyarok kényszerítve lesznek meg-

hódolni a szultánnak, és 5 felségének nem lesz joga minket

híitlenségröl vádolni. St ha a török hadjárat el is marad, az

ország nem képes tovább kiállani azon szenvedést és nyomort,

melyeket részint belellenségek, részint felsége hadai és szol-

gái okoznak. Egy év alatt felemésztetnék mindnyájunk vagyo-

na, és végpusztulásra jutnánk. A királyi felség az országnak

még két fontos véghelyét bírja: Temesvárt és Szebent; ha ezek

is elesnek, Magyarország és Erdély elveszett ; úgy hogy sem

felsége, sem más uralkodó, e században legalább, többé vissza

nem szerezheti. Többször elterjesztettük ö felségének, leve-

leinkben és küldötteink által, mikép kelljen ezt meggátolni.

Azonban kérelmeinket és javaslatainkat nem hallgatta meg.

És ha felsége nem küld rögtön segélyt, mind Temesvárt mind

Szebent kétségkívül elveszti. Uraságtok adják el tehát ö fel-

ségének az ország bajait , hogy végre egész ervel mködjék
Magyarország megmentésére, melytl a szomszéd országok és

tartományok jóléte, vagy veszedelme függ. Legyen meggy-
zdve, hogy ha késik, Magyarországot és a magyar nemzetet

elveszti. Es mennyire hátrányos lesz az és a császári felség

hírére s érdekeire, az utókor érezni és hirdetni is fogja." ')

A királyi biztosokat nem kevéssé megdöbbentette ezen

erélyes felszólalás. Azon kérdést intézték tehát a magyar taná-

csozokhoz, mikép kelljen a fenyeget veszélyt elhárítani ? Ezek

kijelentették, hogy k nem ismernek más módot, mint ha a ki-

rályjelentékeny hader élén az országban megjelenik; különben

a nemzet kétségkívül elpártol tle. ^)

A királyi biztosok kijelentették, hogy a rendek üzeneteit

') A rendok foltíTJesatésénok eredeti példánya a bécsi t, levt.

*) A k, bÍ7.toflok jelentésében olvassuk : „Schliessen die Rat
dahin, das Sy khain annd«>rn weg wissen , dann das die Kuniglich

Maiestftt mit gefosster hannd khume iinnd das Lonnd wider einneme
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közölni fogják uralkodójukkal; mire az orszggyülés , ismét

minden tényleges eredmény nélkül, szétoszlott. ^)

und besehutze , dann dicsen lasst und verderben sey meniglich im

Lannd lenger zu erleydenn unmuglich."

') Ferdinánd 1532. május r2-én Prágából írja Máriának :

„Quant aux ambassadeurs, que sadicte maieste et moy auions enuoye

en hongrie, ily sönt estoz iusques aux confins. Mais vue que tant

dung couste, que dautre bien peu dhongrois se sönt assemblez pour

leffect de la diete, ilz nont passe plus auant, pour Ic peu dapparence,

quil y auoit de ftiire quelque chose et aussi craingnant, que y entrant

trop Uuant actendu, que les choses nestoient en bonne disposition,

desplaisir ne leur füst fait a leur personnes ; toutesfois ientens bien

austant de toutcs deux parties
,

que si lempreur et moy faisons et

dressons par bon eflfect effort apparant pour resister au turc
,
que

tous se ioindront de nostre couste et recouureray mon royaulme

:

Autrement et quilz ny soient autre chose, que parolles , iay peu

despoir den pouoir ' venir au dessus , mais plustot que unaninement

se ioindront auec lautre." Gévaynál. I. m. 78. 1.
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XX.

János király pesti és budai országgylései 1532-beii.

T.

Jáii08 király a herenhidai gyüles eredménytelen feloszlása

után, értesülvén, hogy Ferdinánd Esztergomba országgylést

hirdetett, nem elégedett meg azzal, hogy annak látogatásától

híveit eltiltotta , ezeket biztosabban visszatartandó , ugyan-

csak szent György napjára maga is összehívta az ország ren-

déit ; a gylés helyéül Pestet tzte ki. ')

Ferdinánd király, ily körülmények között, nem remellette

t<)bbé, hogy az esztergomi gylésen az ellenpárt is megjelenik.

Mindazáltal hn óhajtotta, hogy a pápai és császári kíizben-

járás hatása János király pártjára is kiterjeszkedjék. Emiatt

oda hatott, hogy a pápa és a császár követei a pesti ország-

gylésen is jelen legyenek.

És csakugyan Antal jesii püspök Ferdinánd király kívá-

natára apríl 17-én Regensburgból Pestre utazott. *)

') ^gy látszik, hogy elbb "fíiron kívánta e gylést megtartani

;

vagy egyidöben itt és Pesten szándékozott híveit egybegy^jteni.

Ugyanis Ferdinánd Pozsonyban egybegylt tanácsosai apríl 15-iki

felteijesztésükben íiják : „Acccdit, quod Joannes pro fest diui Oeorgii

in Thwr Convontinn celebraturus est, ad queni quum suos omnes

ultra et citra Tibiscum armatos adcsse jusserit . .
." Eredetbe a

bécsi t. levt. — Ferdinánd apríl 22-én Máriának iija, hogy o Esz-

tergomba hirdetett országgylést és „le vayvoda en a ordonnc une

autre a pest." Oécaynál. Gesandtschaft Ferdiniuids I. an Szuh-jman

I. 15^1— irj32. 77. 1. És a császári követek részére készült utasítás-

ban lill : „Wir auch berichtet sein , das . . . gráf hans von Zyi)s

einen sondem Landtag in Hnngern gen Pesth auf bcschribcnen Sand

Georgen tag ausgeschrieben." Eredeti fogalmazat a bécsi t. leH.

') Campeggío Regensburgból apríl IG. íija Rómába: „U Reve-
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V. Károly követei pedig, Monffort gróf és Don Pietro della

Cava, megbizattak, ^) hogy mihelyt Pozsonyba érkeznek, János

királytól menvédet eszközöljenek ki, hogy a pesti országgy-

lésen megjelenhessenek ; és ha mindkét gylés, az esztergomi

és pesti egyidben tartatnék , Ferdinándéra maguk helyett

mást küldhetnek, de Pesten személyesen kell megjelenniök.

Itt hivatva voltak ugyanazon elterjesztést tenni, mint Eszter-

gomban, és felhívni a rendeket, hogy Ferdinándhoz csatlakozza-

nak, ki hazájuknak nagyobb segélyt, és tartósabb békét képes

biztosítani, mint vetélytársa. ''^)

Azonban a követek nem jelentek meg a pesti gylésen,

attól tartván, hogy János párthívei körében nem lesznek teljes

biztosságban. ^) Egyébkint kétséges, vájjon ezen gylés meg-

tartatott-e ? Kutforrásaink hallgatnak róla.

II.

Az 1532-iki év szi hónapjaiban *) János király Budára

hívta össze az ország rendéit. A nemesek, úgy látszik, elég

rendo Eletto d'Esi e ancora qui , credo partira domane al Racho8,

che sí fa a Pesté, . . . congregato ad instantia del Vayvoda , cosi

volendo questa Maiestá del Re de Romani." A nápolyi Farnese-

levéltárban.

') A császári utasítás Pestre menend követekrl szól, többes-

száinban. Az egyik Montfort, a másikat említi Campeggio említett

levelében : „Dicessi, que la Maiestá Cesarea manda don Pietro della

Cava al prefato Rachos die Pesté." Idézett helyen.

^) A fönnebb, az esztergomi gylésnél , tárgyalt császári utasí-

tás eredeti fogalmazata a bécsi t. levt.

^) Ferdinánd király 1532. május 12-én Prágából Mária király-

nénak írja : „Quant aux ambassadeurs
,
que sadicte maieste et moy

auions enuoye en hongrie , ilz sönt estez iusques aux confins, . . .

mais ilz nont passe plus auant, pour le peu dapparence, quil y auoit

de fairé quelque chose , et aussi craingnant
,
que y entrant trop

auant, actendu que les choses nestoient en bonne disposicion , des-

plaisir ne leur füst fait a leur personnes." Gévaynál , i. m. 78. 1.

*) A hónapot, és napot nem vagyunk képesek meghatározni.

Miután Gritti , ki ezen országgylést megnyitotta , 1532. tavaszán

jöit Magyarországba és 1533. marcziusban ismét távozott, az ország-

gylésnek ezen idközben kellett megtartatni. Szerémy — ki ezen

gylésrl részletesen ír,— az idt, mikor tartatott meg, nem említi.
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számosan jöttek össze; Erdélybl is i»'l»'iit+-k img kö-

vetek. *)

A gjfilést a ferencziek kolostorának egyik teremeben •

Gritti Alajos, mint az ország kormányzója nyitotta meg. Olasz

nyelven tartott megnyitó bef^zedeben eladta, hogy az országot

nagy veszélyek fenyegetik , melyeket egyedül ö maga képes

elhárítani ; a török pártfogásáról biztosíthatja a rendeket, st
a Szeremség visszakapcsolását is kilátásba helyezheti; de

miután Ferdinánd az ország birtokáról nem akar lemondani,

fegyver hatalmával kell t attól megfosztani. Felhívja a ren-

deket, hogy a hadi költségekre adót ajánljanak meg. Egyéb-

kint megnyugtatta ket aziránt, hogy bár maga idegen, az

ország kormányában csak magyarokat fog alkalmazni.

Gritti beszédét Dóczy János tolmácsolta. A rendek köré-

ben élénk visszatetszést szült , hogy a gylölt idegen ragadja

kezeibe az ország kormányát. „A király nem gyermek, —
mondák többen — forduljunk tehát ö hozzá!" Bajoni és

Bekényi Jánoshoz küldettek, hogy megtudják akaratát.

A király, ki kényszerítve volt az általa is gylölt olasz-

nak kegyeit keresni, a rendeket csillapítani igyekezett. „Jl
tudjátok — így szólott a küldöttekhez — mikép szolgáltam

én a hazának. Ti ellenben , bár négyszer esküvel fogadtatok

nekem engedelmességet, ezt nem teljesítettétek. Háromszor

árultak el, és ennek következményeit csak a török pártfogásával

háríthattam el. Már pedig Gritti volt az, ki részünkre meg-

nyerte a törököt ; most tehát, miután kormányzótok, reá

hallgassatok." Vcrhczy is, kihez a rendek tanácsért folyamod-

tak, ugyanazon szellemben válaszolt. ')

Hogy az szi hónapokban tartatott , következtetjük azon körülmény

bdl, hogy Erdélybl ekkor küldettek^ Gritti felhívása folytán Budára

követek. (Lásd a következ jegyzet<>t.)

) A Kultsár Istvánféle krónikában olvassuk: „1532. Grithy

adót kér vala, és sszel a királlyhoz négy követet bocsátanak

Budára; a Maros melll Tamási Ftreticzet, Udvarhellyszékrl Bálint

Gerébet, Csíkból Lázár ImrH, Kezdibl Békés Adoriant." 10. 1. Két-

ségtelen , hogy ózon követ küldés és a. Gritti Altnl tart/>tt budai

gylés összofüggésbon van.

') Szerémtf niunki^a az egyetlen kútforra.- , hk l> a budai ui-

stággylésrl szól. Bár Szeréniy gyakran alaptalan ,
piaczi híreket
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A gylés ezekután megajánlotta a Gritti által kívánt

adót : a nemesek, nemnemesek és egyházak ingó birtokai érté-

kének felerészét. ^)

vett fel munkájába, az mit ezen országgylésrl elbeszél , lényegében

magán viseli a hitelesség jellegét. „Iste dominus gubernátor — írja

többi között — antequam clum abiret iter aduersum Turciam fecerat

congregacionem magnam in Bude inter Hungaros optimates et inter

nobilibus Comitatum et ignobilibus. Quodcumque venissent , locum

deputauerant in claustro Sancti Joannis Batiste. Et inter regnicola-

rum intrauit , et cum eo vicegubernator Docy' Janus. Erigerat se

inter Regnicolas Hungarie, et dicebat opinionem suam sic , ac desi-

derium cordis sui : „Audiat dilecciones vestras , videtis vestrum in

dies periculum venientem super vos seorso et deorso. Ego habeo

tantum virtutem potestati niee
,
quod ad futurum , Deo adiuuante,

edomare possum eos. Precipue quidem Cesarem Thurcarum leuiter,

quamdiu viuet et regnat cum filiis suis , et post decessum eorum

eritis in magna tranquillitate. Quia vobis non érit necesse bellicandi,

et insulam regionis Sirmiensis deliberabo vobis. Et deorso hostem

nostrum Regem Ferdinandum volo edomere cum vii propriis meis.

Ecce videtis domini mei Hungari
,
quod ego non habeo , et neque

habere volo alios in seruitutem vestrarum , solummodo Hungaros,

quod si quis ex vestrum cogitaret falsam mihi proposicionem coram

magnatibus vestris. Quia jam quod suscepi onus vestrum gerendi ac

curam maximam de hac re predicto ; sine expensa nil possumus

facere," Et iste verba domini gubernatoris erat Joannes Docy inter-

pres ; et juxta ipsum semper astabat quasi Satan . . . Contra pro-

posicionem iam dicti gubernatoris nostri Gritti, hic rumor incitata

erat in regnicolis. Qui dicebant
,
quod demum non perfectum. (?)

Qui autem dicebant : „Quod non esset durabilis in promissione sua,

quia est aliena gens
;
quomodo nobis esset fidelis ?" et sic de sin-

gulis diversimode parabolabantur , ac demum non potuerunt quid-

quam facere, velle noUo hoc postet quid vult. Alii dicebant : ,,Quod

regem nos habemus ; non est puer, sed maturus homo; ergo verta-

mus ad eum. Quid vult Rex ; quod si oportet ei obedire aut non ;

quia super nos petit respon." Et ad Regem miserunt duos legatos

unum Baijom Benche, (alium) Bekeny Benche ex nobilibus."

') „Nil aliud, non multum — kívánt Gritti , folytatja Szerémy
— sed exceptis magnatibus nobiles, et ignobiles, ac ecclesiam eciam

;

quilibet prenotatimedientemrebus suis, utpatet de auro, de argento,

de pecudibus , de quibus que sub se habét. Et iste sit exigator

vicecomes quilibet de comitatu suo • , . Et post congregacionem

absolutara, quemadmodum descripserat, itainceperat exigere." 316. 1.
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XXI.

£rdélyi gylések 1531-15:U.

I.

1531. elejéu Szeben, Hunyad, Viugart es Fogaras kivé-

telével, egész Erdély János királynak hódolt. Ezen helyek

között Szeben bírt legnagyobb fontossággal ; de egyszersmind

legersebb ellenállást fejtett ki. János király, 1531. január

20-án kényszerítve látta magát három havi fegyverszünetet

kötni a város lakóival.

Ennek tartania alatt ert gyjtött , hogy utóbb az ostro-

mot sikerrel megindíthassa. Evégbl marczius havában Med-

gyesen országgylést tartott, hol a székelyek 1500 fegyverest

és némi pénzsegélyt ajánlottak meg. ')

n.

Jmiús király 1531. július els napjaiban Mcdijycsen, hol

személyesen jelen volt, ismét tartott gylést. ") Ezen év végén

') MydonitiB , a Ferdinándpárti erdélyiek követe 1531. apríl

11-én Bécsbl íija Ferdinándnak: „Joannes Vayvoda fit in Mcgícs

. . . Comitia ciim Siculis ct Soxonibus celebravit, in oum íinem, ut

Cibinienses obsidoret. Siculi obtulorunt aliquani Bummam pccunia"

rum ot 15(»0 niilites pro auxilio." Kredotye a bécsi t. lovt.

*) Benk, János királynak egy 1531-iki június 8>án kelt okle-

velébl a következ helyet idézi : „Nosque una oum univcrsis Reg-

nicolis, videlicet Nobilibus, Siculis trium generum, et SaxonibuH in

dicta Cong^egatione generáli (Mcdgyesini habita) existontibus, híg ct

taliter sententionalitcr et judiciuliter decrevimus, quod noquaquani

ipsa Scdes Ss. Miklósvára autefatae Sedi Sepsi annecti i>088it, vei

aliquo juro oidem snbjacorp debeat, sed solius libertate, quam habe-

ret, perdurare deberet." (Milkovia. II. 127. l.)
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szintén tartatott Erdélyben gylés , a melyrl azonban köze-

lebbi részleteket nem ismerünk. ^)

m.

Gritti Alajos, kit János király Magyarország kormány-

zójává nevezett, 1532. július l4-ére Vizahiára gylést hir-

detett ^), a melyrl azonban részleteket nem ismerünk.

IV.

János király az erdélyi rendeket, 1533 február 23-án

Budáról kelt levelei által, márczius lO-én Medgyesen tartandó

gylésre hívta meg, hová Pöstyény Gergely országbírót ren-

delte biztosává. A meghívólevél csak általános kifejezéssel

„az ország súlyos szükségeit" említi mint a gylés összehí-

vásának okát. ^) Egyébkint a gylés lefolyásáról semmit sem

tudunk.

V.

Ugyanazon év szeptember havában Ferdinánd erdélyi

hívei kísérletet akartak tenni János király hatalmának meg-
ingatására, s e végbl gylést szándékoztak hirdetni. Tervüket

Gerendi Miklós erdélyi püspök által bejelentették Ferdinánd-

nak. Ez azonban nem helyeselte azt, s nem tartotta az id-

') Ezen gylésrl az egyetlen adatot Herherstein és Beck k.

biztosok 1532. január 11-iki, Ferdinánd királyhoz intézett levelében,

bírjuk. Elbeszélvén, hogy a bajor fejedelem követe járt János király-

nál, ki öt biztosítá , hogy Ferdinánd a német birodalomból segélyt

nem várhat, hozzáteszi : „Solches sey nit allain auf dem gehaltnen

Conuent (Kenésén), sonndern auch in Síbenburghen auf ainem Lannd-

tag, den der Janusch nculicli daselhst gehaltn , fürgetragen worden."

A levél eredetije a bécsi t. levt.

^) Kvári László. Erdély Történ. III. 35. 1.

'' A Brassó városához intézett meghívólevél eredetije a város

levéltárában.
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pontot alkalmasnak ellenséges fellépésre, miután épen ezidoben,

a Konstantinápolyban megkezdett belceallmdozások kedvez

eredményt Ígértek. Emiatt a király felhívta Thurzó Elek

országbírót és Szalaházy magyar caneellúrt, hogy befolyásuk-

kal az erdélyi gylés megtartását megakadályozni igyekez-

zenek. ')

VI.

A szultán 1534 elején (irifti Alajost Magyarországba

küldötte, hogy itt a két ellenkirály között a békét létrehozza,

títját Erdélyen át vette. Ide elre küldötte fiát Antalt. Ez

apríl 6-án Tordára érkezett s Dczy János kincstárnok által

összehívatta az erdélyi rendeket, kikkel atyjának fogadtatása

iránt tanácskozott. E gylésen a rendek Küu (jíotthárdot Er-

dély fkapitányává választották. *)

vn.

1534, május második felében az erdélyi rendek Kolozsvárt

készültek gy illést tartani, hogy itt Laszky Jeromosnak, a János

király által kinevezett vajdának hódolatnkat niuta.ssák be.

Vájjon megtartatott-e a gylés, nem tudjuk niftrliiitároziii. ")

') Az 1533. szeptember 9-én Thurzó Klekhez intézett k. r»'n-

delet eredeti fogalmazata a bécsi t. levélt.

') Tarvisini Museo Ágoston, Gritti Antalnak kísérje, naplójá-

ban Írja : „Secunda die Pasche . . . Tordam . . . pervenimus. Hic

X. aut XII. diebus, aut forte XV. commorati sumus , ex quo D.

Dozzi ct D. Ant. Dietam cum Transyluanis habuerunt pro aduentu

Dni Gubernatoris, cui interfuerunt principales ac praecipui proceres

Transylvani. Qui tandem inter se crearunt unum Capitaneum pro

Transylviinie rcpnblica
, qui fit I). Gottardus Chun ,

quibusdam

conditionibus ct stipendio adjectis." Kiadta <• najd^t Narjtj Iván.

Magyar Történelmi Tár. III. 64. 1.

•) Liwzky János 1534. mt^us 22-én K- i.nl.r il jelenti a len-

gyel cancellárnak, hogy bátyjától m^jus ll-« n 1\ 1 /.svár közelében

írt levelet vett, „cui — gymond — ordines omnes Transylvanienses

miserunt rursus obviam virum inter ipsos non postremi nominis, de

ipsius ad se adventu gratulandum, sed ad ipsum ad Coloswor omnos
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vm.

Gritti Alajos erszakos fellépése Erdélyben, majd megöle-

tése 1534 szeptember végnapjaiban, komoly zavarokat idézett

el, és János király koronáját is veszélybe ejtette. Ez ennek

következtében személyesen készült Erdélybe utazni, és október

18-ára Tordára gjiiíést hirdetett, ^) melynek határnapját utóbb

tiz líappal késbbre halasztotta. *)

A gylés október 28-án tartatott meg. János király itt,

a rendek kívánságának engedve, Majláth Istvánt nevezte vaj-

dává, ki Gritti megöletése miatt nagy tekintélynek és népsze-

rségnek örvendett. ^) A gylés Tomori Miklóst, Lázár Jánost

és Hegyes Mihályt az, állhatatosan Ferdinándhoz ragaszkodó

szebeniekhez követségbe küldötte, hogy azokat felhívja, misze-

rint János királynak hódoljanak meg. Azonban e felhívás

ekkor eredménytelen maradt.

conventuros, et pro debito oíficioque suo ipsum tamquam voievodam

esse excejoturos." (Az „Acta Tomiciana" kiadatlan IX. kötetében , a

pétervári cs. könyvtárban.)

') A. Brassó városához intézett meghívólevél eredetye a város

levéltárában.

^) Wese lundeni érsek 1534. november 3-án Bécsbl V. Károly-

nak jelenti : „Transylvani statuerunt vayuode locum et tempus

conueniendi et celebrandi dietam
,

presente populo , ut moris est

patrie; wayuoda ver et locum pro arbitrio mutauit et alium elegit,

similiter et tempus prorogavit." (Brüsseli Okmánytár. I. 226. 1.) —
Laszky János iDcdig a lengyel cancellárnak írja: „Indicta sünt ad

fcstum Simonis et Jude comitia in Hermerschtat." (Acta Tomiciana.)

'*) A Kulcsár-féle krónikában olvassuk : „János király bejöve

szent Simon apostol napján, Thordán gylést hirdete mind as; három

nemzetnek és a vajdaságot Mayláthnak adá." 11. 1.
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xxn.

Horvát- és iótországi gylések 1531-1534.

I.

A horvátországi rendek az 1530-ik év február havában

tartott gyüle'sük *) után, még ugyanazon év június 4-én ') és

karácsony ünnepein is tartottak gyléseket Varasdon, hová

Batthyáni Ferencz hívta ket össze. A tanácskozmányok

eredményérl csak annyit tudunk, hogy némi adt ajánlottak

meg Ferdinánd királynak. ')

') L. fönnebb a 297. lapon.

') BatÜiyáni Ferencz Kaizianer János k. fkapitánynak 1530.

májUB 30-án Groben várából írja : „Celebrabimus die sabbati venturo

Varasdini quandani Diaetam
,
quae de necessitiite erat celebranda,

quaui tribufl diebus pcrficiemus post sese sequentibus." KevcMich.

De regno Dalmatiae ,. Croatiac et Slavoniae uotitiac praeliminarcB.

356. 1.

') Torquatm János corbaviai gróf 1531. június 17-én Növi-

gradból Kaizianer Jiinoanak írja : „Audiuimus Dominum Ungnadium

ct plures . . . conqucri, qualiter nos aliquas taxas scu dicos illicitaa

super regnum Suae M^jestatis imposuiraus . . . Ipsi soli rcgnicolae

deputauerunt fostis natalitiis , ut quod est intra Calopuni et Sauain

a quolibet jobagione dare dcbeant . . . Üuiu Congregatio Varasdini

erat, dominos ot regnicolas D. Franciscus de Uatthyan, et nos ac D.

Ludouicus Pekry exorauimus, ut aliquo subsidio nos prouiderent;

quia vidimuB, ut regia mi^jestas pluribus negotiis nobis pro nunc

prouidere non possit. Ipsi omnes beneuole omnibus nobis tribuH,

secundum antiquum regestrum de quolibet fumo per unum florenuui

promiserunt." Kerchelich. i. m. 54G. 1.
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II.

1531. július 18-án a horvátországi rendek ismét tartottak

— hol , nem tudjuk — gylést , melybl Uteratus Mártont

Ferdinánd királyhoz követül küldöttek.

Általa aggodalmaikat tolmácsolták, amiatt, hogy a János

királylyal kötött fegyverszünet oklevelében Horvátország

nincs névszerint megemlítve, minélfogva attól tartottak,

hogy a fegyverszünet elnyeibl ki lesznek zárva. Emellett

ujolag sürgették a tett hadiszolgálataikért járó díj kifizetését.^)

A király sietett ket megnyugtatni, azon kijelentéssel,

hogy miután a fegyverszünet összes birtokaira és alattvalóira

terjeszkedik ki, Horvátország és lakói természetesen bele van-

nak foglalva. A fizetéseket illetleg tudatta , hogy biztosai

Lörincz napján megjelennek körükben, hogy a számadásokat

elkészítsék és kiegyenlítsék. *)

m. '

Gorbáviai János gróf horvátországi bán 1531 nyarán

kimúlt. Ferdinánd király nem töltötte be az ekként megürült

báni méltóságot, hanem Ttiszhanicki András knini püspököt,

ugyanazon év augusztus 27-én báni helytartóvá nevezte. *)

Ez azonnal összehívta a horvátországi rendeket. Azonban

a hatalmasabb urak nem jelentek meg, és vonakodtak meg-

hajolni a báni helytartó tekintélye eltt, kinek kineveztetésé-

ben, illetleg a báni méltóság be nem töltésében, sérelmet

láttak. A rendek emiatt azon kérelemmel fordultak a királyhoz,

hogy olyan helytartót küldjön hozzájuk, ki képes legyen az

ellenszegülket megtörni. Egyúttal eladták panaszaikat a

török hadak pusztításai és némely magán sérelmek miatt, me-

lyeknek megszüntetését kérték. *)

') A felirat nem ismeretes. Tartalmát a k. leirat ismerteti.

^) Az 1531. augusztus 8-án Linczben kelt leirat fogalmazata a

bécsi t. levt.

") Közli Kerchelich. i. m. 338. 1.

*) A horvátországi rendek dátum nélküli felterjesztésének ere-

deti fogalmazata a bécsi t. levéltárban. (Rz az 1535-ik évi iratok

Magyar Orszájígylésok Tört. I. 13
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IV.

Ferdinánd király 1532 nyarán Josefirh Ferenr.z /ongi

püspököt Horvátországba küldötte, hogy ott pártját a hség-

ben megersíteni, s azokat, kik János királyhoz csatlakoztak,

ettl elvonni igyekezzék, és a felmerült viszályokat lecsil-

lapítsa. ')

A püspök a horvátországi rendeket augusztus 24-re Kla-

dnsára hívta egybe. Bemutatta V. Károly és Ferdinánd leveleit,

melyeknek átadásával megbizatott , és elterjesztette a király

kívánatait.

Megjelenése kedvez hatást gyakorolt a rendek hangu-

latára. „Ha a püápök úr — írják azok — épen alkalmas id-

ben , a viszályok zivatarainak közepette , nem jelenik meg

körünkben ; ha jelenléte és tapintata által a közöttünk kelet-

kezett visszavonásokat és egyenetlenségeket meg nem szün-

teti : ezen szerencsétlen tartományt nagy veszedelem érhette

volna." -)

A püspök kevéssel utóbb még egy második gy illést is

tartott. ")

közé van helyezve; azonban tartalma, és kQlOnOsen :izon körülnn'-ny,

bog)' Corbáviai János mint nem rég elhunyt, és idsb Zrínyi Mikh')8

mint él említtetik, kétség^lenné teszi, hogy 1531-ben szerkenztetett.)

*) Frangepán György 1533. július 25-én Czettinbl, a királynak

írja : „Accepi literos Vestre M^estatis, in quibus continebatur, quod

duni anno superiori Franciscum Jozephyth Episcopum Segnicnsem,

ut fidelcfl subditOB in obedientia confinuaret , rebelles ver , si qui

foront, in partém Sacre Vestre Majestatis adducere conaretur . .
.*'

Eredetye a bécsi t. levt.

') A horvátországi rendeknek 1532. angusztus 24-én a k. can*

cellárhoz intézett irata a bécsi t. levt.

*) Frangepán György fönnebb idézett levelében írja : „Majesta-

tem Vestram veraciter reddo certiorem
, quod dum anno superiore,

prefiitus Domiaus Episcopus , ex parte Vestre Miyjestatis , ad hoc

Rcgnum nostrum Croacie venisset, bitUs Congregacionibun suin , una

cum aliis Dominís semper interfui ; . . . sed tam publice, quam
priváté semper pro suo posse nos monuit et animavit ad Vestre

MiyestatÍH servicia." Eredetije a bécsi t. levt.
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V.

Ferdinánd Jozefich eljárásával nem volt megelégedve.

Ellenségei ugyanis bevádolták t, iiogy az általa tartott gy-
léseken János király érdekében mködött.

Ferdinánd emiatt a horvát- és ttországi rendeknek 1533.

június 8-ára Zágrábba gylést hirdetett, és biztosokat rendelt

— az egyik Keglevich Péter volt,— kik a tárgyalásokat vezes-

sék és a zengi püspök htlensége iránt nyomozásokat eszkö-

zöljenek ^) A püspököt is felhívta, hogy a gylésen jelenjék

meg. Ez ártatlanságát hangsúlyozva , késznek nyilatkozott

engedelmeskedni ; de költségért folyamodott , hogy a gy-
lésre utazhassék és a védelmére szükséges intézkedéseket

megtehesse; egyúttal óhajtotta, hogy a király mindazon urak-

hoz és nemesekhez, kik a gylésen nem fognak megjelenni,

nyilt rendeletet állítson ki, mely által köteteleztessenek az

ellene emelt vád tárgyában Írásban nyilatkozni. ") A király az

utóbbi óhajtásnak eleget tett. "*)

A gylés csak június 24-én tartatott meg, Keglevich Péter

elnöklete alatt. Mindenekeltt felolvastatott a királyi levél,

melyben a rendek felhivatnak, hogy a zengi püspök ellen emelt

vád alapossága vagy alaptalansága iránt nyilatkozzanak. Ez-

után felállott maga Jozefich Ferenci zengi püspök, és három-

') A királyi biztosok egyikéhez intézett levelet Pray Kollár

kézirataiból közli. Annales. V. 263. 1.

^) A zengi püspök a királyhoz intézett , dátum nélküli levelé-

ben írja: „Heri habui responsum a S. M. V. . . . ,
qualiter S. M. V.

dedisset commissionem suis commissariis, ut ad dietam, que in regno

Croatie celebrabitur, a statibus eius regni inquirant de negotiis et

loquelis meis; et ut ergo interessé et ibidem comparere tenear, quod

quam libentissime faciam. S. tamen M. V. dignetur mihi de neces-

sariis prouidere expensis . . . nam aliter S. M. nec diete interessé,

nec manere, nec aliquo ire possum . . . Preterea S. M., quia plures

domini et nobiles interfuerunt tunc , etiam ex hungaris, cum M. V.

nunctium agerem, qui huius diete non intererunt , multi etiam de

regno . . . non solent personaliter venire , sed aliquem ex suis

mittere . .
." Eredetije a bécsi ca. és k. titkos levéltárban.

'') A királyi rendelet fogalmazata , a püspök fönnebb idézett

levelének hátlapjára van írva.

13*
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szór egymásután kérdést intézett a jelenlevkhöz : vájjon van-e

tudomásuk arról, hogy akként járt el, mint a királynál vádol-

ják ? Blágay István nyilatkozott legelbb, de kitérleg. Ennek-

folytán a püspök felszólította Keglevich Pétert, hogy intse a

rendeket határozott nyilatkozásra. Keglevich megtette ezt.

Szavait hosszas hallgatás követte, melyet végre Pysarh György

zágrábraegyei szolgabíró szakított meg. „Én, püspök uram

— így szólott — semmi rosszat nem tudok uraságod felöl."

És senki sem találkozott, ki ellenmondott volna. Mire az

urak és nemesek Írásbeli bizonyítványokat állítottak ki a

püspök ártatatlanságnról , s azokat megküldötték a király-

nak. »)

VI.

1533. szeptember 8-án a tótországi rendek ismét gylést

tartottak Zágrábban. Innen feliratot intéztek Ferdinándhoz,

kinek figyelmét felhívták János király tevékenységére, melyet

a tótországi rendek raegnyeré.se. körül kifejt, és azon zaklatá-

sokra, melyeknek az 6 részérl Ferdinánd hívei ki vannak téve.

Ferdinánd szeptember 25-ikén kelt válasziratában kiemelte,

hogy a török szultánnal folyamatban lev békealkudozások

visszatartják ugyan öt az ellen.séges fellépéstl; mindazáltal

mindent megteend, mi híveinek védelmére szükséges, és már

is utasította Katzianer János fkapitányt , hogy a megfelel

intézkedéseket tegye meg. ")

VII.

Ugyanazon év (1533) október 11-én Thoposikán gyltek

egybe a horvátországi rendek, és Ferdinánd királyhoz intéaett

elterjesztésükben panaszt emeltek, egy Rusnovich Péter nev
horvátországi nemes hatalmaskodásai ellen, felkérvén a királyt^

hogy ezeknek megszüntetésérl gondoskodjék. ')

') Keglevich Péternek és másoknak a gylésrl sEló, a király-

hoz intézett jelentéseibl készült kivonat, a bécsi cs. és k. titkos

levéltárban.

') A k. válaszirat eredeti fogalmazata a bécsi cs. és k. titkos

levéltárban.

') A felirat eredetije a bécsi cs. és k. titkos levéltilrban.
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VIII.

Az 1534-ik évben a horvátországi rendek két gylést

tartottak. Az egyiket november 30-an Rippach várában, hová

Keglevich Péter hívta ket össze, hogy velük ezen vár erdít-

ményeinek helyreállítása tárgyában tanácskozzék. ^) Ezek

értesülvén, hogy az nevükben, bizonyos urak azon kére-

lemmel fordultak Ferdinánd királyhoz, engedné meg, hogy a

horvátországi rendek maguk, saját kebelükbl választhassanak

bánt ; ^) siettek a királyt biztosítani, hogy ez tudtuk és meg-

hatalmazásuk nélkül történt, és hogy k bizalommal várják a

királytól a báni méltóság betöltését. ''^)

IX.

Az év utolsó na]^yán Zágrábban gyltek össze a horvátor-

szági rendek, és Zimych Györgyöt küldöttek követségbe Fer-

dinándhoz, hogy kérelmeiket és panaszaikat a trón zsámolyá-

nál tolmácsolja. *)

') Keglevich Péter 1534. november 30-án Rippach várából írja

Ferdinándnak : „Hysce diebus, quibus jam hic in seruicio V. Mtis in

ciuitate eiusdem Ryppach . . . pro fortificanda et munienda ipsa

civitate . . . cum fidelibus V. Mtis videlicet universitate nobilium

eiusdem regni, fuerim . .
." Eredetije ugyanott.

-) Corbáviai János grófnak 1531 nyarán bekövetkezett halála

óta a báni méltóság üresedésben volt.

^) A horvátországi rendek 1534. november 30-án kelt felter-

jesztésének eredetije a bécsi t. levt-

*) A deczember 31-én kelt irat, melyben a királyt Zimych kül-

detésérl értesítik, a bécsi cs. és k. t. levéltárban.
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xxni.

A iiagyszoiiibaii és pozsonyi országgylések 1535-ben.

I.

Ferdinánd király, az 1532-ik év szent György napján

tartott pozsonyi országgylés eredménytelen feloszlása után,

három éven át nem hívta össze az ország rendéit.

SzAilejmán harmadik magyarországi hadjárata (1532)

alkalmával sikerült ugyan neki a császártdl, a német birodalom-

és saját örökös tartományaiból jelentékeny hadert gyjteni

egybe ; azonban ez a török sereg elvonulása után rögtön szét-

oszlott, anélkül, hogy a törökkel megütközött, vagy Ferdinánd-

nak János király leküzdésére segélyt nyújtott volna. Ferdi-

nánd ezután btíkealkudozásókat kezdett a szultánnal , melyek

eredményre vezettek ; a János királylyal több ízben megújí-

tott tárgyaliísok' nem vezettek ugyan állandó békére; de 1534.

augusztus 21-én fegyverszünetre lépett vele.

Hlzalatt az ország belftö bajai és sérelmei orvosoiathmul

maradtak ; st mindinkább növekedtek. A magyar urak emiatt

ismételve sürgették az országgylés összehívását; annálin-

kább, mert az országgylések, melyek a mohácsi vészt követ

években tartattak , az ország védelmérl , a török és János

király elleni hadjáratokról intézkedtek ugyan, de elmulasz-

tották az ország kormányzati , törvénykezési viszonyait az új

helyzet igényei szerint iszabályozni. Ferdinánd 1535. nyarán

teljesítette kérésüket. Október 4-ére Nagyszombatba hívta

egybe a rendeket, akként , hogy a fpapok , zászlósok és urak

személyesen jelenjenek meg, a nemesek pedig követeket küld-

jenek. ')

') Meghívólevelet nem ismerünk. A nemesség felteqesziésében
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Azonban , miután a k. meghívólevelek késn küldettek

szét, mind a frendek , mind az alsó nemesség soraiból keve-

sen jelentek meg. ^)

A gylést Thurzó Elek királyi helytartó nyitotta meg,

október 10-ike táján. ^) Eladta, hogy a király élénk fájda-

lommal volt tanuja azon szenvedéseknek, melyeket a törökök és

a belviszályok az országnak okoztak , s melyeknek elhárítása

mindig kiváló tárgyát képezte gondoskodásának. Bebizonyí-

totta ezt azon áldozatok által , melyeket a szultán két utóbbi

hadjárata alkalmával, az ország védelme érdekében , hozott.

Ezentúl is mindent megteend, hogy az ország a törökök pusz-

tításaitól és a belviszályoktól megszabadulván , régi szabad-

ságába visszaállíttassék. Ezt békés utou remélli elérhetni ; de

ha nem érne czélt , biztosan számíthat a császár és a többi

keresztény uralkodók hathatós segélyezésére. Ezalatt pedig

mit sem fog elmulasztani a belnyugalom helyreállítására ; s

avégbl hívta össze a jelen országgylést, hogy a rendek köz-

remködését is igénybe vegye. ^)

Azonban arendek, mivel—mint említettük— csekélyszám-

ban jelentek meg, nem érezték magukat feljogosítva az ország

fontos érdekeirl határozni. Az alsó nemesség azon kéréssel

fordult tehát a királyhoz, hogy november. 30-ára, Pozsonyba,

vagy Nagyszombatba ismét hívja össze az országgylést, s jelen-

jék meg ott személyesen. „Felségednek ezen kegyelmére nem
vagyunk méltatlanok ; érdemeket szereztünk arra hségünk

olvassuk : „Mandaverat M. V., ut in hac diéta vniuersi domini pre-

lati, Barones , proceresque viritim , ex singulis autem Comitatibus

Majestatis Vestre fidelibus , de ordine nobilium ex pocioribus certo

numero electi convenirent." Hogy október 4-ére hivattak egybe,

tudjuk Sperfogel lcsei krónikájából : „Pro fest Francisci indixerat

Ferdinandus Diaetam Tyrnaviam." Wagner. Analecta. II. 180. 1.

') Ezt említi a nemesség felterjesztése : „Tam domini ex

utroque ordine, quam eciam nos, pauci admodum conveneramus."

És Sperfogel : „Paucis admodum comparentibus soluta est."

^) Hogy a gylés nem nyittatott meg október l-én , következ-

téigük azon körülménybl , hogy Várday esztergomi érsek csak

október 14-én tesz jelentést a királynak a gylés lefolyásáról.

•*) A k. helytartó eladását resumálja az alsó nemesség felter-

jesztése.
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és ragaszkodásunk által, melyet felséged iránt az elmúlt évek-

ben tanúsítottunk és most is tanúsítunk , annyira , hogy nem
haboztunk felséged érdekében az atya fia , a fiii atyja , testvér

testvére , és barát barátja ellen küzdeni." És ez alkalommal is

tényleg óhajtották hségüket kitüntetni : minden jobbágytelek

után egy forintnyi adót ajánlottak meg , és készeknek nyilat-

koztak életüket és összes vagyonukat feláldozni.

Egyúttal czélszernek látták sérelmeiket azonnal elter-

jeszteni. Az als nemesség különösen háromra irányozta a

király figyelmét: a királyi hadak kicsapongásaira , némely

urak hatalmaskodásaira, és arra , hogy a magyar érczpéuz az

ausztriai tartományokból kitiltatott. Továbbá kérték, hogy

Esztergomban és a többi végvárakban rendeljen rcsapato-

kat ; állítsa vissza Ttországban .t megzavart rendet ; ne

engedjen senkit az ország határain kivül lev törvényszék elé

idéztetni ; szüntesse meg az esztergomi és komáromi kapitá-

nyok által felállított vámokat, és tiltsa el Csemohorskyt (Sáros

és Szepes megyékben) önkényes addk kivetésétl ; teljesítse a

felvidéki megyéknek tett Ígéreteit ; hagyja meg a szarvaski

kapitánynak , hogy hadait ne élelmezze mások birtokaiból ; a

beltetárgyalások vezetésére nevezend biztosai sorába két

magyar nemest is rendeljen ; parancsolja meg, hogy mindazok,

kik híveinek birtokait erszakosan lefoglalták , ezeket még a

jöv országgylés eltt bocsássák vissza. ')

A frendek csatlakoztak az alsó nemesség kérelmeihez, és

kijelentették, hogy szintén elfogadják az általuk megajánlott

adót ; de hozzátették , hogy ha a király az újabb országgy-

lést nem hívja egybe, nem lesznek képesek az adót tettleg be-

hajtani. Az uralkodó bajokat négy okra vezettelc vissza, ezek

:

a töröknek nagy hatalma , mely már az ország szívéig ér ; az

ország megoszlása ; a pártviszályok kíséretében járó számtalan

hatalmaskodások ; végre a törvénykezés szünetelése. A fren-

dek egyébkint nem vádolják a királyt , st elismerik, hogy

trónra lépte óta minden lehett megtett, de az ellenségnek túl-

nyomó hatalma és saját belviszályaik gátolták meg az ország

') Az alsó nemesség felterjesztésének egykorú másolata a bécsi

08. én k. titkos levéltárban.
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felszabadítását ; hálásan bevallják azt is , hogy az ö és a csá-

szár segélye nélkül, a szultánnak az ország meghódítása bizo-

nyosan sikerült volna. „Hálát adunk Istennek, hogy oly ural-

kodót adott nekünk, ki bölcseségével és hatalmával elhárította

a hazánkat és az egész kereszténységet fenyeget veszedelmet,

mit vérünk ontásával és életünk feláldozásával fogunk felsé-

gednek meghálálni."

Továbbá, megjegyezvén, hogy a pártokra oszlott ország

nem állhat fön, kérik a királyt, igyekezzék az ország egységét

visszaállítani, s ha a békealkudozások meghiúsulnának, vegye

igénybe a fegyver hatalmát. Végre esedeznek, hogy nyolcz

évi távollét után, jjön ismét h rendéi körébe ; megjelené-

sétl mind saját, mind az ország érdekeire lényeges eredmé-

nyeket várnak. ^)

A frendek és nemesek követeket küldöttek Bécsbe, hogy

a királynak a gylés határozatait, kívánatait és panaszait el-

térjeszszék és válaszát átvegyék. ^)

Várday Pál esztergomi érsek sietett Ferdinándot felkér-

ni, hogy az országgylés küldötteit fogadja kegyesen, azok-

nak legalább a két legfontosabb kérdés : a jöv országgylés

és az érczpénz tárgyában, él szóval válaszoljon, és kérel-

meiknek teljesítését ígérje meg; egyúttal tüzetes javaslatot

küldött át, mikép kelljen a királyi választ szerkeszteni. ")

A király az elterjesztett panaszokra és kívánatokra a

következ módon válaszolt. hadainak többször, és pedig sú-

lyos büntetések terhe alatt, megparancsolta, hogy kártételek-

tl, hatalmaskodásoktól tartózkodjanak ; mivel azonban ennek

daczára több kihágás történt, a katonaság létszámát leszállí-

totta, és kell intézkedéseket tett, hogy további kicsapongá-

soknak elejét vegye. Továbbá, jól tudja, mily lényeges elnyök

származnának Magyarországra és a szomszéd tartományokra,

') A frendek felterjesztésének egykorú másolata ugyanott.

^) Ezt Várday említi október i4-ón a királyhoz intézett levelé-

ben. Egyébkint a nemesség elterjesztésének zárszavai is utalnak

erre : „Dignetur nos optata relacione reraittere graciose."

•^) Várdaynak október l4-én kelt levele és ahoz mellékelt

javaslata a bécsi cs. és k. t. levéltárban.
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ha Magyarországban jó ertek erczpénz veretnék, melyet a kül-

földön is nehe'zse'g nélkül fogadnának el ; ezen okból kezdett 6

Bécsben veretni magyar érczpénzt. Nem kételkedik aziránt,

hogy az ország rendéi is képesek lennének ellenrizni az ercz-

pénz verését, ha ezt az elhatalmasodott belzavarok nem akadá-

lyoznák; így azonban megtörtént, hogy csekély értékkel bíró,

vagy teljesen hamisított pénzek hozattak forgalomba, miáltal

sokan, fleg Alsó-Ausztriában, megkárosíttattak. Emiatt az als<)-

ausztriai rendek felkérték, hogy a magyar erczpénz behozatalát

tiltsa el , mit egyik közelebb tartott tartományi gylésen

meg is tett ; annál inkább, mert ezt a német birodalom feje-

delmeivel, az erczpénz tárgyában kötött szerzdés is követelte.

Ezekután , bár Magyarország érdekeit nem kevésbbé viseli

szívén, mint többi tartományainak jólétét, a rendek kívána-

tának, a magyar erczpénz tárgyában kiadott rendelet vissza-

vonását illetleg, nem tehet eleget. Mindazáltal a német

birodalom fejedelmeinél és örökös tartományaiban oda fog

mködni, hogy Magyarországgal,, ha itt az erczpénz tartalma

és értéke kellen megállapíttatik, az erczpénz elfogadása iránt

egyesség jjön létre , a mi nemcsak Magyarországra, hanem a

német birodalom- és ausztriai tartományokra nézve is, melyek

Magyarországgal szoros kereskedelmi viszonyban állanak

,

elnyös leend. Ez azonban mindaddig nem reméllhet, míg

Magyarországban, mindenki tetszése szerint verethet pénzt,

és a pénzhamisítók a törvényekben meghatározott büntetést

kikerülik. Gondoskodjanak tehát a magyar rendek arról, hogy

az ország bajai valahára orvosoltassanak, hogy a királyon kivl

más senki pénzt ne verethessen, hogy végre azok, kik ez ellen

vétenek, kérlelhetlenl bntettessenek. Ezáltal nagy mérték-

ben el fogják mozdítani hazájuk javát.

A király továbbá ígéri, hogy Esztergomban és más alkal-

mas pontokon kell rcsapatokat fog elhelyezni ; a báni

méltóság betöltése iránt már tárgyalásokat folytat; az igazság

kiszolgáltatásáról a rendekkel tanácskozni fog. De jogosulat-

lannak tartja a rendek azon kívánatát, hogy magyarok ne

tartozzanak az ország határain kivül lev biró eltt megjelenni;

miután felségi jogaihoz tartozik az , hogy mint legfbb

biró a peres feleket maga elé, udvarába idézhesse ; és gyakran
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a peres ügyek természete is igényeli, hogy azok közvetlenül a

király elé terjesztessenek.

A vámokra nézve, melyek miatt a rendek panaszt emel-

nek, kinyilatkoztatja a király, hogy ö azokat nem az ország

és a rendek sérelmére vagy hátrányára, hanem mindíg^ javára

és biztonsága érdekében , hozta be. Névszerint az esztergomi

vámot avégbl állította fel, hogy megakadályozza a gaboná-

nak az ellenség általi elszállítását, és hogy a vám jövedelmeit

az esztergomi vár fentartására fordítsa. Egyébkint, ha a rendek

ki tudják mutatni, hogy e vámok reájuk nézve károsak, kész

azokat megszüntetni.

A felvidéki megyék felterjesztett kívánatait teljesítendi.

A szarvaski kapitánynak megparancsolja, hogy hadaival a bir-

tokosoknak ne legyen terhére. A rendek azon kérésérl, hogy

a béketárgyalások alkalmával két magyar nemest is nevezzen

biztosai közé, maga idején megemlékezik. Aziránt, mikép

kelljen fellépni azok ellen, kik mások birtokait erszakosan

elfoglalták, a rendek javaslatait kéri ki. Végre intézkedni fog,

hogy némely urak önkényesen adókkal ne terheljék a népet. ^)

n.

A király ezen válasziratban nem érintette a frendek és

a nemesség azon kérelmét, hogy az országgylést szent András

napjára hívja össze. Ugyanis a válasziratnak valszinüleg ezen

országgylésén kellett felolvastatnia, melyet, október 25-én kelt

levelei által, nem sz. András napjára, hanem tizenegy nappal

elbbre, szent Erzsébet napjára (1535. november 19) Pozsonyba

hívott egybe. '^) A királyt arra, hogy a rendek kívánatát ily

) A királyi válasz úgy látszik két külön példányban küldetett

meg a frendeknek és az alsó nemességnek. Ugyanis a bécsi t. le-

véltárban két példányban van meg ; az egyiknek felirata : „Respon-

sum ad gravamina nobilium." A másiké : „Responsa ad petita

dominorum Prelatorum ot Baronum Hnngarie." Egyébkint a két

példány teljesen egyenl. Valószín , hogy e k. válasz a következ

pozsonyi országgylésen mutattatott be. Utal erre a következ hely

:

„Maiestas Regia in presenti cowf/re^díione ^consultabit."

^) A Soprony városához intézett meghívólevelet közli Kova-

chich. Supplementum. III. 159. 1.
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gyorsan teljesítse, nemcsak tanácsosainak kérelmei bírták rá,

hanem fleg a rendek egy részenek fenyeget magatartása,

melybl ttibben jósolhatni vélték, hogy ha Ferdináiul nem

jelenik meg személyesen az országgylésen, hívei átpártolnak

János királyhoz. ')

A király az országgylés megnyitása eltt, több fpapot

és furat Bécsbe hívott meg, hogy velük a pozsonyi ország-

gylésen követend eljárás iránt tanácskozzék. *) Azon javas-

latok közül, melyeket a megjelent tanácsosok bemutattak, Vár'

day Pál esztergomi érsekét ismerjük.

Ez ajánlotta , hogy a király személyesen utazzelc le

Pozsonyba ; és míg ezt megteheti, bízzon meg néhány fpapot

és furat, hogy nevében mind a frendeket, mind a nemessé-

get üdvözöljék , és kívánatait terjeszszék el.

A prímás nézete szerint, a királynak fleg az országban

eláradott zavarok, hatalmaskodások és erszakos tettek meg-

szüntetésére kellett fordítani figyelmei Ez irányban legczél-

szerbbnek látta, hogy a király, miként egyéb országaiban is

tette, Magyarországban állandó helytartótanácsot állítson fel,

mely távollétében , az nevében az ország szabadságának

védelmérl és fentartásáról, az igazság kiszolgáltatásáról, a

hatalmaskodások megszüntetésérl, és általán az ország min-

den érdekeirl gondoskodníHí. Egyiíttal sürgeten szükséges-

nek mondotta egy országos törvényszék szervezését.

Végre javasolta, hogy a király a rendeket segély meg-

ajánlására hívja fel. ')

Ezalatt, bár a meghívólevelek szétküldése és a gylés

határnapja közötti id, tekintve a közlekedésnek, fleg az szi

') Sperfogel lcsei krónik^ában 1535-re feljegyzi: .JPraesum-

mitur a quibusdam, quod si Ferdinandua ad diaetam non venerit . .

.

Joannes Zápolya manebit Rex. Quod Deus avertat." Wagner. Ana-

leota Scepusii. II. 180. 1.

') Battíiyáni Ferencz 1535. november 17-én Kszegrl Ferdi-

nánd királyhoz intézett levelében jelenti, hogy miután a k. rende-

letet késn vette, nem jelenhetik meg Bécsben. (Eredetbe a bécsi t.

levéltárban.)

'') Várday Pál felteijesztésénck eredet\jo a bécsi cs. és k. tit-

kos levéltárban,
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évszakban, nehézségeit, igen rövid vala: ^) november végs

napjaiban a rendek nagy számban voltak együtt. A megjelent

urak és nemesek számát négyszázra tették. A városok is kül-

döttek követeket. ^)

A király, miként maga monda, nagyszámú fontos ügyek

tárgyalása által el lévén foglalva— bár a rendek Thurzó Elek

vezetése alatt, kétizben küldöttséget bocsátottak hozzá, mely

megjelenését sürgette,—nem jött Pozsonyba ; hanem óhajtotta,

hogy a rendek utazzanak fel Bécsbe; és a biztosoknak, kiket Po-

zsonyba küldött, ") feladatuk volt a rendeket reábirni, hogy a

király ezen kívánatát teljesítsék, és az országgylést Bécsben

tartsák meg. Többen a nemesség körébl vonakodtak ugyan

engedelmeskedni, de a rendek jelentékeny része meghódolt a

király akaratának, és november vége felé Bécsbe ment. *)

Itt a k. biztosok egyike a következ — Várday érsek

javaslatai alapján szerkesztett — eladással nyitotta meg a

gylést.

„0 felsége a római király, Magyar- és Csehország királya,

legkegyelmesebb urunk, kedvesen fogadja az felsége által

magához hívott fpapok, urak, nemesek és egyéb magyaror-

szági h országlakosok engedelmes és készséges megjelenését.

„Ugyanazon fpapok, urak, nemesek és egyéb országla-

') így a felvidéki városoknak csak november 19-én kézbesítet-

ték a k. meghívóleveleket. És bár Bártfa városa még azon napon

útnak indította követeit, ezek a rossz út és nagy vizek miatt, csak

deczember 4-én érkeztek Pozsonyba. (Pinder György bártfai követ-

nek deczember 8-iki jelentése, azon város levéltárában).

^) A bártfai követ írja, hogy „yn dy 400 nur gutter Herm
und Edeleut" voltak jelen. Említést tesz Soprony és Nagyszombat

követeirl. Bártfa városát Pinder és Scheyerlich János képviselték.

— Ezen országgylés a király válaszirataiban és a törvénykönyvben

„részleges"-nek (congregatio partixíularis) mondatik ; mily alapon, és

mily értelemben, nem tudjuk meghatározni.

') Ezeket a királynak alább tárgyalandó válasziratából tudjuk.

A biztosok neveit nem ismerjük. Pempflinger István alább említend

levele valószínvé teszi, hegy egyike volt ezen k. biztosoknak.

*) Ezen eseményekre nézve egyedüli kutforrásul szolgál Pem-

pflinger Istvánnak Pozsonyból 1535. november 28-án Ferdinándhoz

intézett levele. Eredetije a bécsi cs. és k, titkos levéltárban.
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kosok már a nagyszombati országgylésen, tekintetes és nagy-

ságos bethlenfalvi gróf Thurzó Elek országbíró és o felsége

magyarországi heljrtartójának eladásából megértették meg-

hivatásuk okait; hasonlag néhány nap eltt Pozsony városában,

hová az említett nagyszombati gylés után minap meghivattak,

felsége biztosainak eladásából értesültek, mi indította

felségét, hogy a Pozsony városába összehívott országgylést

Bécsbe helyezze át. Ha ö felsége, miként hn óhajtotta és el volt

határozva, a Pozsonyba közelebb elmúlt szent Erzsébet napjára

egybehívott fpapok, urak, nemesek és egyéb országlakosok kíi-

rében személyesen megjelenhetett, s velük az ország és a ren-

dek javáról tanácskozhatott volna, ez reá nézve mindenekfelett

kedves leendett; azonban ezt tenni akadályozá a fontos és nagy-

számú ügyek tárgyalása, mely felségét mindekkoráig elfog-

lalta; amirl egyébkint a királyi biztosok által is értesíttettek.

„Az ezen országgylésen tárgyalandó ügyek sorában a

legels az, hogy a karok és rendek, úgyszintén a tíibbi ország-

lakosok és ö felségének összes hívei békében , biztosságban és

szabadságaikban fentartassanak, az igazság mindenkinek ki-

szolgáltattassék, a károk és bajok , melyek eddig az országot

zaklatták, elháríttassanak , és azoknak okozói jövben megfe-

lel büntetést vegyenek. Továbbá, ha felsége híveinek szük-

ségei és igényei más ügyek tárgyalását is követelnék, ez szintén

történjék meg, és felsége ezen s minden egyéb ügyekben úgy

fogja magát viselni, mint ezt jóakaró és kegyelmes uralkodótól

várni lehet; mire felsége kegyesen hajlandó.

„Mivel pedig felsége Magyarországra és összes lakosaira

nézve mit sem tart hasznosabbnak és kívánatasobbnak , mint

a biztos és állandó btíkét , a melyre mindenkor törekedett , s

most is törekszik : ezen oknál fogva a török császárral békét

és barátságot kötött, úgyszintén felsége János szepesi gró-

fal kezdend alkudozásokhoz megegyezését adta, s ezek fegy-

verszünetet eredményeztek, mely mindenki által megtartandó,

míg a szilárd béke iránt megállapodás j létre ; ,s ekként ö

felsége híveinek javáról, amennyire lehetséges volt
,
gondos-

kodni kívánt. Mivel pedig ezen hosszan tartó alkudozások

még nem fejeztettek be, bár felsége ez irányban eddig min-

dent megtett és ezentúl is megteend ; szükséges, hogy eközben
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némely jelentékenyebb czikkek , melyeket o felsége fontosab-

baknak és sürgetbbeknek tart, végrehajtassanak, és általán ö

felsége híveinek érdekei biztosíttassanak.

„Emiatt felsége a nevezett fpapok , urak , nemesek és

egyéb országlakosokkal tanácskozni , utat és módot keresni

kívánt, hogy az ország és lakói részére a béke biztosíttassék, az

igazságszolgáltatás kell rendben folyamatba hozassék , az

ítéletek végrehajtassanak, az országlakosok szabadságaikban

fentartassanak, és a törvények ellen vétk, az engedetlenek és

az erszakos tettek elköveti megfékeztessenek. És pedig az

országlakosok károsításának és elnyomatásának megadályo-

zása, úgyszintén a törvények végrehajtása végett, szükséges,

hogy alkalmas egyéneket rendeljenek, kiket a rendek meg-

egyezésével, felsége ki fog nevezni.

„Ennekfolytán felsége a karokat és rendeket felhívja,

hogy véleményüket és tanácsukat adják el, mikép lehessen

mindezeket a leghelyesebben megtenni,

„Továbbá felsége látván, hogy az országban számtalan

gonosztettek, hatalmaskodások követtetnek el , melyek ellen,

a közbiztonság és rend megóvása végett, megfelel óvszerek-

rl kell gondoskodni; a rendeknek javaslatait kéri ki aziránt,

miként lehessen a múltban történt bajokat orvosolni , a jelen

és jöv bajokat megelzni.

„Mivel pedig mindezeknek foganatosítására ö felségének

nem csekély pénzösszegre van szüksége , és felsége mint

kegyelmes király híveinek minden tekintetben segítségére

kíván lenni, de a rendek eléggé tudják, hogy felségéi ekkoráig

mily nagy, úgyszólván elviselhetlen költségek és kiadások

terhelik , legfkép az ország és felsége híveinek megoltal-

mazására ; továbbá a fegyverszünetnek János és hívei által tör-

tént megszegése okozta, hogy felségének nagy összeg pénzt

kellett híveinek védelme érdekében kiadni, minélfogva kény-

szerítve volt az ország harminczadait lekötni , s azokra elle-

geket venni fel , s így ezekre most már nem számíthat ;

felsége ezenkívül, a Magyarország és hü lakosai iránt viseltet

jóindulata által késztetve, saját örökös tartományainak segé-

lyét is igénybe vette, melyet ezen tartományok rendéi , nem
csekély terheltetésükre, többször felajánlottak.
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„0 felsége ezekután óhajtja, hogy a rendek megfelel segély

ajánlásáról tanácskozzanak, a melybl 6 felségének tanácsosai,

kik az országban . annak igazgatására és az igazsúg kiszol-

gáltatására alkalmaztatni fognak , fizetésüket nyerjék , és az

ország lakosainak s szabadságaiknak megoltalmazására kell

számú hadak tartassanak. felsége, az ország rendéinek meg-

egyezésével és hozzájárulásával, intézkedni fog, hogy ezen

adók semmi más czélra ne fordíttassanak ; súlyos büntetés

terhe alatt, azokat senki igénybe venni ne merészelje ; azok

senki részére ne utalványoztassanak. Ha tehát ez alkalommal

a szokottnál nagyobb adó szavaztatnék meg, azt elviselhetbbé

teheti azon gondolat, hogy azzal az országnak , maguknak és

övéiknek az annyira óhajtott békét és nyugalmat megszerzik.

Könny ugyanis feláldozni oly pénzt, melyrl tudjuk, hogy azt

nagy kamattal, megbecsülhetlen haszonnal, fogjuk visszakapni.

Gondoskodniok kell nagyobbszámú lovasok felszerelésérl is,

hogy szükség esetében azoknak ellátásában semmi hiány ne

legyen.

„Mindezeket felsége az itt megjelent uraknak és összes

országlakosoknak kegyelmesen el kívánta adni ; készségesen

ajánlkozván, ezeken felül is mindarra, mi ö felsége híveinek

javára és elnyére szolgálhat.'' ')

Ugy látszik az urak, nemesek és városi követek a királyi

eladások meghallgatása után rögtön visszatértek Pozsonyba.

Annyi bizonyos, hogy deczember els napjaiban Pozsonyban

folytatták a tanácskozásokat a k. eladások felett; éspedig oly

szorgalmasan, hogy az ülések naponkint reggeli hét órától

délig, és ebéd után estig tartottak. -) Deczember 6-án benyúj-

tották felterjesztésüket a királyi biztosoknak. ^)

Az országot zaklató bajoknak kútforrását az ország meg-

oszlásában találják. Kérik tehát a királyt, igyekezzék békeal-

') Hogy e k. eladás csakugyan Bécsben tartatott, nemcsak

tartalma . hanem a bécsi c«. és k. titkos levéltárban létez fogai-

mázat czíme is bizonyítja: „Propositio prima Vienne in diéta, que

Posonii indicta erat."

') Eli a bártfai követ írja deczember 8-iki jelentésében,

') A bártfai követ ugyanis írja : „Dy Landtschaft hot dy nrtí-

kel am tag Nicolai dem Rot Kunigliclier Mi^jest&t eyngeben."
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kudozások által , amennyiben ez az ország megoszlásának

állandósítása nélkül történhetik, a belbékét visszaállítani és

biztosítani ; de békét magyar tanácsosainak meghallgatása

nélkül ne kössön.

A király tartsa hadait jó rendben és fegyelemben ; f- és

jószágvesztés büntetése alatt tiltsa el katonáinak nemesek és

egyháziak házaiban megszállani ; jobbágyok házaiban is csak

háború idejében szállhassanak meg, minden kártételtl tartóz-

kodván. A kapitányokat, kik katonáik kihágásait megbüntetni

vonakodnak, a htlenség büntetése érje.

Az egyesség vissaállítása, a zavarok megszüntetése végett,

a lázadóknak, ha a király hségére visszatérnek ,. birtokai^

melyektl megfosztattak, 15 nap alatt, azoknak pedig, kik

már ezeltt megtértek , rögtön adassanak vissza. A király

hívei, kik szolgálataik jntalmánl ily htelenek birtokait nyer-

ték adományul, megfelel kárpótlást nyerjenek ; általában az

egyházi és világi javak, melyek II. Lajos király halála óta

törvénytelenül lefoglaltattak, szent Máté napjáig, törvényes

birtokosaiknak adassanak vissza. Azok , kik ily jószágokat

visszaadni vonakodnak, tizenöt napi határidvel, idéztessenek

törvényszék elé ; kik pedig a törvényszék Ítéletének végrehaj-

tását erszakkal akarják meggátolni, a törvényekben' megsza-

bott büntetéssel sújtassanak. Hogy az elidegenített birtokok

mielbb törvényes birtokosaik kezeibe kerüljenek, a király

bocsátkozzék alkudozásba a tényleges birtokosokkal.

A király engedjen nádori helytartót és az országos tör-

vényszékhez bírákat választatni. A mindennem hatalmasko-

dási bntényeket, fellebbezett pereket sat. a király által

szervezend törvényszék „Reminiscere" vasárnapján vegye

tárgyalás alá. Az esztergomi érsek, régi jogai alapján, mind a

királyi tanácsban, mind a ftörvényszéken üléssel bírjon. A
király nevezzen országos kapitányt , ki hivatva legyen a tör-

vényszéki Ítéleteket végrehajtani.

Eszközölje a király, hogy a magyar érczpénz mindenütt

fogadtassék el.

Miután az ország békéjének biztosítása költségeket igé-

nyel , a rendek minden porta után janiiár hóban fizetend

egy forintot szavaznak meg; egyúttal megajánlanak szent

TVIagyar Oraziif(f;yiílóaok Tört. I. 14
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Jakab napján fi/etond második forintot is. oly íV'lti'tol alatt,

lia a király a jöv év július havában az országgá' ülést ismét

összehívja. Az adó fizetésétl senki se legyen felnientve, s az

haladéktalanul hajtassék be.

Továbbá a rendek készeknek nyilatkoznak kíizrennlködni

a királylyal a belbéke helyreállítására, szükség esetében sze-

mélyesen felkelni és jobbágyaik ötödrészét felfegyverezni ; az

urak és az egytelkes nemesek is a törvényekben megállapított

kötelezettségeknek eleget fognak tenni. Nehogy pedig az urak

dandáraikat nem lévén képesek fizetni, ezek a szegény népet

zsarolják, az urak birtokaik arányában tartsanak lovasokat ; ki

a megálUvpított rendszabályt megszegvén, alkalmat szolgáltat

arra, hogy mások kárt szenvedjenek, 15 ezüst márka bírságot

fizessen, a kárttevök pedig fejüket veszítsék. A naszádosok is

kell számban és alkalmas helyen tartassanak.

A fispánok és szolgabirák elégedjenek meg fizetéseik kei,

s ezt csak az adó behajtása után vegyék fel ; ha pedig az ö

hibájukból az adó egy része be nem hajtatik , az fizetésükbl

vonassék le. A királyon kívül senki se legyen feljogosítva

adót kivetni, vagy azt az felhatalmazása nélkül beszedni.

Miután a királyi városok, II. Lajos haíála óta, ad<>jukat (a

eensust) a királyi kincstár részére fizetni elmulasztották, bár a

király iránti hségük következtében nagy károkat szenvedtek,

a k(")zterhekben szintén vegyenek részt.

Miután némely fispánok, s leginkább azok, kik a király-

nak még nem teiték le a hségi esküt , a megyebeli lakosokat

különfélekép zaklatják; a fispánok hivatalvesztés terhe alatt,

tartozzanak az esküt haladéktalanul letenni. A király azon

fispánokat, kik ellen a ra^yei közönség alapos panaszokat

•mel, mozdítsa el , s helyükbe nevezzen másokat. Azon bíníi

iti'letek , melyeket a fispánok a megyei törvényszék rendes

székhelyén kivl hoztak, érvényteleneknek tekintendk.

A tizedek birtokosai és bérli , kik oly tizetleket követel-

nek, melyekre a törvény nem jogosítja fel , a tíirvénytelenül

bí'szedett termények vÍ8szat»'ritesén kívül , büntetéssel is súj-

tassanak, és a károsultaknak legyen joguk ellenük pert in-

dítani.

A király hívja M :i rendeket, hogy a htlenség büntetése



ir)?,5. OKTf^HET! r>EO;íEMRRR. 211

alatt, tartózkodjanak szíWetségekot vagy összeesküvéseket

szervezni, a már szervezetteket pedig oszlassák fel.

Senki se köteleztessék az ország határain kívül létez

törvényszék vagy bíró eltt megjelenni, még az ország rendes

bírái eltt sem, ha azok a királyi udvarban tartózkodnak. És az

ország határai között se lehessen bárkit, törvényes megidézés

és bírói eljárás nélkül, elitélni.

felsége a magyarországi hivatalokra idegeneket ne

alkalmazzon, s azokat , kik eddig alkíilmaztattak , névszerint

Behem Bernátot, a Mária királyné által bírt bányák igazgató-

ját, mozdítsa el. A király vegye vissza Mária királynétól azon

várakat, birtokokat, és jövedelmeket, melyeket jogtalanul bir-

tokol ; és hívja fel öt, hogy birtokainak jövedelmeibl 200 jól

felfegyverzett lovast tartson.

A király szüntesse meg az utóbbi években felállított

vámokat. Esztergomban és más helyeken rcsapatokat helyez-

zen el. Küldjön ki biztosokat az ország és a szomszéd tarto-

mányok határainak megállapítására.

Engedje meg a király, hogy az ország törvényszékének

birái közé a rendek hat nemest választhassanak, kiket, úg}^

szintén a tótországi rendek által választandó egy nemest, a

királyi tanácsba és a békealkudozásokhoz is hívjon meg. Az

ország kormányának székhelye Nagyszombat legyen.

A király töltse be a báni hivatalt. A templomok menhelyi

jelleme ezentúl is tartassék fön. Azok ellen, kik a király és

ellenfele között létrejött fegyverszünetet megsértenék, a korona

ügyésze, mint a közbéke meghííborítói ellen, keresetet indítson.

Azok , kik a király iránti hségük következtében egyházi

javadalmaiktól megfosztattak, ezek birtokába, mihelyt lehet-

séges, helyeztessenek vissza.

Ha azok, kik a király hségére visszatérnek, tettleg oly

javaknak birtokában volnának, melyeket a kii^ály korábban

másoknak adományozott volt, íí királynak joga legyen, ezen

javakat amazok birtokában megersíteni. A király rendel-

kezzék, hogy a királyi városok szabadalmai tiszteletben tar-

tassanak, s azokat, kik e szabadalmakat megsértik, büntesse

meg. Hasonlókép a csajkások szabadalmai is tartassanak fön,

s azok Esztergomban helyeztessenek el.

11*
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A király, mihelyi; a koríilmények engedik , tegyen eleget

a régi törvények követeléseinek s a nemzet óhajainak: helyezze

át lakását Magyarországba.

Miután a káptalanok és konventek egy része az elíenkirály

pártján áll , a mennyiben a rendek lakhelyeikhez közel fekv,

különben illetéktelen hiteles helyekhez fordulnának, özeknek

hivatalos eljárásai érvénynyel bírjanak. Ellenben a kötelezvé-

nyek s Ígéretek, melyeket a király híveitl " bárki erszakosan

kicsikart, érvényteleneknek tekintendk.

Azon ersségek, melyek részérl a király hívei törvény-

telen zaklatásoknak vannak kitéve , a közelebbi sz. Mátyás

apostol napjáig rontassanak le. ')

Ezen kívánatokat a rendek deczember <»-án bemutatták

a k. tanácsosoknak , kik már másnap némi módosításokkal

visszaküldöttek. Révay Ferencz k. személynök adta el ezen

módosításokat, melyeket a rendek „piacet" felkiáltással fogad-

ták el. Ezután követek választattak, kik a rendek felterjeszté-

sét Hécsbe vitték, s itt a királynak átadták. -')

A király néhány nap mlva közölte válaszát az ország-

gyléssel. Szívesen jelent volna meg — úgymond — személye-

sen a h rendek körében, miután azonban ezt nem tehette,

biztosai által hívta fel ket, hogy az ország békéjének helyre-

állításáról, a bajok orvoslásáról tanácskozzanak. Mivel pedig

a rendek azon meggyzdésbl indulván ki, hogy ezen bajok

fkutforrása az ország megoszlása, t felkérik, hogy ezt béke-

alkudozások által megszüntetni igyekezzék; a király kijelenti,

hogy velfik eziránt teljesen egyetért, s épen azért, mert az

ország megosztása alapján ellenfelével békét kötni vonako-

dott, hiúsultak meg a többször raegkísérlett alkudozások.

Miként eddig is mindent megtett, hogy az országnak állandó

és biztos békét biztosítson, ezután is minden ervel azon lesz,

hogy ezt elérje.

A Magyarországban tartandó katonaság számára és élel-

mezésének módjára nézve , a király a rendekkel egyetértleg

') Az orsiággyülésnek a királyhoz intézett felterjesztése nem
ismeretes ; tartalmával a k. válaszirat ismertet meg.

*) A bártfai kOvet idézett jelentése alapján. A követekrl, kik

a felterjesztést Béosbe vitték , a királyi válaszirat is ^esz említést.
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kíván eljárni ; eziránt teliát véleme'nyüket kéri ki. Megnyug-

szik abban , hogy a katonáknak tiltva legyen a nemesek és

papok házaiban megszállani ; de nem tartja kivihetnek azt,

hogy csak háború idején szállhassanak meg a parasztoknál,

mert béke idejében is , fleg télen és nagy eszések alatt,

szabad ég alatt táborozniok nem lehetséges.

Hogy a király hségére visszatérknek, javaik, melyektl

megfosztattak, visszaadassanak, méltányosnak itéli ; azonban

rövidnek találja a javak visszaadására kiszabott tizenöt napi

határidt, s ezt egy hónapban kívánja megállapíttatni.

A nádori helytartó és a törvényszék birának kinevezésére

vonatkozólag, fentartja magának a király, tanácsosaival belia-

tólag tanácskozni.Afkapitány kinevezése iránt pedi*gértekezni

fog a rendekkel.

A magyar érczpénznek az ausztriai tartományokbán való

forgalmáról ismételi nyilatkozatát , melyet a nagyszombati

gylés felterjesztésére adott válaszában kifejtett.

Arra, hogy a rendek a megajánlott két forintnyi adó

második felének kifizetését, attól teszik függvé, hogy a király

szent Jakab ünnepére országgylést hívjon össze ; kiemeli,

hogy az országgylés megtartását nem ellenzi ugyan , hanem

annak idejét és helyét elre meghatározni nem tartja helyes

eljárásnak; azt összehivandja, ha és mikor az ország és a

rendek érdeke kívánatosnak fogja feltüntetni. A rendek pedig,

tekintettel a kincstár nagy és sürget szükségeire , a második

forintot is feltétlenül ajánlják meg ; st rendelkezzenek, hogy

az még a kitzött határnap eltt fizettessék meg. Továbbá

határozzák el, hogy a zsellérek, szabadosok és molnárok is

tartozzanak az adót, vagy legalább annak felét megfizetni.

A király a csajkasokkal tárgyalásokat fog kezdeni , s

ket Esztergom'ban , vagy egyebütt , hol a szükség kívánja,

alkalmazandja.

Arra nézve, hogy a király senkit az ország határain kivl

ne idézzen törvényszék elé, kijelenti, hogy eldjeinek példáját

fogja követni ; hasonlag a hivataloknak hazafiak részére való

adományozása tekintetében is. Az, hogy eddig a várkapi-

tányságokra és egyéb tisztségekre némely idegeneket alkal-

mazott, nem szorul mentségre ; miután köztudomású , hogy
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ezt A háborús idk és az ország megoszlása elkeríilhetleniié

tette. Mihelyt a béke állandón helyre áll , a király igyekezni

fog, hogy ez irányban is eleget tegyen a rendek hiijtásainak.

A Mária királyné tiszteire és birtokaira vonatkozó kívá-

natok tárgyában a király nem nyilatkozhatik és intézkedhetik,

a királyné tudta nélkül. Arra nézve pedig, amivel Bchem

Bernátot vádolják, hogy a mohácsi csata ideje óta több mint

32,000 aranynyal maradt adós ; bvebb felvilágosítást kér.

Egyúttal figyelmezteti a rendeket, hogy miután némely, a

bányák közelében lakó nemesek a bányákban nagy károkat

okoznak ; gondoskodjanak arról, hogy ez többé ne történjék*

Az ország határainak megállapítását a király szintén

kívánatosnak tartja, és felhívja a rendeket, hogy ennek keresz-

tülvitelére biztosokat rendeljenek ; fel fogja hívni örökös tar-

tományait, hogy ugyanezt tegyék.

A király kijelenti, hogy amennyiben új vámokat állított

fel, különösen Esztergomban, ezt az ország érdekében tette;

egyébkint, ha kitnnék , hogy azok a rendekre hátrányosak,

nem fog késni azokat megszüntetni. A lcsei vámra nézve

bvebb felvilágosítást kér.

Az ország kormányának székhelyéül a rendek által javas-

latba hozott Nagyszombatnál , alkalmasabbnak véli Pozsony

városát.

A király hn óhajtotta s most is óhajtja , hogy hosszabb

ideig , vagy állandón tartózkodhassék Magyarországban ; és

amennyiben a körülmények megengedik, meg fog emlékezni

a rendek óhajtásáról.

A többi elterjesztett czikkeket elfogadta, vagy amennyi-

ben a rendek kívánatait tartalmazták , azgknak teljesítését

Ígérte. De végül hozzácsatolta azon záradékot , hogy mind ezt

akként teszi, miszerint, „a királyi jogokra, kiváltságokra, és fel-

sbbségre" semmiféle sérelem ne háromoljék, fleg amennyiben,

az ország jogait és szokásait nem ismervén teljesen, tudatlan-

ságból vagy vigyázatlanságból cselekedt>ft vohia bármit azok

ellen. ')

') Eredeti fogaliuazata a bécsi c8. ét* k ü*)-"- '"V"!tiírl>iin.
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Az orsziíggyíilest nem elégítette ki teljesen ezen királyi

válasz , s ragaszkodván kíván atainak vagy részéhez, ezeket

egy második feliratban újra elterjesztette a királynak.

A rendek ismételték kérelmüket, hogy a király vetélytár-

sával béküljön meg, s az alkudozásokban magyar biztosokat

is alkalmazzon. Éhez most azon kérelmüket csatolták, hogy a

király Csehország és a szomszéd tartományok rendéinek hirdes-

sen gylést, s itt eszközöljön ki segélyt Magyarország részére;

továbbá engedje meg, hogy a magyar rendek küldhessenek kö-

veteket a császárhoz, ennek segélyét igénybe veendk.

Miután a király válasziratában megemlítette, hogy az

ország rendéi körében ellenséges magatartással találkozott,

a pozsonyi rendek ezt ellenük emelt vádnak tekintették, és

h ragaszkodásukat hangsúlyozták.

A katonáknak megszállására nézve a jobbágyok házaiban,

kérték a királyt, hogy a régi szokásokat tartsa fön.

A király hségére visszatérk javainak visszaadására , a

király kívánatához* képest, az általuk javaslatba hozott 15

napi határidt egy hónapra hosszabbították meg; úgyszintén

elfogadták a királynak azon javaslatát is, hogy az országos

kormány székhelye Pozsony legyen, s nem — mint k kér-

ték — Nagyszombat.

Azon kérelemmel fordultak a királyhoz, engedje meg,

hogy nádori helytartót választhassanak, s azt ersítse meg.

A magyar érczpénznek az örökös tartományokban való

elfogadására vonatkozólag, ragaszkodtak elbbi kérésükhöz.

Hasonlag ragaszkodtak azon feltételhez, az országgylés-

nek összehívásához Jakab napjára, melytl az adóul megaján-

lott második forint kifizetését függvé tették.

Nem mondottak le azon kívánságukról sem, hogy a király

hivatalokra csak magyarokat alkalmazzon. Abban, hogy Béliem

Bernát adósságai tárgyában magát Mária királynéval fogja

érintkezésbe helyezni, megnyugodtak; egyúttal figyelmeztették

a királyt, hogy a nevezettbányaigazgató az esztergomi érseknek

Thurzó Eleknek és az erdélyi püspöknek is adósa.

Az ország határainak megállapítását, az líj vámok eltör-

lését, a báni méltóság betöltését ismét figyelmébe ajánlották

a királynak ; végre felkérték némely magánosok ügyeinek
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elintézésére, és azoknak megfékezésére, kik az ország különböz

helyein az adók behajtását és az igazság kiszolgáltatását aka-

dályozzák. ')

A király második válasziratának hangja szembetnen

fejezi ki azon törekvését, hogy a rendeket megnyugtassa és

kielégítse.

Biztosítja ket aziránt, hogy a béke létrehozása legkivá-

lóbb gondjaihoz tartozik, s hogy az alkudozásokban minden-

kor magyarokat is fog alkalmazni.

Csehországban és egyéb örökös tartományiban eddig is

többször eszközölt ki segélyt Magyarország megoltalniazására

;

ezentúl is fog ez irányban megfelel lépéseket tenni. Azt, hogy

a rendek a császárhoz követeket küldjenek, nem ellenzi; azon-

ban czélszerübbnek látná, fleg költség kímélése végett, hogy

az általa a maga nevében küldend követek e/jyúttal az ország

ügyében is járjanak el.

A király kijelenti, hogy az imi a iiia^ar nemzet ktirrlH-n

tapasztalt ellenséges magatarttísrl mondott, nem kívánt vád

lenni a rendek ellen, kikrl jól tudja, mikép viselték magukat

irányában.

A katonaság elszállásolása tárgyában, alkalmazni fogja

magát a régi gyakorlathoz.

A rendek által választandó nádori helytartót, amennyiben

alkalmasnak fogja találni, készségesen megersítendi.

A magyar érczpénznek az ausztriai üirtományokban való

elfogadását tiltó rendeletét nem vonhatja vissza , az elbbi

leiratában kiemelt okoknál fogva ; azonban tárgyalásokat fog

kezdeni a német birodalom és az örökös tartományok rendéi-

vel, és örömmel fog minden lehett Magyarország érdekében

megtenni.

Az adó megajánlására vonatkozó czikket, a rendek fogal-

mazása szerint elfogadja. Hivatkozik azon okokra, melyekkel

az idegen várkapitányok alkalmazását, elbbi válasziratában

indokolta ; de kijelenti, hogy jövben ezen és más ügyekben

is eldeinek példáját fogja követni.

') A rendek ezen fcltorjeaztése sem ismeretos. Tartalmát «
második k. ví'dnazírat reBiimáya.
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Beheni Bernát adóssága tárgyában , miként a rendek

kívánják, irni fog Mária királynénak; az esztergomi érsek,

Thurzó e's az erdélyi püspök követelései iránt bvebb felvilá-

gosítást vár a rendektl.

A király felhívja a rendeket, hogy az ország határainak

megállapítására haladék nélkül válaszszanak biztosokat, mit

a szomszéd tartományok is fognak tenni.

Az esztergomi vámra nézve hivatkozik azon okokra, me-

lyeket elbbi válasziratában kifejtett; egyébkint kész az új vá-

mokat, melyeket a zavarteljes idkben Komáromban és Lcsén

netán behoztak, megszüntetni ; de Lcsére nézve nem lévén

kellen tájékozva a tényállás iránt, bvebb felvilágosítást kér.

A magánosok felterjesztett ügyeit meg fogja vizsgáltatni,

s akként fog intézkedni, amint a jog és igazság követeli.

. A báni méltóság betöltésére hajlandónak nyilatkozik.

Azon lesz, hogy a Zrínyi grófok és Török Bálint között fel-

merült viszályok kiegyenlíttessenek, és Keglevieh Péter Cha-

zyn (?) várát a knini püspöknek adja vissza.

Végre felhívja a rendeket, nevezzék meg mindazokat, kik

az ország különböz helyein az adók behajtását és az igazság

kiszolgáltatását gátolják ; hogy ezek ellen megfelel módon

léphessen fel. És általán kijelenti, hogy soha sem volt szán-

déka, s most sincs, másként járnia el , mint eldei a magyar

királyok eljártak volt. ^)

A királyi eladások , az országgylés felterjesztései és a

királyi válasziratok alapján szerkesztettek a törvénycsihhelc.

Számuk hatvanra megy. Ezen törvényczikkek részben — mi

gyakran történik — nem végzések, hanem az országgylés

kívánatai alakjában vannak formulázva.

A békekötés ügye az L czikkben ekként van elintézve

:

„Miután a magyarországi karok és rendek ez id szerint mitl

sem félnek inkább, mint attól, hogy a királyi felség és ellenfele

az országot egymás között meg fogják osztani ; ennek

meggátlása végett , felsége magyar tanácsosainak tudta

nélkül ne kössön békét."

') A k. válaszirat eredeti fogalinazata a bécsi cs. és k. titkos

levéltárban.
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A katonák elszállásolásáról szóló 11. es III. czikk a reudek

által, els felterjesztésükben kifejezett kívánatot tartalmazza.

Ugyanez áll a törvenyczikkek legnagyobb rtíszere nézve. A
ket forintnyi segély második re'sze'nek lefizete'se csakugyan az

országgylés összehívásához, mint feltételhez van ugyan kötve

(XX.) ; de a következ czikk (XXI.) hozzáteszi a király nyilat-

kozatát : „0 felsége kijelentette , hogy az országgylés meg-

tartása ellen nincs kifogása ; de nem tiirtja helyesnek most

elre állapítani meg helyét és idejét Ha a rendek érdekél)eii

szükségesnek fogja látni az országgylést összehívni, ö felsége

ezt még a kijelölt határid eltt is össze fogja hívni."

Az érczpéncz kérdésében a XIX. czikk mellzi a vitás

kérdést, és kitérleg azt határozza , hogy a jóveret magyar

pénz, úgyszintén Mátyás, Ulászló és II. Lajos király pénzei

mindenütt fogadtassanak el.

A XVI. czikk ekként hangzik : „A királyi felség hely-

tartót rendelt az országban , valamint mindkét rendbl hét

több tanácsost választott, kiknek sorába tartozik : a nádori

helytartó, és a kapitány." A XLVIII-ik pedig : „Az igazság

kiszolgiíltatására a nemesi rendbl hat ülnök választatott, kik

régi szokás szerint felsége által a tanácsba is bocsáttassanak;

felsége ezeket, úgyszintén azt, ki Slavoniában az elkelbbek

közül fog választatni, maga idején a. békealkudozásokban is

fogja alkalmazni." A XVIII-ik czikk szerint : „Az Ítéletek

végrehajtása végett kapitány választatott, ki bizonyos számú

lovasokkal , a helytartót és a többi tanácsokat támogassa." —
Az itt említett hivataloknak ezen országgylésen eszközölt

betöltésérl, emlékeink hallgatnak.

A XXIX-ik czikk figyelemreméltó , amennyiben az els

törvény, mely a Ferdinánd 1531. július 2-iki rendelete által

felállított magyar kamaráról említést tesz, s az adóból befolyó

pénzösszeg kezelését kizárólag a kamara feladatául jelöli ki.

A XLIX-ik czikk a kormány székhelyévé Pozsony t jelöli

ki, addig , míg az egész ország a király hatalmába kerül

vissza.

A jószágoknak , hivataloknak és várkapitányságoknak

idegenek részére való adományozását illetleg, a XLIl-ik czikk-

ben a király igéri, hogy eldeinek példáját fogja követni. De u
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XLllI-ik czikk átveszi a királyi válaszirat azon helyét , mely

az idegeneknek eddig történt alkalmazását igazolja. A király-

nak az országban való lakásáról az LVII. czikk így szól: „0

felsége , h alattvalóinak kérésére, és az ország régi törvényei

értelmében, elhatározá , mihelyt lehetséges , Magyarországba

tenni át lakását."

A magánosok ügyei nem képezik törvényczikk tárgyát.^)

Ezen törvényczikkeket Bécsben szerkesztették. Ugyanis

az országgylés deczember második felében Bécsbe helyezte-

tett át ^), és ott fejeztetett be január els napjaiban. **) A

rendek elégületlenl oszlottak el, miután a király vonakodott

a törvényczikkeket megersíteni. *) Azonban néhány héttel

utóbb megersítette azokat és megtette az intézkedéseket,

hogy a törvények végrehajtása haladék nélkül eszközöltessék.^)

') A „Corpus Jurisban." 1536-ra téve.

^) A napot nem tudjuk pontosan meghatározni. A második k.

válaszirat már Bécsben közöltetett a rendekkel. Utal erre hátirata

:

„Diéta Viennam translata
,
que Posonium indicta fuerat ad festum

b. Elizabethe. 1535."
'^) Sperfogel szepesi krónikájának alább idézend helyén említi

hogy a lcsei követek már 1530. január G-án jelentést tettek, kül-

diknek.
*) Sperfogel szepesi krónikájában 1535-re feljegyzi : „In Diaeta

Viennae celebrata penitus nihil conclusum est; sed quod maximum,
fiat murmur inter Hungaros subditos et Ferdinandi subditos. Hun-

gari referentibus plurimis nolebant habere gubernátoréul Alemannum,
nec etiam aliquem Alemannicum excrcitum , sive peditum , sive

equitum." És 1536-ra : „ín fest trium Regum ablegati Civitatum ex

Diaeta Viennae celebrata redeuntes retulerunt, quod hic multi arti-

culi sint ab Hungaris facti, et Ferdinando praesentati, et ut illos

confirmaret, petitum est. Sed Ferdinandus super illos nullám dedit

resolutionem , nec in illos consentit, donec haberet relationem a

fratre suo Carolo Quinto , et pe»itus nihil expcditum est in illa

Diaeta, licet Hungari valde irascebantur , et quantum in aliquibus

stetisset, Ferdinando excluso, alium Regem elegissent, quibus tanien

sanior pars non consentit." Wagner. Analecta Scepusii. II. 182. 1.

*) Sperfogel krónikájában 1536-ra írja : „Blasius Deák a Fer-

dinando missus venit Leutschouiam adferens litteras Regias et articu-

los, in proxima ad festum Elisabethae Posonii celebrata Diaeta con-

clusos per Regnicolas, et per Regem confirmatos , in quibus Ferdi-

nandus strictissime nobis mandat." Wagner. 183. 1. A király 1536.

marczius 14-én Ostrosich Miklóst küldi ki a törvények némely ren-

delkezéseinek foganatosítására. Utasítása a budai m. k. kamarai

levéltárban.
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XXTV.

JáiiON király nagyváradi országgylése. 1536. Október I.

Az ország állapota , u nemzet hungulata , egyeul volt

mindkét király területen. A háború szomorú következnu'iiyeit.

a hatalmaskodó urak zaklatásait egyaránt éreztek , a béke

után egyaránt hn vágyódtak a két király alattvalói.

így történt, hogy azon panaszok és kívánatok nagy

részét , melyeket a nagyszombati és pozsonyi országgA'illések

rendéi Ferdinándhoz intéztek ; a nagyváradi országgylés

János királynak elterjesztette.

Ezen országgylést 1536. szeptember végnapjaira hívta

Ggybe, épen akkor, s épen Nagyváradra, midn itt, Weze János

lundeni érseknek, a császár követének közvetítésével, a béke-

alkudozások megujíttattak. János király kétségkívül azért

gyjtötte maga köré a rendeket , hogy véleményüket a béke-

kötés iránt meghallgassa. Ez teljesen öszhangzó volt az ö

egyéni felfogása- és óhajtásaival. .

A rendek ugyanis hálájukat tolmácsolván önfeláldozó

buzgalmáért , melylyel a hazát a török hódítás veszélyeitl

megszabadítá, kiemelik , hogy örömmel értesülték az általa

megkezdett békealkudozások fell ; de mivel állandó és üdvös

béke létrehozását c«ak az összeír rendek egyesülése által reniéll-

hetik , felkérik, hogy melegen karolja fel a békét, ha azt

méltóságának és tekintélyének épségben tartásával , továbbá

az ország egységének és szabadságának biztosításával létesít-

heti. Ezen czél elérésére felajánlják közremködésüket ; készek

minden ervel oda hatni , hogy az ellenpárt hívei is Jánoshoz

csatlakozzanak ; ha pedig a békealkudozások meghiúsulván a

háború megiíjulásaínak szükségessége merülne fel, életüket és

vagyonukat feláldozni. A király pedig, a magyar nemzet egye-

sülésének elmozdítása végett, mindazoknak, kik hozzá átpár-

tolnak, biztosítsa kegyelmét és birtokaik visszaadását.
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A rendek ugyanakkor a véghelyek megersítésére, s más

közszükségletekre, különösen a katonaság elmaradt zsoldjá-

nak kifizetésére, jelentékeny, és pedig többrend adót ajánlot-

tak meg. És pedig az urak s nemesek minden jobbágyra, és leg-

alább hat forint érték ingó vagyonnal bird zsellérre, minden-

szentek napján fizetend egy forintot vetettek ki; úgy, hogy

ezenfelül, hat forint értéket meghaladó ingóságaik értékének

tizedrészét Budavárának megersítésére tartozzanak fizetni

;

az utóbbi czélra az egytelkes nemesek, a mennyiben tíz forint

érték ingóságokkal bírnak, szintén az érték tizedrészét tar-

tozzanak szolgáltatni. A fpapok és urak a maguk erszényébl

szintén kívántak hozzájárulni a budai erdítések költségei-

hez ; az arányt a király fogja megállapítani. Azonban ezen

adók megajánlását a következ feltételekhez kötik:

Elször, a király jövben ily súlyos adóval többé ne ter-

helje a rendeket és jobbágyaikat.

Másodszor, rendelkezzék oly módon , hogy a katonaság

ezentúl zsarolásokat és erszakos tetteket ne kövessen el, s

helyezzen élükre oly kapitányt, ki ket a kihágásoktól vissza-

tartsa , s a bnösöket megfékezze , ha pedig ezen kapitány

kötelességét nem teljesítené, büntesse meg t.

Harmadszor , szüntesse meg a harminczadok és az adó

behajtása' körül uralkodó visszaéléseket ; vonja számadásra a

közjövedelmek kezelit, s a jelentékeny pénzösszeget , melyet

ekként várhat , szintén a budai vár megersítésére fordítsa.

Negyedszer , a jobbágyok szabadon költözködhessenek.

Ötödször, eszközölje a király , hogy a Perwssych Gáspár

által erszakosan lefoglalt birtokok törvényes birtokosaiknak

adassanak vissza.

Végre hatodszor, rendelje el a király, hogy az összes füg-

gben lev peres ügyek a következ év január 8-án vétessenek

fel , ezentúl pedig rendesen tartassa meg a törvényszéket, s

ebez nevezzen alkalmas bírákat, kiknek díjazásáról is gondos-

kodjék. ^)

') Ezen országgylés történetiróink és eddig ismert történeti

kútforrásaink által nem említtetik ; egyetlen kútforrásul e törvény-

könyv szolgál, melynek egykorú másolata a bécsi ca. és k. titkos

levéltárban van.
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XXV.

Felsö-maq:yai'orszája;i részl<>ges gyüK^sek. 15:i5-1536.

T.

A fplvidt'ki mo^yék rpiidci tíibbszíJr tartottak kö'/.ön gyií-

léseket, melyeken saját külön «'rtlekeikrol , vagy az országos

ügyek irányában elfoglalandó magatartásukról tanácskoztíik.

1529. augusztus ITj-en Nyitrán tartatott ily gylés,

melyet Thurz Elek országbíró és Országh Imre királyi udvar-

mester hirdettek ki. *)

1531. végén Perényi Péter, Báthory András, Homon-

nai Ferencz és más furak Gálsífrrsrr hívtak össze eg}' gyillést,

melyre Kassa, Eperjes, Kisszeben, Lcse és Késmárk királyi

városok is küldöttek követeket. Az ellenségeskedések kölcsö-

nös megszüntetése képezte a tanácskozmányok tárgyát. *)

1532. elején Eperjesen ") és Kaamn *) tartattak gylések,

') 1520. augusztus 3-án egyik megyéhez intézett levelükben,

melyben felhívják, hogy „duos aut trés fratres suofl . . . cum
pleno mandato, plenaque informatione" kfll^jön, kiemelik : „aderunt

alii quoqup fratres ... ex aliis certis comitatibus , cum fjuibuH de

hi,J8 ncgociis ac rebus tractaturi et consultaturi sumus, quc tani ad

Maiestatis Regié, quam eciam ad nostruni publicum bonum portinc-

bnt." Kgykorú miUolata a budai m. k. kamarai levéltárban.

*) Sperfogel szepesi kránikt^'ában 153l-re írja ezen gylésrl

:

„Missi Ntincii tr.ictatibus de cessatione hostilitatum subscribunt , ad

ratíticívcionem timen Principalium suorum." Wagner. Analecta Sce-

pusii. 11. lti(). 1.

•) Sperfogel 1532-re írja: „Civitates itemm habuerunt Convon-

tum Dominica Sexagesima in Eperjes ; et miserunt nunoium ad eum

(Petrum Porenyi) volontes scirc , an articulos per contractum fívctos

tenere velit ? Is voro respondit, quod Nobiles de sode Sáros non

debuissont convocare Civitjvt«'s propter cum, sed si misissent iantum

ex Nobilibus ad cum , ipse condosccndissot ipsorum voluntati , fi

cessavit pro hac vicc dica, quam pnu^tendebat." Wiigner. II. 1G7. 1.

•) Sperfogel 1532-re íija: „Franciscus Homonnai convocanit
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melyeken a rend és nyngalom helyreállításáról hoztak vég-

zéseket.

IL

Az 1535-ik év elején Katzianer felvidéki fkapitány

Gömör , Ahaúj , Borsod, ZempUn és Heves megyék rendéit

Kassára hívta össze , honnan végzéseiket felterjesztették a

királynak megersítés végett ; ez elfogadta azokat, de végre-

hajtásuk késett; mit ut(5bb a pozsonyi országgylés, 1535

végén, a király figyelmébe ajánlott. ')

ITT.

A felvidéki rendek 1535-ben még egy második gylést

is tartottak ; hol ? nem tudjuk.

Miután líatzianer, ki nemcsak a hadaknak volt fpa-

rancsnoka, hanem tényleg a királyi helytartó hatalmát gyako-

rolta fels Magyarországban , körükbl eltávozott ; azon

kérelemmel fordultak a királyhoz, hogy nevezzen ki mielbb

quinque Civitates Cassoviam , ut tempore raessis et vinderaiae ces-

setur ab armis ... In Congregatione Cassoviensi omnibus viribus

Homonnai persvadere nitebatur Civitatibus, ut Zapolyae adhaereant,

misso Perdinando, unde discessum est re infecta." Wagner. II. 160.

1. — És Thurzó Elek 1533. február 11-én írja a királjaiak : „In Con-

ventu Cassoviensi hoc tempore nichil aluid est actum
,
quam ut

cessaretur a depraedationibus, spoliis et dicacionibus colonorum etc.

alia latuerunt, propter absenciara aliquorum
,
qui adesse debebant."

A levél eredetije a bécsi cs. és k. titkos levéltárban.

') A pozsonyi rendek felterjesztésében olvassuk : „Maiestas

Vostra Supplicacioneni fidelium suorum Comitatuum Gemer, Borsod,

Zemlyen, Wywar et Heves superioribus mensibus per Maiestatora

Vestrain clementer admissam
,
juxta suam graciosam oblacioncni

dignetur mature effectui mancipare." A király erre válaszolja , hogy

a nevezett megyék kívánatait teljesíteni fogja. (Mindkét irat a bécsi

cs. és k. titkos levt.) — Alig csalódunk , midn a nevezett megyék

gylését azonosnak tartjuk a kassai gyléssel , melyrl az 1535.

márczius 14-ikén tartott felvidéki gylés felterjesztésében olvassuk :

„Supplicamus V. M., uti articulos illos, quos dominus Coczyaner cum

dominis partis illius in congregacione Cassoviense ordinaverunt,

roboret et confirmet V. M. suis literis." Egykorú másolat a bécsi

cs. és k. titkos levéltárban.
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ismét fkapitányt, ki elég hatalommal bírjon a felvidék furait

is megfékezni, ha ezek hatalmaskodásaikkal és zsarnoki ön-

kénylikkel fel nem hagynának. Ugyanis az ország pusztulásá-

nak fokát az igazságszolgáltatás elhanyagolásában találják.

Elénk színekkel festik, hogy a rablók, gyilkosok és min-

dennem gonosztevk nemcsak a nép, hanem a nemesség

soraiban is félelmesen szaporodnak. Hozzájárul, hogy a furak

büntetlenül folytatják hatalmaskodásaikat és foglalják el a

kisebb nemesek birtokait ; st némelyek azután álutakon királyi

adom.ányozást eszközölnek ki a rablott birtokokra. Kérik

tehát a királyt, rendelje el, hogy a jogtalanul elfoglalt bir-

tokok jogos tulajdonosaiknak, akár egyházak, akár nemesek

legyenek, adassanak vissza.

Panaszt emelnek továbbá az adószedk ellen, kik nagy

kísérettel járnak és a jobbágyokat súlyosan terhelik. Ugyan-

ez áll a tizedszedkrl; ezek a szegény jobbágyoktól, kiknek

termésük alig megy két akóra, egy akót követelnek ; és, mi

eddig soha sem volt szokás, hordókat is a jobbágyoktól er-

szakkal vesznek el; a tized fejében járó gabonát a jobbágyok-

kal díj nélkül csépeltetik; a gabonát és bort a jobbágyok által

szállíttatják távoli helyekre ; szabadon ragadozzák szét a

jobbágyok élelmi szereit, s amennyiben maguk fel nem emészt-

hetik, házaikba vagy a vásárokra szállítják, gyakran az éhha-

lál veszélyének téve ki a szegény jobbágyokat, gyermekeikkel

együtt; lovaikat nem az istállókban, hanem a jobbágyok

házaiban helyezik el, kiszorítva a lakosokat ; ásnak és mindent

széthánynak , hogy a szegény jobbágyoknak netán elrejtett

vagyonát felkutassák , melyet ezek most távol erdk mélyében

kénytelenek elásni; a jobbágyok lovait is elrabolják, s gyakran

ötven dénárért árulják a vásárokon.

A katonák is podgyászukat ajobbágyok lovain szállíttat-

ják, melyek ekként elvonatnak a földmveléstl ; úgy, hogy sok

helyütt már csak két, vagy épen négyjobbágynak van egy ekéje.

A földesurak drága pénzen hamisított bort méretnek korcs-

máikban. Végre a várparancsnokok is igénybe veszik k- és

faszállításokra a jobbágyokat.

A felvidék leginkább van kitéve e zaklatásoknak. Némely

hatalmas furak mintegy felosztották ezen országrészt szolgáik
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között; úgyszólván minden helységben tisztviselket rendeltek,

kiket, lovaikkal együtt, a jobbágyoknak kell ellátniok. Ennek-

folytán számos jobbágyok családaikkal együtt más vidékekre

vonultak.

E hatalmaskodó urak a nemességet sem kíméltélí meg;

többeket saját házukban öltek meg, másokat fogságba hur-

czoltak, s minden vagyonuktól megfosztottak.

Mindezek felsorolása után a rendek felkérik a királyt,

igyekezzék szenvedéseiknek véget vetni és szomorú sorsuk

jobbrafordulását eszközölni. ^)

Mi volt ezen felterjesztés hatása és eredménye ? nem
ismeretes.

IV.

Az 1535-ik év végén János király komolyan felkarolta a'

béke eszméjét. Novemberben Frangepán Ferencz kalocsai

érseket és Brodarics István püspököt a Nápolyban tartózkodó

V. Károly császárhoz küldötte, hogy közbenjárását kikérje.

Ez Weze János lundeni érseket nevezte biztosává, ki június

elején érkezett meg Nagyváradon, János király udvaránál,

hol a békealkudozások rögtön raegindíttattak.

JPerényi Péter, ki nagyravágyó terveivel, bár azok 1531-

'ben meghiúsultak, nem hagyott fel, alkalmasnak látta ezen

idpontot cselszövényeinek megújítására. Összeköttetésbe

helyezte magát a franczia királylyal és Szulejmánnal, s ezek

kilátásba helyezték , hogy ha János király Ferdinánddal

csakugyan egyességre^lép, a magyar trónra t, Perényit fogják

emelni. ^) Perényi ugyanakkor nagy tevékenységet fejtett ki,

') A gylés felterjesztésének egykorú másolata a bécsi cs. és

k. titkos levéltárban. Az irat nem bír dátummal. Azonban boríték-

jáii olvasható, egykorú kéz irása : „Comitatus' partiuin supcriorum.

1535. dorainica —" (Az olvashatlan szót „Judica" gyanánt olvasván,

a levéltár rendezése alkalmával ezen iratot 1535. márczius 14-ro

helyezték.)

^) Peuipílinger Márk 1530. augusztus 2(;-án Kassáról a lundeni

érseknek íi;ja : ,,Dominus Petrus Pereni ambit cajjitaneatum, et quod

magis est, cupit esse rex ; innenit viam istam : . . . intelligens ipsum

Magyar Országgylések Tört. I. 15
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hogy pártját Mngyarországban szaporítsa, s magát a felvidéki

rendek által fokapitánynyá választassa meg. Hívei által a

felvidéki rendeket augusztus második felében Sjs^H'SZÓh, Abaúj

megy<3)en tartandó gylésre hivatta össze. Meghivatott, a

tíibbiek között, Ostrosich JJf/^s 'királyi kapitány is. Ez

azonban kijelentette , hogy miután azon gylés az o és

a király tudta nélkül hirdettetett ki , ott nem jelenhetik

meg. Egyúttal több egyházi és világi urat magához hívott,

hogy tolUk a gylés feladatáról tudomást szerezzen. Ezek

akként értesítették, hogy Szikszón a közelebb tartott pozsonyi

országgylés törvényczikkeinek végrehajtásáról, a jogtalanul

lefoglalt biítokok visszaadásáról , a hatalmaskodások és a

jobbágyok elnyomatásának megszüntetésérl óhajtanak ta-

nácskozni.

Ostrosich ekkor követeket küldött a szikszói gylésre,

hogy ezek által a rendeket visszatartsa minden oly határozat-

tól, mely a királyi méltóságra és az tisztére nézve sérelmes

lehetne.

A gylésen ers párt létezett, Thomory Lörincz vezérlete

alatt, mely Perényit az ország kapitányává akarta kikiáltani.

Azonban Ostrosichnak sikerit e tervet meghiúsítani. ')

Egyébkint a tanácskozások folyamában panaszok merl-

fel amiatt, hogy a pozsonyi gylés törvényezikkei nem haj-

tattak végre; a furak által önkényesen elfoglalt nemesi jószá-

gok törvényes birtokosaiknak nem adattak vissza; 'a felvidé-

ken nem állíttatott fel bíróság, mely eltt a károsultak igényei-

ket érvényesíthettelc volna , míg a pozsonyi törvényszékhez

fordulni nagy nehézséggel van összekötve. Azon kérelmet

intéztelc tehát a királyhoz, hogy rendeljen fels Magyarország-

ban is bíróságot, mely igazságot szolgáltasson, és hagjrja meg

kapitányának, hogy az Ítéleteket hajtsa végre, és híveit a

Weyuodani cum Ferdinando velle inirc concordiain , id quod in rein

Caesareae Maiestatis esset, itaque effecit Petrus Pcreny apud Gallum,

8Í Wayuodrt cum Ferdinando vei Caesaré concordabit, extunc Potrus

iint Rex Hungáriáé, hoc Gallus apud Turcam impetrauit et con»enRÍt."

Eredetye a bécsi t. levt.

') Ostrosich MikMsnak 1536. augusztus 2G-án kelt levele a

btScsi t. levt.
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hatalmaskodó furak ellen védje, meg ; ve'gre hogy szent Mi-

hály napjára hirdessen országgylést. ^)

A rendek ezen panaszok és kérelmek tolmácsolása végett

Ferdinánd királyhoz követeket küldöttek, kiknek egyik Zemere

M'dós vala.Ezek utasíttattak, hogy Nagyváradra is menjenek,

és ott mind János királynál, mind Weze lundeni érseknél

tisztelkedjenek. Az általuk hozandó válasz meghallgatására,

szeptember 10-ére Misholczra újabb gylést hirdettek. ^)

Mily eredménynyel jártak el megbízatásukban a követek,

és vájjon megtartatott-e a miskolczi gylés ? nem ismeretes.

..
'^-

^strosich Miidós 1536. november 10-ére több felvidéki

megyét Kassára liivott meg, hogy mind az magán ügyeik,

mind az ország közügyei és szükségei felöl tanácskozzanak

,

s ezeket követeik által a királynak elterjeszthessék. ^) A
gylésrl egyéb részletek ismeretlenek. *)

') Pempflinger Márk idézett levelében írja a lundeni érseknek,

hogy a szikszói gylés kívánja „ut articnli in proxima praesente

congregatione . . . Posonii . . . confirmata effectum liabeant , in

quibns scilicet articulis expressum est , ut omnia bona per dominos
et potentiores a nobilibus indebitc ablata et occupata restituantur,

quod liactenus minimé factum est, et eo ut in hijs partibus regia

Maiestas nullum eis judicem delegit, coram quibus eorum bona . . .

iuris ordine rcquirere possent , Posonium autem eos ire , ad prose-

quendum ius corum difficile et non sine magnis expensis fieri

potest ; optant itaque judicem a regia Maiestate eis delegatum
, qui

hic eis iuditium administret ;
praeterea cupiunt a Maiestate regia,

ut capitaneus sue Maiestatis tandem executionem faciat , et eos a

potentibus defendat et tueatur , et ne tantas oppressiones
,

quales

liactenus habuerunt, in futurum patiantur." Eredetije a bécsi t. levt.

— A gylés felterjesztésének kivonata ugyanott.

^) Ostrosich fönnebb idézett levelében.

'') Az 153Ö. november 7-én Szepes megyéhez intézett meghívó-

levél ei^detije a megye levéltárában.

*) Valószín, hogy a bányavárosok részérl 1536. november
11-én Bécsbe küldött követek ezen gylés határozatából bocsáttat-

tak fel. Beszterczcbánya város számadásaiban olvassuk : ,,Den 22.

December sein widerum haimkhumen die Gesantn der Stet amb tag

Martini zu Ku. Mt. auszogen , als Nicolaus Feller , Andre Grueber,

und Hanns Sturf, mit den Commissarien gehanndlt bei der Ku. Mt.

urab beschutzung zu sollicitiren." A város levéltárában.

15'
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XXVT.

A inárosvásárhely i gylés. 1535. Január 1-én.

Erdély rendéi az 1535-ik év els napján Marosvásárhelyeii

gylést tartottak. Itt meghallgatták azon követek jelentéseit,

kiket egy elbbi gylésükbl Péter moldvai vajdához küldöt-

tek volt; ') valószinleg avégbl, hogy Ferdinánd igyekeze-

teit, ki t a maga ügyének megnyerni iparkodott, ellensúlyo-

zák. ') Ugyanezen gylésen szabályoztattak a három nemzet

hadi kötelezettségei.

A magyar nemesek, még az egy telekkel bírók is, tartoztak

maguk jól felfegyverezve lóháton szolgálni; a tizenhat jobb-

ágytelekkel bírók azonfelül egy jól fegyverzett lovast állítani.

Ajobbágyok is legyenek ellátva fegyverrel; és pedig a szegények

lándzsával és szekerczével, azok, kiknek 6—8 ökrük van, íjjal,

36 nyillal és karddal ; azok, kik még gazdagabbak, íjjal, elég-

séges számú nyilakkal, karddal, paizszsal és szekerczével.

Aszélcelyek közül a primipiliisok két lóval, a többiek, kiknek

ingóságai 12 forint értéket meghaladnak, egy lóval és kell fegy-

verzettel, aszegényebbek legalább fegyverzettel legyenek ellátva.

Azon székelyeknek, kik az urak jobbágyaivá lettek, uraik

15 nap alatt adják vissza szabadságukat ; kik ezt tenni vona-

kodnak, számzessenek, s a vajdától se nyerhessenek kegyel-

nicf. A peres ügyek elbb a szék birósága eltt tárgyaltassa-

<) János király 1531. deczember 28-án Váradról Nádasdy Ta-

miisnak írja : „Jusseramus ad nos vcnire huc Waradinum tam ipsum

D. Waydam, quam eciam D. Episcopum TranssilaanicDscm, sedquia

ex Moldauia rediorunt Nuncii Rcffnicolarura , nccessarium fit D.

Wayde parcialem iUiquam diotíun pro audiendis Nunciis indiccrc, prout

in Zekclwasarhel iam indixerat." Eredctye a budai m. k. kamarai levt.

») V. ö. Szihlgyi S. Erdelyorszilg Története. I. 2.'.í). 1.
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nak, azután a vajdához fellebbeztessenek. Kik ezen törvények

ellen vétenek, számzessenek.

A szássolc^ kiknek ingóságai 12 forint értéket meghaladnak

puskával és karddal, a szegényebbek egyéb fegyverekkel,

legyenek ellátva.

Mátyás, Ulászló és 11. Lajos királyok érczpénzeit, melye-

ken a felirat kivehet, mindenki tartozzék elfogadni ; kik azo-

kat elfogadni vonakodnak, fosztassanak meg áruiktól, melyek-

nek fele a feladó vevt, másik fele a bírót illeti meg. A bírót,

ki ezen törvényt végrehajtani elmulasztja, a vajda marasztalja

oi azon áruczikkek értelmében , melyeket kötelessége leendett

lefoglalni. ^)

') Articuli in diaeta Zekelwasarheliensi per dominos regnicolas

facti Sabbatho post festum circumcisionis domini 1535. Ujabb má-

solata, csonkán, Brassó város levéltárában. Eder, Simigianus 1800-ik

évi kiadásához mellékelt jegyzetei között 130—143. 11., közli egy,

álfítólag 1536. június 24-én Marosvásárhelyen tartott erdélyi gylés

törvényczikkeit. Azonban a szász nemzet szebeni levéltárában lev

példány teljes szövegébl — melyet Seivert Gusztáv tanácsnok úr

volt ; szíves velem hü másolatban közölni, kétségtelen, hogy ezen tör-

vényczikkek János király halála után, Izabella kormánya alatt alkot-

tattak miután ezekben „monetae dominae Regináé" említtetnek.

Egyébkint ezt Eder utóbb maga is észrevette, mint ezt a szebeni

példányra írt jegyzete tanúsítja. („Suspicor — úgymond — hos

articulos esse conditos, non, ut epigraphe habét, anno 1536, sed paulo

serius Isabella Principatum tenente.")
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XWJl.

Horvát- és tóiorszaígí gylések. 1535— 1530.

I.

A horvátországi rendek 1535 szeptember 9-éü Toiioshm

tartottak gylést. A jelenlevk soraiban legelkelbbek a

következk valának : négy íVaM^e^jáii gróf: György, Farkas,

Miklós és István ; Blágay István gróf, Keglevich Péter, Tltahy

Ferencs^ Alaprj János, Zt/myrh István, Tiudaclihj János, Spy-

sych Miidós, Vysccz (xyöryy, Sitl)ych Gáspár, Inipryc/i .f'í»"»-- <'s

Kohasych György. ')

A gylés Thompych Jánost és Bttdysych Mihályt küldötte

lürdinánd királyhoz, hogy feliratát átnyújtsák és él szóval

is támogassák. *)

A rendek, némely magánügyek mellett, — melyek között

legfontosabbak a Corbáviai és Zrínyi családok örökösödési ügyei

valának — fleg arra hívták fel a király figyelmét, hogy a

hadinép elmaradt zsoldjának kifizetésérl, a báni méltóság

betöltésérl és az ország védelmérl gondoskodj e'k. Azon esetre

pedig, ha ket most „végveszedelmükben" elhagyná, felkérik,

hogy küldje nekik vissza azon oklevelet, melyben, midn t
(1526 végén) királyukká választották , hséget fogadtak

;

') Kzek vannak a Fordinándboz küldött követek megbízóleve-

lében aláírva. Az aUirások után ez áll : „Ac alii Nobilcs tocius

Regnie Croacie."

') A részükre szeptember i)-én kiállitott megbízólevélnek ere-

deté, az aláírók pecsétgeinek helyeivel, a bécsi titkos levéltárban.



HORVÁT- KS TÓTORSZÁr.I ftVÍÍLKSEK. 15.35—153G. 231

viszont k is vissza fogják küldeni azon oklevelet, melyet

ugyanakkor részükre a királyi biztosok állítottak ki. Ezen

nyilatkozat értelme természetesen nem más, mint az, hogy az

alattvalói engedelmességet felmondanák, és minden viszonyt,

melyben királyukhoz állanak, megszakítanának. ^)

A király válaszában kilátásba helyezi az elmaradt zsold

kifizetését és a báni méltóság betöltését. A rendek fenyeget

nyilatkozatára vonatkozólag, a legnagyobb gyengédséggel,

kijelenti, hogy miként eddig horvátországi alattvalói jólétének

biztosítására minden lehett megtett, ezentúl is buzgón meg
fog felelni uralkodói kötelességeinek ; inti tehát a rendeket,

hogy k is tántoríthatlan hséggel ragaszkodjanak hozzá. ^)

II.

Ferdinánd király, ismételt Ígéretei daczára, a báni mél-

tóság betöltését elhalasztotta. 1536-ban Gerendi Miidós erdé-

lyi püspököt küldötte mint helytartót Tótországba , hol ez

rögtön gylést hirdetett. ^) Azonban a rendek körében nem
talált kedvez fogadtatásra, miután ezek nehezteltek amiatt,

hogy a király nem nevezett ki bánt, és helytartóul is magyar

fpapot rendelt. *)

Az ellenzék vezére Erddy Simon zágrábi püspök volt,

bár nem rég Ferdinánd pártjára állott. Ez augusztus 11-ére

Donibróra hívta össze a tótországi urakat. ®) Már elre híre

járt, hogy a királyhoz követeket fognak küldeni azon kére-

') A dátum nélküli feliratnak eredetije , melyen Horvátország

nagy pecsétjének helye látható , a bécsi cs. és k. titkos levéltárban,

hol tévesen van az I534-ik évi iratok közé helyezve.

*) A dátum nélküli k. válaszirat fogalmazata, ugyanott.

•'') Hol, mikor és mily eredménynyel tartatott meg ezen gylés ?

nem tudjuk. Pekry Lajos 1536. augusztus 25-én Ferdinánd királyhoz

intézett levelében említi, hogy ö teljhatalmú követeket küldött ezen

gylésre. Eredetije a bécsi titkos levéltárban.

*) Ezt Pekry L. levelébl tudjuk.

*) A gylés kihirdetésérl a zágrábi püspök által , szól Pekry

Lajos idézett levelében.
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lemmel, hogy vagy védje meg ket. vagy engedje mc^, hogy

adót fizethessenek a töröknek. ')

Sokan jelentek meg; többi között: Erddy Péter, Batthyani

Ferencz, Zrínyi János, Nádasdy Tamjís, Pogány Péter, Gyulay

István. A jelenlevk Zrínyi János és Gyulay István által

Katzianer János fkapitányt is meghívták a gylésre ; s ez

november 10-én vonult be, számos kísérettel, Donibróra, hol

nagy tisztelettel és kitüntetéssel fogadtatott. '')

A gylést az ország védelme foglalkoztatta. A török

pusztító becsapásai egy id óta ismét gyakoriábbak voltak. A

király emiatt Katzianert Magyarország fels részeibl Tótor-

szágba küldötte, és kilátjísba helyezte, hogy ennek hadaihoz a

stíriai és karinthiai tartományok hadai csatlakozni fognak.

Mintán azonban ez nem teljesült, s csak a görczi grófságból

érkezett némi jelentéktelen segély : a rendek nem látták czél-

szernek,hogy Katzianergyenge serege a törökkel megütközzék,

s ezt felkérték, hogy a határok védelmére szorítkozzék. Egyéb-

kint a fenforgó ügyek elintézését az augusztus 15-én Körösön

tartandó gylésre halasztották, ') melegen kérvén Katzianert,

hogy ott jelenjék meg; mit megígért. *)

Katzianer ezerkétszáz lovas és háromszáz puskás kíséretében

') Jurisich MiklÓK 1530. uugusztns 12-dn Kszegrl az alsó

nusztrini hclytiirttanácsnak írja: „Dio Windischcn hcrrn dic habon

ainen lanntiig ausgeschriben, unnd als morgcn Bollen sy beyeinann-

dcr sein. Ich verstee aach sy wcUcn gesandt zu Khu. Mt. schickhen

und sich bcschwcren d>vs man sy alsó vcrlasscn hat, mit bitt, damit

die Khu. Mt. sy vor den unglaubigen beschyriuen sol, oder ir erlau-

bcn, damit sy dem turckhen tríbut gebén etc." Eredetbe a bécsi

titkos Icvt.

*) Katzianer János 1586. augusztus 13*án Zágrábból Ferdi-

nánd kinilyhoz intézett levelének eredetge a bécsi titkos Icvéltiir-

ban. És TTiurzó Elek augnsztus 18-án Qalgóczról írja a királynak ;

„RouorsHS est ex Sclauonia hodic soruitor raous, qui inucnerat

nimul in Donibro apud Dominum Zagrabionsem dominum .lohan-

nom Kaczianor, Bathiaivj ct Nadasdi atquc Zrinj, adorat et Potnis

Krdpw<\j. Ilii quatuor secrccius intor se tractarunt." Krodotijo

ugyanott.

•"•) Thurzú Klók idézett levelében írja: „Reiecta autcm omiii;i

alia ad conuontum Orisionsom."

*) Katzianer augusztus 13-iki levele alapján.
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augusztus 14-én érkezett meg Krösre, hol a rendek szokatlanul

nagy számban gyülekeztek egybe; ^) minélfogva a nemesek és

az urak külön, egymástól elválva, tanácskoztak. ^)

A nemesek mindenekeltt a maguk körébl kapitányt

óhajtottak választani, ki a tartomány haderejét vezérelje. Az
urak azonban szintfín befolyást követeltek a választásra, bár

megnyugodtak abban, hogy a kapitány a nemessség körébl

választassék ; egyúttal kívánták, hogy az a királyi fkapitány-

nak alá legyen rendelve. E tisztre Alapi Jánost jelölték ki ; s

ez csakugyan mégis választatott. A rendek ugyanakkor Katzia-

ner fkapitányhoz azon kérelemmel fordultak, hogy hadaival

a tartományban maradjon. ^)

A hadi költségek fedezésére az urak és nemesek egy

forintnyi adót ajánlottak meg, melyet nemcsak a jobbágyok

hanem az egy-telkes nemesek és a jobbágyokkal nem bíró egy-

háziak is tartoztak fizetni. Egyúttal felkérték a zágrábi püs-

pököt, hogy a kincstárnoki tisztet, névszerint az adó behajtását,

vállalja magára, és pedig minden fizetés nélkül ; költségeinek

megtiírítését ígérvén. Továbbá megállapították, hogy a kapi-

tány senkit, a kincstárnok megegyezése nélkül, szolgálatba ne

fogadhasson. A kincstárnok és a kapitány egyértelmíileg

gondoskodjanak arról, hogy a nemesek és jobbágyok elnyo-

matást és kárt ne szenvedjenek ; a kapitánynak kötelessége

leend az erszakos tettek elkövetit megbüntetni és kárpót-

lásra szorítani. A kapitány részére meg fog határoztatni az

élelmiszerek ára, melyet a katonák rendesen fizetni tartoznak;

') Katzianer írja augusztus 15-én Krösrl az alsó-ausztriai hely-

tartótanácshoz intézett levelében : „A.uf diesen lanntag hie so in

langer zeit nie dermassen gehalltn , auch zusammen komraen sind."

^) Ez kitv'ínik azon iratból , melybon az urak a nemeseknek

határozatidra nézve észrovételeiket megtették. A bécsi titkos levt.

•'') Katzianer 153(). augusztus 18-án az alsó-ausztriai helytartó-

tanácshoz Krösrl írt levelében írja : ,,Habon mich alsó einhelligkh-

lich für Íren Obrissten Veldhaubtiuan furgenommen und erwellt,

und mit grossen ersuechen bey Mir angelangt . . . Die hern hie

vest anhaltn, das ich khain Abzug neme , sonder auf des Turckhen

furnomen noch ain Monat láng verharrn sol . .
." Eredetije a bécsi

titkos levt.

15**
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ezek egyszersmind tartózkodni fognak a nemesek és egyháziak

lakaiban megszállani ; kik ez ellen cselekednek, a kapitánytól

búntetesüket vegye'k, A ve'gvárak haladéktalanul eszközlend

felszerelése határoztatott.

Az urak kijelentették a nemeseknek, hogy amennyiben a

zsoldos hadak nem lennének elegendk, készek mind a tíirö-

kök, mind a belzavarok leküzdésére, egész ervel síkra szálla-

ni, és Katziauerhez csatlakozni.

Végre a nemesek és az urak egyértelmüleg elhatározták,

hogy a királyhoz követ küldessék, ki a tartomány minden bajait

és szükségeit leplezetlenül feltárja. Ezen követségre Batthyány

Ferencjs választatott. ')

Azonban a jelenlev rendek egy része nem volt megelé-

gedve ezen határozatokkal ; különösen a jelenttíkeny a<ló meg-

szavazása, a zágrábi püspöknek kincstiírnokká, és Alapinak

kapitánynyá történt megválasztatása ellen volt kifogásuk. Az

elégedetlenek Krösrl Varasdra siettek, hol Pekry Lajosnál

— ki a zágrábi püspökkel már korábban meghasonlott —
gyltek egybe, és a királyt felkérték, hogy a körösi végzéseket

ne ersítse meg, úgy tüntetvén el azokat, mint a melyek a

királyi jogokra és a tartomány érdekeire nézve egyaránt sérel-

mesek. *)

Thurzó Elek királyi helytartó nem helyeselte ugyan, hogy

a slavóniai rendek^ a király mellzésével, a zágrábi püspökre

ruházták a kincsttírnoki tisztet ; ') azonban rosszalta Pekry

fellépését is, kinek féktelensége a tartomány békéjét veszé-

') A ttországi urak fönnebb <'mlített iratii alapján. — Thurzó

Elek 153G. augusztus 2()-án írja a királynak : „Adibit Maiestatcm V.

dominus Bathiany veluti nuncius a Regni Sclauonie Statibus destí-

natus."

*) Pekry Lívjosnak 1536. augusztus 25-én Varasdról Ferdinánd

királyhoz intézett levele. Eredetye a bécsi titkos levt.

•) Thurzó Elek augusztus 27-én a királynak írja : „Michi non
raultum piacet, quod dominus Zagrabionsis hanc auctoritatom non
per Maiestatcm Vestram, sed per Status Sclauonie sit illic asaocutus,
ct potissimum, quod dica dotur ad manns snas . dorogat hoc aucto'
ritati Maiestatis Vestre."
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lyeztette, s kinek a király iránti hsége sem állott minden

kétse'gen felül. ^)

A király tekintve a helyzet súlyos voltát, nehogy a

bonyodalmakat nevelje, a zágrábi püspök megválasztatásában

megnyugodott, ^) azonban a ttországi rendek által megaján-

lott adó beszedése't felfüggesztette. Ezen utóbbi határozatáról

szeptember 16-án tudósítja a zágrábi püspököt, megjegyezvén,

hogy érdemleges határozatait akkorra halasztja, a mikor a

tótországi rendek követét kihallgatta. ^) Mikor jelent ez meg
a királynál, s mi történt tovább ezen ügyben ? minderrl hall-

gatnak emlékeink.

') Thurzó Elek 1536. szeptember 8-án a királynak írja : „Ludo-

uicus Pekry, indicto priuato conuentu , conatur ea turbaro
, que per

dominos et Nobilitatem Sclauonie superioribus diebus agitabantur . .

Ágit omnia ista Pekry, ut Tyrannidem suam et inordinatos conatus

ac consilia tueretur." Eredetije a bécsi t. levt.

^) Ferdinánd 1536. szeptember 6-án Bczenból Thurzó Eleknek

írja : „Quod Sclauonie Status Episcopum Zagrabiensem in Thesaura-

rium assumpserunt, id cum temporis culpa factum sit, nunc quidem

commutare, seu retractare non possumus, sed nobis utcunque feren-

dum est." Eredeti fogalmazata ugyanott.
'') Ferdinánd 1536. szeptember 16-án Tridentböl a zágrábi

püspöknek levelére válaszolva , írja : „Ceterum de Taxa imposita

etsi omnino rationem inituri sumus, ut ipsius eíFectus absque aliquo

impedimento consequatur ; tamen eius collectionem ex nunc , ex

rationabilibus causis, diíFerendum censemus." A levél fogalmazata

ugyanott.
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1.

A pozsonyi országgylés.

1537. Januárban.

Az 1535-ik évi pozsonyi országgylésen egybegylt ren-

dek felkérték Ferdinánd királyt, hogy ket a következ év

jiílius 25-ére ismét hívja össze. St ezen kívánatuk teljesülése

érdekében némi kényszert gyakoroltak reá ; a mennyiben a

megajánlott adó második felének kifizetését az országgylés

kihirdetésétl , mint feltételtl tették függvé. ^) Azonban

fnnek daczára, Ferdinánd fentartván teljes rendelkezési sza-

badságát, magát határidhöz kötni nem volt hajlandó, s azon

kijelentésre szorítkozott, hogy „midhh^' fog ismét országgy-

lést tartani. ^)

Ha a király az országgylés irányában, és jelentékeny

pénzügyi hátrányoknak téve ki magát, ily álláspontot foglalt

el; bizonyára alig gyakorolt reá hatást az 1536-ban Szikszón

egybegylt felvidéki rendek kérelme, hogy az országgylést

ezen év szeptember 29-re hirdesse ki. '*)

Ferdinánd általán nem szívesen hívta össze az ország

rendéit. Es talán nem annyira alkotmányos intézményeink

iránti ellenszenvben kell a magyarázatot keresni, mint inkább a

király. azon tudatában, hogy a nemzet sérelmeit megszüntetni,

jogosult igényeit kielégíteni, st saját fejedelemi Ígéreteit is

teljesíteni nem képes.

Ezek után, midn Thur&óElcJc királyi helytartó 1536.június

5-én tett felterjesztésében kiemelte , hogy a János királylyal

folyamatban lev alkudozások befejezése eltt nem véli taná-

') íi. éten munka I. köt. 210. 1.

2) Ugyanott. 213. 1.

'') Ugyanott. 226. 1.

Magyar ( )rszáííKynl(''»ok 'rrt. íí.
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csosnak az országgylés összehívását, *) Ferdinánd römmel

fogadta el bizalmas tanácsosának nézetét.

„Tanácsodat, — írja válaszában, — bogy az országgy-

lést alkalmasabb idre halaszszuk, és ne engedjük ez id sze-

rint megtartatni, tetszéssel fogadjuk; annál inkább, mert míg

'oly fontos ügyek, melyek azt sürgetnék, jelenleg nincsenek,

számos okok kívánatossá teszik elhalasztását, fleg tekintettel

arra, hogy a János királylyal megkezdett alkudozások nem

vezettek eredményre. Ha mindazonáltal késbb oly események

merülnének fel, melyek az országgylés összehívását szük-

ségessé teszik : megengedjük, hogy azokra felhívjad figyel-

münket, s ha elég nyomatékosaknak fogjuk felismerni az okokat,

az országgylés összehívása ellen nem lesz kifogásunk." *)

Ily fontos okok csakhamar felmerültek. A béke létrejött<'-

hez kapcsolt remények meghiúsultak. A törökök fenyeget

magatartást foglaltak el. Több elkel úr átpártolt János

királyhoz, s ennek egyik kapitánya hatalmába ejtette Kassa

városát. Mindez arra késztette Ferdinándot, hogy igényb<»

vegye a rendek kíizremködését állásának megszilárdítására.

Már 1536. szén el volt határozva a királyi tanácsban,

hogy a magyarországi rendek l.'í.SB, novoml)er 11-ére Pozsony-

ba hivassanak össze. "') Azonban a meghívóleveleket csak de-

czember 13-án küldöttek szét, s az országgylés megnyitására

1537. január 25-ikét tzték ki. A király általános kifejezé-

sekben „azon számos és súlyos bajokra" utalt, melyek az

országot és miiulen rend lakóit zaklatják ; a tanácskozások

ftárgyául azon kérdésfc jelölte ki : „mikép kell a fenyeget

veszélyeket elhárítani, az országot és a rendeket megvédeni, a

bp'k.'t bi/iítsítimi ?" ')

') „Cupciviu t'ciiiui fx Majt'»tat^' Vestra int<»llijfpre, iin vob"t

convontniu pctitum in diota proterita cdobnvri pi'nnittor*', maximé
propt4»r impptracionom Rubnidii ? quamiiin cffo id non aunim connii-

Ion*, antcquam vidnatnr tínio oon<;or(Ht' cum .Tohanno." Krodítijp a

Im'cbí titkos lovi?ltjírban.

*) l.'):{6. júniuH HJ-án Imdiruckból. Krodt'ii tb^ibnaxat^i n^'yanott.

"*) Oi<tro'<irh Mihnlij l."»3(i. novombor 7-<^n Sz(>ppH nit'>r,vt''li»'Z \n{v'

zptt Ipvph'bon tMnlíti az orszáffíf.vfllpfi ÍJHURohíváíiát. L. p munka
I. köt. tliH. 1.

*) Knvnchich. Sn])pl«>m)>ntniu. III. líi.'l.
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Azonban a kitzött napon az urak és követek csekély

számban jelentek meg. ^) A király híveit, a minden felöl kör-

nyez ellenségek akadályozták a megjelenésben. A gylést

nem lehetett jogosítottnak tekinteni arra, hogy mint az ország

illetékes képviselete, annak érdekeirl határozatokat hozzon,

így gondolkodtak a király Pozsonyban lev tanácsosai. Do

Ferdinánd és bécsi tanácsosai nem osztoztak véleményükben ;

és sürgették, hogy a tárgyalások haladék nélkül kezdessenek

meg, és mielbb fejeztessenek be. ^)

A király e kívánata teljesült. A rendek nehézség nélkül,

néhány nap alatt, kedvezen intézték el az eléjük terjesztett

ügyeket.

Minden jobbágy-ház után a királynak segélyül ec/p

forintot — és a hadak fizetésére Icét forintot ajánlottak meg

;

melynek fele apríl 4., másik fele július 25-ike eltt fizetend,

és pedig minden kivétel nélkül, még a nemesek házaiban lakó

parasztok sem lévén felmentve. A porták új összeírása rendel-

tetett el, és intézkedés történt az 1535-iki országgylésen

megajánlott, de meg nem fizetett adók behajtása iránt.

A fpapok, más egyháziak és világi urak, kik tizedeket

birnak,— az esztergomi érsek kivételével,— a tized jövedelem

') A bányavárosok január 12-én Körmöczön tanácskoztak „vor-

derung in den Raknsch, und beschlossen den Stadtschreiber in Now-

soU derlialben zu Kh. Mt zu schickhon." Bpsztorczpbánya város

1537-ik évi számadásaiból.

^) Tliurzó Eléli január 2!t-én Pozsonyból írja a. királynak : „Jam

antea previderam paucissimos et ex dominis et ex aliis Regnicolis

conuonturos, neque aliqua.m fructuosam conclusionem a tam paucis

nostris fieri possp ; . . . tamen ego nolo sapere ultra alios, fiat prout

Maiestati Vestre et consilio suo piacúit. Pauciores hic sumus, quam
oramuB vol consiliarii vei ex ordine dominorum Wiene apud Maic-

statem Vestram. Dicio Maiestatis Vestre est undique oppressa, et non

licuit illis vei venive, aut nuncios raittere; nos pauci nescio quomodo

Regni f\xciem representare debeamus." Eredetije a bécsi titkos levél-

tárban. — A király 1587. január 81-én Bécsbl Thurzó Eleket és az

esztergomi érseket felhívja, „ut in absoluenda ista diéta, decernendis-

que iis, que ex re, usuque prefati Regni nostri esse posse existima-

l)untur , omnem detis operám , et huic finem aliquem frugiferum

acceleranter imponere (juretis." I^^redeti fogalmazata a bécsi titkos

levéltárban.

1*
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tizedrészét , a lelkészek, a kápolna- és oltár-javadalmak birto-

kosai pedig fejenként három forintot, tartoznak az ország

védelmének költségeire fizetni.

A befolyó összeg kezelésére az urak részérl Zalay János

pozsonyi fispán, a nemesek részérl Forgúch Ferencé orszá-

gos kincstárnokokká neveztettek , kiknek minden birtokos

apríl 4-ike eltt tartozik a reá es részt hiány nélkül bekül-

deni. Ezek, kik mellé a király két kamarai tisztet rendel, hívatva

voltak különösen a felett rködni, hogy a megajánlott segély

kizárólag a hadak fizetésére fordíttaasék ; továbbá a fpapok,

uruk és nemesek által kiállítandó, és a királyi helytartó által

kijelölt helyekre küldend lovasokat s más hadakat összeírni

és fizetni. Ugyanekkor a gyalognak 4, a lovasnak 3 forintban

állapíttatott meg havi zsoldja. ')

Midn a király az ország felszabadítására személyesen fog

hadjáratot vezetni, a birtokos fpapok, urak és nemesek köte-

If'sek lesznek személyesen jól felfegyverezve jelenni meg. és

minden húsz jobbágytelek után egy jól felfegyverzett könny
lovast vezetni a királyi zászló alá. Az esztergomi érsek ezen

felül, miután a tized tizedének fizetésétl fel van mentve, 200

gyalogot és 200 huszárt tartozik kiállítani, és rendesen 50

lovast zsoldban tartani. A király és Mária királyné felkéret-

tek, hogy banderiumjaikat k is állítsák ki. A hadi fegyelem

tárgyában az 1535-iki országgylésen alkotott törvények meg-

ujíttattak. ")

Ezen az ország védelmének ügyében alkotott törvények

mellett megállapították, hogy a királyi városok birtokai a f-

ispánok hatósága alatt álljanak ; «\s 12 ezüst márku bírságot

szabtak azon városokra, melyek magukat a közterhek alul

kivonják. A függben lev perek, melyekrl az 1535-iki ország-

gylés is intézkedett, mielbb Ítéltessenek el. A jóveret

magyar pénzt mindenki tartozzék elfogadni. '')

Továbbá felkéi-tt'k a királyt, hogy az egyházi javadalma-

kat többé ne vesse zálogba, és azokat, melyek már is világiak

kezei között vannak, szabadítsa ki ; eszközölje, hogy a zalonoki

') Az I.-VIII., XII., XV., XVII., XVIII., XXVI. Wrvi-n.vczikkok.

') IX., X., Xlll.. XIV., XVI.. VVIII W .viVVok.

') XXI., XXIIl.-XXV. czikk.
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várat, melyet Batthyányi Fereiiczuek adományozott, ez tény-

leg birtokába vehesse; végre, hogy az ország összes régi jogait,

kiváltságait és szabadságait újra ersítse meg. ^)

Az országgylés ezen végzéseket küldöttség által terjesz-

tette a 13éesben tartózkodó király elé, s azoknak megersítését

kérelmezte. A király már február 5-én adta megersítését. '^)

Különösen az utolsó helyen említett kérelemre vonatko-

zólag kijelentette, hogy bár a magyar trón elfoglalásakor esküt

tett az ország jogainak és szabadságainak megtartására, s

errl külön oklevelet is állított ki, ezt, ha idközben elveszett

volna, kész egy második példányban állíttatni ki ; mert el van

határozva , hogy „mindazon szabadságokat, szokásokat és

kiváltságokat, melyek a múlt években, az idk mostohasága

következtében, elrongyollottak, mihelyt. Isten segélyével, a

béke az országban helyre lesz állítva, lelkiismeretesen, mint

igazságos és kegyelmes fejedelemhez illik, megtartandja," ^)

Bár korábbi országgylések is többször jelentékeny

áldozatokat kívántak a fpapságtól, a király ez alkalom-

mal, lelkiismeretének megnyugtatása végett, a szent szék

jóváhagyását kérte ki a magyarországi clérus újabb megter-

heléséhez, hivatkozván a végs szükségre, mely azt követeli,

és a közjóra, mely igazolja. A furak és maguk a fpapok

is támogatták ez irányban tett lépéseit. *) Es Várday Pál

') XX., XXVII., XXIX. czikkek.

^) Ez a törvénykönyvben említtetik, mely a „Oorpus Jurisba"

fel van véve. Egykorú példányát nem ismerjük.

•"*) A törvénykönyv zársoraiban.

*) A modenai püspök, pápai nuntius 1537. február 12-én Linez-

böl jelenti a pápai titkárnak, hogy a király közié vele, hogy az

országgylés megadóztatta a clerust, „essendo cosa utile per il bcne-

ficio publico et necessario per lo interessé loro. Et clie per questo

ricercauano, che io uome Nuntio di S. S. volcsse darli Tauttoritá di

potere exigere la summa di tre tiorini per ciascuno sacerdote bene-

ficiato. Io feci rispondere a S. Mtá., che'io non haveva auttoritá di far

tale tassa, la quale in apparenta era contra Timmunita ecclesiastica.

. Essi Ungari dapoi unitamente mandarono a pregarmi, per questo

facendomi ancliora intendere , che li Prelati proprii hanno fatto

questa tassa i^er la presente necessitíi, et il Re similmente mi fece

dire, cho io ne scriuesse a. Ö. Santitá. . . Sua, Beatitndinc pótra
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már februHi- 25-eu a hutóságu alatt sílló cleru^suuk kihirdette

az adó-törvényeket. *)

(ju8cre gratiosa di quellü ; ebe tbrsu Hunzu ruutorita dela Sedc Apo-

stoliua haurebono exacto, et in qucHto s'accrt'HCf lauttoritii ili Sua

Siintita, ut questi cxactioni saranno coUowit^' in 1">iii nsi •' rr.nl..tiii.

a nápolyi FarncHu-lovéltárban.

') Wagner. Analocta. II. 210. 1. — A j^ztpcííi i»itpur-t uuigat

i'tí papságát az udótól feliuL'ntctni kcri. A király megengedi, hogy

kiki fitehetsége szerint" fizetheHBc. Wagner. II. 222. s. k. 11.



11.

A iiyitrai részleges gylés.

1587, Novemberben.

Miként a mohácsi vész eltti korban, az országgy illések

által megajánlott nagy adók csak papíron hirdették a rendek

áldozatkészséget, tényleg pedig igen csekély részben folytak a

királyi kincstárba ; ugyanazon sors várakozott az 1537. elején

tartott pozsonyi országgylés adó-törvényeire. Már az els

részlet hiányosan hajtatott be, és nem fordíttatott az ország-

gylés által egyenesen kitzött czélra : hadak fogadására. Ezen

tény nagy elégületlenséget idézett el az ország minden

részeiben. És midn a második részlet lefizetésének határ-

ideje (július 25-ke) közeledett, hét-nyolcz megye közönsége

június 17-én Nyitrán gylést tervezett tartani, s itt határoza-

tilag kimondani, hogy a király részére segélyül megajánlott

egy forint második részletét befizetik ugyan a kamarának, de

a hadak fogadására megszavazott két forintnyi adó második

részletét, minden megye maga fogja kezelni, hogy a befolyó

pénzen hadakat fogadjon. ^)

Vájjon megtartatott- e ezen gylés ? arról nem hirunh

tudomással. ^)

') A pozsonyi kamara 1537. június 17-én jelenti a királynak

:

,Quodvero pecunia nulla sít ex dica presenti ad cameram Maiestatis

Vestre data, non modo nobis cepit displiceri, sed horum quoque

Comitatuum nobilibus, qui in vicinis agunt. . . . Ideoque ad proxiiue

,venturum diem martis septem aut octo Comitatuum nobilee Nitriam

sese conuocarunt, eo nimirum, ut communis fáma fért, proposito,

quo deinceps ad manus dominorum ex altcro dimidio diee trium flo-

renorum , . . nil pecuniarum dent, sed soli ipsigentes teneant, eam

ver pecuniam, quam in subsidium Vestre Maiestatis obtulerunt, be-

nevole se ad Cameram daturos pollicentur." Eredetije a bécsi titkos

levéltárban.

^) Talán ezen gylésre czéloz Bakics l'ál, midn 1587. augusz-

tus 21-én Ferdinánd királynak írj.i : „Doniini Hungari in fidelitate
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NeliHuy hónappal utóbb ugyancsak Nyitrán egy részleges

gylés tartatott ; de e/t Thurzó Elek k. helytartó, a király

nevében, hirdette ki, 1537. november 25-re. Meghívattak : Ar-

va, Bars, Esztergom, Hont, Komárom, Liptó, Nijitra, Vossony,

Trencsén, Túrócz és Zólyom megyelc rendéi ; ') úgy szintén a

bányavárosok. -) A kuniaru is felhívatott, hogy magát, kikttl-

dend tanácsosok által, a gylésen képviseltesse. ^)

A kitzött idre Bars, Esztergom, Hont, Komárom, Mo-
sony, Nyitra, Pozsony és Trencsén megyékbl számos nemes

gylt egybe Nyitrán. *) A karaara szintén küldött biztosokat. "')

Ellenben Árva, Liptó, Túrócz és Zólyom megyék rendéi kije-

lentették, hogy az egymás között fennálló szövetségük pontjai

által tiltva van nekik a nyitrai gylésben részt venni. ") A
bányavárosok késn értesülvén a gylés kihirdetésérl, id
rövidsége miatt, nem küldhettek követeket. ')

Az egybegylt rendeketThurzó Elek, a király nevében, fel-

hívta, hogy míg a király országgylésen, vagy másként a btHíe

helyreállítása és az ország védelme érdekében megfelel intéz-

kedéseket tehet, miután jelenleg hadai az ország több pontján

igénybe vannak véve, önmaguk gondoskodjanak védelmükrl,

különösen a szomszéd Podmaniczkyak és Halassák hatalmas-

kodásai ellen. ")
,

Vestre S. Maiestiitis existeiiteu feceniut congrugacionuiu, enint4iiu>

uno in loco, (lui, ut intelligo, retulerunt inter aoBt-, ut ogo univor-

B08 proditor ego appellassem (V); volebant nuncium ad mc mitture,

qui nunqmun advenit." Eredetije ugyanott.

') Tu^uk ezt a gylés által a királyhoz küldött követek réssere

adott, ahlbb említend utasítáHából.

*) Thurzó \WM. deczeuiber lO-én jelenti a királynak, hogy azo-

kat meghívta. Eredetye ugyanott.

^) A pozsonyi kamara 1537. deuzember 15-én íija a királynak:

„B'uimuH nuper ad festum d. Catharinau Nittriam ad Conuontura \hít

Dominuni Locunitenentem vocati." Eredetye a bécsi titkos levéltilrban-

*) Tudjuk ezt a gylés, alább említend végzéseinek feliratából.

*) A pozsonyi kamam fennebb idézett levele.

") Thurzó Elek 1538. január 11-én Ferdinándhoz intézett leve-

lében. Eredetye a bécsi titkos levéltárban.

^) Thurzó Elek IJSS?. deczember 10-én Ferdinilndhoz intézett

levelében.

") A |M)ZHonyí kamara fenni'bb idézett levelében írja : „Propo-
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E felhívás nem talált kedvez fogadtatásra. ^) A rendek

kijelentették, hogy újabb áldozatokra ke'ptelenek, jobbágyaik,

a küls ellenség támadásai és a belviszályok következtében,

végs nyomorra jutottak, s az utolsó országgylés által kive-

tett „ezeltt hallatlan" 3 forintnyi adó által ki vannak merít-

ve. ^) Egyúttal panaszosan utaltak a fpapokra, kik a tizede-

ket élvezik, de a törvény által megszabott kötelességeiket

teljesíteni, hadakat tartani, elmulasztják. ^)

Thurzó Elek minden erejét megfeszítette, hogy bennök

az áldozatkészséget felébreszsze. De ezek hat napon át daczol-

tak meggyz érveinek és meleg esdekléseinek hatalmával

;

míg végre engedtek. *)

Az ország, s különösen saját területük védelmének költ-

ségeire minden porta után egy forintot ajánlottak meg; és

kijelentették, hogy ha, szükség esetében, a királyi helytartó

által összehívatván, meggyzdnek, hogy ezen egy forintnyi

adó csakugyan a kitzött czélra és jól használtatott fel, tehet-

ségükhöz képest, még jelentékenyebb áldozatokat is fognak

hozni.

Az adó behajtásának módját akként állapították meg, hogy

minden megyének közönsége egy nemest válaszszon, ki az

illet szolgabíró kíséretében deczember 13-án kezdje meg a

suit illio Maiestatis Vestre nomine Dominus Locumtenens, eam osse

Maiestatis Vestre commissionem et vohmtatem, ut subditi eiuadom

in vicinis parcium istaruiu Comitatibus ilegentea, aliquod inter su

contribuerent subsidiuni, quo interim saltem, quoad Maiestas Vestra

ad publicam quietem restituendam melius firmiori aliquo exercitu

nobis prospicere posset, sese adversus Podraanyczky et Balassa tue-

rontur."

Éa összhangzásban vau ezzel a nyitrai rendek eladása, köve-

teik részére adott utasításukban.

') A pozsonyi kamara idézett jelentésében : „Reluctatum quideni

inprimis a Regnicolis est vehementer. . .
."

'^) A nyitrai gylés utasításában.

') Thurzó Elok 1.537. deczember '21-én a királyhoz intézett

jelentésében.

•*) Thurzó Elek deezember lU-én Ferdinándhoz intézett jelenté-

sében írja : „Satis profecto laboraui apud nobilitatem, cum qua tot

altercaciones et difficultates siifstinui, ut vix tandem septimo die

tractatuum íinis esset."
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porták összeírását, melynek befejezésétl száiuítandó 15 nap

múlva kezdje meg az adó behajtását, és pedig legelbb az

esztergomi érsek, a királyi helytartó és más urak, azután az

alsó nemesség birtokain. A fispánoknak, hivatal- és jószág-

vesztés alatt, kötelességükké tétetett arról gondoskodni, hogy

az adó, tekintet nélkül a személyekre, pontosan hajtassék be.

Az ily módon befolyó pénz kezelésére kincstárnokká ghímesi

Forgáeh Zsigmondot választottiík meg, kinek tiszte lesz, a

a szükséghez képest, különböz helyeken állomásozó hadakat

megszemlélni és zsoldjukat kifizetni. Továbbá hatiíroztatott,

hogy a tizedjövedelmet bíró egyháziak egy évi tizedjövedelmük

értékének tizedrészét készpénzben tartozzanak a nevezett

kincstárnoknak beszolgáltatni, s ha ezt tenni elnuilasztanák,

a fispánok utasíttattak annak behajtására.

A mi az utolsó országgylésen megajánlott adókat illeti,

;i rendek sürgették, hogy a Zalay János és Forgáeh Ferencz.

két fúrból, két nemesbl, és a kamara megbizottjaiból alakí-

tandó bizottság eltt, mielbb számoljanak.

A gylés a királyi helytartót és a melléje rendelt urakat

megbízta, hogy az ország ezen részének védelmére kiállítandó

sereg létszámát állapítsák meg, s kapitányát nevezzék ki. Az

titóbbinak feladata lesz : a király híveit védelmezni ; támadólag

csak akkor fog fellépni, ha erre a helytartótól parancsot vesz

;

hadait minden kártételtl vissza fogja tartani. ') A mennyiben

szükségesnek uuitatkoznék gyalogokat is fogadni zsoldba, ez

iránt Forgáeh Zsigmond a kapitánynyal egyetértleg fog

eljárni, s azoknak hadnagyot rendelni, ki esküvel kötelezendi

magát, hogy a helytartónak engedelmeskedni fog. Az élelmi

szerek és takarmány árát szintén Forgáeh és a kapitány fog-

ják szabályozni. Forgáchnak saját személyére havonkint 50

forintnyi fizetés rendeltetett, azon felfll minden költségei meg-

téríttetnek.

Továbbá határoztatott, hogy a függben lev peres ügyek*

a következ év január 26-án a k. helytartó tíirvényszéke eltt

') A katonák által oku/iott kiirokúrt, a dzolgubíró bccsléttc

alapján, Forgiích ZMÍgniond ZHol(\jukból toijjii ;i kár]>"*' '--i "-><zt'get

kitizotni.
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vétessenek tárgyalás alá. A k. szeme'lynökiiek, a törve'uykezési

eljárás költse'geire, minden adó forintja után 5 dénárt szavaz-

tak meg. A törvényszéki ülnökök, míg biráskodnak, 4 forint-

nyi hetidíjt élveznek.

Ezenkivül minden megyében vásárbírák választandók

;

hogy azokat, kik a jóveret körmöczi pénzt vonakodnak elfo-

gadni, megbüntessék.

Mivel a bányavárosok és némely urak, saját területük

védelmére, szövetséget kötöttek, s a nyitrai rendeket belé-

pésre hívták fel, ezek akként válaszoltak, hogy ajánlatukat nem

fogadhatják el ugyan, de készek a szövetségesekkel, mint az

ország jelentékeny tagjaival, közös czéljuk: a közbéke vissza-

állítása és megszilárdítása érdekében közremködni. ^)

A gylés TapolcMni Tamást és Pósár Menyhértet Fer-

dinándhoz küldötte, hogy végzései megersítését kérelmez-

zék. "*) Ezek azonban, ismeretlen okok miatt, késtek eljárni

küldetésükben. E körülmény arra indította Thurzó Eleket,

kogy deczember 10-én maga terjesztette fel a királynak a nyit-

rai gylés végzéseit, s hathatósan kérte, hogy azoktól ne

tagadja meg jóváhagyását. Kiemelte, mily erfeszítéseket tett,

hogy a rendeket nagyobb áldozatokra bírja, de ez nem volt

lehetséges ; st kényszerítve látta magát hozzájárulni azon

feltételekhez, melyektl az egy forintnyi adósegélyt függvé

tették. Elre látja, hogy többen azt fogják mondani, hogy

ezen segélybl kevés haszna lesz a királynak ; de eltekintve

attól, hogy az a király híveinek, az ország egy részének vé-

delme érdekében fog felhasználtatni, figyelembe veend, hogy

az érintett adóból azon hadak és sajkások fognak fizettetni,

kiknek eltartása különben a királyi kincstárt terhelné. ^)

') Articuli, qui confeuti sünt in Dietii particulari pro fusto b.

Ciithcrine V. et M., de connuissione et niandato S. Rom., Ilung., ot

Bohom., etc. Regié Maiestatiís . . . per Spect. et Magn. D. Comitoni

Aloxiiim Thurzó. . . . Nittrie celebrata. Anno Domini 1537. Egykorú

példány ii, bécsi titkos levéltárban.

^) A részükre kiállított s tíz pecséttel túllátott luegbíííólcvél

eredeti példánya ugyanott.

•*) 1537. deczember in-éu kelt felterjesztése, ugyanott.
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A királyi helytiirto ilyetén tellbgásábau, mely u helyzet

természetének helyes felismerésén alapúit, nem osztozkodtak a

király többi magyar tanácsosai. Nem vonták ugyan kétségbe,

hogy a nyitrai végzések között több olyas találtatik, melyek

kétség kivíil üdvösek ; de kifogást tettek amiatt, hogy ok a

gylésre uem hívattak meg, s csekély szám ,rendek vettek

részt a tanácskozásokban. Továbbá elfogadhutlannak Ítélték

azon végzést, melynek értelmében a megajánlott adó nem a k.

kamarának, hanem „bizonyos Forgách Zsigmondnak'* kezeihez

fog fizettetni. Az egyház kiváltságait sérti a tizedek megadóz-

tatása. Végre ellenkezik az ország törvényeivel, és nagy zava-

rok kútforrása leend, azon intézkedés, hogy a helytartó és a

k. személynök, nemcsak Pozsonyban,— melyet a király a tör-

vénykezés székhelyéül rendelt — hanem az ország bármelyik

helyén szolgáltathatják ki az igazságot. Ezek után k, a taná-

csosok, a nyitrai gylés végzéseit nem helyeselik, sot azok ellen

óvást emelnek ; bár készek nemcsak egy forintot ajánlani fel,

hanem életüket is áldozatul hozni , ha ezt ö felsége és az ország

java kívánja. A királyt tehát arra kérték fel, hogy ne ersítse

meg a nyitrai végzéseket. ')

Várday Pál esztergomi érsek külön iratban támogatta

társainak elterjesztését. Különösen hangsúlyozta, hogy az

ország törvényei és si szokásai értelmében csak a királynak

van joga adókat vetni ki; s ezen jogát bitorolták a nyitrai

rendek. Továbbá mindenek felett sérelmes a királyra nézve

azon határozat, mely szerint a befolyó pénzbl semmi sem

adatik a királyi tisztviselk kezeihez, semmi sem fordíttatik a

király szükségeire. *) Ugyancsak Várday Pozsony megye gy-
lésén, követei által, kijelentette, hogy a nyitrai végzéseket nem

ismeri el érvényeseknek. És hihetleg az befolyásának tulty-

donítandó, hogy a nevezett megye közönsége, bár követei

hozzájárultak volt a nyitrai végzésekhez, ezek alól magát ki

igyekezett vonni. •')

.

') Egyébkint BornemisBzu Pál k. titkárt küldöttek a királyhoz,

hogy él azöval a^jon további telvilágositásokat. A docz«!mbfr 1<i-iki

felterjesztés eredetyr, ugyanott.

*) Docai^nibt'r 17-iki irata ugyanott.

*) Thurzó jojonti pzt a királynak deczeinber 10. éa 21-iki leveleiben.
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Thurz Elek, értesülvén ezen mozgalmakról, nem mu-
lasztotta el álláspontját és eljárását a király eltt igazolni, O
azt tette, mit leghelyesebbnek és legczélszerübbnek látott.

Többet nem volt képes kieszközölni. Ha az esztergomi érsek

raás, jobb módot tud javasolni az érdeklett országrész védel-

mére, ám fogadja el ö felsége. Megsemmisíteni a nyitrai vég-

zéseket igen könny feladat. Ugyanis a nép eltt semmi sem

kedvesebb, mint az adó elengedése ; és nem gondolható rende-

let, melyet könnyebben lehessen végrehajtani, mint azt, mely

kimondja, hogy nem kell adót fizetni. Ha azonban a király

megersíti a végzéseket, parancsolja meg a megyéknek, s kü-

lönösen Pozsony megyének, hogy a végzések végrehajtása kö-

ri ne tegyenek nehézségeket. ^)

Két nappal ezen levél elküldése után, deczember 23-án,

végre útra keltek a kii'ályi udvar felé, a nyitrai gylés követei.

Thurz Elek ajánló levéllel látta el ket, s megragadta ez

alkalmat, hogy újra felkérje a királyt a végzések megersíté-

sére. Elbb felhozott érveihez most azt is csatolta, hogy félni

lehet attól, hogy azok, kik a nyitrai végzések értelmében már

hadakat fogadtak, ismét elbocsátják, és ha ez nem is történik,

minden esetre a hadakat csak akkor lehet igénybe venni, ha

fizetésükrl gondoskodva van ; már pedig ezt csak a Nyitrán

megajánlott adókból várhatják. Azon ellenvetésre, hogy a vég-

zések sérelmesek a királyi tekintélyre nézve, állandó hségének

öntudatában, megjegyzi, hogy oly gylésen, mely a királyi

tekintélyre nézve hátrányos határozatokat alkot, nemcsak nem
elnökölne, hanem jelen sem volna.. ^)

Tapolcháni és Pósár az 1538-ik év els napjaiban érkez-

tek Prágába, hol Ferdinánd akkor tartózkodott. ^)

Midn a nyitrai gylés végzéseit benyújtották, a király-

hoz intézett beszédükben mentették magukat és küldiket,

hogy nem hoztak nagyobb áldozatokat. Kiemelték, hogy bár

közvetlenül csak azon országrészre, melyen laknak, voltak

tekintettel, közvetve felségének is lényeges szolgálatot tet-

') Deczember 21-iki levele ugyanott.

^) Deczember 23-iki irata ugyanott.

') Dátum nélküli levelük, melyet innen a király egyik fpapi

tanácHosiíliOí', intéznek, ugyitnott.



] 4 A WITRAI RI^SZLEGES GVi^I.éS.

tek ; tudják ugyanis, hogy felsége udvari emberei és nuís

hívei, kik bizonyos számú fegyvereseket tartanak 5 felsége

szolgálatában, úgy szintén a sajkások, türelmetlenül sürgetik

zsoldjukat; már pedig a nyitrai gylés rendéi, saját területük

védelmére, épen azoknak közremködését óhajtják igénybe

venni, minélfogva azokat k fo^jjík fizetni, s ekként felsége

súlyos tehertl szabadul meg.

Mindazáltal, határozottan kijelentették, hogy, ha az urak

nem fizetik meg a nyitrai gylés által megszavazott adót, az

alsó nemesség sem fogja megfizetni, s így az ország védelmét

illet intézkedéseik eredmény nélkül maradnak. Ezen bajt úgy

lehet elhárítani, ha a király a nyitrai gylésen képviselve volt

megyék összes rendéinek meghagyja, hogy a végzéseknek

hódoljanak meg. Találkozni fognak bizonyára, kiknek azok nem

teiszenek, s kik sem adót fizetni, sem hadakat tartjini nem haj-

landók. Ha ilyenek miatt az adó behajtása lehetetlenné válik,

s ezen országrész védelem nélkül hagyatván az ellenségnek

zsákmányul marad : akkor majd felsége a szkkebl urakat

vonja felelsségre, s ne vádolja a nyitrai gylés rendéit, kik

belátják, hogy hadak nélkül nem lehet megmenteni az országot.

A mi a fpapokat illeti, ha túlságosan súlyosnak látíiza-

nék a teher, melyet a nyitrai gyle's reájuk rótt, ám birja rá

ket felsége, hogy bandériumaikat oly számban tartsák, mint

ezt az ország törvényei meghatározzák.

Egyébkint a nyitrai gyl«*s csak a tényleg fenforgó szük-

ség szempontjából, idriffletUíien alkotta végzéseit ; mert érte-

sült, hogy a király, az ország védelmére vonatkozó, általános

és állandó érvény intf'zkedések megállapítása czéljából köze-

lebb országgylést fog egybehívni.

felsége ersíise meg tehát^ változtatás nélki'd, a nyi-

trai végzéseket. Ha ugyanis azokat módosítani fogná, az urak

és nemesek nem lesznek hajlandók érvényüket elismerni, az

adót nem fizetik meg, a hadakat, melyeket már is felfogadtak,

elbocsátjíík ; és a fegyverszünet leteltével, az ellenség akadály-

talanul fogja eláraszthatni és feldúlhatni az ország ama tertl-

letét. ')

') Infoniiacio datív KfjreíTÜH Thoine Tapolcliani ot Molclúori

Posar Nunuiio Doininunnn et Nobilinm in Conaentu particiilarí Ni-M
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Az udvaruííl beható tanácskozások tárgyát képezték a

nyitrai végzések. 'Bornemissza Pál, kit a pozsonyi tanácsosok

Prágába küldöttek, mindent megtett, hogy a megersítésnek

megtagadását kieszközölje. ^)

A király nem hajolt ugyan ezen tanácsra ; de csak több

pontban módosítva, ersítette meg a nyitrai végzéseket. ^)

A gylés követeihez intézett válaszában, kinyilatkoztatta,

hogy hálásan fogadja a rendek által megajánlott adót és

további áldozatkészségük kifejezését ; is, legnagyobb elfog-

laltsága közepette, és súlyos gondjai mellett, mindenkor atyai-

lag gondoskodott róluk, s gondoskodni fog jövben is.

A gylés végzéseit jóváhagyja és megersíti, a következ

kivételekkel.

Nincs kifogása az ellen, hogy az adóból befolyó pénzt

Forgách Zsigmond kezelje; de egy kamarai tanácsost fog

melléje helyezni, s ketten együtt járjanak el tisztükben, külö-

nös tekintettel a királyi szolgálatban lev hadak és sajkások

fizetésére.

Azon végzést, mely szerint az urak elbb fizessék az adót

mint a nemesek, nem helyeselheti ; egyaránt, rangkülönbség

nélkül kell az adót fizetni.

A fpapok megadóztatásáról nem elég világosan nyilat-

kozik ; szándékosan-e ? Helyes , — ligymond — hogy az egy-

háziak vagy a tized tizedrészét fizessék, vagy pedig tartsák

teljes számban a törvény által meghatározott bandériumokat.

De a két módozat közül, melyiket fogadja el, nem mondja.

A lovas hadak kapitányait illetleg, meg fogja hagyni

helytartójának, hogy, az nevében , Nyáry Ferenczet vagy

Bánfíj Boldizsárt nevezze ki, s ha ezek a tisztet elfogadni vo-

nakodnak, más alkalmas férfiút nevezzen. A gyalogok had-

nagyát a helytartó és a kapitány egyetértleg nevezze ki.

A kapitány támadó fellépéstl természetesen óvakodni

trie congvegatorum data iid Regiam Maiestatem. Egykorú pí^ldánj'.

Ugyanott.

') Elöteqesztésének kivonatii, ugyanott.

-) 15.38,. január lO-óu írja Tliurz(5 Elcklioí;, hogy a nyitrai vég-

zósokh(>y,, „pauca aliqua nddoro, ot in iis. cortis de causis, inimutare non-

nulla ceusnimus." PJrodotije ugyanott.
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fog ; kivéve, ha ö felsége, vagy a helytartó „a tanársosokkal

cf/yütt''' erre felhívják.

A törvénykezésnek a szokásos módon kell folynia. *)

A király felhívta Thurzó Eleket, hogy az ekként módosí-

tott végzéseknek végrehajtását eszközölje *), s hívja össze ismét

a rendeket, hogy nekik a királyi választ elöterjeszsze. Thur/ó

megnyugodott ; az utóbbi pontra nézve is kijelenté, hogy bár

végrehajtása nagy nehézséggel jár, niog fogja kisérleni. "')

Tett-e a rendek összehívására kísérletet? Emlékeink

hallgatnak.

') Responsnni «uper articuIÍ8 in Diéta particuJari Nitrií* con-

cluRÍR. Eredeti fogahnazabi ugj-anott.

-) Január l<i-én íqa neki : „IniungimuH, ut articulos istos, iuxtn

emendacionem noRtram, obBeruari et celori execucioni demandari

cures."

") Thurzd Elek 1538. január 11-én írja a királynak: „Scripse-

ram proximis diebus ad Maiestatem V., non facilit<'r possc conuocari

eoR, qui tractatibus et ordinacionibuR NitriensibuH int^'rfuerunt, ut

voluntatem MaieRtatís V. ex üb nunciis cognoRcorent, quos ad ípsiun

expedinerant. NilnlominuR per litonvH tentabo ouinia, r\\\o huc per-

tinerc vidcntur." Eredetije a bécsi titkos lev«'ltílrban.



III

A pozsonyi orszá^syiíl^s 1538. Júniusban. ^)

Az alkudozások , melyeket Ferdinánd János királyival

évek óta folytatott, végre 1538. február 24-én szerencsés ered-

ményre vezettek. E napon írták alá a két fél biztosai a nagy-

váradi héJcfíJcötés oklevelét. Ezt azonban egyelre szoros titok-

ban kellett tartani, nehogy a török szultán haragját magára

vonja mindkét fél. És a titkot jó ideig sikerit megrizni.

Az ország rendéinek több hónappal utóbb sem volt tudomásuk

arról , hogy régi h óhajtásuk valósult. Mindazáltal elre volt

látható, hogy a porta elbb utóbb értesülni fog a békekötésrl, s

bosszúját fogja az országra idézni. ^)

Ily körülmények között, 1538. tavaszán Ferdinánd udva-

rában felmerült a magyar országgylés összehívásának esz-

méje ; annál inkább, mert szükségesnek látszott az ország

rendéinek hozzájárulását, eszközölni ki a békekötés azon pont-

jához, mely János király halála után az egész ország birtokát

Ferdinánd részére biztosítá, ki alkalmasnak tekintette ezen

idpontot arra is, hogy házának örökösödési jogát a magyar

trónra elismertesse. ") A király magyar tanácsosainak véle-

ményét kérte ki aziránt : vájjon hirdesse-e ki az országgy-

lést, vagy nem ? Ezek egy pillanatig sem haboztak igennel

válaszolni. A részletekre áttérve, javasolták, hogy az „orszái^

összes rendéi," továbbá a koronához tartozó várak parancs-

nokai és a kulcsos városok bírái is hívassanak meg. Ellenben,

bár a király azon nézetben volt, hogy az alsó nemesség fejen-

') Eddig ezen országgylésrl csak a meghívólevél volt isme-

retes. És KoracMch (Supplementum. III. 105. 1.) még kétségben volt

aziránt : va.ijon valóban megtartatott-e ezen országgylés ?

^) Rz kitnik a magyar tanácsosok abíbb említend felterjesz-

tésébl.

Xagyav Oi-száRfíyrili'si Tört. II. ^
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ként jelenjék meg; h tanácsosok ajonlátták, hogy minden

megye nemessége követek által képviseltesse magát. Óhajtot-

ták, hogy a király személyesen jelenjék meg. Es — mily ala-

pon ? nem tudjuk — reméllették, hogy János király is a

pártján lev rendek kísérete'ben meg fog jelenni. Mivel pedig

János az ország területének nagyobb részét bírja, s elre lát-

hatólag a hozzá szító rendek többségben leendnek ; figyel-

meztették Ferdinánd királyt, hogy méltósága és biztossága

érdekében, de azért is, mert a gylés feladata az ország fen-

tartása, s fleg gyermekei örökösödésének megersítése:

mellzhetlenl szükséges, hogy tekintélyes számú idegen urjik

által környezve jelenjék öieg. Tanácsos az is, hogy az ország-

gyléssel sszelüggésbeu lev kérdéseket ellegesen Jánossal

tisztába hozza. Végre az országgylés helyéül Pozsonyt vagy

Sopronyt hozták Javaslatba. ')

') A király által tanácsosaihoz intézett kérdpontokat noni

ismerjük. Csak a „Responsio Doniinorum Hunju^arorum, Consilíarioruni

Regié Maieatatis" cziinil, dátum nélküli felterjesztés ílll rendelke-

zésünkre. „Ad conuentum ver gencralem — olvassuk itt többi kö-

zött — conuocandos esse censent omnes Ordines et Status Regni

Hungarie, cum hiis simul, qui ivrcium ad coronam pertinencium, vei

ciuitntum muratarum sünt prefecti et judices ; veniendum autera érit

hiis omnibus ea ftvcultate, ut que tandem in conuentu ipso pu-

blice fuerint decreta, illis consenciendi et eadem ipsa confirniandi

fncultíitem a ciuibus eorum habeant. . . Videtur eis, fre optii

«i de numero et apparatu, aliisque rebus ad hoc necessariis Mii i

sua cum .Toanne concordabit. . . Rx quo . . . Maiestas sua proposuit,

unicuique per singula capita esse veniendum ; alioqui enim visum

doniinis fuisset , dominos duntaxat Prelatos et Barones , officiales

eciam finitimarum, quam eciam aliarnm arcium . . per singula ca-

pita fuisse vocandos, de comitatibus ver ex precipuís electos saltem

homines. . . De preparacione autem ad futurum conuentum, videtur

dominis, ex quo .Toannes maiorem habeat raulto dicionem in Regno,

niaioremque numerum Regnicolarum ex utroque ordine et statibní^

secuni aduehet, quam Maiestas sua ex Hungaris habitura est ; contien-

tusque iste futurus sit pro conseruacione Regni, maximé rern cnnfir-

macionc succexsioniK Maiestaiis ifue ct liberonim eiuiviem in lirrfvo

ITunflarie, videtur ergo dominis Consiliariis, esse valde necessarium

. . . ut habeat secum certum numerum exterarum quoqne n:vcinnuin

ex Prouinciis (>t Regnis suis ad eum diem conuocandarum." Kgykorú

irat, aláírások nélkül, a bét;si titkos levélttírban.
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A király csakhamar elhatározta magát az országgylés

kihirdetésére. Május 16-án küldötte szét a meghívóleveleket,

melyek az ország rendéit június 1 5-re Pozsonyba hívták egybe.

A gylés feladatáról csak általános kifejezésekben szól. „Sok-

féle, és pedig fontos ügyek merültek fel, — írja — melyek az

országnak megmaradását és üdvét, mindnyájatoknak védelmét

illetik." Ezeknek tárgyalására lesz hívatva az országgylés,

melyre személyesen fog megjelenni, s ha ebben gátoltatnék,

biztosokat küldend. *)

Azonban Ferdinánd nem vélte tanácsosnak, hogy János

király és hívei megjelenjenek. Csak saját híveit hívta meg. Fel-

hagyott azon szándékkal is, hogy fontos államjogi érdekeket

hozzon sznyegre. Egy kívánsága volt : újabb pén^- h hadi-

segélyt eszközölni ki.

A király nem jelent meg személyesen Pozsonyban. Thursó

Eléli k. helytartót és Várday Pál esztergomi érseket rendelte

biztosaivá. Mint egyébkor, most is igen csekély számban jelen-

tek meg a rendek. Csak öt megyr küldött követeket. A Dunán
túlról alig jött valaki. A kik megjelentek, azok is rósz hangu-

latban voltak. A bajok, melyek ket és küldiket évek óta

zaklatták, a törökök ujabb készületeirl érkezett hírek, komoly

aggodalmakat keltettek. ^) És a biztosok nem voltak felhatal-

mazva ket a békekötés titkába avatni. ^)

Június 19-én a királyi biztosok megnyitották a gylést.

Az esztergomi érsek adta el a király üzenetét. felsége —
ez volt beszédének lényege — biztosan értesült, hogy a török

még e jelen évben meg fogja támadni Magyarországot. Mivel

pedig felsége lehetleg ers hadsereggel akarja készen várni

az ellenséget, felhívja a rendeket, szavazzák meg a közfelke-

') A Soprony városához; intézett meghívólevél Kovachichnál.

Supplementum. lII. 164. 1.

-) Thurzó Elek június 25-én Pozsonyból írja Ferdinándnak

:

„Conueneramus ad terminum constitutum ; licet minor numerus

subditorum comparuerit, quam sperabam. . . . Quid profecerimus

apud eos, qui et externi mali metu consternati, et per internas

tantopere molestati sünt," a gylés követei fogják eladni. Eredetije

a bécsi titkos levéltárban.

") Ezt emliti Várday Pál, Ferdinándhoz intézett dátum nélküli

levelében. Eredetije ugyanott.

2*
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lést, fegyverezzék tel jobbfígyaik egy részét, ajánljanak meg

pénzsegélyt, és intézkedjenek Komárom várának megersíté-

sérl. ')

Ezen elterjesztés felett rögtön megkezddtek a tanácsko-

zások. A jelenlev urak egyike hangsúlyozván, hogy nem

méltányos a rendektl hadakat és pénzt is kívánni, indítvá-

nyozta, hogy csak a rendes 20 dénámyi adót szavazzák meg

minden jobbágytelek után. Egy másik úr támogatta. Ekkor

felkelt Thurz Elek. Azzal kezdette, hogy a 20 dénámyi adó

felségének rendes jövedelmét képezvén, annak megszavazása

által segély-kérelmét még nem teljesítették. Els sorban —
folytatta ezután — a mi ügyünk forog kérdésben ; és fon-

toljuk meg azt is, mennyit áldozott már felsége védelmünkre,

s mily buzgón gondoskodik rólunk jelenleg is.

Azonban beszédét a nemtetszés jelei szakították félbe, s

Thurzó nem látta tanácsosnak daczolni a többséggel. Elliall-

gatott. *)

Ezután a tanácskozások mind zajosabl) jollemot vettek iej.

Az alsó nemesség soraiból szenvedélyes kifakadások emelked-

tek. „Mi — így szólottak — mindenkor készek valánk fel-

sége rendeleteinek engedelmeskedni, és most is készek vagyunk.

Azonban, a mit, felsége ismételt felszólítására, szorult hely-

zetünk daczára, a kíizjó érdekében, felsége területének vé-

delmére, áldoztunk, — némely furak maguk között szétosz-

t/)tták ; úgy, hogy, mintán számadásaik bemutatását eredmény

nélkül sürgetjük, azt sem tudjuk, vaijon fordítottak-e valamit

közczélokra ?" Mások ismét az ellen panaszkodtak, hogy a

') Az országgylésnek Ferdinándhoz küldött köv"+"; r.i«v..r,.

adott iitaHÍtásdból, melyrl alább szólunk.

') Thurzó Klek jnnius 2l-én Pozsonyból írja Ffidiiiaiulnak :

„Cum conuentum incepissent in vigília Corporis Christi, Rmus I).

Strigoniensis mandátum, quod habebat ad Comitatus a Maiestatí* V.,

))rontincÜauit. Post ceperunt domini ipsimct consultaro, de anxilio

Maiestati V, S. fívciendo , cum unusquisque suam proferret senten-

ciam, cum ad unum, qui proximus D. Strigoniensi assidebat, sors

pronunctiandi venisset, dixit, non conuenire, ut ot genteni ct sub-

sidíum i)ectiniarium darent, scd ut prouentum, quem iure tantum

dare tleberent, id est ut singtdi 20 denarios hung. numerarent. Ilanc

cum et huius proximus dicoret sentenciam, dixi, hoc non fre sub-
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király Ígéretei és a törvények világos rendeletei daczára, tÖbb

ersségben idegenek parancsnokolnak.

Az esztergomi érsek, Tliurz Elek és Peregi Albert pécsi

prépost csak nehezen voltak képesek megnyugtatni és lecsilla-

pítani a háborgókat ; mentvén a királyt, és sérelmeik orvoslá-

sát Ígérvén. ^)

Végre a rendek hajlandóknak nyilatkoztak minden 100

jobbágytelek után három lovast állandón tartani, és veszély

esetében jobbágyaik ötödrészét fegyverezni fel. Egyúttal min-

den jobbágytelek után 50 dénárt ajánlottak meg a királyfiak

segélyül, melyet egy körükbl választott nemesnek, Szent-

niihályi Ghwzy Tamásnak kezeihez kell augusztus 11-ig fizetni?

ki a befolyó összeget a kamarának szolgáltatja át. De kikötöt-

ték, hogy az urak is hiány nélkül szolgáltassák be, mert ha

csak egy fúr is megtagadja azt, k, a nemesek, soha többé

nem fognak a kamarának adót fizetni. ^)

A komáromi vár megersítésére külön segélyt ajánlani

nem voltak rábírhatók ; arra hivatkoztak, hogy miután ezen

várnak külön jövedelmei és számos jobbágyai vannak, nincs

ok, miért vállalnának magukra ily „szókatlan"' terhet. Ezzel

kapcsolatban azon kívánat nyilvánult, hogy a király Komáro-

mot és a többi várakat, melyek az ország szabadságainak és a

magyar nemezetnek sérelmére, idegenek parancsnoksága alatt

állanak, bízza h magyarok gondjaira. Továbbá, Komárom-,

Mosony- és Zólyom-megyébe magyar fispánokat nevezzen,

sidium, sed esse iustum prouentum Maiestatis V. S. Cum itiiquo,

inquam, de nostro quam maximé ageretur negotio, considerare de-

beremus, quantum iam pro Hberatione nostra Maiestas V. S. expo-

suerit, quantum item et nunc suseei^erit curam. Haec cum dicerem,

iussus silere, conticui." Eredetije a bécsi titkos levéltárban.

') Várday 1538. június 28-án Ferdinándnak írja: „Quantum ego

laboraverim, ut omnia prestarentur ad vota Maiestatis V., malo ex

aliorum relacione eandem intelligere." Eredetije ugyanott. Hasonló

módon nyilatkoznak Thurz és Peregi, alább említend leveleikben.

'^) Peregi Albertnek 1588. június 26-án Ferdinándhoz intézett

levele. — Gerendi erdélyi püspöknek szintén Ferdinándhoz intézett,

dátum nélküli levele. — A pozsonyi országgylésnek Ferdinándhoz

küldött követei részére adott megbízólevele. Mindhárom irat erede-

tye a bécsi titkos levéltárban.
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mert uem hajlaudók a mostaniakat tovább elismerni, s azok-

nak engedelmeskedni.

Az e'rczptínz ügye, mely a korábbi országyléseket gyak-

ran foglalkoztatta , ismét sznyegre került. Miután ugyanis

sokféle károk és nehézségek merültek fel abból, hogy Magyar-

ország némely részeiben és határain kivl is, a magyar ércz-

pénz elfogadása betiltatott ; a rendek azon kérelemmel fordul-

tak a királyhoz : parancsolja meg összes alattvalóinak, hogy a

magyar pénzt fogadják el. Felhozták, hogy a körmöczi érczpénz

jobb ércztartalommal bír, mint a németországi. És utaltak

arra, hogy ha a király kérelmüket nem hallgatná meg, többé

sem Pozsonyban, sem Nagyszombatban nem lehetne ország-

gylést tartani, mivel e két város polgárai a magyar érczpénzt

nem fogadják el.

Egyébkint elismerték, hogy az országban még mindig

sok hamis pénzt vernek. ') Emiatt szükségesnek látták, hogy

a királyi helytartó a vétkesek ellen kímélet nélkül járjon el.

Ezek, úgy szintén másnem gonosztevk kinyomozására és

megfékezésére a következ eljárási módot hozták javaslatba

:

a helytartó minden megyébe küldjön , katonai fedezet alatt,

egy országbírói helyettest, ki maga mellé vévén az alispánt, a

szolgabírákat és a megyei közönség által választott négy jog-

tudós nemest, ezekkel, minden kifogás és felebbezés kizárásá-

val. Ítéletet mondjon.

A függben lev peres ügyekre nézve kívánták, hogy a

törvénykezés Nyitrán, augusztus közepén vegye kezdetét, és

megszakítás nélkül folytattassék.

Ezek mellett számos más köz- és magánügyek merültek

fel a tanácskozások folyamában, melyek iránt rövid id alatt

megállapodásra jut»ttak; határozataikat végrehajtás végett,

kérelem alakjában, a királyhoz terjesztettették fel.

Miután naponkint fenyeget hírek érkeztek, hogy a szul-

tán nagy készületeket tesz, és Budát megvívni, az egész orszá-

got meghódítani tervezi : a király mielbb vezesse hadait sze-

mélyesen az országba, Slavóniában akadályozza meg a törökök

') KQlönOsen bizonyoH „Pét«r tudort" neveistek meg, mint pénz>

hamisítót.
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dúlásait, és u magyarországi várakban helyezzen el ers

rségeket. Ha pedig, a király fontos okok miatt, kényszerítve

volna személyes megjelenését elhalasztani , küldje haladék

nélkül hadvezérét, tekintélyes sereg élén. Ugyanis az ország^

hadak hiányában, nyitva áll az ellenség támadásai eltt. És a

tapasztalás bizonyítja, mennyire nehéz visszaszerezni azt, a mi

egyszer elveszett.

A rendek—miként fennebb említettük — nem bírtak tudo-

mással afell, hogy négy hónap eltt megköttetett a nagyváradi

béke. Innen magyarázható két további kérelmük. Az egyik

az : gondoskodjék a király, hogy a János királylyal fennálló

fegyversBÜnetet az ellenfél is lelkiismeretesen tartsa meg, ural-

mát ne terjeszsze ki Ferdinánd területén, s ennek híveit ne

kényszerítse adófizetésre. Mivel pedig a békealkudozások János

királylyal, Ferdinánd részérl, a magyarok kizárásával, idege-

nek által vezettetnek, nehogy emiatt a magyar nemzetet végs

veszedelem érje : felsége, mieltt a béke létrej és kihirdet-

tetik, a magyar rendek közül néhányat avasson be a tárgya-

lások titkaiba.

Az elmúlt évek zavarai között erszakosan elfoglalt bir-

tokok visszaadását, a jogos tulajdonosok, ismételt országgy-

lési végzések daczára, eredmény nélkül sürgették. A rendek

most újra felkérték a királyt, eszközölje ki, hogy azok, kik a

lefolyt zavarteljes idkben önkényesen elfoglalt jószágokat

még nem adták vissza a törvényes birtokosoknak, július 25-ig

feleljenek meg ezen kötelességüknek ; a gyri püspökséget és

más egyházi javadalmakat szabadítsa ki a világi urak kezei

közül és adományozza érdemes egyháziaknak ; rendelje el a

túróczi prépostság elidegenített birtokainak visszaadását.

Tiltsa el magyar udvari embereit a jobbágyoknak elnyo-

másától, parancsolja meg nekik, hogy hadaikat a maguk, s ne

mások birtokaiból élelmezzék, a mennyiben pedig másoknak

károkat okoztak, adjanak megfelel kárpótlást.

Parancsolja meg Alsó-Ausztria kormányzóságának, hogy

ne engedjen senkit magyar alattvalók ügyeibe avatkozni, vagy

az ország határait megsérteni ; ha alsó-ausztriaiak magyaror-

szágiakkal egyenetlenségbe bonyolódnak, a k. helytartó eltt

indítsanak keresetet. A király pedig mielbb tegyen rendelke-
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zést, a hutúrokuuk egyrészrl Magyarország, nmsre'szröl Morva-

ország én Ötiria között kiigazítása esuiegállapítá.sa tárgyában.

Az esztergomi vár élelmezési fel iigyeinje által behozott

új harminczadot szüntesse meg.

A bányákat e's harmiuezadokat - a királyi jövedelmek

toforrásait — szabadítsa ki azokuak kezeibl, kik te'nyleg bír-

ják, és bízza a kamara kezelésére ; külöuben nem lesz képesi

egyedül a szegény jobbágyok adójából, fedezni az ország szá-

mos szükségeit.

Figyelmét felhívják korunáztísa alkalmával tett, de ekkorig

nem teljesített ígéretére, „hogy az ország jogait és törvényeit

alkalmas férfiak által szabályoztatni és rendeztetni fogja."

Egyes megyék, városok, káptalanok, urak és nemesek

követeik által, illetleg személyesen is eladták magán sérel-

meiket és kívánataikat, s felkértek az országgylést, hogy

azokat a trón zsámolyánál, ajánló szavaikkal támogassák. A
rendek készséggel teljesítették ezt.

A király kegyelmébe ajánlották: a bányavárosokat, me-

lyek, kérelmeik elterjesztésére, külön követet küldöttek az

udvarhoz; Gyr-, Soprony- és Vas megye, úgyszintén u gyri

káptalan folyamodását, hogy ket Török Hálint hatalmasko-

dásai- és zaklatásaitól mentse meg. Mivel pedig ezen fölír

késznek nyilatkozott a kezei között lev Ferdinánd-párti

foglyokat szabadon bocsátani, ha a veszprémi püspök szabad

lábra helyezi a kezei között lev János-párti foglyokat ; a ren-

dek kérték a királyt, hogy ez irányban hasson a püspökre-

Ugyancsak a veszprémi püspök ellen a gyri káptalan és a

veszprémi apáczák panaszt emeltek, hogy tíibb j()szágukat

lefoglalta és barmaikat elhajtotta.

Még siílyosabb volt azon panasz, melyet ellene Tbthcu

Fcrencz özvegye emelt. Az elkel hölgy, gyermekei, testvé-

rei, sógorai és barátai által környezve, személyesen jelent meg

a rendek színe eltt. Itt maga beszélte el, miként Keclicti

Márton püspök Tátika várát, árulás segélyével, önkénye-

sen elfoglalta, az itt talált, százezer forint érték, drágaságo-

kat, melyek csak részben a panaszlót illetik, részben egyházak

és magánosok által, biztosság kedvéért, helyeztettek el a vár

falai között, lefoglalta ; magát az özvegyet egy ideig szigorú
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fogságban tartotta, majd gyalázattal tetézve, háznépével együtt

a várból kiutasította. A rendek megfeledkeztek, ezen és más

ügyekben is arról, hogy a másik félt is meg kell hallgatni.

Nem kételkedvén, hogy az eladás minden részeiben megfelel

a valóságnak, felkérték a királyt, hagyja meg helytartójának,

hogy haladék nélkül szolgáltasson igazságot, és az özvegyet

helyezze vissza a vár- s ingóságainak birtokába.

Egy másik úrhölgy is kísérletet tett személyes megjele-

nésével hatni az országgylésre. Ez Fekry Lajos neje volt,

Zsófia, massóviai herczegnö. Hivatkozván els férjének, Bá-

thory Istvánnak érdemeire és szolgálataira, eladta szeren-

csétlen helyzetét, melybe férjének elfogatása által jutott ^), és

kikérte az országgylés közbenjárását, Pekrynek szabadon

bocsátása érdekében ; Ígérvén, hogy férje, az általa elkövetett

sérelmeket, mihelyt szabadságát visszanyeri, jóvá fogja tenni.

Az országgylés nem késett Pekry Lajos részére a király bo-

csánatáért eredezni, utalva ama lényeges szolgálatokra, melye-

ket korábban a királynak és az országnak tett.

Egy bizonyos Rothmestorffer Erasmus is személyesen

hívta fel a gylés figyelmét azon jogigényekre, melyeket neje

Zalonok várára bír, s kérte, hogy ügyét felségének ajánlja*

Megtörtént.

Ellenben Orszáyh László, bár az országgylésre külön

raegidéztetett, vonakodott megjelenni. Ez, túltéve magát az

ország törvényein és a király rendeletein, bizonyos jószágot

önkényesen lefoglalt és annak birtokosát, egy nemes embert,

fogva tartotta. A rendek kérték a királyt, parancsolja meg neki?

hogy a jószágot adja vissza, a foglyot bocsássa szabadon; ha

nem engedelmeskedik, a k. helytartó példásan büntesse meg.

Batthyányi Ferencz és Puchheim Longinus között hosszú

id óta per folyt Rokonok vára tárgyában. A törvényszék

Batthyányinak Ítélte oda, de ez nem volt képes magát a vár

birtokába helyezni, valamint egy más Polhaim Erhard ellené-

ben nyert ítélet végrehajtását kieszközölni. Nem maradt egyéb

hátra, mint a király közbenjárásáért folyamodni.

') Ferdinánd 1587. utolsó napjaiban vututtc í'ogságba, hatal-

maskodásai és az ollenpárttal való conspirálása miatt.
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A Lipcsei családnak meg nehezebb volt jogigényeit ha-

sonnev si várára e'rveuyesíteni, mert azt Mária királyn«'

bírta. Mindazáltal az országgylés felkérte a királyt, lu)gy vagy

rendelje el a vár visszaadását, vagy pedig bocsássa az ügyet

mielbb törvényre.

A János pártján lev urak hatalmaskodásai ellen Ferdi-

nánd király híveinek még mindig elég okuk volt panaszkodni*

Különösen Vodmamczhy Rafael egész rablóhadjáratokat szer-

vezett az ország fels megyéiben, melyek a nyitrai gylést is

komolyan foglalkoztatták. Hasonlag Laseky Jeronios a Sze-

pességben zte erszakos tetteit. A pozsonyi rendek azon

kérelemmel fordultak a királyhoz, eszközölje ki, hogy az elrab-

lott jószágok törvényes birtokosaiknak adassanak vissza.

Végre felhívták a király figyelmét Bánff'y Boldizsárnak

és Horwáth Ferencé szarvaski várnagynak hséges .szolgála-

taira, kiket megjutalmazás végett kegyelmébe ajánlottak. ')

Mindezen nagyszámú ügyek alig nyolcé tiap lefolyása

alatt intéztettek el. A gylés június 20-án két fúrból s két

nemesbl: Gerendi Miklós erdélyi püspök-, Batthyányi

Fere^Kz- , Ostffy László- és Maythétii Bertalan-hói álló kül-

döttséget bocsátott a királyhoz, hogy határozatait és kérelmeit

terjeszsze el. ') Mire a rendek rögtön szétoszlottak. ')

A küldöttség július els napjaiban megjelent a királyi

udvarnál, mely ez id szerint Olmüczhen tartózkodott. *) Itt

az adandó válasz tárgyában hosszú ideig folytak a tanács-

kozások. A követek kifogytak a türelembl és költségbl. Hogy

mielbb visszatérhessenek lakhelyeikre, hová hihetleg a gaz-

dászat legfontosabb teendi is vonzották ket, — július els

') Instructio oratorum ex couut-ntu l'oaunienai pro lenUi bb. V iti

ot Modesti celebrato , ud Regiiun Maiestiitem cxpeditorum. — A
reudoknek ús h küldöttségnek dátum nélküli felteióesztései. Egy-

korú iratok a bécsi titkos levéltárban.

') A rendek 12 pecséttel ellátott megbízólevele ugyanott.

') Thurz Elek június 26-án már Semptérl ír a királynak.

*) Ferdinánd I53i<. június 30-án OlmOczbl írja Thurzónak:

„Nuntiorum Ordinuin R«>^ni istiuH nostri, ad nos expeditoruni, luluen-

tum cxpectabimns." Eredeti fogahnaxata a bécsi titkos levéltárban.
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felében valánalc — sajátszer javaslattal léptek el. Meg fog-

nak elégedni— mondák— lia ö felsége egyelre a csekélyebb

jelentség ügyek iránt (milyenek Petlie Ferenczné, a túróczi

prépostság, gyri káptalan és a veszprémi apáczák birtokügyei,

a foglyok szabadonbocsátása, sat.) közli velük most elhatáro-

zását, a többiekre nézve pedig utóbb a helytartó útján közr

lendi a rendekkel. E mellett kérték a királyt, lássa el ket

költséggel, mert különben nem képesek tovább várakozni.

Nem tudjuk, vájjon teljesítette-e utóbbi kivánatukat? De

elbbi javaslatukat nem fogadta el ; válasza a pozsonyi gylés

felterjesztésének összes pontjaira terjeszkedett ki.

Kegyelmesen fogadja — úgy mond — a pozsonyi ország-

gylés küldötteinek eladását, melybl meggyzdött, hogy a

rendek mint h alattvalók, az ország védelmét illet köteles-

ségüknek lelkiismeretesen meg kívánnak felelni. Megelégedéssel

értesült határozatukról , melyben, a régi szokás szerint, min-

den 100 jobbágyporta után három nehéz fegyverzet lovas

kiállítására ajánlkoznak ; de óhajtja és ,Jtén"', hogy azok helyett

inkább négy könny fegyvepzet lovast, vagy is huszárt, állít-

sanak ki ; ugyanis a tapasztalás bebizonyította, hogy ilyenek

a török ellen viselt háborúkban jobb szolgálatot tesznek. E
lovasokat, tekintettel a törökök fenyeget magatartására, ha-

ladék nélkül állítsák ki, és tartsák készen, hogy mihelyt a szük-

ség követelni fogja, a király által, az országgylés MldöUeinelc

tanácsával, megállapítandó helyre egybegylhessenek. Ha pe-

dig a törökök, akár Magyarországot, akár Slavóniát nagyobb

hadervel támadnák meg, a magyarok legyenek készen arra,

hogy mindannyian személyesen felkeljenek.

Viszont , a király, szintén mindent megteend az orszá-

got fenyeget veszély elhárítására. A véghelyekre már is útnak

indított 1000 gyalogot, és elrendelte 2000 gyalognak toborzását,

kiket Slavóniába fog küldeni. Saját országainak és tartomá-

nyaitól nem jelentéktelen segélyt eszközölt ki, s ezek készek-

nek nyilatkoztak, nagy veszély esetében, személyesen felkelni.

A megajánlott adó behajtása és kezelése tárgyában ho-

zott határozatokat jóváhagyja. De megújítja kívánságát a

komáromi vár megersítésére ajánlandó külön segélyre vonat-

kozólag. A jelen veszélyes idben nem mentheti fel ket e
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tehei-tl ; annál kevésbbé, mert a vár jövedelmei u költségek

fedezése're elégtelenek. Egyúttal, a rendek teljes megnyugta-

tása végett, kész megengedni, hogy a komáromi erdítményekre

megszavazandó segélyt, egy, a rendek által választandó külön

egyén kezelje, s csak is a kitzött czélra fordítsa. Agyukkal és

más hadiszerekkel o maga fogja ellátni a várat.

A komárommegyei idegen fispán kinevezése által nem

volt szándéka a magyar nemzetet és szabadságait megsérteni,

s mihelyt békésebb idk következnek be, ezen, és más irány-

ban is, tiszteletben fogja azukat tartani ; várják be ezt türe-

lemmel. Zólyom- és Mosonymegyében magyar fispánok kine-

vezése iránt Mária királynéval,— ki ama megyék várait és a

terület legnagyobb részét bírta — tiírgyalásokat fog kezdeni

és azon lesz, hogy a rendek kívánsága mielbb teljesilljöu.

A király még most sem látta idszernek a nagyváradi

béke megkötésének titkát felleplezni. S ezért kitérleg nyi-

latkozott. „A rendek azon kérelmérl, hogy 6 felsége ne en-

gedje a béketárgyalásokban teljesen kizáratui a magyarokat,

kegyelmesen meg fog emlékezni, nehogy ez ügyben bármi,

becsületük vagy éídekeik sérelmére történjék; st inkább,

miként hasznosnak és tanácsosnak látandja, úgy fog eljárni,

hogy ki ne zárassanak." Es éhez azon nyilatkozatot csatolta,

hogy tt f'egyverseütiet lelkiismeretes megtartiísa iránt az ellen-

félnél megtette a kell lépéseket.

Szívesen teljesítené a magyar érczpéuz forgalmára vonat-

kozó kérésüket is ; de elbb szükségkép tanácskoznia kell

azon tartományok rendéivel, kiknek felhívására a tilalmat

kibocsátotta volt.

A hamis pénzverk és más gonosztevk megbnteténét

illet végzést jóváhagyja. Azonban, a rendek által kölcsönö-

sen okozott károk és jószágfoglalá.sok tárgyábjui eszközlend

igazságszolgáltatás iránt, fentartja magának, hogy a megfelel

rendelkezéseket megtehesse. Egyiíttal azon lesz, hogy az egy-

házi jószágok eredeti rendeltetésüknek adassanak át, s név-

szerint a túróczi prépostság vi-sszanyerje elfoglalt birtokait.

A magyar udvarnokoknak meg fogja parancsolni^ hogy

óvakodjanak a jobbágyokat elnyomni, és hadaikat mások

birtokaiból élelmezni; ji helytartót utasítandja, hogy az
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engedetleneket, szükség esetében , fegyver hatalmával fé-

kezze meg.

Arról, hogy az alsó-ausztriai kormányzóság magyar alatt-

valókra kiterjesztette hatóságát, nincs tudomása ; ha ez ügy-

ben felvilágosítást nyer, kész a nevezett kormányzóságot

rendre utasítani.

A határok kiigazítására már kitzte a határnapot.

Az esztergomi harminczad tárgyában hiteles értesítéseket

fog követelni, és ha meggyzdik, hogy törvény és régi szokás

ellenére hozatott be, meg fogja szüntetni.

Az elidegenített királyi jövedelmek visszaszerzését min-

denek felett kívánatosnak tartja; de erre költség hiányában

nem képes, s csak azon Ígéretre szorítkozhatik, hogy maga

idején gondja lesz rá.

A helytartót meg fogja bízni, hogy az ország törvényei-

nek revisiójára alkalmas férfiakat jeleljen ki.

A bányavárosoknak kegyelmes választ helyez kilátásba.

A Podmaniczky és Laszky által elrablott jószágok vissza-

adásáról gondoskodni fog.

A mit a rendek Tátikának a veszprémi püspök által tör-

tént elfoglalásáról elterjesztenek, feltéve, hogy a valósággal

megegyezik, felsége nehezteléssel veszi tudomásul. Mivel

azonban a püspök is mint panaszló lép fel, a várat egyelre

a k. helytartónak fogja átadatni. A béke helyreállítása után a

király személyesen fog a hely színén megjelenni és igazságot

szolgáltatni. A veszprémi püspöknek továbbá meg fogja hagy-

ni, hogy a kezei között lev foglyokat szintén a k. helytartó-

nak adja át, ki azokat szabadon bocsátandja, ha Török Bálint

ugyanezt megtette a maga foglyaival.

Országh Lászlót is fel fogja hívni, hogy foglyait és az

önkényesen elfoglalt birtokokat bocsássa ki. Lipcse vára

visszaadása iránt Mária királynéval tárgyalásokat fog kezdeni.

Litézkedni fog a Batthyányi Ferencz pereiben hozott Ítéletek

végrehajtásáról.

A rendek közbenjárását Pekry Lajos érdekében kell

tekintetbe veendi. s az igazság követelései szerint fog iráuA^á-

ban eljárni.

Bávffpf és llorwáihot, tekintettel érdemeikre és a ren-
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dek ajánlására, kész minden alkalommal kegyelmeben re'sze-

síteni. ')

A király Thurzó Elek k. helytartóhoz küldötte e válaszát,

oly czélból, hogy a megyékkel közölje, ki csakhamar megtette

ezt. Azonban kedveztlen hatást gyakorolt, mivel az ország-

gylés kívánatainak nagy részét tényleg teljesíttetlenl hagyta.

A kevéssé határozott Ígéretek irányában pedig nagy bizalmat-

lanság uralkodott. Ennek folytán, több helyen, mind az adó

behajtása, mind a hadak kiállítiísa köri komoly nehézségek

merültek fel ; s bár a király Thurzó Elekhez intézett, késbbi

iratában megnyugtatóbb s világosai)b nyilatkozatokra is kész-

nek nyilatkozott : a remények, melyeket a pozsonyi ország-

gylés végzéseihez csatoltak, jó részben flistbe mentek. *)

') Responsnm ad Hung^iriam. Dátiini nt^lkli, «>redeti fogalma-

zat a bécsi titkos levéltárban.

•) Thurz(5 TClek 1538. jüliuB 2tj-án Galgóczról írja Ferdinánd-

nak : „Diroxeram oxeniplum responsi MaiestatÍR Vestre ad Comitatus

vicinos, quibuB, ut videó, non undequaqiu' illa plivceront, et ob id

hactenus fecerunt nonnuUam dilacionom ac difficu Itatom, tam in

copiis instruendis, quam conferendo subsidio Maiestati Vestre oblato.

Dicunt optasse se articulorum Posoniensium confirmacionem, quara

tamen non haberent, cnm nec 8Ígillo Maiostatio munitum esRot

responsnm, ct plenique in dubio t't ancipiti relictsi forent." Erede-

tije a bécsi titkos levéltárban. - .\ király augusztus l.Vén Lincz-

böl válaszol e levélre. „Quod responsum nostmm — íqa többi között

— ad articulos in Connentu Poaoniensi frectos, Nnnciis Regnicola-

rum dátum, Comitiitibus non nndequaque placuerit, deque eo non

satis contensi fucrint : non existimiutsemus illos super eiusmodi

dato responso ulla grauamina aut difficultates pretendere debuissc,

cum iuxta qualitateni temporis ... in onmibnn articulis satis de-

mentem deliberation«!m »'t resolutionem nostram ncceperint; nihi-

lominus adhuc gratiose inclinati sumus, hí quaí« difficultates seu

grauamina se habere arbitranttír, in quibus latiorem declarationem

et decretum a nobis postulcnt, illa ipsa cum de iis informemur,

toUenda et emendanda curare , ne uUus scrupulus, seu dubitatio

relinquatur eis, quasi eorum postulata siniplici responso transmit-

tamus ; cum potius 8tatut;i illoruiu , recte et ordine facta , ráta et

gratii haberi velimus »'t intt-ndamus. Quod autem quernntur, respon-

snm nostrum ne sigillo quidem munitum fuisse, est id sane preter

consuetudinem Cancellarie nostre, ut cum ad nos Nuncii mittuntur,

demus illis responsa sigillo corroborata." Eredeti fogalmazata,

ugyanott.
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A sellyei részleges gylés 1538. Augusztusban.

A pozsonyi országgylés végzései nem termettek meg a

várt gyümölcsöket. A kelet felöl érkez hírek mind fenyege-

tbben hangzottak. Kétségtelen volt ugyan, hogy Szulejmán

készületei közvetlenül Téter moldvai vajda ellen irányulnak.

De szint oly alapos volt az aggodalom, hogy ha a nagyváradi

békérl értesül, Magyarországba is átvezeti hadait. A magyar

kormányférfiaknak, ily körülmények között, a védelmi in-

tézkedések szükségességét annál sürgetbbnek kellett felis-

merni, minél elhagyatottabb állapotban valának a véghelyek,

s minél kevesebbet várhattak a királytól. Ezek tehát egy újahh

gylés összehívását határozták el.

Thurzó Elek királyi helytartó 1538. augusztus 15-re, a

pozsonymegyei Sellyére ^) hívta össze az ország frendéit és a

megyéket ; az utóbbiakat oly módon, hogy két-két követet

küldjenek. A király elleges jóváhagyását, vagy mert felesle-

gesnek vélte, vagy mert nem látta tanácsosnak, elmulasztotta

kikérni ; csak utólag jelentette neki a gylés kihirdetését , s

felkérte, hogy küldjön oda hiztost. -)

') Valószínleg azért nem Pozsonyba, mert itt nagy volt a drá-

gaság, és a polgárok a magyar érczpénzt nem fogadták el, mi nagj'

nehézséget idézett el.

^) Thurz(5 Elek 1538. augusztus 9-én Galgóczról írja a király-

nak : „Constitutum jam per me est, ut Dominos, et ex singulis Co-

mitatibus duos conuocarem ad decimum quintum huius, in locum,

tribus abhinc milliaribus, et iam sünt per me litere directe ad Do-

minos et Comitatus ; ob eam scihcet causam, ut illic ea, que in com-

munem defensionem et commoda, in iis terrificis aduenientis hostis

rnmoribuR, viderentur, tractaremus." Javasolja, hogy biztosát, kit,

Linczböl ;i,ugusztus 8-án kelt leiriita. szerint, Pozsonyba küldött
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Ferdinánd jóváhagyta a gylés megtartását, csak azon egy

észrevételt tette, hogy alkalmasabbnak látta volna azt Po-

zsonyban megtartatni. *) Már korábban, augusztus 5-én, báró

Herhersitein Zsignwndof Pozsonyba ktildötte volt, hogy ott a

magyar tanácsosokkal, az ország védelmére vonatkozó ügyek-

rl tanácskozzék. Ez, midn megérkezvén, értesült, hogy a

magyar tanácsosok Sellyén vannak, nem késett ket ott felke-

resni, és augasztns 17-én érkezett oda. *) Itt találta már az

urak közül Várdap Pál esztergomi érseket, Gcrendi Mikló.t

erdélyi püspököt, Perc(/i Albert prépostot, Uhay IWenas k.

személynököt, Orazágh lAfizlóf, Nyáry Frrcnrzet, Bánffy BoU
dizsártfüT. alsó nemesség számos tagjai últnl környezve. Deelma-

radt az, ki a gylést összehívta és annak természetes elnöke volt

:

Tfinrzó Elek ; betegsége nen\ engedte Galgóczról távozni. ')

Augusztus 18-án reggel líerherstein megjelent a magyar

tanácsosok korében, kik, miután szívélyesen üdvözölték, azon

óhajtásukat fejezték ki, hogy, ha a király által reábízott köz-

lemények természete nem tiltja, ezek meghallgatására a jelen-

lev megyei követek is liivassanak meg, A királyi biztosnak ez

ellen nem volt kifogása, s így a követek rögtön beboe^áttattak

a tanácskozási terembe.

Herberstein ekkor eladta a királyi üzenetet, mely azon-

ban csak a magyar tanácsosokhoz, s nem a sellyei crv léshez

volt intézve.

Mindenekeltt hangsiilyozbi a király buzgó gondoskodá-

sát az ország védelme és jóléte kíJrl ; azután közölvén a

tíirökök hadimozg]iImai fell érkezett híreket, eladta, mily

készületeket tett a király, a maga részérl és örökös tarto-

mányainak hozzájárulásával, s felhívta ket, gondoskodjanak,

SoUj-t'ro kfllc\jp. Várdajf prinuif augusztus ll-«''n Ksztorjfomból

Uffyanozon inlnyban ír a királynak. — Mindk«^t loval crodrfiif ^i ^'C^i

titkos Ipvéltiírban.

') Augu8ztu« ITi-én Linczbl írja noki, hogy a gvui<K (.bsko-

hívúmlt „non possumuB reprehondorc, licot accomodatiorom locum

oxistimassomuR pro Congrogaciono huiusmodi Posonium; nod conRÜio

tuo acquioscimus." Krcdoti íogalmazata ugyanott.

') Horborstoin, alább omlítond, jolontí'Bo szorint.

*) ThurzíS Klek 15.18. auguBztuH 28-án Galgrtczn'd jolonti ezt

Ferdinándnak. LovoI»''ni>k crodotyr a bécsi t. lpv*''ltiirban.
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hogy a magyar rendek is, hazájuk védelme érdekében, meg-

hozzák a szükséges áldozatokat; ajánljanak meg újabb pénz-

segélyt, állítsanak ki minden 100 jobbágytelek után négy

huszárt, rendeljék el a közfelkelést, tartsanak kémeket és

igyekezzenek a lakosságot, élelmi szereket, takarmányt, az

ellenség által fenyegetett határokról az ország belsejébe szálít-

tatni és biztosságba helyezni. ^)

A tanácsosok az adandó válasz iránt a betegen fekv

Thurzónak véleményét kérték ki , s Révayt Galgóczra kül-

döttek. ^) Míg ez megérkeznék , a tanácsosok azon voltak,

hogy a megyei követeket, a pozsonyi országgylésen megaján-

lott fél forinton felül, nagyobb adó megszavazására bírják.

Azonban nem értek czélt. A követek azt válaszolták, hogy

jobbágyaik, a folytonos zsarolások következtében végs Ínségbe

sülyedtek, és további terhek viselésére merben képtelenek. ; a

közfelkelést sem határozhatják el, törvényeik értelmében,

másként, mint ha a király személyesen áll a hadjárat élére.

Egyébkint készeknek nyilatkoztak jobbágyaik egy részét —
minden 100 telek után három nehéz lovas helyett négy huszárt

—

rögtön felfegyverezni, úgy hogy szeptember nyolczadika eltt,

a frendek által már készen tartott hadakhoz csatlakozhas-

sanak.

Ezen tanácskozások közben, panaszok és vádak emelked-

tek Thurzó Elek ellen, kinek kötelessége lett volna a jobbá-

gyokat megoltalmazni. Miután ezt tle nem várhatják, azon

óhajtás nyilvánult, hogy minden megye maga tartson és fizes-

sen bizonyos számú hadakat, melyekkel saját erejükbl

fékezzék meg a hatalmaskodó zsarnokokat. Az uraknak mind-

azáltal sikerit ket rábírni, hogy errl mondjanak le. ^)

Augusztus 20-án visszaérkezvén a Galgóczra küldött

') Herberstein elterjesztésének szövegét nem bírjuk. Tartalmát

megismerteti velünk a magyar tanácsosoknak , alább említend,

válasza.

^) Herberstein jelentése szerint.

•') A Herbersteinnak Bécsbl augusztus 23-án Ferdinánd király-

hoz intézett jelentése. Eredetije a bécsi titkos levéltárban. Es Beth-

len Elek augusztus 20-án Sellyérl írja a királynak : „In conuentu . . .

de subsidio Maiestatis V. S. faciendo satis laboratum est, quod nullo

Magyar OrszáfíKylt'sek Tört. H. **
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Révay, a tanácsosok bemutatták Herbersteinnak válaszira-

tukat.

Hálát mondanak felsége buzgó gondoskodásáért, közle-

ményei- és készületeiért. Ok viszont életüket és vagyonukat

ajánlják fel hónuk és a trón javáért. Századok óta megvannak

szokva a szabadság-, haza-, fejedelem- és vallásért vérüket

ontani. Most is, bár csak kevesen maradtak meg, megszánilnl-

hatlanok lévén a csataterekben elesették és a fogságban sín-

lödök, utolsó emberig fognak küzdeni si ellenségük ellen.

Értesülvén a király kívánatairól, siettek ezeket az egybegyfilt

alsó nemességgel közölni. Es bár, minden igyekezetük mellett,

keveset eszközölhettek ki, biztosítják a királyt áldozatkész-

ségük felöl, és kérik, ne nehezteljen hü alattvalóira. ')

Herberstein , ezen válasz vétele után , még azon nap

elutazott. ')

A sellyei rendek némely kevésbbé jelentékeny sérelmek

orvoslását és kívánatok teljesítését sürgették. Ezek részben a

pozsonyiaknak ismétlései valának, ') melyekhez azonban újak

is csatlakoztak. Ilyenek a következk.

A király szüntesse meg a komárommegyei nemesek pa-

naszait, kiknek jobbágyait erszakkal kényszerítik ingyen

munkákra a komáromi erdítményeknél ; fordítsa az általuk

fizetett fél forintnyi adót ama vár megersítésére.

modo aogere velunt; dicunt enim pauperes colonoB tanta depreda-

cione in maximam deuenisae paupertatem, qms autem huius depro-

dacionia cauaa fit, nisi D. Locumtenens Maicfitaiis V., cuíub int<>r-

erat, ne in rusticos depredari permisisset. .... Nonc autem sünt

in hoc, ut per Comitatus genteB habeant, et ipsimct íllis soluant,

quibuB raptores illos puniant. Si hoc facient, mihi nullo modo recto

facere videbuntur ; non secus enim faccrent, ac si régimen e manu

Maiestatis V. S. eximere vellent." Eredetbe ugyanott.

') ResponBio Dominorum Locumtenentis et Consiliariorum ad

legationom S. Regié Maiestatis, per MagniBcum Sigismundum libe-

rum Baronem ab Herberstein etc., Oratorem auum, in conuentu de

Sellye, iussu Soe Maiestatis eisdem explicatam. Eredetge ugyanott.

') Herberstein idézett jelentésében.

") Ilyenek : Zalonok várát adassa vissia Batthyányinak, Lipcse

várát a Lipcsei testvéreknek, Tátikát Pethoflnének, és Pekry Lívjost

bocsássa ssabadon.
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Ugyanezen adóbi lássa el segélylyel az erdélyi püspököt

és Bethlen Eleket, fizetéssel Nyáry Ferenczet és Bánffy Boldi-

zsárt ; végre az utóbbinak váltsa ki jószágait, melyeket a múlt

évben elzálogosított, hogy a slavóniai hadjárat költségeit

fedezhesse.

Mivel Révay István, értesülvén a török hadak közeledésé-

rl, hsi lelkesedés által indíttatva, ötven lovassal Erdélybe

sietett : a király jutalmul engedje át neki azon adót, mely

nyitra- és túróczmegyei birtokain, alig 300 forint értékben,

fog behajtatni.

Végre rendelje el a király , hogy Kubínyi Lénárd , ki a

pozsonyi harminczadnál ellenrré neveztetett ki, ezen tisztébe

vezettessék be ; és eszközölje, hogy János bécsi keresked kö-

vetelései elégíttessenek ki. ^)

A király Thuizó Elekhez intézett válaszában kiemelte

ugyan, hogy, tekintve az ország veszélyes helyezetét, a pozsonyi

országgyíilésen megajánlott adó és hadak emelését bizton re-

méllette ; de mivel a nemesség erre nem vala rábírható— meg-

nyugvással fogadja. Biztos tudósítások érkeztek afell, hogy

egy nagy török hadsereg Moldva és Erdély megtámadására

indult, s el van határozva Erdélynek — mety Magyarország

kiváló részéül méltán tartatik — védelmére, János királynak

rögtön segélyhadakat küldeni. Ezeknek eltartására azon mó-

dozatot karolta fel, hogy a jobbágyok a négy huszár helyett,

kiket minden 100 telek után, a sellyei gylés határozatai értel-

mében , kiállítani kötelesek voltak . bizonyos pénzösszeget

fizessenek. Ennek végrehajtásával a királyi helytartót bízta

meg. ^)

') Supplicaciones Dotninorum et Nobilium ex Conuentu de Sellye

ad Regiam Maiestatem communi consensu expedíte. Egykorú irat a

bécsi titkos levéltárban.

^) Az 1538. szeptember l^én Gmundenben kelt k. leirat eredeti

fogalmazata ugyanott.

3*



V.

A poKNOuyi országgylés 1530. »Sz('p1 cin iM'rbeii.

Á török támadás, melytl 1538. nyarán az udvar és a

nemzet rettegett, elmaradt. Azonban a szultán magatartása a

következ év elején megiíjította az aggodalmakat És miként

az ország védelme, úgy megzavart bels viszonyainak rende-

zése ismét kívánatossá tette az országgylés összehívását. E
tárgyban a király és helytartója között már 1539. apríl ha-

vában folyta levelezés. Thurz Elek javasolta, hogy az ország-

gyléssel egy idben az országos törvényszék is kezdje meg
tevékenységét, mi a rendeknek régi jogos kívánságát kielégí-

tendi, és azoknak nagyobb számban való összegyülekezését

elmozdítandja. A helyre nézve megjegyezte, hogy a távoli

megyék rendéi nem szívesen jönnek az ország nyugati szélén

fekv Pozsonyba, hol különben is nagy drágaság uralkodik

:

de nem volt képes más várost ajánlani. ')

) Thurzó Elek 1539. apríl dO-án Semptérl iga Ferdinándnak

:

,Capiebat Maiestas V. ex me cognoscere
,
quem potissimum tormi-

num et diem conuentui . . . índicendura probarem ? Qiiod cgo do-

cemere facilo non posse videbam . . . Dignetur . . . docernorc, quo

die conucntus fidelium peragatur, ubi de subsidio agendum erít, quod

ad aolucionem militum inprimis est necessariuni. . . . Modum autem

tractatuum habendorum poterit Maiestas V. descriptum huc mittero,

qui facile ex rerum presencium, temporumque et necessitatuni racione

péti et conscribi poterunt. Judiciis ver ego non alium terminum

deligendum censeo, quain congregacioni. Facilias enim et numerosins

confluerent, et in ipsa frequencia subsidium obtineri cicitis posset,

modusque exaccioni cercior imponi. Maiestati V. si hoc non displicet.

poterit literis, quibus conuocantur nobiles et hoc inseri, qnod snb

ipaum congregacionis teinpus judicia cssent inchuanda, quo auide ab

omnibuB expectantur." Kredetge a bécsi titkoH K-véltilrban.
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És a király csakugyan Pozsonyba, 1539, szeptember 2 l-re

hívta össze a rendeket. ^) Kik, és mily számban jöttek össze ?

nem tudjuk.

A király Gerendi Miklós erdélyi püspököt és Batthyányi

Ferencz vasmegyei fispánt nevezte biztosaivá. Ezek nyitották

meg a gylést. Eladásukban a királynak Magyarország iránt

viseltet jóakaratát hangsúlyozván, kiemelték, hogy „bár

felsége örökösödési jogai alapján igényt tarthatott a „magyar

trónra", ezt fleg azért foglalta el, hogy a török ellen megvé-

delmezze. Ez irányban minden lehett megtett, fáradságot és

költségeket nem kímélt. Es bizonyára az és császári bátyjának

áldozatkészsége nélkül Magyarország nem kerülte volna el a

török rabságot, Nem csekélyebb szolgálatot vélt tenni az

országnak, midn János királylyal a békét megkötötte, mirl

most értesíti a rendeket. Ezeket végül buzdítja, hogy szintén

tegyék meg kötelességüket, és különösen Slavónia védelmére

ajánljanak meg segélyt. ^)

A rendek nem hagyhatták megjegyzés nélkül ezen el-

adás több pontját. Miután a király örökösödési jogait említette

meg, a rendek siettek kinyilatkoztatni, hogy „k nem más jog-

czímen^ hanem Magyarország si szabadságai értelmében, sza-

lad választás alapján fogadták el felségét uralkodójuknak ;" ')

mert meg voltak gyzdve, hogy egyedül képes hazájukat

megoltalmazni. Azonban, habár hálásan elismerik felségé-

nek és császári bátyjának ez irányban szerzett érdemeit , nem

') Meghívólevél nem ismeretes. Ferdinánd 1539. szeptember

14-én értesíti Zsigmond lengyel királyt, hogy miután a szepesi vá-

rosok és Szepesmegye között felmerült viszályok kiegyenlítésére a

határnapot már kitzte volt, „interuenerunt perardua Regni nostri

Hungáriáé negotia, quae a nobis postularunt, ut subditis nostris eius

Regni necessario generalem conuentum indiceremus. Is autem conuen-

tus indictus est ad 21. diem septembris", közel a fennebb említett

határnaphoz, melyet ennek folytán késbbre kell halasztania. Az

Acta Tomiciana kiadatlan XV. kötetében , 356. 1. (A szent-pétervári

cs. könyvtárban.)

2) A királyi eladás szövegét nem bírjuk. Tartalmát a rendek

válaszából ismerjük.

^) Ezen fontos hely az eredetiben így hangzik : „Quod autem

Maiestas Regia gubernamen Regni Hungarie, in quo licet jus suc-
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hallguthiitják el mégis „azou a uapuál világosabb tényt'% hogy

ha 5 felsége és császári bátyja mcufa idején indítják meg segély-

hadaikat, és ezeket Magyarországba vezetik, nem pedig Né-

metországban helyezik el : az ország pusztulását nagy részben

elháríthatja, a török által elfoglalt véghelyeket visszaszerez-

heti, kiadásainak tetemes részétl megmenekülhet, és az ellen-

párton lev rendek, buzgó és sikeres tevékenységének szemlé-

letére, meghódolnak vala.

Most tehát a rendek azon kérelemmel fordulnak felsé-

géhez, hogy végre ne elégedjék meg kicsinyes, részleges hadi

müveletekkel, melyek nem elégségesek az országot megvédeni,

hanem, egyetértve a császárral, más fejedelmekkel és saját

egyéb országainak rendéivel, határozza el magát oly intézke-

désekre, melyek lehetvé tegyék az ellenséget nyíltan megtá-

madni és szerencsésen leküzdeni. Ha ezt nem teszi, Magyar-

ország és vele a szomszéd tartományok kikenllhetlenül a vég-

romlás elé mennek.

A János királylyal létrehozott egyesség fell, liírbl, már

korábban volt a rendeknek tudomásuk. És bár ismételve kér-

ték felségét, hogy ezen békealkudozások vezetésében ma-

gyaroknak is legyen részük, nem hallgatta meg ket. Mivel

pedig meggyzdtek, hogy a korábbi egyességek az ország

megoszlását, s nem egyesülését eredményezték, nehogy ez

jövre is történjék : engedje meg felsége, hogy hívei a János

király pártján lev rendekkel közös országgylést tarthassa-

nak, s itt az ország megmentésérl együtt tanácskozhassanak.

Áttérve a királyi kivánatokra, a következ megállapodásra

jutottak.

üár a török támadások és a belháborúk súlyosan nehe-

zedtek az urakra és jobbágyokra, mindazáltal Slavnia védel-

mére minden száz jobbágy-telek után két huszár kiállítására

és 200 martalócz (plagiarii) eltartására ajánlkoznak. Az ek-

ként létesítend hadsereg, melyhez Mária királyné bande-

cessionis habuisset, non tamen eo respectu, scd quod illád reg^um

extremo perículo expoaitum .... libcraret, sasoepisse signifioauit.

lidem Domini et Regnicole dicunt Maiestatem Snam, non alio jure,

sed üx llbera electione ipsorum, juxta ontiquas libertates Regni Hun-

garie, in eoram regem elegiese."
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riumja is csatlakozzék, már deczember 6-án Szombathelyre fog

küldetni, honnan a király által szintén oda küldend hadak-

kal, rögtön Slavniába induljon.

A királyi hadak ellátására egy forintnyi adót, a 200 mar-

talcz fizetésére 30 dénárt szavaznak meg minden jobbágy-

telek után ; oly módon, hogy az egy forint a királyi kamarának,

a 30 dénár Batthyányi Ferencznek kezeihez fog fizettetni.

Mindkét adót a városok is tartozzanak fizetni.

Ha a király személyesen vezetné hadait a török ellen, a

rendek személyesen felkelnek.

Ez után számos kívánatok és sérelmek kerültek sz-

nyegre, melyek már a korábbi gyléseket is foglalkoztatták,

de a király által még el nem intéztettek. Ezek iránt a rendek

nehézség nélkül jöttek megállapodásra , formulázva a király-

hoz intézend kérelmeiket. Ügy mint

:

Eszközölje a király, hogy a világiak által birt egyházi

javak bocsáttassanak vissza ; a borsmonostori apátságot pedig

— mely, nem tudjuk miként , az ausztriai tartományhoz kap-

csoltatott — csatolja vissza Magyarországhoz.

A jó érczpénz mindenütt fogadtassék el. A visszaélések

megszntetése végett, minden megyében választassanak vásár-

bírák, kik afelett rködjenek , hogy a magyar érczpénz a né-

mettel egyenl értékben fogadtassék el, és azoknak, kik azt

elfogadni vonakodnak, áruikat foglalják le.

Az országos törvényszék jöv évi január 6-án Pozsony-

ban kezdje meg a bíráskodást. De az 1539-iki év márczius

12-ike óta elkövetett jószágfoglalások és hatalmaskodások

ügyében a helytartó haladék nélkül, és bárhol bíráskodhassék.

A már visszabocsátott, de újra erszakosan elfoglalt, vagy

jövben elfoglalandó javakat, a fispánok egy év lefolyása

alatt, tartozzanak a törvényes birtokosoknak visszaadatni ; ha

ezt elmulasztják, hivatalukat veszítsék el. A királyi és megyei

hadak által okozott károk rögtön becsltessenek meg, és érté-

kük a kárt okozó katonák zsoldjából vonassék le.

Komárom-megyébe nevezzen a király magyar fispányt.

Parancsolja meg Morvaország kapitányainak, hogy ne

avatkozzanak oly perbe, mely a magyarországi törvényszékek

illetékességéhez tartozik.
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A Magyarország és a szomszéd tartományok között

fíiggben levo határkérdést ^yVégre valahára''* hozassa tisztába.

Rendelje el a bányavárosok szabadalmainak tiszteletben

tartását.

Szüntesse meg az önkényesen behozott harnuczadokat

és vámokat.

Gondoskodjék arról, hogy ezentúl, magánosok kérelmére,

ne állíttassanak ki oly királyi iratok, melyek az ország szabad-

ságára sérelmesek.

Rendelkezzék, hogy Szent-Márton, Gyr, Veszprém és

Sümeg várak jó karba helyeztessenek és a király hségében

megtartassanak ; hasonlag a Slavóniában fekv Dobrakutja

vár iránt is, melyet birtokosa Zekel F'erencz nem képes ellátni.

Eszközölje, hogy Hédervári György, a Lipcsei testvérek

és a vasvári káptalan jószágaikat, melyektl erszakosan meg-

fosztattak, mielbb nyerjék vissza. Batthyányi Ferenczet pedig,

Polheim törvénytelen támadásai ellen, vegye pártfogása alá.

Pekry Lajost bocsássa szabadon, tekintettel elbbi jó szolgá-

latai- és a rendek közbejárására.

Miután a magyarországi rendek korábbi gylésein alko-

zott végzések ') nem nyerték el a királyi megersítést, s eunel

fogva azoknak végrehajtása elmaradt; azokat, a mostani

országgylés végzéseivel kapcsolatban, ersítse meg.

Ezen megersítés kieszközlése végett a frendek és az

alsó nemesség soraiból követek küldettek a királyhoz. *) Kik

voltak ezek ? Mikor, és hol fogadtattak Ferdinánd által ? nem
ismeretes. Csak az eredmény áll elttünk azon válasziratban,

mely — az esztergomi érsek javaslatainak tekintetbe vételé-

vel — •) az országgylés felteijesztésének egyes pontjaira a

királyi elhatározásokat tartalmazza.

') Az 1588-ik évi pozsonyi országgylés és a sellyei részlegéé

gylés végzéseit értik.

') Responsio Dominorum et Regnicolaruin in conucntu Poso-

niensi pro fest diui Mathei Apostoli et Euangeliste celebrato, con-

gregatorum, iuxta articulos infra denotatos S. Regié Maiestati. —
Egykorú irat a bécsi titkos levéltárban.

") Várday Pál dátum nélküli levélben írja Ferdinándnak:

„Responsionem per Maiestatem V. Dominis et Regnicolis suis Hun>
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A király nem mulasztotta el örökösödési jogára vissza-

térni. Nem támadta meg ugyan egyenesen a felterjesztésben

foglalt ama tételt, hogy a rendelt <fzahad választása képezi a

trn birtoklásának jogalapját. De midn a rendek hálájára

a török ellen nyújtott védelemért reflectál , ügyesen beleve-

zeti ezen egészen idegen tárgyba azon megjegyzést, hogy öt

„ezen áldozatokra nemcsah az eltte uralkodó magyar hirá-

lyókltal Itötött szerzdései és örökösödési jogai^^ késztették,

hanem fejedelmi kötelességeinek érzete is. ígéri, hogy ezentúl

szintén kitelhetleg fog gondoskodni az ország javáról, és

azon lesz, hogy, miként a rendek óhajtják, nagy és általános

hadjárat által az ország teljes felszabadítását eszközölje.

A nagyváradi békekötésrl még mindig titkolódzva tesz

említést, s részleteit nem tárja fel. János királylyal — úgy-

mond.— a császári követek közbenjárásával „megvetette a béke

alapjait", s ha látni fogja, hogy azok állandó egyességre

nyújtanak kilátást, szívesen fogja az alkudozásokba a magyar

tanácsosokat, st az alsó nemesség, némely tagjait is bevonni.

De határozottan ellenezi a János király alattvalóival tartandó

közös országgylés tervét. És midn ily gylés megtartását

eltiltja, ezt sajátszer indokolással teszi, melyet gúnynak is

lehetne tekinteni. „Felesleges — úgy mond — hogy alattvalói

alkalmas id eltt ez irányban fáradjanak" ; majd maga idején

értesíteni fogja ket, mikor kívánja e gylést megtartatni.

A lovasok kiállítására és a közfelkelésre vonatkozó aján-

latot kegyelmesen fogadja; de megvárja, hogy a nagy hadjárat

idején, oly módon fognak a rendek felsége személye köri

táborba szállani, hogy a magyar nemzet si dicsségét fentart-

sák és emeljék.

A maga és Mária királyné hadai deczember 6-án Szom-

garis ad articulos eidem per oratores exhibitos faciendam, quatenus

tam repente fieri potuit, juxta opinionem meam, conscriptam, misi.

Dignetur itaque Maiestas V. eam graciose periegere, perlectamque,

ubi üli videbitur, emendari et tempestiue expediri facere ;
quoniam

responsio Maiestatis V., juxta optata Regnicolarum, cum literis Maie-

statis V. pro exsolucione dice scribendis , ad singulos Comitatus

perferri debebit. Nuncii autem Regnicolarum pro cita expedicione

S. Maiestati V. supplicant." Eredetije a bécsi titkos levéltárban.
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bathelyen fognak lenni ; megvárja, hogy a rendek is pontosan

és hiány nélkül küldjék oda fegyvereseiket.

A felajánlott adóval megelégszik, bár az ebbl várható

összeg csekélyebb , mint az, mit o a slavóniai bánoknak és

kapitányoknak hadaik ellátására fizet. Nem hallgatja el, hogy

reméllette, miszerint az urak és nemesek nemcsak sokfélekép

terhelt jobbágyaikat veendik igénybe, hanem saját erszényük-

bl is fognak segélyt ajánlani.

Gondoskodni fog, hogy az egyházi javak eredeti rendel-

tetésüknek adassanak vissza. Borsmonostor tái^yában vizs-

gálatot fog megindíttatiii.

Meg fogja parancsolni, hogy a körmöczi érczpénz az

ország egész területén fogadtassék el. Az örökös tartományok-

és szomszéd országokban való forgalma tárgyában anlazok

rendéivel és ezek uralkodóival tárgyalásokat fog kezdeni. A
vásárbírák intézményét hallgatással mellzi.

A többi kívánatok teljesítését ígéri. Csak Pekry Lajos

szabadon bocsátása iránt nyilatkozik némi . tartózkodással

;

„bár — úgymond— méltó okoknál fogva szenvedi büntetését,

maya idején gondja lesz arra, hogy visszanyerje szabadságát."

A korábbi gyíilések végzéseire nézve kiemeli, hogy azokra

„kegyelmesen válaszolt," st, a mennyiben a viszonyok enged-

ték, végrehajtásukat is eszközölte. *)

A királyi válasz oly természet volt, hogy az „cZmcicít-

leg'^ tökéletesen megnyugtató és kielégít vala. Azonban a

rendek már többször vettek ily megnyugtató és kielégít leira-

tokat, anélkül, hogy azok „gyakorlatilag" bármit változtattak

volna a helyzeten, és a sérelmek megszüntetését eredményezték

volna.

A pozsonyi orszá^^fllés követei tehát nem eléged-

tek meg, s már más nap ') újabb kérvénynyel fordultak a

királyhoz.

Miután a király igéri; hogy az önkényesen elfoglalt birto-

') A dátum nélküli királyi válaszirat egykorú példánya a bécsi

titkos levéltárban.

') Bár a napot nem ismerjük, a kérvény azon kifejezése „ad

hesternam responsionem Maieatatis V.", kitünteti, hogy más nap

nyújtották be.
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kok visszaadását eszközölni fogja, kérik, liogy ez „haladék

nélMV történjék; és hívja fel János királyt, hogy ö saját

alattvalóit szintén bírja rá ugyanerre.

Miután továbbá igéri, hogy a magyar érczpénzt többi

tartományaiban is el fogja fogadtatni, de ezt már sokszor

Ígérte, anélkül, hogy teljesítette volna; kérik, hogy most végre

teljesítse.

Az ország határainak megállapítására tzzön ki határ-

napot.

A borsmonostori apátságot, mivel tökéletesen kétségtelen,

hogy Magyarországhoz tartozik, rögtön csatolja vissza.

Hasonlag kétségtelen lévén, hogy a morvaországi kapi-

tányok illetéktelenül avatkoztak be, feltétel nélkül tiltsa el

ket ettl.

A vasvári káptalan jogigényeinek alapossága szintén vi-

lágos lévén, rendelje el, hogy azok érvényre emeltessenek.

Ezekhez, egy líj kívánatot csatoltak: bírja rá a tized jöve-

delmeket élvez egyházi és világi urakat, hogy azok arányában

megfelel hadakat tartsanak. ^)

A királyt a bizalmatlanság ily világos nyilatkozása nem
háborította fel. Teljes nyugalommal válaszolt az egyes pon-

tokra.

Az egyházi jószágok visszaadása iránt meg fogja tenni

a kell intézkedéseket „a mennyiben es a heírványolz sérelme

nélkül eszközölhet^'' ; és fel fogja hívni Jánost királyt, hogy ez

irányban is teljesítse a méltányosság igényeit.

A magyar érczpénzre vonatkozólag ismételi , hogy köze-

lebb megindítandja a tárgyalásokat.

Az országos határok megállapítására nem tzheti ki a

határnapot, mieltt ez iránt a morvaországi rendekkel tanács-

koznék, mit mielbb megteend.

Miután a borsmonostori apátság és a vasvári káptalan

némely birtokai tárgyában „a magyar király és az ausztriai

fherczeg között nézetkülönbség létezik" : ^) a kérdést törvényes

úton fogja eldöntetni.

') A felterjesztés egykorú példánya, ugyanott.

'^) Ezen nevezetes nyilatkozat az eredeti szövegben ekként
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A morvaországi kapitányhoz már elkiildötte a kíván

rendeletet.

A tizedekre vonatkozó pontot, mint teljesen jogosat és a

törvényekkel öszhangzót, jóváhagyja.*)

Bár ezen második királyi válasz némely pontokra nézve

kedveztlenebbül hangzott, mint az els, és a második felter-

jesztés némely kívánataira tagadólag telelt : az országgylés

követei kényszerítve látták magukat lemondani a reményrl,

hogy további engedményeket eszközölhessenek ki, és vissza-

tértek hazájukba.

hangzik: „Cum ístorum locoruni ratione inter regem Hungarie et

archiducem Austrie diíTerentia vigeat. ..."

') A kinllyi válaazirat egykorú példánya a bécsi títkoH levél-

tárban.



VI.

Erdélyi gylések 1537.—1540.

I.

János király életének végs éveiben zavartalanul bírta

Erdélyt, melynek rendéi lankadatlan áldozatkészséggel támo-

gatták ügyét.

Egy 1537. tavaszán tartott gylésen a magyar nemesség

és a székelyek 500—500 lovast, a szászok 500 puskás gyalo-

got, s ezek részére négy havi zsoldot ajánlottak meg. ^)

n.

1538. február 24-én jött létre Ferdinánd és János között

a nagyváradi béke. Bár egyik pontjában megállapíttatott, hogy

titokban fog tartatni, mégis elre volt látható, hogy tudomá-

sára jut Szulejmánnak, s ujabb támadását fogja maga után

vonni. Ügy történt. Már tavasz elején hírek érkeztek a szul-

tán készületeirl.

János király ennek folytán Erdélybe jött, s itt a rendek

által lelkesedéssel támogatva, buzgó tevékenységet folytatott,

hogy a töröknek ellenállhasson. Ferdinánd 13,000 embert

küldött segélyére.

llyx körülmények között szükségesnek látta az említett

év (1538.) nyarán az erdélyi rendeknek Kolozsvárra gylést

hirdetni, ^) hová magyarországi elkelbb híveit is meghívta.

Az utóbbiak közül legkiválóbbak voltak : Terényi 'Péter, Torok

') Ezen gylésre utalnak Balassa Imre és Kesserew Mihály,

midn 1537. június 25-tín Wese lundeni érseket a fennebb említett

határozatról ekként értesítik : „Rpgnum Transylvaniae Regi Joanni

gentes auxiliares dedit. .
." (Egyk. más. a bécsi cs. t. levéltárban.)

'•*) Mikor V Nem vagyunk képesek pontosan meghatározni.
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Bálint, Behék Ferencé és Eszeli János, ki kevéssel utóbb pécsi

püspökké neveztetett ; az erdélyiek közül : Staiilius János «»rdélyi

püspök, Verancsics Antal gyulafehérvári prépost, Majlúth

István, Balassa Imre és Kendy Ferencz.

A király személyesen nyitotta meg a gylést a követ-

kez beszéddel

:

„Mennyivel jobb a háborúnál a béke, s mennyire becsül-

tem ezt minden idkben, nem kételkedem, hogy mindnyájan

tudjátok és tapasztaltátok. Most megváltoztatott elhatározás-

sal készületeket teszek háborúra, melyet nem annyira kívána-

tosnak, mint szükségesnek tartok. Kétségtelen, hogy Szulej-

mán ellenséges szándékkal közeledik, hazánkat és minket vég-

romlással fenyeget ; és pedig nem más okból, mint azért, mei-t

irigyli békességünket és egyesülésünket , melyet hogy nektek

megszerezzek, tartós és nehéz fáradalmakat kellett elviselnem,

veszélyekkel daczolnom, ellenségeim gylöletét, támadásait,

rágalmait és bántalmait eltrnöm. E mellett a magam kin-

cseit és a ti vagyonotokat évenkinti nagy ajándékokra kime-

rítettem, s a török hadak által országomban véghezvitt pusz-

tításokat 'és dúlásokat gyakran könnyebben, mint a kár nagy-

ságánál fogva ill leendett, elnéztem. A hódolat semmiféle

jeleit nem mulasztottam el kittintetni ; követeim által gyakran

kinyilatkoztattam, hogy Isten után a szultánnak tulajdonítom

szerencsémet. Minden gondomat és igyekezetemet oda irányoz-

tam, hogy barátságát, a ti és az egész kereszténység érdeké-

ben, megrizzem. Ha nem járok el ily módon, több keresz-

tény országra súlyos szenvedéseket vontam volna, s az én

romlásom a ti és egész Magyarország veszedelmét idézte volna

el. Míg Magyarország, mint egy minden fell megsebesült

test, nem volt képes megállani, az ellenség irányában más

magatartást kellett követnem , mint ha az teljes épségben

állott volna. Miként az orvosok az emberi test súlyos sebeinek

gyógyítására óvakodnak mindjárt kezdetben ers szereket

alkalmazni : úgy én is a szenved Magyarország gyógptására

gyengéd , és a sebek súlyosságánál fogva, lassú szereket igye*

keztem alkalmazni. Kerülvén a háborút, az ellenségnek, mely

fegyverével levert, barátságát minden módon, nagy ajándékok,

roppant pénzösszeg, különféle ígéretek által törekedtem meg-
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szerezni. Ekként a viszonyokhoz alkalmaztam magamat, taná-

csosnak látván azt inkább lecsillapítani, mint felingerelni ;.míg

a nemzet némileg felüdül , hajdani fényét, erejét és számos

gyzelmekkel jutalmazott bátorságát visszanyeri. Ekként a

töröknek irányomban ekkoráig tanúsított jóakaratát és nagy-

lelkségét az én eljárásomnak és ügyességemnek, ne az jósá-

gának vagy ármányainak, tulajdonítsátok. Barbár barátságá-

nak hazug színe alatt, az állandó béke reményével kecsegtetett

minket, hogy rablásainak és bántalmazásainak mindig védelem

nélkül ki legyünk téve. Most, mivel irányomban tanúsított

barátságát megbánta, én pedig htlenségét, cselszövényeit és

szabadságunk megsemmisítésére irányzott törekvéseit világo-

san látom: nem vagyok képes többé elnyomni fájdalmas érze-

teimet, melyek a hosszú türelem után önmaguktól törnek ki.

Azt tartom, nem kell többé haboznunk. Óhajtva, hogy titeket

is ugyanazon lelkesedés vezéreljen, a mely engem, ragad-

junk fegyvert, nehogy Erdély vesztét s Magyarország végs

enyészetét okozzuk. Ugyanis a visszavonulás gyalázatot és

romlást hozna reánk ; szolgaság és szüntelen rettegés volna

sorsunk. Keljünk tehát harczra, tegyük koczkára életünket,

édes lesz vérünket ontani a hitért, gyermekeinkért és a szabad-

ságért. Soraitok élén fog állani királyotok, osztozkodva a ve-

szélyekben ; els leszek, ki az ellenség fegyvereinek kiteszem

magam. Ti követni fogjátok példámat, ha si származástokra,

eleitek bátorságára, a törökökön nyert számos diadalokra

visszaemlékeztek, ha szégyellitek eddigi félelmeteket és szol-

gaságtokat.

A mi engem illet, be fogom bizonyitani, hogy magyarok"

nak vagyok királya, kikért élni és halni akarok. Igyekezni

fogok. Isten segélyével, vagy visszaállítani a magyar nemzet

szabadságát, vagy legalább dics halál által kitüntetni, hogy

óhajtottam azt visszaállítani. Midn nagy lelketeket, harczias

alakjaitokat s karjaitokat, melyek segélyével Mátyás király

néha három diadalt is aratott egy napon, szemlélem ; midn
személyem iránti hségteket és ragaszkodástokat, hazátok iránti

szerelmeteket megfontolom : nem rettegek a törökök hatalmá-

tól, st nagyobb hévvel és bizalommal nézek a küzdelem elé

;

csak az egyetértés ne hiányozzék körötökben. Felhívlak tite-
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ket, ne higyetek a híreknek, melyek az ellenség számáról ter-

jesztetnek, mivel többnyire nagyítva vannak, s a valóság tete-

mesen leszállítja. Mert, ha számba veszszük a hadi viszonyo-

kat, hogy a szultán a perzsák fejedelme ellen roppant sereget

küldött, a keresztény hatalmak ellen jelentékeny hajóhadat

állított ki, Konstantinápolyt és a többi tengerparti városokat

rségekkel kell ellátnia : haderejének csak csekély részét ve-

zetheti ellenünk. Továbbá, ha barátaink és kémeink jelenté-

seinek hitelt adhatunk, serege rendezetlen tömeget képez, s

Ázsia elpuhult fiaiból áll, kik egyszer visszaszorítva ritkán

újítják meg a viadalt. Ellenben velünk harczolni fognak hor-

vátok, szlávok, ráczok, lengyelek, csehek, sziléziaiak, morvák

;

segítségünkre jönnek a római király által küldött spanyol (*s

német lándzsás és puskás gyalogok, mindnyájan harczedzett

vitézek, kik alig négy napi távolságra vannak tlünk. Soraink-

ban fognak küzdeni az ausztriai háznak hódolt magyarok is,

csak imént ellenségeink, most ismét barátaink és bajtársaink.

Birjuk a moldvai és havasalföldi vajdák igéretét, hogy hozzánk

csatlatkoznak. Ekként, Isten segélyével, nem megvetend

számban fogunk egybegylni, s habár e tekintetben az ellen-

ség meghaladna minket, erben és bátorságban mi fogjuk túl-

szárnyalni.

Ne féljünk tehát, támogatva e harczias, és a törökök ellen

leghevesebb gylölettel viseltet, népek által, megkezdeni az

annyira szükséges háborút. Kiemelem még azt is, hogy a ked-

vez alkalmak, melyek a töröknek ekkoráig a keresztények elleni

háborúkra nyíltak, többé nem térnek vissza. A francziák,

spanyolok, olaszok és németek közötti egyenetlenségek meg-

szntek ; Ferencz király kibékült Károly császárral ; a többi

keresztény hatalmakkal szövetséget kötöttek a közös ellenség

leküzdésére, st már is számos és ers hajóhadat küldöttek

ellene. Vájjon lehet-e kételkednünk, hogy mindez elnyünkre

fog válni ? A törökök ereje úgy szólván az egész világ ellen

igénybe van véve ; bárhová fordul, mindenütt ellenségekkel

áll szemben ; kelet és nyugot fegyverkezik ; és bizton álh't-

hatoni, hogy fel ervel sem j ellenünk.

Eszerint tehát Istenbe vetve bizalmatokat, tekintetbe

véve bátorságtokat, seitek gyzelmeit, egyesüljetek velem

;



ERDÉLYI fiVr LÉSEK. 1537—1540. 49

míg élünk, ne engedjük , hogy kedves és gazdag hazánktól

megfoszszanak ! És ha netalán vakmerségnek látszanék, fon-

toljátok meg, hogy válságos idkben merész elhatározásokra

van szükség, s a merészeket többnyire óhajtott siker jutal-

mazza. Odáig jutottunk, hogy többé nem lehet visszavonul-

nunk, de ha lehetne, sem volna az megengedhet. Harczolnunk

kell, és igyekeznünk a gyzelmet kivívni. Ha bátran küzdünk,

velünk lesznek. Krisztus vezérlete alatt, a mennyei hatalmak,

visszahódítjuk hazánk szabadságát és si dicsségünket !" ^)

Ezen szózat, melyhez hasonlót Erdély rendéi nem hallot-

tak János király ajkairól, határtalan lelkesedést keltett. Egy-

hangúlag helyeselték a fejedelem elhatározását, készeknek

nyilatkoztak t minden erejükkel támogatni, s felkérték, hogy

mielbb vezesse ket az ellenségre.

János királyt — a jelenlev Verancsics tanúsága szerint

— soha sem látták oly emelkedett és örömteljes hangulatban,

mint ezen alkalomkor. Magasztalta hazafias áldozatkészségü-

ket, ismételte, hogy teljes bizalommal néz elébe a háborúnak,

s felhívta a rendeket, hogy mielbb és lehetleg számos ha-

dakkal gyljenek a háborba. '^)

A gylés egyéb végzéseirl nem bírunk tudomással. Csak

azt tudjuk, hogy a Ferdinánd király által küldött segélyhadak

fogadása és ellátása iránt rendelkeztek. ^)

III.

Míg János király hadikészületeit serényen folytatta,

Szulejmán Moldvába tört , az egész tartományt elfoglalta,

Péter vajdát letette, s testvérét Istvánt nevezte utódjává. In-

nen egy csauszt küldött János királyhoz, hogy fegyverkezése

') Ezen beszédet a jelenlev Verancsics közli. „Ita loquutum

coram audivi." Emiatt nem haboztam azt úgy tekinteni, mint melyet

János király, ha talán nem is szó szerint, valóban elmondott.

^) Verancsics Antal. De rebus gestis Hungarorum ab inclina-

tione Regni. összes munkái. I. 100—110. 11.

^) János királynak 1538. szeptember 16-án Kolozsvárt keltren-

delete, melyben a fennebbi gylés végzéseire hivatkozva, tekintettel

a német segélyhadak érkezésére, a német pénz elfogadását meghagy-

ja , a szász nemzet szebeni levéltárában.

Magyar Országgylcei Tört. 11. 4
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miatt felvilágosítást kérjen. Azonban ugyanakkor egy el-

kel töröktl titkos értesítés jött, hogy a szultán ajándékok-

kal meg lesz kérlelhet.

János király megragadta ezen ajánlatot. Több ok kész-

tette reá. Reményei nagy részben meghiúsultak : a moldvai és

havasalföldi vajdák nem jöttek segélyére ; Ferdinánd alig 4000

embert küldött ; az erdélyi és magyarországi rendek sem felel-

tek meg a várakozásainak. így tehát elhatározá : a békét

megvásárolni. ^)

Evégbl 1538. szeptember 18-án Kolozsvárra gylést hí-

vott össze. És a rendek ugyanazon készséggel, melyet néliúuy

hét eltt a harczias szellem határozat felkarolásában tanúsí-

tottak, most a béke eszméjéhez csatlakoztak. A király által

kívánt pénzösszeg elállítására, azon mezvárosok-, faluk- és

várbirtokokra, melyek eddig még nem voltak kapuszámba

véve, portánként egy forint addt vetettek ki, melytl csak azon

béreseket mentették fel, kiknek vagyonuk három forintnál

csekélyebb értékkel bírt.

Egyúttal felkérték a királyt, eszközölje ki ezen alkalom-

mal a szultánnal, hogy Perényi Péternek fogságban lev fiát

bocsássa szabadon , híveinek a törökök által elfoglalt birto-

kait adassa vissza, s ezek birtokainak pusztításától hadait

tiltsa el.

Határoztatott, hogy a fegjrverben lev nemesség ne oszol-

jon szét, hanem oda vonuljon, hová a király rendelni fogja. A
jobbágyok bocsáttassanak haza ; de mihelyt a véres kard kö-

ríilhordoztatik, haladéktalanul jelenjenek meg ismét a kitzíitt

helyen. Hunyad megye jobbágyai pedig és a szászok egy része,

kik eddig a felkelés terhe alól kivonták magukat, fegyverez-

tessenek fel.

Az idegen segélyhadakat a király az ország védelmére a

legalkalmasabb pontokon helyezze el. A nemesek házaiban a

hadak ne szálljanak meg. Az okozott és okozandó károk tár-

gyában a király rögtön szolgáltasson igazságot.

Ezen a hadjárattal összeköttetésben lev határozatokon

kivül csak egy végzést ttilálunk még a gylés törvénykönyvé-

') Verancsics AnttU i. h. 113., 114. 11. És Szilágyi Sándor.

Erdélyország Történelme. II. 265.
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ben. Ez felkéri a királyt, hogy a jobbágyokat, kik e mozgal-

mak között uraiktól elszöktek, adassa vissza. ^)

A kivetett egy forint adóból százezer forintnak kellett

bejönni. Ugyanannyit ajánlott fel maga János király és ugyan-

annyit várt magyarországi híveitl. ^) Az ajándékoknak a

szultánnál való átnyújtása és a régi barátságos vonatkozások

helyreállítása végett , a király és a rendek kérelmére, Marti-

nussi György, nagyváradi püspök vállalkozott a portára

utazni. ^)

IV.

János király 1539. deczember 16-ára Nagyváradra gy-
lést hirdetett. Vájjon a magyarországi, vagy az erdélyi nemes-

séget, vagy talán mindkettt kívánta itt maga köré gyjteni ?

Es vájjon megtartatott-e ezen gylés? nem tudjuk. *)

V.

1540. elején Erdély vajdái: MajlátJi István és Balassa

Imre szétágazó összeesküvést szerveztek János király megbuk-

tatására. Miután Ferdinánd királylyal s a törökkel alku-

dozásba bocsátkoztak, és Erdélyben terveik sikerét biztosítva

') A törvénykönyv eredeti példánya a kolos-monostori convent

levéltárában.

^) Verancsics Antal 1540. január 20-án Budáról testvérének

Mihálynak írja : „Ne credas illa trecenta millia aureorum, proximo

anno in Comitiis Colosvariensibus, a Transsylvanis centum, ab Hun-

garis centum , ab se ver centum, sub huiusmodi praetextu collecta,

esse missa." Verancsics összes munkái. VI. 58. 1.

^) Fráter György 1540. július 18-án Szászsebesrl Zsigmond len-

gyel királynak : „Anno praeterito delegátus eram a Serenissimo Do-

minó Joanne . . . sunimo omnium ordinum consensu ad legationem

turcicam." (Az Acta Tomiciana kiadatlan 16-ik kötetében. A szent

pétervári cs. könyvtárból.) E követség, János közbejött halála miatt,

elmaradt.

*) Ezen gylésrl csak egy adat maradt reánk Borario pápai

nuntiusnak 1539. deczember 7-én Budáról Parnese bíbomokhoz inté-

zett jelentésében : „Sua Maesta havea fatto indire una Diéta solo

de li Nobili in Waradino, per il giorno di Santa Lucia ; ma non so

come li pótra andar in tempó, ne manco fin hóra li e andato el

Rmo Waradiense, qual li dovea andar preparar." (A nápolyi állami

levéltárban.)

4*
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hitték, a három erdélyi nemzetnek 1 540. marczius 9-re Jlíaros-

vásárhdyre gylést hirdettek. ')

Azonban a gyülekez rendek hangulata nem volt olyan,

mely ket kielégíthette volna. Emellett értesültek, hogy Beth-

len Farka.s fkapitány terveiket János királynak elárulta, s ez

Budáról megindult, hogy személyesen Erdélybe jjön.

Ily körülménynek között Majláth jónak látta távoltartani

magát a gyléstl. Csak Balassa jelent meg. Itt heves kifakii-

dásokat engedett meg ugyan magának Bethlen ellen, melyek

viazhangra találtak a gyülekezet körében is; de terveinek nem

keresztülvitelére, hanem következményei elhárítására igyeke-

kezett. A rendek tizenkét tagból álló küldöttséget, melyhez

a vajdák követei csatlakoztak bocsátottak János királvlio/..

A gylés ezután békésen feloszlott. *)

') Veranc8ÍC8 Antal 1540. márczius 1-én Gyulafehérvárról nag>'-

bátyjának Statilius erdélyi püspöknek írja: „Stephanas Maylad ct

Emericas Balassa . . . comitia indixerunt his tribus nationibns, sci-

licet nobilibus, Siculis et Saxonibus, celebranda septimo idus Mártii

in oppido Siculorum, Vasarhel appellato. Hesterno die in socrario

lectae sünt litenie vaivodae Maylad, quibus capitulum quoque pro

regni consuetudine eodem arcessit, neque ascribit causam. Hoc tan-

tum : ob neccssitatem et ardua buius regni negotia, intellecturi ca,

ubi aderitis. Per brevitatem termini, et quod eadem comitia tamdiu

intra sinum tcnuere reconditii, suspicio omnibus minimé bona inai-

nuatur." Verancsics munkái. VI. 75. 1.

•) Verancsics 1540. márczius 24-én a lengyel királynéhoz inté-

zett levelében elbeszélvén, mily rettegés között várták a marosvá-

sárhelyi gylést, kiemeli : „Habitis et absolutis comitiis in oppido

Vásárhely 7. nonas martii longe mitiora, et quae haud quaquam, wi

ipsi dícebant, reprehendi possent, caeterum omnia languida <'t tumut-

tuaria celcritate perfecerunt. Opinamur eam ob causam, quod praesti-

gía ipsorum mature fuissent detecta. . . . Miserunt ad ejus mivjesta-

tem oratorea ex unaquaque natione quatemos, qni snspiciones de se

exortas indicont falsas esse, et quid decreverint. exponant. Petunt

autcm imprimis, ut rex illis declaret, quid hostilitatis habeat cum
Turca. Etenim vereri se, ne ut Hungaris et Sclavis fenne jam alteríp

subactis, alteris de pilo pendentibus, idem ipsis quoquc insciis et

oscitantibus cveniat. Praeterea census se quotannis assidnos et gran-

des persolvere, ignorareque in quem finem, quum ipse Turca belhim

illis et extremam occidionera minitetur, tempusque belligerendi jam
aptnm adesse, neque de sua sccuntate spem uUam videre. Caeterum,

ut ejus maiestas pecuniam in Transsylvania cudi faciat, ci\ju8 maxi-
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VI.

A követek Nagyváradon találták János királyt, s itt fo-

gadtattak általa. ^)

Eladták, küldik nevében, az ország szomorú, kimerült

állapotát, és képtelenségét további áldozatokra. Ugyanis,

miután János király régóta nem veretett pénzt, igen kevés

pénz volt forgalomban, minél fogva a kereskedés pangott, s az

adás-vevésben gyakran a cserére voltak utalva. Továbbá fel-

hozták, hogy a közelebbi években jobbágyaik é|i a szászok

roppant adókkal terheltettek, melyekbl több folyt be két mil-

lió forintnál. Súlyos vádakat emeltek Fráter György, mint

királyi kincstárnok ellen, ki ezen súlyos adók kivetésének

okozója, s azok behajtásában a legnagyobb önkénynyel járt el;

e mellett roppant mennyiség gabonát zsarolt ki ; várakat

építtetett, melyeknek fentartása roppant terhekkel jár ; rósz

tanácsokat ád a királynak, és azon van, hogy Erdély török

rabságba jusson. Továbbá fájdalmukat fejezték ki a felett,

hogy a király ellentik hadat indít. „A rendek — így szólottak

— megemlékezvén esküjök- és kötelességükrl, pálczát sem

fognak felségére emelni; viszont felségét is kérik, ne

feledkezzék meg fejedelmi esküjérl , szabadságaikról és

jó szolgálataikról." Végre felkérték, szabadítsa meg ket Frá-

ter György zsarnokságától, és gondoskodjék helyzetük javí-

tásáról. ^)

mam inopiam apud se esse neino nesciret, eoque res ipsorum esse

deducta, ut jam merces permutare cogerentur, quum nequirent ven-

dére. Et quaedam alia ad fidelitatem attinentia, non magni pensi

habita." Verancsics munkái. VI. 93.-95. 11. — És Gerendi Miklós

Bécsbl 1540. apríl 27-én Ferdinándnak jelenti: „Wayuode dietam

fecerunt, Maylad interessé non est ipsi et suo college visum, sic

solus Balassa diete interfuit , et multa in WolíFgangum Bethlen

dixit, et totum Regnum erat ita in eum concitatum, ut si intrasset

in illám dietam, certe interfectus fuisset. Ex illa diéta delegerunt

septem oratores, quorum unus est nepos meus Martinus de Gherend."

Eredetije a bécsi cs. levéltárban.

') Gerendi, ki fennebb idézett levelében írja, hogy János király

nem hallgatta ki ket, roszul volt informálva.

*) A magyar helytartótanácsnak, az erdélyi elégületlenek jelen-
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János király a követeket, miután elterje.szte'seiket meg-

hallgatta, rizet alá helyezte, és Erdély rendéit apríl 24-ére

Tordára hívta össze, hogy ott az összeesküvés részeseinek

megbüntetését eszközölje. *)

János király Verböczy István kíséretében *) jött Tordára

Az általa személyesen megnyitott gylésen feltárta az össze-

esküvés czéljait, és büntetést kért részeseire, kiket a rendek

a htlenség büntetésében marasztaltak el. ^)

Majd a török viszonyok és az adó kérdését hozta sz-

nyegre. Eladta, hogy mindennek felett szükségesnek látja, fen-

tartani a barátságos viszonyt a portával, melynek megszakí-

tása biztos romlást vonna az országra. Ennek következtében

nem habozik nagy pénzáldozatok árán is biztosítani a békét,

mely egyébként a magánosok jólétének elmozdítására is

szolgál. Mindazáltal épen avégbl jött Erdélybe, hogy köz-

vetlenül megismerkedjék a rendek vagyoni viszonyaival, ter-

heiket könnyítse és az adók behajtásának módját megfelelen

szabályozza. St késznek nyilatkozott a török adót két évre

saját pénztárából fizetni meg. A rendek háláját Verböczy tol-

mácsolta. *)

A gylés ezután több napig magánjogi viszonyok és a

törvénykezési eljárás rendezésével foglalkozott, és ezekrl

több törvényt alkotott. ")

Ez volt János király utolsó gylése. 1540. július 21-én

meghalt.

tései alapján, Ferdinánd királyhoz 1540. m^us vés felé, intzett f«l-

teijesztége alapján. Egykorú másolata a bécsi titkos lovéltárban. —
') Thurzó Elek Semptéröl 1540. apríl 25-011 jelenti Ferdinánd-

nak : „Joannes ingressus est usque Tordani, illicque indixit Conuen-
tum Statibus Transsiluanie, quo fortassis non omnes conuenient. Sta-

tit punire authores sedicionum." Eredetbe a bécsi titkos levéltárban.
*) Tordáról 1540. apríl 23*án Révay Ferenozhez intézett levele

a bécsi cs. levéltárban.

") Veranesics Antalnak 1540. június 24-én Statilinshoz intézett
levele. Veranesics munkái. VI. 104. 1. — És a mjvgyar helyt^irtóta-

nács, fennebb idézett felterjesztése. — Mindszenti Oabor naplója.
Magyarország tOrténeti ttlra. I. 14.— 16. 11. — Betíüen Farkai. Histó-
ria de rebus Transsylvanicis. I. 815. és 318. 11.

*) Bethlen i. m. 318., 31í>. U.

*) A törvénykönyv eredeti példánya az Erdélyi Múzeum kéz-
iratgyjteményében. Közrebocsátotta Eder, Simigianusnak l8U0-iki

kiadásában. 200.—206. U.



VII.

Horvát- és Tótországi gylések 1537—1640.

1537. kora tavaszán a törökök kétszeres erélylyel kezdet-

ték meg hódításaikat a magyar korona területének déli szé-

lein. Kuszát — mely félszázad óta daczolt ostromaikkal —
vívni kezdették, s miután Krusich Pétert, ki ötezernyi had élén

küldetett felmentésére, megverték vala, hatalmukba is ejtették.

Ugyanakkor Mohammed szendri basa Vercze és Pozsega

megyékben tett foglalásokat.

Ferdinánd ezalatt saját örökös tartományaiban élénk

tevékenységet fejtett ki, hogy hadakat gyjtsön, melyeket

Katzianer János fkapitány vezérlete alatt Tótországba készült

küldeni.

A tótországi rendeket pedig márczius 4-re Körösre hívta

össze, hogy hazájuk védelmérl rendelkezzenek. ^) De a gylés,

ismeretlen okok miatt, csak apríl 15-én jött létre.

Ekkor Katzianer tekintélyes had élén már megérke-

zett volt.

A rendek siettek hálájukat kifejezni a királynak buzgó

gondoskodásáért ; Katzianert pedig felkérték, hogy a király

által Tótország védelmére rendelt hadaknak még meg nem

érkezett részét mielbb vezesse a tartomány véghelyeibe.

Mieltt a védelmi intézkedéseket tanácskozás tárgyává

tennék, belátták, hogy ezeknek sikerét a múlt évben egymás

között támadott egyenetlenségek meg fogják hiúsítani, sezek-

') A meghívólevél nem ismeretes. De a határnapot megismer-

teti a következ nyilatkozat, melyet a gylés végzéseiben találunk

„Dominicam Oculi proxime preteritam, diem videlicet nostre congre--

gationis de mandato regio nobis indicte.*'
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nek megszüutetese mellzhetlenl szükséges. Azonban már

annyira elmérgesedtek, hogy állandó kibékülés létrehozására

nem volt kilátás. így tehát a viszálykodó felek csak fegyver-

szünetre léptek. Ugyanis megállapodtak, hogy azon sérelme-

ket, melyeket márczius 4-ike eltt kölcsönösen szenvedtek, a

folyó év deczember 25-ig békésen trik, és nem fogják vissza-

torolni. Némileg különösen hangzik az, mit e határozatlioz

csatolnak, hogy ugyan e Jiatámaing „egymást szinte szeretet-

tél fogják felkarolni." ')

Ezután, a tartomány védelmére, 800 lovas és 200 gyalog

kiállítását határozták el," s felkérték Pekry Lajost, hogy e had-

nak fogadását, szervezését és vezetését vállalja magára. E mel-

lett az urak és nemesek minden tíz jobbágytelek után egy pus-

kás gyalogot ajánlottak fel, kiket szintén Pekry vezérletére bíz-

tak, és kijelentette'k,hogy szükség esetében fejenként kelnek fel.

A hadak fizetésére, minden jobbágytelek után egy forintot

szavaztak meg, mely nyolcz nap lefolyása alatt a tartományi

kincstárnok kezeihez szolgáltatandó, ki utasíttatott, hogy e

határid leteltével, azoknak, kik az adót megfizetni vonakod-

nak, birtokait, fegyveresei által pusztíttassa el, a mely barbár

eljárás régi gyakorlat volt Tótországban.

Egyébkint a katonák az élelmiszereket és takarmányt

készpénz fizetés mellett tartoznak vásárolni ; az egyes czik-

kek árát , a fkapitány , a rendek által választandó biztosok

és az illet szolgabíró közbejöttével, fogja meghatározni.

A német és magyar pénz mindenütt a maga értéke szerint

fog elfogadtatni.

Ezen tárgyak mellett a báni méltóság ügye is természet-

szeren magára vonta a rendek figyelmét. A korábbi gylé-

sekbl többször intéztek, betöltése iránt, a királyhoz kérelme-

ket, anélkül, hogy meghallgattattak volna. Most nem ismétel-

ték azokat. Hanem inkább intézkedéseket tettek, hogy a báni

méltóság üresedése alatt a tartomány érdekeit megóvják. A
konnány vezetésére bizottságot neveztek ki, melynek tagjai

valának: 9. zágrábi imspok^ Batthyányi Ferencé, Pekry Lajos és

') „Interim . . . aniuio sincero susc lunpleoti et prosequi de>

beant."
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Keglevich Péter, kik utasíttattak, hogy mindenben a íokapi-

tánynyal (Katzianert értik) egyetértöleg járjanak el. Ugyan-

csak ezen urakra bízták az igazságszolgáltatást. Es a zágrábi

püspököt felhatalmazták, hogy társainak távollétében, egye-

dül is, a rendek által melléje adott négy ülnökkel bíráskod-

hassék. A várak kivétettek bírói hatóságuk alól ; azoknak

falai között a fkapitányt illette a bírói hatalom.

A rendek végre kimondották, hogy a végzéseknek, ha kell,

fegyveres ervel fognak érvényt szerezni. ^)

A körösi gylés végzéseit Katzianer küldötte át a király-

nak. Ez sietett azokat megersíteni, kifejezvén reményét, hogy

lelkiismeretesen végre fogják hajtani, és hazájuk megvédel-

mezése végett, a szükség követelései szerint, nagyobb áldoza-

tokat is fognak hozni. '^)

n.

A körösi gylés végzései a pozsonyi kamarát kevésbbé

elégítették ki, mint a királyt. A folytonos pénzügyi zavarok

között, melyekkel küzdenie kellett, midn a magyarországi

jobbágyok évenkint nagy adót fizettek, határozott ellenszenv-

vel tekintettek Tótországra, honnan négy év óta a királyi

kincstár semmi segélyt nem nyert, miután az ott megajánlott

adókat a tartomány saját kincstárnokai, a tartomány czéljaira

fordították. A kamara ajánlotta tehát a királynak, hogy hir-

dessen új gylést s hívja fel a tótországi rendeket, hogy leg-

alább két forintot szavazzanak meg minden jobbágytelek

után, melyet a királyi kincstár egy tisztviselje vegyen át

;

s e czélból új gylést hirdessen. ^)

, A király, bár a körösi gylés megersítését tartalmazó

') A törvényczikkek, és a rendeknek apríl 15-én kelt kísér

levele, eredetiben a bécsi titkos levéltárban. Kiadta KuJculjevic.

^) A május 2-án kelt leirat eredeti fogalmazata ugyanott.

') Ez kitnik az alább emlitendö k. leiratból, és Peregi Albert

kamarai elnöknek 1537. május 5-én a királyhoz intézett levelébl,

melyben többi között írja : „Misi formulám literarum, qua litere

Maiestatis V. ad Regnicolas pro petendo subsidio, meo iudicio erunt

conficiende. Diem ver diete facile D. Catzianer pro temporis ratione

decernere poterit." Eredetije ugyanott.
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leirat már el volt küldve, felkarolta a kamara javaslatát, és a

tótországi rendeknek 1537. június 17-re, Krösre újabb gy-
lést hirdetett ')

Katzianer János nyitotta meg a tanácskozásokat. Bemu-

tatta a királyi leiratot, mely a múlt gylés végzéseit jóváhagy-

ja, 8 buzdította a rendeket, hogy szavazzanak meg a király

részére adót, s ezt helyezzék az 5 (a fkapitány) rendelkezésére.

Továbbá figyelmeztetvén ket, hogy miután a király jelenté-

keny hadert küldött Slavnia védelmére, s Als-Ausztriából

elkel és vitéz harczosok érkeztek segítségükre : kétszeres

kötelességük, hogy maguk részérl is minden kitelhett tegye-

nek meg. Felhívta tehát ket, hogy fejenként ragadjanak

fegyvert, a fpapok és furak állítsák ki a törvény által

megszabott banderiunijaikat, és rendelkezzenek a hadak élel-

mezése tárgyában. ^)

Ugyanakkor Castellanff'y János is megjelent a rendek kö-

rében. Elmutatott egy k. leiratot, melyben a tótor«zági ren-

dek felhívatnak, hogy miután négy év óta a királyi kincstiír

részére nem fizettek adót, most ajánlják meg azt; s érte-

síti, hogy behajtását és átvételét az említett ('astellanffyra

bízta. »)

A rendek nem csekély zavarban voltak, melyik k. leirat-

nak engedelmeskedjenek ? Azonban ezen kérdés eldöntése elÖl

kitértek, s azt a fkapitányra bízták. Ok készséggel hajoltak a

király kívánatára és kcf forintot szavaztak meg, melynek fele

Icirályi, másik fele a tartományi kincstárba fizettessék.

Ez alkalommal az alsó papságot is megadóztattiík. A 2—

3

káplányt tartó plébánosokra 4 forintot, a többi plébánosokra

kettt, a kisebb javadalmak birtokosaira egyet, végre a káp-

lányokra 50 dénárt vetettek ki. Az ebbl befolyó pénzösszeg

szintén a királyi és tartományi kincstár között volt megosz-

tandó.

Készségüket személyesen kelni fel hazájuk védelmére,

') Meghívólevél nem ismeretes.

^) Katzianernek a gyléshez intézett, dátum nélkUli, irutiv fc^gy-

korú másolata a bécsi titkos levéltárban.

') A dátum nélküli k. leirat eredeti fogalmtusata ugyanott
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Újra kinyilatkoztatták ; oly hozzáadással, liogy a közfelkelés

alól az uraknál és a várakban szolgáld nemesek, a betegek,

aggastyánok és özvegyek se legyenek kivéve, hanem maguk

helyett egy lovast tartozzanak kiállítani. Az egytelkes neme-

sek kivételt képeznek ugyan, de viszont jobbágyok gyanánt

adózzanak. Közfelkelés esetében az urak és nagybirtokos neme-

sek banderiumjaikat is kötelesek kiállítani. Mivel azonban

többnyire jószágaik nagy részétl a török hódítás által meg
voltak fosztva ; Katzianer János és Pekry Lajos megbízattak,

hogy a kiállítandó bandériumok létszámát a tényleges birtok-

viszonyok alapján szabják meg. S e megbízásban rögtön

eljártak.

Az élelmi szerek és takarmány árának, úgyszintén a szál-

lító kocsik fuvardíjának meghatározása a rendek és a fkapi-

tány által kiküldend biztosokra hagyatott. Egyúttal kijelöltet-

tek bizonyos urak és nemesek, kik szállító kocsikat készen

tartani köteleztettek. A szállítók a vámok fizetésétl felmen-

tettek.

Mivel találkoztak, kik élelmi- és hadiszereket a törökök-

nek áruba bocsátottak, mindenki felhatalmaztatott az ily hon-

árulókat élve vagy halva elfogni, a kapitányoknak átszolgál-

tatni és szállítmányaikat saját hasznára lefoglalni.

A nemesek és papok házainak mentsége a katonaszállá-

solástól megersíttetett.

A katonák által okozott károk, a szolgabirák becslése

alapján, az illetk zsoldjából levonatván, pótoltassanak.

A múlt gylés végzései megújíttattak, és a kapitányok

megbízattak, hogy azoknak, kik e végzések ellen cselekednek,

jószágait foglalják le, és ö felsége rendelkezésére bocsássák. ^)

Ezen gylésnek volt még egy eredménye, melyet a tör-

vényczikkek nem említenek. Pekry Lajos kibékült itt az urak-

') Articuli Dominorum ac Regnicolarum Regni Sclauonie ín

Congregatione illorum generáli, Crisii pro Dominica proxima post

festum beatorum Viti et Modesti Martirum celebrata editi et confecti.

Anno 1537. És mellékelve hozzá egy kimutatás : Numerus gentium

Dominorum ac pociorum Nobilium. Egykorú másolat a be'csi császári

kamara levéltárában. — Ugyanott a gylésnek a királyhoz intézett

kísér levele, eredetiben.
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kai, kikhez ellenséges viszonyban állott, különösen a zágrábi

püspökkel, 8 ennek elfoglalva tartott várait visszaadta. *)

m.

Azon tótországi hadjárat, melyre Ferdinánd maga is nagy

készületeket tett és kétszer vette igénybe a tórtországi rendek

áldozatkézségét, a mily élénk reményeket keltett az udvarnál

és az országban, oly szerencsétlen eredménynyel folyt le.

A remények jogosultak valának. A hader, mely Slavó-

niában összegylt, jelentékeny vala. Az ausztriai, csehországi,

stíriai, karinthiai és tiroli gyalogság száma megközelítette a

16,000-et. A magyar- és tótországi lovasság száma 8000-re

rúgott. De ezen sereg, bár Mohammed basa alig 15,000 ember-

rel rendelkezett, az egész nyáron át tétlenül hevert. Eleség

hiánya és betegségek megtizedelték. Majd október elejéni

Katzianer gyávasága vagy árulása Eszék alatt oly helyzetbe

hozta azt, hogy egy része a fvezérrel együtt, ütközet nélkül

szétfutott, másik része pedig rövid küzdelem után a török had

által felkonczoltátott. ')

A király Katzianert fogságba vetette. A megrémült tót-

oi*8zági rendeket pedig november 5-re Dombróra hívta össze.')

Biztosaivá ez alkalommal Jurisich Miklós bárót, a slavóniai és

alsó ausztriai hadak fparancsnokát, Batthyányi Fercncz vas-

megyei fispánt, Peregi Albert pécsi prépostot és királyi taná-

csost, végre Zékel Lukács szintén k. tanácsost nevezte. *)

Batthyányi és Zékel elmaradtak , liihetleg , mert késn
vették a királyi rendeletet. Csak Jurisich és Peregi jelentek

meg a kitzött napon Dombrón, hol a rendek által tisztelet-

teljesen fogadtattak. ')

November 6-án nyitották meg a gyillést. Utasítjísuk értel-

mében, hosszadalmasan eladták az utóbbi évek eseményeit,

') Pekry L^oh elfogat^ííüi után. fitkiirának vallomásu. Kredetyo

ugyanott.

«) V. ö. Horváth Mihály. \l , í- Törtémimc IV. 134. 1.

') Meghívólevél nem ismoi . ;

*) Lásd az alább idézend uttiHÍiátit', luuly részUkrc kiállíttatott.

*) A két királyi biztosnak november 7-én Ferdimindhoz inté-

Eett jelentése. Eredetbe a bécsi titkos levéltárban.
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kezdve a király által a szultánnal kötött békénél. Kiemelték,

hogy míg a király azt lelkiismeretesen megtartotta, a törökök

folytonosan megszegték, s egész Magyarország meghódítására

irányozták törekvéseiket. Szemben ezen veszélylyel, Ferdinánd

buzgón felkarolta a megoszlott ország egyesítésének, a János

királylyal való kibékülésnek ügyét. Azonban bár kész volt mél-

tányos feltételek alatt, st jelentékeny áldozatokkal is, egyes-

ségrelépni : János királyt nem volt képes rábírni, hogy a kö-

zöttük létesítend békekötés után, a török ellen szövetkezzék.

Ennek daczára nem csüggedett. Országának oltalmára hatalmas

sereget gyjtött egybe, mely elég ersnek mutatkozott a török

támadás visszaverésére. Azonban, bár meghagyta a sereg ve-

zéreinek, hogy a h rendeket oltalmazva, a reájuk bízott had-

ert kétes esélyeknek kitenni óvakodjanak ; ezek mindazáltal

megfeledkeztek utasításairól, az élelmiszereket könnyelmen

fedezet nélkül hagyták, azokat az ellenség által lefoglaltatni,

st magukat körlkeríttetni engedték. A fájdalmas hatást, me-

lyet ezen fejlemény a király lelkére gyakorol, egyedül a tudat

enyhíti, hogy lelkiismeretesen teljesítette kötelességét, és a

szerencsétlenségért nem t terheli a felelsség. Egy úttal, mi-

helyt a történtek fell értesült, gondjait rögtön oda irányozta,

hogy az elkövetett hibát jóvá lehessen tenni. E miatt Katzia-

ner helyébe Jurisich Miklóst nevezte fkapitányává, s elren-

delte, hogy haladék nélkül 2000 könny és 600 nehéz fegy-

verzet lovast, úgy szintén néhány száz gyalogot fogadjon a

tartomány oltalmára, míg maga képes lesz nagyobb hadert

kiállítani. E czélra újból fel fogja hívni örökös tartományai-

nak rendéit, hogy segélyt nyújtsanak ; Stíria, Krajn, Karintia

és Görcz rendéinek már is, november 11-ére gylést hirdetett,

melyen személyesen meg fog jelenni*

Felhívja a slavóniai rendeket, hogy ide, Gráczba k szin-

tén a maguk körébl teljhatalmú biztosokat küldjenek, kikhez

ha a rendek soraiból mások is csatlakoznak, kedves dolgot

fognak ö felségének cselekedni. Ezekkel közölni fogja terveit*

s velk aziránt, miként kelljen a töröknek ellenállni, tanács-

kozni fog ; megállapodásaikat azután a slavóniai rendek köte-

lesek lesznek elfogadni és végrehajtani.

Ne essenek tehát kétségbe I Ugyanis a szenvedett vesztesé*
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get nem annyira a török hatalmi túlsúlyának, mint inkább a ki-

rályi vezérek gondatlanságának kell tulajdonítani. Azt könnyen

jvá lehet tenni ; annál inkább, mert miután a szultán a Velen-

czével fennálló békességet is megszegte, a köztársaság imént szö-

vetségre lépett ellene a pápával s a császárral, és ers hajóha-

dat küldött Dalmátiába. Ettl nemcsak azon kedvez eredmény

várható, hogy a bosniai basa ezután Slavóniát támadásaitól

meg fogja kímélni, hanem a királynak joga van remélleni azt

is, hogy a mit régóta hn óhajtott és mindig sürgetett : a ke-

resztény hatalmak a török ellen szövetkezni fognak. ')

A rendek a legnagyobb örömmel üdvözölték körükben és

a fkapitányi hivatalban Jurisichot, mint tapasztalt hadvezért

és lelkes hazafit. Kijelentették, hogy készek neki engedelmes-

kedni, és t mindenképen támogatni. A király azon óhajtását

is, hogy teljhatalmú biztosokat küldjenek Gráczba, készséggel

teljesítették, s azokat mind a három rendbl azonnal megvá-

lasztották. *)

De ugyanakkor felkérték Jurisichot, hogy míg Gráczban

a tárgyalások folynak, ne távozzék a tartományból és Varas-

don tartózkodjék; mit ö megígért.

E mellett többen a rendek körébl panaszosan felhozták,

hogy váraik rség és löszerek nélkül, elhagyatvsv, állanak s táma-

dás esetében ellenállásra képtelenek. A gylés, e bajon segí-

tend, abban állapodott meg, hogy ideiglenesen Jurisich saját

katonáinak egy részét helyezze el ama várakba.

Végre felolvastatott Katzianer levele, melyben a gylést

felkéri, hogy öt, mint Szomszédvára birtokosát, vegyék fel a

tótországi rendek sorába, viszont kész osztozni v«'lak jó és bal-

') Instructio do üs, quac generosus Nicolaus Jnrisitscliitz baro

in GOn«, goneralis gontium nostraruni tam in Sclauonia, quani infe-

rioris Austrie capitaneus, Magnificus Franciscus de Bathyan comes

contívtus cnstri ferrei, venorabilÍ8 devotus Albertus do Perog, prae-

posituH QuinqucoclesiensÍR et ogrcgius Luca« Zeckel consiliarii ot

cominissarii nostri, fidoles nobin dilecti, simul omnes, vpI quotquot

ex oÍ8 connnodo adesse poterunt, cuin univcreis statibus et ordinibuH

regni nostri Sclauonie nostro nomine agore et tractare debent. Ere-

deti fogalnuizata a bécsi titkos lev(^ltdrbai).

') S^jnoB, neveiket nem ismerj Qk. Jurisich a királyhoz intézett
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sorsukban. Azonban a gylés válaszolá, hogy kérelmének, a

király megegyezése nélkül, ne felelhet meg.

Mire a gylés szétoszlott. ^)

Ferdinánd november közepén csakugyan megjelent Grácz-

ban, hol örökös tartományainak rendéivel megkezdette, a török

elleni segély kieszközlésére czélz tárgyalásait.

A tótorssági rendek biztosai is megérkeztek a kitzött

idben. A király több pont iránt kérte ki véleményüket. Mily

mddon lehetne Slavniát és a többi tartományokat a törökök

pusztításai és támadásai ellen megvédeni ? Mily módon kíván-

nak k e ezélra közremködni? Miután az utolsó hadjárat

szerencsétlen eredményét a vezetés köri elkövetett hibák

okozták, mily eljárást kelljen ezentúl a hadjáratokban követni?

Mily intézkedéseket és készületeket kelljen szárazon és vizén,

a lovas- és gyalog-hadakra nézve tenni ? Miután a hajóhadnak

nagy fontossága van, hol lehet legolcsóbban készíttetni hajó-

kat? Hol, s mily számban kelljen a hajóhadra alkalmas fegy-

vereseket toborzani ? Kétségtelen lévén, hogy az utolsó had-

járat szerencsétlen lefolyásának egyik legfbb oka az élelmi

szerek hiánya vala ; továbbá , mivel csak úgy remélhet, hogy

az idegenek szolgálataikat Tótország védelmére felajánlják,

ha biztosíttatnak, hogy élelmi szerekben nem fognak hiányt

szenvedni : mily intézkedéseket kelljen ez irányban eszközölni ?

Miután, a lovakban való hiány, és a könny lovasok zsoldjának

emelkedése folytán, a költségek szaporodása mind inkább

érezhetvé válik, mikép kelljen ezentúl a könny lovasok és

általán a hadak fogadása és ellátása köri eljárni?

A király , midn e kérdéseket á tótországi biztosok elé

terjesztette, kijelenté, hogy ö a maga részérl költséget, st

saját személyét sem fogja kímélni, és mindent, mi hatalmában

áll, megteend. Továbl)á figyelmeztette ket, hogy a török elleni

támadó fellépésre, az ország felszabadítására soha alkalmasabb

idpont nem létezett, mint a jelen. Ezt nem akarja elmulasz-

jelentésében ííja , hogy a biztosok neveit egy mellékelt czédulán

küldi. A jelentés fennmaradt, a czédula elveszett.

') Jurisicli Miktósnak és Peregi Albertnek 1537. november 7-én

Dombróról, Ferdinándhoz intézett jelentése. Eredetije a bécsi titkos

levéltárban.
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tani. Es remélli, hogy a rendek is áldozatkeszs»'ggel fogják

támogatni. *)

A tótországi rendek küldöttei a következkben foglalták

össze javaslataikat és kérelmeiket.

Mindenek eltt szükséges, hogy a király a slavniai vég-

helyeket ersítse meg, lássa el lovasok-, gyalogok- és sajkások-

kal, ágyúkkal és lporral ; mert el vannak pusztulva, és birto-

kosaik nem képesek azokat védelmi állapotba helyezni. Hor-

vátországban tizenhét ily vár létezik. Tótországban huszotúiat.

3000 könny lovas, 1500 gyalog és 1000 sajkás elégséges

volna. De szükséges, hogy ezek még a tél tartama alatt helyez-

tessenek el ama várakba, különben a hadjárat megnyitásáig a

két tartomány végkép elpusztul. Ha a király a jelzett had-

ert nem képes rögtön megküldeni, arra kérik, hogy legalább

azon háromezernyi hadat, melyet Jurisich által a dombrói

gylésen ígért, hiány nélkül küldje meg ; ha ezt nem teszi , a

rendek végkép kétségbe fognak esni.

A mi a rendeket illeti, ezek nagy áldozatokat hoztak.

Az utolsó hadjárat költségeire , félév alatt, minden jobbágy-

telek 5 forintot adózott, az urak és nemesek fejenként tá-

borba szállottak, többen váraik megersítésére nagy össze-

geket fordítottak. Ezentl szintén készek minden kitelhett

megtenni. Hogy azonban erfeszítéseik sikeresek legyenek,

szükséges, hogy 6 felsége béküljön ki János királylyal. Ek-

ként lehetvé fog válni, hogy felségének hadai, melyek

most János ellen harczolnak, st János hadai is a török ellen

forduljanak.

Továbbá a közelebbi hadjáratot felsége személyesen

vezesse. Ez esetben számos elkel idegenek fognak a táborba

gylni, és saját költségükön hadakozni.

A király hasson oda, hogy a keresztény hatalmak már e

tél tartama alatt, és a jöv évi hadjárat idején is nyújtsanak

segélyt; névszerint a velenczei köztársaság vállalja cl azon

1000 lovas zsoldjának fizetését, kik a horvátországi végviímklm

') PropoBÍtio facto oratoribas regni Sclauonie. Ercdoti foKilum-

sata ugyanott.
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küldetnek, mert azok a törököt Velencze területétl is távol

fogják tartani. \

Kell számú, ügyes ke'meket is kell rendelni.

Legnagyobb fontossága van a'liajóliadnak, e's szükséges,

hogy felsége legalább olyannal rendelkezzék, mint a török.

Állítani lehet, liogy az ország azé lesz, kinek ersebb hajóhada

van. A hajók elállítására Slavóniában anyag, fíirészmalmok,

mesterek és mnnkások hiányoznak. Ellenben az örökös tarto-

mányokban, a Dráva, Száva és Mura partvidékein mindez b-
ségesen feltalálható. felsége tehát ott lakó alattvalói által

készíttessen 200 sajkát. A Duna, Dráva és /Száva mellékein,

elégséges számban találtatnak ügyes és megbízható sajkások.

felsége haladék nélkül fogadja szolgálatába a hajóhad leend

kapitányát és vajdáit, s ezekre bízza a tizedesek és közle-

gények fogadását.

Horvát- és Tótország területe élelmi szereket sem szol-

gáltathat elégséges mennyiségben. Az utólsóhadjárat alatt sok

helyen akadályozva voltak a termést learatni, és újra vetni ; a

múlt évi termést felemésztették a hadak. Mindazáltal vizsgál-

tassa meg felsége az urak és nemesek birtokait, s a gabonát,

mely netalán még található, vásároltassa össze. Az összegyüj-

tend élelmiszereket legczélszerübb lesz Zágrábban és Varas-

don halmozni fel.

A gyalogok zsoldja havonkínt 3 forint és 20 dénár. A
lovasok zsoldját lehetetlen leszállítani. Ugyanis Velencze szin-

tén toborz lovasokat, kiknek 6 forintot és takarmányt igér.

János király is nagyobb zsoldot fizet, mint felsége, e mellett

szabad zsákmányolást enged. Egyébkint figyelmeztetik ö fel-

ségét, hogy egy keresztény uralkodó sem képes oly nagy számú

és jeles lovasságot kiállítani mint ; mert ha személyesen

száll táborba, a fpapok, urak, nemesek fejenként, és pedig

saját költségükön tartoznak t követni.

Végre a biztosok, küldik nevében, ajánlatot tettek, hogy

minden 36 jobbágytelek után egy könny lovast fognak kiál-

lítani és egy egész esztendeig tarttjni. ^)

') A biztosok felterjesztésének egykorú példánya ugyanott.

Magyar OrfizáííRyíí1<'s'>l5 Törtónoto. II.
'>
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A király ezen elterjesztésre adott válaszában kijelenté,

hogy a végváraknak hadakkal és ágyiikkal ellátása, úgyszintén

a hajók építése iránt haladék nélkül intézkedni fog, a lport

Pettauban már tényleg megrendelte.

Azon felfogást, hogy a török elleni hadjárat sikerét a

János királylyal kötend béke el fogja mozdítani, helyesli; ö

soha sem idegenkedett a kibéküléstl, és most is kész méltá-

nyos feltételek alatt egyességre lépni.

Az utolsó hadjáratban személyesen óhajtotta átvenni a

fvezérletet, de fontos okok akadályozták. A jöv hadjárat

alkalmával ezt minden esetre megteendi.

A keresztény fejedelmeknél ez eltt is többször sürgetett

segélyt, ezentúl sem fogja ezt elmulasztani.

Maga szintén azon nézetben van, hogy Horv.u- is Tót-

ország területén elégséges élelmi szerek nem fnláltatnak

;

emiatt más országokban fog vásárlásokat tenni. De erejttk-

höz képest k is járuljanak hozzá. A raktárakat Zágrábban

és Varasdon fogja felállítttitni.

Végre felkéri a bizto.sokat, eszközöljék ki a közelebbi

tótországi gylésen, hogy a rendek nem 36, hanem minden 25

jobbágytelek utÁn ajánljanak egy lovast, és legalább másfél

forintnyi adót szavazzanak meg; Ígérte, hogy ezt hazájuk

védelmére fogja fordítsmi. ')

A Gráczba küldött biztosok nem egyedül arra valának

utasítva, hogy hazájuk védelme iránt Ferdinánd királylyal

tanácskozzanak ; hanem arra is, hogy a rendek kívánatait ter-

jeszszék el és azoknak teljesítését eszközöljék ki. Ks pedig

els sorban azt, hogy l'M hánt nevezzen ki ; az önkényesen

elfoglalt birtokok visszaadását rendelje el ; gondoskodjék, hogy

a katonák rablásai és az urak hatalmaskodásai sznjenek meg,

az általuk okozott károk p<)toltassanak ki.
'*')

') RoaponHum regio MaÍPAtatÍ8 ad e08 nrticulos, quibus oratores

regnt Sclauonio renponderiint aá proposíta oup Maientatia. Kgj'kor

irat iigyiinott.

') A feltorje82t<Í8 egykorú másolata ugyanott.
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A király az utóbbi pontot hallgatással mellzve, sietett

kijelenteni, hogy a bánokat mielbb ki fogja nevezni. ^)

A biztosok ekkor egy lépéssel tovább mentek. Kívánták,

hogy a bánokat, kik ki fognak neveztetni, esküvel közelezze

arra, hogy az ellenök támasztott és függben lev perekben

hahidék nélkül fognak törvényt állani, és az áltahik okozott

károkért elégtételt nyújtanak. Neveizze ki Bánffy Boldizsárt a

szervezend hajóhad kapitányává, és rendeljen Tótországba

becsületes adószedt. Hirdessen a rendeknek gylést, hol biz-

tosait támogatni fogják. Végre adjon kegyelmes választ az

elfoglalt jószágok visszaadását illet kérelmükre. ^)

A király ezen második felterjesztésre válaszolá, hogy a

bánoktól átveendi a kívánt esküt ; Bánffyt ki fogja nevezni

;

adószedrl gondoskodni fog ; a jószágok visszaadása tárgyá-

ban megteendi a szükséges intézkedéseket; a tótországi gy-
lést ki fogja hirdetni, és határnapját, a biztosokkal egyetért-

leg, állapítandja meg. ^)

Ezen k. leirat kielégíthette a biztosokat, s ezek megnyug-

tatva hagyták el a stíriai fvárost.

És a király csakhamar teljesítette több igéretét. Már de-

czember 9-én Nádasdy Tamást és Keglevich Pétert kinevezte

Horvát- és Tótország bánjaivá, miután a Pelíri/ Lajossal folyta-

tolt tárgyalások meghiúsultak. *)

IV.

Ugyancsak 1537. deczember 9-én kihirdette a tótor-

szági gylést Krösre, 1538. január G-ára, hogy ott az új bá-

nok hivatalukat ünnepélyesen elfoglalják, és melléjük a pro-

') Ezen k. válasz nem ismeretes. Tartalmát resumálja a máso-

dik felterjesztés.

^) A felterjesztés egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.

'') A királyi válasz egykorú másolata tigyanott.

*) A Kremsben deczember 9-én kelt k. oklevél, mely a kineve-

zést a rendek tudomására hozza , eredefi fogalmazata, ugyanott. —
A Pekryvel folytatott alkudozásokról, és elfogatásáról szól Fi^rdinánd

alább idézend utii.sításában.
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tonotáriusok megválasztassanak. ') Biztosokká JuHsich Mik-

lóst és Batthyányi Ferenciét rendelte, *)

A bánok közül csak az egyik, Keglcvich jelent meg. '')

A királyi biztosok, megnyitó besziídiVkben, hangsúlyozván

küldjüknek, a tartomány védelme érdekében kifejtett, buzgó és

áldozatkész gondoskodását, elterjesztették kívánatait, hogy

minden 25 jobbágytelek után legahíbb egy lovast állítsanak

ki, egy év tartamára, és minden ház után egy forint adót

ajánljanak meg. Ill — mondák — , hogy „erejükön felül" is

áldozzanak ; tekintve azt, hogy a szükség nagy és slirget*

hogy minden az saját javukra fog fordíttatni, és felsége

örökös tartományai szintén jelentékeny ajánlatokat tettek. A
király maga, korábbi ígérete szerint, 2000 lovast és 1000

gyalogot tart Slavónia védelmére ; mivel azonban értésére

esett, hogy télen át csak jelentéktelen török csapatok marad-

tak a bosniai véghelyekben, s ezektl tartani nem lehet ; a

rendek belátására bízza annak eldöntését, vájjon nem volna-e

czélszer a királyi had létszámát leszállítani, s az ekként meg-

takarítható összeget a nyári hadjárat költségeire szentelni ?

A király továbbá tudomására hozza a rendeknek, hogy a

keresztény hatalmak confoederátiójának létrehozására czélozó

tárgyalások kedvez eredményt Ígérnek, és remélli, hogy

egyesit erkkel sikerlend megtörni a félhold hatalmát.

Azonban e confoederátió a királyra is nagy terheket ró ; hogy

ezeket elviselhesse a rendeknek is közre kell mfiködniök.

A Gráczba küldött követeik által elterjesztett kívána-

tokra felsége kegyelmes választ adott ; uévszerínt kinevezte

a bánokat, kik esküvel kötelezték magukat, hogy tisztüket

lelkiismeretesen teljesítendik. A báni méltóság betöltése alkal-

mával, ö felsége Pekry Lajosra is tekintettel vala, s vele

') A királyi meghívólevél két, különböz tartalmú, fogalma-

zata a bécsi titkos levéltárban.

') Ezt az alább említend utasitiisból tu^iik.

") Ferdinánd, Prágából, 1538. január 12-én írja Núdtiadynak,

hogy vette levelét, melyben írja: „neque pecüniam, neque pulvor«'m

tormentarium aduenisse . . ., supplicando nobis, quod propterea jvd

Dietam Sclauonicam ire non potueris , tibi ignoscerpniti*!." Krc<l<'ti

fogalniazata a bécsi titkos levéltiirban.
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megkezdette a tárgyalásokat ; de ezeknek folyamában oly túlzó

igényekkel lépett íel, s oly fenyeget hangot használt, hogy ht-

lensége, melyrl márkorábban gyansíttatott, kétségtelenné lön;

emiatt t, a rendek küldötteinek tanácsára, fogságba vetette, és

nem kétli, hogy ezen eljárást a gyvilés is helyeselni fogja. ^)

A rendek két forintnyi adót szavaztak meg minden ház

ntán, s a királynak tetszésére bízták, a házak új összeirását

rendelni el; az adó fele az összeirás után 15 nappal, fele pün-

kösdkor fizetend. Egy úttal felkérték a királyt, hogy az adót,

melyet a múlt országgylés a papságra kivetett, a rendek ma-

guk hajthassák be, s a tartomány szükségeire fordíthassák. ^)

Azonban a király másik kívánatát, hogy minden 25 job-

bágytelek után egy lovast állítsanak ki, nem teljesítették, és

fenntartották korábbi ajánlatukat, hogy 36 telek után állíta-

nak ki, egy év tartamára, egy lovast ; a mely kötelezettségtl

senki sem tekintetik felmentettnek. Az ekként összeállítandó

sereg, a királyi fkapitány vezérlete alatt, a véghelyekben fog

* szolgálni. Azon esetre, ha a török nagyobb ervel támadná

meg a tartományt, vagy valamelyik ersséget venné ostrom

alá, a rendek fejenként fognak táborba szállani, jobbágyaik

ötöd részével, vagy végs szükség esetében, összes jobbágyaik-

kal. Ha a török támadások a szomszéd tartományokra is

veszélyesek, ezeket ágyúlövésekkel és más hadijelekkel fog-

ják figyelmeztetni. Egyébkint a tartomány védelmérl, a várak

megersítésérl, kémek tartásáról való gondoskodást a báuokra

bízzák. De a királyt felkérik, hogy tartson a tartományban

egy építészt, ki a várakat évnegyedenkint megvizsgálja és a

szükséges építkezéseket elrendelje; továbbá egy élelmezési

felügyelt, ki a hadiélelmezés terén tapasztalással bír. A király

által küldött ágyúk és lpor szállítására Zágráb városa 24,

Krös városa 10, a lepoglavai zárda 12 lovat ajánlottak. A
várak élelmezésére pedig az összes rendek a gabonatorifiés

huszadrészét, melyet saját költségükön fognak ajánlottak fel.

beszállítani, Megállapították az élelmiszerek és takarmány-

') Ferdinánd királynak a biztosok részére 1537. deczember

28-án kelt utasítása. Eredeti fogalinazata a bécsi titkos levéltárban.

2) Az 1. és XVI. czikkek.
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nemek árait ; és a vásárlandó készletek szállítására minden 20

jobbágytelek után egy kocsit bocsátottak az élelmezési fel-

ügyel rendelkezésére. Az élelmi rakhírak lélállítására Vercze,

Újudvar és Velike jelöltettek ki. ')

A bánok felhívattak, hogy törvénykezési mködésüket
márczius 17-én indítsák meg; de az önkényesen elfoglalt vá-

rak és birtokok visszaadását rögtön, és minden perlekedés

nélkül, eszközöljék. Szabályozták a tövénykezési iratok díját,

és a jobbágyok költözködési visszonyait. *)

Megállapíttatí)tt, hogy az érczpénz mindenütt rorveiiyes

értéke szerint fogadtassék el. A tartományi pénztárnok múlt

évi számadásainak megvizsgálására bizottság küldetett ki. A
múlt években a királyhoz küldött követek, és a báni törvény-

szék ülnökeinek tiszteletdíjára 10 dénár adót vetettek ki; a

felesleg a tartomány egyéb szükségeinek fedezésére fogván

fordíttatni. ')

Pekry Lajos elfogatásáról a rendek nemcsak a királyi

biztosok elterjesztésébl értesültek. Neje, és a hasonlag f(fg-

ságban lev Katzianernek neje követeket küldöttek a gylésre,

hogy a rendek közbenjárását, férjeik szabadon bocsátása érde-

kében, kikérjék. A rendek nem vonakodtak ezt megtenni. Bat-

thyányi l'\'reuczet felkérték, hogy nevükben menjen a királyhoz

és a foglyok részére kegyelmet kérjen. *)

A körösi gylésnek", imént ismertetett, végzései nagy

részben papíron nmradfuk. Mikt-ut m kivály tuMii i»'lj«-sítette

') II.-XV. czikkek.

») A XVII.-XXIV. czikkek.

• ^) A XXV, és XXVI. czikkek. — A törvénykönyv kiii<lvii u

magyarországi törvények gyigtcményes kiívdásaiban.

*) Batthyányi Ferencz 15:jy. február 2-ún, Nénietujváibul.jclinti

ezt Ferdinándnak, azon hozzadiíssal, liogy e niegbíziiMt „non «ine

tlirticultivte" fogadta el. Mivel azonban a rendek a ieliyánlott nti-

költHéget nem küldöttek meg, nem utazik az udvarhoz, u levélben

lyán^a a király figyelmébe a reábízott ügyet Eredetge a bécsi tit-

kos levéltilrban.
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ígéreteit, a rendek sem feleltek meg elvállalt kötelezett-

se'geikiiek. És midn, tavasz nyíltával, a törökök ismét meg-

kezdették pusztításaikat, sehol sem találkoztak komoly ellen-

állással, st Dobrycze várát is megvívhatták. Keglevich Péter, a

bánok egyike, ismervén ezen ersség fontosságát, kísérletet

akart tenni visszaszerzésére. Emiatt, 1538. május második

felében Zágrábba gylést hirdetett, s a ttországi rendeket

felhívta, hogy fejenként, fegyveresen jelenjenek meg, közvet-

lenül a hadjáratra indulandók.

A ttországi alsó nemesség számos tagjai és az urak kül-

döttei mellett, Horvátország követei is megjelentek a kitzött

napon. Mindnyájan készségüket fejezték ki, fegyvert fogni

;

de kijelentették, hogy az id rövidsége miatt nem voltak

képesek jobbágyaikat felfegyverezni. És miután a királyi

sereg sem jelent meg, Keglevichnek a hadjárat tervével fel

kellett hagynia. A királyi hadaknak és a várrségek fizetésé-

nek elmaradása, a rendek körében élénk elégületlenséget kel-

tett, mely szenvedélyes kifakadásokban nyilvánult. St, Ho-

bethycs Boldizsár vezérlete alatt
,

párt alakult , mely nem

habozott nyíltan indítványozni, hogy a rendek a töröktl adó-

fizetés árán vásárolják meg a békét.

Keglevich csak nehezen tudta a rendeket lecsillapítani.

Június 11 -re Krösre újabb gylést hirdetett ; kilátásba helyez-

vén, hogy akkorra a királyi ígéretek teljesítését ki fogja esz-

közölni. ')

Vájjon megtartatott- e a körösi gylés P nem tudjuk,

VI.

Ferdinánd király vezérei hadi munkálatainak 1538-ban

nem kedvezett a szerencse. Horvát- és Tótország szenvedései

sem szntek meg ; folytonosan ki volt téve a török dúlásokuak.

Végre a következ év (1539.) elején néhány ezer spanyol és

') Nádasdy Tamás 1539. octóber 8-áii Sárvárról Ferdinánd

királynak írja : „Recordari poterit Vestra Maiestas, quod preterito

anno, in Congregacione Zagrabiensi . . . ceperant aperte Regnicole

loqui, quorum caput erat Balthazar Hobethych, ut Turcis tribiitum

daretur." Eredetije a bécsi titkos levéltárban. — Ugyanott Keg-

levich bánnak 1538. május 21-én, Zágrábból, Ferdinándhoz intézett

jelentése.
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német katona jelent raeg. A király, hogy ezen hadak ellátására

pénzben és élelmi szerekben segélyt eszközöljön ki, Nádasdy

Tamás bánnak meghagyta, hogy szent György napjára, llorvát-

és Tófország rendéinek gylést hirdessen. Ez azonban késn
kapta meg e rendeletet, és mivel, régi szokás szerint, a gylés

kihirdetése és határnapja között tizenöt napi idköz kíváíifa-

tott, a gylést május 8-ára Domhrra hívta egybe. ')

YerdinÁndi Batthyányi Ferenceet és Zékel Lukács tanácsost

rendelte biztosaivá. ') Az ut(5bl)i súlyosan betegen feküdt Lai-

bachban, s így nem jelenhetett meg. Hatthyányi is vonakodott

a megbízást elvállalni, mivel a király nem küldött neki költsé-

get. Utóbb elszánta ugyan magát; de oly cynismussal, mely

még ezen romlott korl)an is feltn, jelentette a királynak,

hogy nem engedi soká adósának maradni. ')

Batthyányi, a gyléshez intézett megnyitó beszedél>en,

eladta, mit tett a király Slavónia védelmére, s mit kt'szül

tenni ezentúl ; mire felhívta a rendeket, hogy ajánljanak

meg adót, gondoskodjanak a hadsereg élelmezésérl és a várak

megersítésérl. *)

A rendek készséggel tették meg ajánlataikat a hadsereg-

') Nádasdj' 153í>. apríl 2l-én, Kanizsiíról jolenti a királynak :

„Miaerat ad me D. Bathyany litoras V. S. Maiestatis, super indicendu

diéta slauonica ad festum diui Georgii, que valde tardc ad me per-

uenerunt . . . ; nam adniinus, iuxta consuetudinem Regni, quindocini

diebus ante diem congregacionis debebit diéta promulgari ; nichilo-

tninus ego eas subito niisi dominó College meo, ut alium diem indi-

cende diete prefigat." Kredetye a bécsi titkos levéltárban. A törvény-

könyvbl tuc^uk, hová és mikorra hivatott össze az országgylés.

') A királyi utasításból tudjuk ezt.

') Nádasdy, fonnebb idézett levelében , íqa Ferdinándnak

:

,Seribit niihi domintis Bathyany, se a V. S. Maiestate designatum

esse in legatum ad ipaam dietam ; se tamen eo non iturum, si sibi

ezpense non darentnr." És maga Batthyányi, 1589. m^us 2-án, {rja

a királynak: „Diéta ipsa futura est ad festum Apparicionis S. Mi-

chaelis p. v. in Dombro. . . . Intrabo ad diem prefixum. Verumta-

men Maiestas V. non cogitet, quod istna meas oxpensas Maiestati V.

in vanum rt'linquam, ex quo Maiestas V. mihi ne oboluni quidem

dedit, quod sánc expensis confici non potest. Dabo operám, ut Maie-

stitó V. mihi debitor non remaneat." Értesíti, hogy Zékel betegen

fekszik. A levél eredetye a bécsi titkos levéltárban.

*) A királynak, 1539. márczius 28-án és apríl 14-én biztosai
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uek és a váraknak élelmi szerekkel való ellátására; minden

jobba'gytelek után egy negyed köböl gabonát ingyen, és egy

negyed köböl búzalisztet 25 dénár árán, szavaztak meg. To-

vábbá a törökök dlásainak megakadályozására, 300 gyalog

martalócz felállítását határozták, a nyár és sz tartamára

;

ellátásukra minden jolibágytelek után egy forint adót ajánlot-

tak fel és megállapították, liogy lia a török nagy hadervel

támadna a tartományra, közfelkelés fog hirdettetni.

A múlt évben az egyháziakra kivetett, de meg nem

fizetett, adónak behajtása újra elrendeltetett.

Mivel Alapy János török fogságba esett, és váltságdíjá-

nak elállítására összes birtokait kényszerült elzálogosítani,

segélyül 10 dénárt szavaztak meg részére, szintén minden job-

bágytelek után.

A báni törvényszékre nézve határoztatott, hogy május

28-án Zágrábban vagy Krösön kezd.]e meg mködését.

Végre a jobbágyok költözködése és a szökött jobbágyok

visszaadása tárgyában hozattak végzések. ^)

VII.

A következ év (1540) szén, Keglevich Péter bán elnök-

lete alatt, a tótországi rendek Zágrábban tartottak gylést.

Végzései közül csak egyet .ismerünk, mely martalóezok foga-

dására és ellátására fél forint adót szavazott meg. ')

részére adott két utasítása, megbízólevele és rendelete. Krcdeti fogal-

niazataik ugyanott.

') A törvénykönyv egykorú példánya a bécsi császári kamara

levéltárában.

^) Keglevich, 1540. november 10-én, Szentgyörgyvárról írja

Ferdinánd királynak : „Quamuis in proximc, transacta Zarjrahiensi

diéta, pro oflFerendo subsidio tractatum sit, Communitasque Regnico-

larum singulum florenum médium, de singulis eorum colonis, ad

conseruacionem peditum plagiariorum obtulerit ; ita, ut eciam domini

Magnates et alii huiusmodi subsidium contribuerent. . ," Eredetije

a bécsi titkos levéltárban.
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Magyarországi részleges gylések 1540. és 1541-beii.

I.

János király hulála után, erdélyi és magyarországi hívei

két pártra oszoltak. Az egyik, melynek élén Frangepán kalo-

csai érsek és Perényi Péter állottak, a nagyváradi béke végre-

hajtását, az ország egyesítését Ferdinánd kormánya alatt,

óhajtotta. A másik, Fráter György és Petrovics Péter vezérlete

alatt, az elhunyt király fiát János Zsigmondot törekedett a

magyar trónra emelni , s e végbl királyválasztó országgy-

lést hívni össze. ')

János király számos elkel hívei és az erdélyi rendek

') Fráter (hjörtty 1540. július lö-án SzásMebesröl Zsigmond

királynak írja : „Nüque hoc omittenduiu, tvgcre per oratoreiu apud

S. Cath. Cai'Hart'ain ini\j('8tateiii, ut Ser.' Roinanorum Regem cohibeat,

ne in rognum Ungariae quicquam tentt>t, neve soliio more irrumput,

et bello calaniitatÍ8 inftigat (híc), quoadusque nos conventu indido,

quid regno, conservationiqui eius conveniat, statuemus." Az Acta

Tomiciana kiadatlan XVI. kötetébl a szent-pétervári cs. könyvtár-

ban. — Choron András 154U. augusztus 24-én Ugodból jelenti

:

„Hic pro certo narratur, ut ipsi Joannist<-, qui in transsilvania

fuere, cum vaywodis, videlicet Maylath et Balassa Imre fecissent

concordiam, et esaent in reditu cum cadavere .loannis Regis, veni-

rentque cum eo Albam Regálém ad sepelliendum, ubi inti^r sepultu*

ram bicerent unam congregacionem, illucquo aut gubernatorem filii

.loannis R«'gi», vei aliuuj eligerent et constituerent, seu cum solu-

cione taxe ad Imperatorem Turcarum adherebunt, vei tuicioni Polo-

nie Regis sese subjugabunt Bonuu) esset, ut Sua Maiestas

(Ferdinánd) primo ant<! onmia conventum facérét, quoniani si ipsi

primitus facient aliquam dietani et electionein inter ipsos , tandem

illám eorum conclusionem armis Suae Maieutati gravius érit solvere.''

Kgykorú másolata a bécsi cs. levéltárban.
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követei, ^) miután uruk tetemeit a székesfehérvári sírboltban

ünnepélyesen elhelyezték, 1540. szeptember végs napjaiban a

Rákos mezejére gyltek össze.

Vájjon a magyarországi megyék és városok meghívat-

tak-e ? Es ha igen, vájjon megjelentek-e követeik ? nem tud-

juk. Itt János Zsigmondot egyhangúlag Magyarország kirá-

lyává kiáltották ki, nagy korúságáig az ország kormányát

anyjára, Izabella királynére és három tanácsosra : Fráter

Györgyre, Petrovics Péterre és Török Bálintra bízták. '^) A
gylés lefolyásáról és végzéseirl egyéb részleteket nem

ismerünk. Annyi azonban kétségtelen, hogy e gylés nem

bírt a törvényes országgylés jellemével, és a királyválasztás

nélkülözte az érvényesség összes feltételeit.

II.

Ekként János király halála nem állította vissza a meg-

oszlott ország egységét. Fráter György lángesze és erélye

képes volt János Zsigmond részére az atyja által bírt területet

megmenteni. De ez ismét csak a török szövetség utján volt

kivihet, minek gyászos következményei mind világosabban

tntek el.

1541. nyarán Szulejmán újból Magyarországba vezette

hadait. A mohácsi gyásznap tizenötödik évfordulóján Buda-

vára ormaira feltzte a félholdat. A török hódítás az ország

szívéig terjeszkedett. Es Ferdinánd most is képtelen volt

útját állani.

Az ország állapota, a nemzet hangulata sok tekintetben

') Verancsics Antal 1540. szeptember 2-án Gyulafehérvárról

Rtatiliusnak íija, hogy a szászsebesi gylésen többi között határoz-

tiitott, „ut mittantur legati ad reginam et ad Hungáriáé proceres,

üsque voluntas, consensusqne ipsorum mutuus declaretur. . . Orato-

res supplices ad reginam mittunt, fidolitate-m ofí'eriint, auxilia po-

scunt, pro gratiu laborant, ab Hungáriáé proeeribus regem se expe-

ctare profitentur." Verancsics munkái. VI. 144.— 7. 11.

^) Verancsics 1540. október 11-én Gyulafehérvárról Szalánczi

Jánosnak írja, hogy Frangepán érsik és társai „neque interfuerunt

comitiis ab univcrso rer/no in campo Bakos cclfibratis" i. m. 150. 1.

És Bethlen Farkas i. m. 344. 1.
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haHonl volt ahoz, mely 1531-beii, a két uralkodó mellzésé-

vel tartott gyléseket provocalta , melyeken a hazafiúi buzga-

lom és az egyéni nagyruvagyás közös c/.élban találkozott:

véget vetni az orszái^ nic^^'os/la'sáiiak, és önervel menteni meg

a hazát.

Már 1541. augusztus 28-áu, midn Szüle jmán ezéljait

még homály borította, a fels magyarországi megyék követei

Eperjesen gylést tartottak, hol arról tanácskoztak, mikép

oltalmazhatnák meg területüket a török ellen ? *) Tanácskozá-

saik- és megállapodásaikról közelebbi részleteket nem ismerünk.

111.

Két héttel utól)l», 1541. szeptpml>er lo-;iii lul)l» Itttír rs

nemes Tokaj várában tartott tanácskozmányt. Peténifi Péter

abauji fispán és fkapitány, Serédi Gáspár fkapitány, Bebek

Imre gömöri fispán és Balassa Imre erdélyi vajda voltak a

jelenlevk között legkiválóbbak. Itt elhatározták, hogy szent

Mihály napjára (rönczre az ország összes rendéit meg fogják

hívni, hogy velk hazájuk fentartásáról és megmentésérl

tanácskozzanak.

„A végveszély, melyben forgunk, — írják — felhív és int

minket, hogy végre egyesülten és egyetértve tanácskozzunk

hazánk üdvérl."

A nevezett urak meghívóleveleikben hivatkoztak azon ha-

talomra, raelylyel Ferdinánd király által vannak felruházva.

És minden megyét tizennyolcz nemes képvisel küldésére hív-

ták fel.
•')

Vajjou megtartatott-e a gönczi gylés? nem tudjuk.

') Loboczky Mátyás 1541. augusztus 81-én Késmárk városának

írja : „Die Dominico proxinio fiiimus in Eperjes eonKrogati, ubi üni-

versitas Nobilium Sodis Sáros ot Scepus not- non t't oinniuni Conii-

tattuini Nuncii aderant. ConsuluiuniH inviceni, quomodo nos a Tiircicn

manu salvan* possenius ; Dous tamen novit, an consiliii nostra ali-

quid proficient." Wagin'r. Analecta Scepusii. I. 76. 1.

•) A nevezett uraknak Szepos megyéhez intézett, Tokiyban IMI.

szeptember 13-án kelt meghíviSlevele. Eredetije a nevezett megye

levéltárában.
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IV.

Míg a tokaji értekezlet fejei az országot, kell biztosítékok

mellett, Ferdinánd jogara alatt óhajtották egyesíteni, s e czél-

bl hívták össze a gönczi gylést; Fráter György 1541. októ-

ber 18-ára Dehreczenhe a végett hívta össze az ország rendéit,

hogy azokat Ferdinándti elvonja és János Zsigmond párt-

jára vezesse. Ezt elkészítend, meghívóleveleiben kiemelte,

hogy a szultán által fel van hatalmazva személy- és vagyon-

biztoságot Ígérni mindazoknak, kik „vele egyetértenek." ^}

Ezen debreczeni gylésrl is hallgatnak emlékeink.

V.

-Hasonló gylés hívatott össze 1541. deczember 6-ára

Sajó-S^enf-Péterre, Borsodban. ^) Azonban Ferdinánd kapitá-

nyai és szorosabb hívei vonalkodtak ott megjelenni ; vagy mert

nem tartották megengedettnek a király tudta nélkül hirdetett

gylésen résztvenni; vagy mert féltek, hogy az János Zsigmond

érdekében fog tartatni. Furak általán nem voltak jelen ; csak

kevesen képviseltették magukat követek által, E miatt az egy-

begylt nemesség, csekély számánál fogva, nem tekintette

magát illetékesnek az egész országot érdekl ügyekben hatá-

rozni, s deczember 2 l-re Miskolczra újabb gylést hívott össze.

Mindazáltal már most kimondatott, hogy az ország fennmara-

dásának érdeke sürgeten követeli a nemzet egyesülését, egy

uralkodó jogara alatt, hogy ekként egyesit ervel lehessen a

török ellen fellépni. Találkoztak ugyan, kik javasolták, hogy ha

Izabella a szultánnál Buda visszaadását kieszközli , meg kell

hódolni fiának. De a nagy többség Ferdinánd mellett nyilat-

kozott, és Fráter Györgynek s más vele tartó uraknak követei

készeknek nyilatkoztak hozzá csatlakozni.

') Fráter Györgynek 1541. szeptember 28-án Szepes megyéhez

intézett meghívólevele ugyanott.

^) Ugy látszik az ország összes rendéi meghívattak ide. Ugyanis,

mint Verner Gy. alább idézend levelébl kitnik, a bányavárosok

felkérték Verner Györgyöt, hogy ket a gylésen képviselje.
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A közügyek mellett a nemesség nem feledkezhetett meg
saját külön érdekeirl sem. Elénk panaszok emelkedtek

némely furak ellen, kik az alsó nemességet elnyomják és zsa-

rolják.

Midn az iránt tanácskoztak, mikép szüntessék meg e

bajokat, a nézetek elágaztak. Némelyek javasolták, hogy a

nemesség lépjen egymás között szövetségre és rugadjon

fegyvert zsarnokai ellen. Azonban a többség abban állapodott

meg, hogy az orvoslást Ferdinándti kell sürgetni.

A gylés két küldöttet bocsátott Vcnier Gi/örgyhöz, Fer-

dinánd sárosi kapitányához, kik felkérték, hogy járuljon határo-

zataikhoz, és eszközölje ki a fels magyarországi királyi városok

hozzájárulását. ^)

VI.

Vemer György deczember 18-ára Epo-jesre hívta meg
Lcse, Bártfa, Eperjes és Kis-Szeben városokat, Sáros- és Sze-

pesmegye rendéit, hogy velk a teendk iránt tanácskozzék.

Az egybegylt rendek kinyilatkoztatták , hogy, a mi az

egyesülést illeti, melyre a sajószentpéteri gylés által felhí-

vatnak, k törvényesen megkoronázott királyukhoz hségesen

ragaszkodnak, annál inkább, mert az képes ket mind a kül-

ellenségek támadásaival szemben megoltalmazni, mind u bels

bajokat, melyek ekkoráig zaklatják, megszüntetni. Eszerint

készséggel felajánlják közremködésüket 6 felsége s közös

hazájuk javának elmozdítására.

A menyiben a rendek szenvedett sérelmeik és bajaik

megszüntetése tárgyában felségéhez folyamodni kívánnak,

készek hozzájuk csatlakozni. Azonban mind felségének

jogaira nézve sérelmesnek , mind a közbéke fentarta'.sa szem-

poiitjából veszélyesnek tartanák, ama bajok megszüntetése

végett akár külön szövetséget kötni, akár azok ellen, kik ket
elnyomják, fegyvert ragadni. felsége, méltányos kívána-

taikat kétség nélkül meg fogja hallgatni, és nem mulasztandja

') Vt'mor fíyíirjfv Súrosljól doc/.ombor H-í-n a bányavárosok-

bo7, «^« doczoniber 2<>-án Ft'rdinúntlho/. intézett It'Vi-l<'. A* !-

nieczi vároai , ez a béc8Í titkofl levéltúrban.
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el a véghelyekrl is megfelelen gondoskodni, miként Eger

váráról már is gondoskodott. Ha tehát a rendek olyast ha-

tároznának, mi felsége jogaira nézve sérelmes : k az ellen

óvást emelnek.

Az eper'jesi gylés, ezen megállapodásainak kijelentése

végett két követet küldött Miskolczra. ^)

vn.

A deczember 2 l-re kihirdetett mislilczi gylésen tizen-

három megye : Abauj, Bereg, Bihar, Borsod, Gömör, Heves,

Küls-Szolnoli, Nógrád, Sáros, Szabolcs, Szatmár, Szepes,

Zemplén és TJgocsa nemessége volt képviselve.

Mindnyájan, egyértelmüleg kifejezést adtak Ferdinándhoz

való ragaszkodásuknak. Felhagyva az önsegély gondolatával, a

királyhoz fordultak. Követeik által tolmácsolták áldozat-

készségüket, és kifejtették a szenvedéseket, melyek, a ha-

talmaskodó furak kiméletlen zsarnoksága által, évek óta

súlyosodnak az alsó nemességre. E miatt kérik a királyt, rendel-

jen egy magyar kapitányt, ki az erszakosan elfoglalt birto-

kokat törvényes tulajdonosaiknak adja vissza, a sérelmek és

elnyomás ellen oltalmazza, a törvénytelen adókat és har-

mi]iczadokat szüntesse meg, ket jobbágyaikkal együtt, kiket

az alispánok és szolgabírák által megállapítandó számban,

fel fognak fegyverezni, a török ellen vezérelje, végre gondoskod-

jék, hogy mind a magyar, mind az idegen hadak a jobbágyok

zsarolásától tartózkodván, saját zsoldjukból éljenek, nehogy

az elnyomott szegénység jajkiáltásai az ég boszúját kérjék

le vagy pedig — a mi több helyen történt — török területre

kényszerüljön meiieklni, s a t()rök<)kkel saját honfitársai ellen

harczolni. "^)

') Az eperjesi gylésnek a niiskolczi gyléshez intézett átii'ata.

Egykorú másolata a bécsi cs. t. levéltárban.

^) A miskolczi gylés lefolyásáról neni bírunk adatokat. Vég-

zései és Ferdinándhoz intézett felirata ismeretlenek. De az ntóbbinak

tartalmát nemcsíik a királyi válaszirat ismerteti , hanem Lcse,

Bártfa, Eperjes és Kis-Szeben 1541. deczember 27-én Ferdinándhoz
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Ferdinánd az 15i2-ik év els napjaiban fogadta a uiis-

kolczi gylés követeit. Elterjesztésükre adott válaszában

kijelentette, hogy a gyölés megtartíísál. határozatait és kivá-

natait kegyelmesen tudomásul veszi.

Bens részvéttel értesült h rendéinek szenvedéseirl,

melyeket hn óhajtott megszüntetni ; azonban , bár Lajos

kirjíly halála óta mindent megtett, hogy ezen „nemes és dics

országot" egységre és íisszetarta'sra vezesse, jogai- és szabad-

ságaiban megtarisa , a belbékét megszilárdítsa ; igyekezetei

nem vezettek eredményre. Egyébkint biztosítja a rendeket,

hogy ezentúl sem íogja ket elhagyni , s a közelebb tartandó

országgylésen, biztosai által közölni fogja javaslatait, melyek

az országnak bels és küls ellenségeitl való megszabadítására

vonatkoznak. A rendek ezen országgylésre küldjenek köve-

teket, és türelemmel várják be eredményét.

A király továbbá ígéri, hogy haladéktalanul fel fotya hívni

azokat, kik a nemességet és a jobbágyokat elnyomják, hogy

további hatalmiwkodsújoktól tartózkodjanak ; a királyi hely-

tartt is utasítandja , hogy erre nézve a szükséges intézkedé-

seket tegye meg.

A mi a rendek által kért kapitányt illeti, .hozzanak 2—

3

alkalmas férfiút javaslatba, mire a közelebbi országgylésen el

fogja adni határozatát.

Értesíti a rendeket, hogy Fráter György, Petrovics Péter

és Kostka Özaniszl készek meghódolni, kikkel már is tárgya-

lásokat folytat.

A Csehországban, s egyéb tartományaiban tartott gylé-

seken a török hadjáratra jelentékeny hadert ajánlottak meg,

és mielbb 8000 könny lovast és 1000 martalóczot fognak

kiállítani. Biztos reménysége van, hogy a speieri birodalmi

gylés, melyre most készül utazni, nemcsak a Regensburgban

megajánlott segélyt fogja megadni, hanem még nagyobb áldo-

zatokat is hozand. ')

intézett felirata is, melyben a miskolcsi gylés kérelmeit támo-

gatják.

') A k. váluss egykorú másolata Bártía »z. k. város levéltárában.

Köali Korachich. Supplementum. III. 179.— 188. II.
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A király e választ 1542. január 15-én adta ki. Már a

következ napon teljesítette az abban foglalt Ígéretek egyikét.

Terényi Péterhez, ki ellen a miskolczi gylésnek legtöbb pa-

nasza volt, rendeletet bocsátott, melyben meghagyta, hogy a

törvénytelen harminczadok behajtásával, az alsó nemesség és

a jobbágyok elnyomásával hagyjon fel. ^)

') A január 16-iki k. rendelet eredeti fogalmazata a bécsi tit-

kos levéltárban.

Magyar Orsí^úggylósck Története. II.



IX.

A pozsonyi és beszterczebáiiyai országgylések

1541. Márczius- és 1542. Februáriusbaii.

I.

Ferdinánd király vetélytársának halála után nem sietett

összehívni az ország rendéit. Be akarta várni a János Zsig-

mond pártjával megkezdett békealkndozásoknak, majd a Fels

Lénárt által megindított hadi munkálatoknak kimenetelét.

Miután amazok és ezek meghiúsultak, st a szultán haragját

felidézték: 1541. január közepén Magyarország, Horvát- és

Ttország rendéit Pozsonyba hívta össze, hogy velük azokról,

„mik az ország jólétét, visszaszerzését és fentartását érdek-

lik", tanácskozzék. Különösen arra készült ket felhívni, hogy

a véghelyek oltalmára lovasokat, s ezek eltartására költséget

szavazzanak meg. ^)

') Meghívólevél nem ismeretes ; de biijuk Ferdinánd király-

nak 1541. január l(]-án Prágából gróf Blágay Kristóflioz intézett

levelét, melyben többi között írja : „Scire te clementer volumus, nos

generalem conventum in Regno nostro Hungarie celebrandura in-

dixisse, eoque omnes Status ordinesque tam prefati Regni, quara

ctiam Dalmatie, Croatie et Sclavonie convocasse, ut de iis, que ad

síUutem, recuperationem et conservationem euisdem Rcgni ac iide-

lium nostrorum spectant, per Commissarios nostros, quos eo eman-

daturi sumus, cum Statibus et Ordinibus istis agatur, tractetur et

consultetur. Et quia intor alia a Statibus per dictos Commissarios

petituri sumus, ut ad tutanda confinia et ipsi aliquem equitum nu-

merum suis impensis intertenendum iam nunc conducant . . . et

quod inter eos, quos conducturi sünt, velint etiam Croatie et Sclavo.

nie equites recipére, dabiraus operám, ut tui equites inprimis ad

servitia istiusmodi deputentur." Eredeti fogalmazata a bécsi cs. t.

levéltárban.
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Az országgylés márczius második felében Pozsonyban

megtartatott. De lefolyásáról és végzéseirl semmit sem

tudunk. ^)

Valószín, hogy ezen pozsonyi országgylés bocsátotta

a regensburgi birodalmi gylésre ama követséget, melynek

szónoka Frangepán Ferencz kalocsai érsek 1541. június 9-én

a német birodalom rendéit segélynyújtásra buzdította ^).

n.

Az ország egyesítése, Buda eleste után ismét kiváló élénk-

séggel foglalkoztatta a királyt és a nemzetet. Fráter György,

ki azt, János király halála óta, leginkább megakadályozta, fel-

hagyott az ellenkezéssel. És már 1541. deczember 29-én a két

fél biztosai aláirtak az elleges egyességet, melynek értelmé-

ben az egész ország Ferdinándra volt szállandó.

Ferdinánd ugyanakkor ki akarta tüntetni, hogy az ország

megoltalmázasára elégséges hadert képes kiállítani. E miatt

a német birodalomban és örökös tartományaiban gyléseket

hirdetett, hogy segélyt eszközöljön ki.

Ily körülmények között szükségesnek látszott a magyar

országgylést is egybehívni. Ezt 1542. els napjaiban tette

meg, határnapjául február 19-ikét, színhelyéül pedig Besz-

terczebányát tzte ki. ^) Azokat, kik ekkoráig az ellenpárt

tagjai voltak, fejedelmi szavával biztosította, hogy ha meg-

jelennek, nem fognak bántalomban részesülni. A megyéket két-

két követ küldésére hívta fel. maga a spejeri birodalmi

') Kovachich hivatkozik egy Pozsonyban 1541. márczius 20-án

kelt levélre, mely ekként van aláírva : „Praelati et Barones ac uni-

versi Proceres omnium Ordinum et Statuum Regni Hungáriáé fideles

et subditi Serenissimi Romanorum etRegiae Maiestatis." Supplemen-

tum ad Vestigia Comitiorum. III. 166. 1.

^) Francisci Frangepani Comitis, Archiepiscopi Colocensis, Ora-

toris Begni Hungáriáé ad Caesarem, Electores ac Principes Germa-

niae Oratio, habita Ratisponae IX. Julii 1541. Kinyomatott s. 1.

1541-ben.

') Hihetleg azért nem Pozsonyba, vagy Nagyszombatba, mert

ezen városok polgárai vonakodtak a körmöczi pénzt elfogadni.
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gylésre utazván , biztosok által kívánta magát lielyettesít-

tetni. ') E tisztet Batthyányi Ferencz vastnegyei fispánra és

BechMárh ausztriai cancellárra iniházta, ') kikhez még Várday

Pál esztergomi érseket, Thurzó Elek k. helytartót és Perényi

Péter abaujvári fispánt csatolta ; de belátásukra bizta eldön-

teni, vájjon nem czélszerübb-e nekik egyszer frendek gya-

nánt venni részt az országgylés tanácskozásaiban ? ') Beck

és Batthyányi február 23-án érkeztek Beszterczebányára,

A magyar urakkal tartott tanácskozmány megállapodása

értelmében, csak k Icetten viselték a királyi biztosok tisztét. *)

A rendek február végs napjaiban nagy számban gyl-

tek egybe.

A fpapok körébl megjelentek

:

Várday Pál esztergomi érsek, Ujlaky Ferencz gyri

püspök, Jozefich Ferencz zengi püspök, Peregi Albert

pécsi prépost, Sbardellati Ágoston esztergomi prépost,

Oláh Miklós székesfehérvári rkanonok.

A frendek sorából

:

Thurzó Elek k. helytartó, Balassa Ferencz, Imre, Já-

nos, Menyhért és Zsigmond, Bánffi Boldizsár, István,

László és Zsigmond , Basó Mátyás , Báthory András

szatmári fispán, Batthyányi Kristóf, Bazini és szent-

györgyi Kristóf gróf, Bebek Ferencz, Homonnai An-

tal, György és Imre, Keglevich Péter, Losonczy Antal,

Nádaady Tamás, Nyáry Ferencz, Perényi Péter abauji

fispán, Podnianiczky János, Ráskai István, Révay

Ferencz, Verbczy Imre.

) A január 6*án kelt meghívólevél eredeti fogalmazata a bécsi

t. levéltárban. Ezen fogalmazatban az országgylés Bálint ünnepét

tnegelóe vasárnapra (febr. 12) hívatik össze. Azonban e határnap,

késbb Bálint ünnepét köretó vasárnapra (febr. 19.) tétetett, miként

ez Thurzó Kleknek január 25-én Kristóf szent-györgyi és bazini

grófhoz, január 31-én Soprony városához intézett leveleibl kitnik

melyekben azokat a megjelenésre buzdítja Kovachich Supplemen-

tum. III. 166., 167. 11.

*) A január 23-án kelt megbízólevél eredeti fogalmazata

ugyanott.

') Az alább említend kir. utasítás alapján.

*) Beck és Batthyányi márczius 9-iki jelentése.
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Nemcsak azon tizenhét megye küldött követeket, melyek

ekkoráig Ferdinándnak hódoltak, úgy mint: Árva, Bars, Be-

reg, Esztergom, Gyr, Hont, Komárom, Liptó, Mosony, Nyitra,

Pozsony, Szepes, Túrcz, Ung, Vas, Veszprém és Zólyom

;

hanem a János király területéhez tartozó tizenöt megye is,

úgy mint: Abauj, Borsod, Fehér, Gömör, Heves, Kraszna, Kö-

zépszolnok, Marmaros, Nógrád, Somogy, Szabolcs, Szatmár,

Tolna, Trencsén, Zala.

Tizennyolca királyi- és bányaváros volt képviselve : Ba-

kabánya, Bélabánya, Beszterczebánya, Eperjes, Esztergom,

Kis-Szeben, Körmöcz, Libetbánya, Lcse, Nagyszombat, Po-

zsony, Selmecz, Soprony , Szakolcza, Székesfehérvár, Újbánya,

Zólyom. ^)

Ellenben az ország Tiszán túli részei és Erdély nem kül-

döttek követeket. ^) Horvát- és Tótország sem volt kép-

viselve. ^)

') Batthyányi és Beck márczius 9-iki jelentése. Eredetije a

bécsi cs. levéltárban. És egy XVI. századbeli kézirat a budapesti

egyetem könyvtárában. Kovachich. III. 368. 1. — Beszterczebánya

város levéltárában találtatik egy irat, mely az 1543-iki országgy-

lésre megjelent, vagy megjelenésüket elre bejelentett, fpapok, urak

és követek névsorát, a részükre kijelelt szállásokkal, tartalmazza.

Ezen névsorban a közliteken kivl még a következknek neveivel

találkozunk : Az esztergomi olvasókanonok, a pozsonyi prépost, a

szentmártoni fapát, a túróczi prépost, a székesfehérvári káptalan

követei ; továbbá Dóczy Mihály, Drágfy Gáspár, Dubovszky, Forgách

Zsigmond, Kálnay Imre, Lipcsei, Losontzy István, Muttnaky, Nyáry

Lrincz, Puchwaltér Ádám, Sárkány János, Thurn Antal, és a lévai

vár tiszttartója ; végre ezen névsor szerint Basó, Keglevich és Podma-

niczky követeket küldöttek. Miután azonban a bécsi titkos levél-

tárban található névsort a k. biztosok küldöttek be, nem haboztunk

ezt fogadni el.

^) Thurzó Elek 1542. márczius 5-én Beszterczebányáról írja

Ferdinándnak : „Quamquam enim Comitatus ultra Tisciam ista non

intelligant, neque enim ex illis nuncii aliqui venerunt, neque ex

Transylvania." Eredetije a bécsi titkos levéltárban.

^) Bár a király Batthyányi és Beck részére külön megbízóleve-

lett állított ki, melyben a horvát- és tótországi rendeket, kik az

országgylésen megjelennek, értesíti, hogy a biztosok velk külön

tárgyalni fognak. Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.
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A királyi biztosok az országgylést február 26-án nyi-

tották meg. ') Miután megbízólevelüket bemutatták, eladták

küldjük üzenetét.

felsége Ferdinánd király — így szólottak— már Lajos

király életében, Magyarország jólétének és megmentésének

érdekében mindent megtett, mi hatalmában állott. Horvát-

ország és Dalmátia több ersségét saját költségén szerelte fel

és látta el rséggel. Midn pedig a szerencsétlen mohácsi

csata után Lajos király iialáláról értesült, nem annyira jogai-

nak, melyek szerint az ország kétségbe vonhatlanul t és gyer-

mekeit illette, érvényesítése, hanem az ország megmentése,

az egész kereszténységet fenyeget veszély elhárítása végett,

minden erejét megfeszítette. De mivel hÖ óhajtását: békés utón

jutni az ország birtokába, ellenfele meghiúsította, kényszerítve

volt fegyverhez nyúlni. A több évig tartó háború alatt fájda-

lommal szemlélte az ország pusztulását és a nemzet szenve-

déseit. Hogy ezeknek véget vessen, bár jogainak és érdekei-

nek feláldozásával, békét kötött vetélytársával. Ez az esküvel

ersített feltételeket nem tartotta ugyan meg lelkiismeretesen,

azonban, nehogy újabb zavarokra adjon alkalmat, türelem-

mel szenvedte a sérelmeket.

János király halála után, felsége sietett a lengyel ki-

rályt és az özvegy Izabella királynét értesíteni, hogy a nagy-

váradi békekötésben elvállalt kötelezettségeknek kész meg-

felelni. Ugyanakkor nyilt levelekben az egész nemzetet, és

különösen János király tanácsosait felhívta, hogy hódoljanak

meg. A frendek nagy része hséget fogadott. De igényeinek

világos jogosultsága és kegyelmes ígéretei daczára, többen

ellenséges állást foglaltak el, és a tíiröknek segélyét vették

igénybe. Miután ezek irányában minden békés eszközt siker-

telenül használt fel, és tartania lehetett attól, hogy közre-

mködésükkel az ország török rabságba jut, hadakat kezdett

gyjteni; nem az özvegy királynénak és fiának elnyomására, ha-

') Bártfii vái-08 követei 1542. február 28-áii kaldiknek íiják,

hogy az országgylés „an dern Suntag vorsthienen erst angefangcn."

Eredetbe a nevezett város levéltiirában. — És B^ck s Batthyányi

márczius 9-iki jelentése.
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nem a végbl, hogy jogait érvényesítse és a török hódítás

veszélyét elhárítsa.

Míg ekként hadait Magyarország fels részeibe indította,

az özvegy királyné tanácsosai béke-ajánlatokkal fordultak

hozzá. felsége szívesen felkarolta azokat és biztosokat kül-

dött a tárgyalások vezetésére. De méltányos feltételei vissza-

utasíttattak.

Ekként, a belbéke és egyetértés visszaállítására irányult

ismételt kísérletei eredménytelenek maradtak.

Ennek okát nemcsak ellenségeinek roszakaratában találja,

hanem Isten haragjában is, melyet „súlyos bneink által

vontunk magunkra."

Buda elvesztet felsége is a legsúlyosabb csapásnak

tekinti, és ennek elhárítására megfeszítette volt minden ere-

jét. Miután pedig a török az ország fvárosában megfészkelte

magát, és innen közvetlen veszélylyel fenyegeti nemcsak Ma-

gyarországot, hanem Német- és Olaszországot is : kötelessé-

gének ismerte haladék nélkül a törökök ellen indítandó nagy

hadjáratra tenni készületeket. E végbl Csehország, s az azzal

összekapcsolt tartományok rendéivel Prágában országgylést

tartott, melyre a két ausztriai tartomány is teljhatalmú köve-

teket küldött. Itt három év tartamára jelentékeny adót aján-

lottak meg, mely lehetvé teendi nagyszámú hadsereg és

hajóhad felszerelését. Nehogy pedig a nagy hadjárat megindí-

tása eltt a török hadak rablókalandjai az országot elpusztít-

ták, rögtön 8000 könny lovast és 1000 martalóczot fognak

kiállítani és a véghelyekre küldeni. felsége pedig Spejerbe

siet, hogy császári bátyjának és a német birodalomnak segélyét

eszközölje ki.

Ily körülmények között felsége szükségesnek látta

Magyarország rendéit is összehívni , hogy velk eddigi tevé-

kenységének eredményeit és terveit közölvén, ket felhívja,

hogy a nagy hadjáratra k is tegyenek megfelel készületeket,

és a véghelyek oltalmára adót ajánljanak meg. Rendelkezze-

nek tehát már most a közfelkelés iránt akként, hogy apríl

elején lehet nagy számban készen álljanak ; állapítsák

meg a huszárok és egyéb katonaság zsoldját ; végre gondos-

kodjanak a hadsereg élelmezésérl.
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Mivel pedig azon bajoknak, melyek az országot ekkoráig

zaklatták, egyik fforrását a belviszályok képezik : ö felsége

óhajtja, hogy a rendek tanácskozzanak az ország egységének

visszaállításáról, a közrend háborítinak és a hutalmaskodók-

nak megfékezésérl, végre az erszakosan lefoglalt jószágok

visszaadásáról. Ha ez megtörténik, remélhet, hogy a ke-

gyelmes Isten végtelen irgalmában elvonja tlünk haragját,

és megengedi, hogy hitének esküdt ellenségei felett diadalmas-

kodjunk.

ü felsége, mint keresztény uralkodó, a maga részérl

kötelességének ismeri a megtérket kegyelmébe visszafogadni

és a sérelmeket megbocsátani. Mindazoknak tehát, kik akár

kezdettl fogva ellenfelének pártjához tartoztak, akár késbb
csatlakoztak oda, mihelyt a hség-esküt leteszik, biztosítja

bocsánatát, és bneiket, melyeket felsége személye és az or-

szág koronája ellen elkövettek, teljesen feledni fogja.

Az ellenpárt tagjait a megtérésre buzdíthatja ama körül-

mény is, hogy közelebb Fráter György, Fetrovics Péter és

ötatilio erdélyi püspök, követeik által bejelentették ö felségé-

nek, hogy készek neki meghódolni, s eziránt a tárgyalások

már folyamatban vannak.

Miután ekként' a rendek felségének atyai jóakaratáról

teljesen biztosak lehetnek, és fképen ez jólétük forog kér-

désben, — mert a kegyetlen ellenségnek mintegy torkában

vannak — : felsége nem kételkedik, hogy alattvalói hségük
és hazaszeretetük által indíttatva, oly módon fognak kegyel-

mes várakozásának megfelelni és országuk védelmérl gon-

doskodni, hogy az által felségét és az idegen nemzeteket is

példájuk utánzására buzdítsák. ')

') A k. biztosok eladásának szövege nem ismeretes. De a
részükre adott, 1542. január 23-án kelt utasitás nem tartalmaz egye-

bet, mint az országgyléshez intézend megnyitó beszéd szövegét.

(Hogy a k. biztosok csakugyan ezt adták el, kitnik a két k. biz-

tosnak márczius !>-iki jelentésébl.) — Egy másik, ugyanazon napon
kelt pótutasitás meghagyja a k. biztosoknak, hogy különösen Vár-

day Pál, Thurzó Elek és Perényi Péter tanácsát vegyék igénybe

;

hogy a horvát- és tótországi rendekkel ezen tartományok védelme

és a báni méltóság betöltése iránt értekezzenek ; hogy végre a ma-
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A frendek, a megyék és városok követei tiszteletteljesen

hallgatták meg a királyi elterjesztést. Szónokuk kijelenté,

hogy felségének kegyelmes, st atyai felhívását és kíván atait

hódolattal fogadják, azokat üdvöseknek és szükségeseknek

ismerik el. ')

Midn a gylés a részletes tárgyalásba bocsátkozott, úgy
találta, hogy feladatainak sorában az egyesség visszaállítása

foglalja el az els helyet, azt pedig csak úgy lehet megoldani,

ha a jogtalanul birt jószágok törvényes birtokosaiknak vissza-

adatnak, és az okozott károk megtéríttetnek. '-)

Azonban nem hiányoztak az urak között, kik ily jószágok

birtokosai és károk okozói lévén, magán érdekeiket a közjó

követeléseinek nem voltak hajlandók alárendelni. Ennek foly-

tán oda hatottak, hogy e kérdés elintézése napoltassék el, s a

török elleni hadjárat ügye hozassék els sorban sznyegre.

Perényi Péter, Bebek, Ráskay, Báthory és Balassa voltak kö-

zöttük a legkiválóbbak. Három napon át nagy hévvel védel-

mezték álláspontjukat. És midn látták, hogy a nagy többség

a jog és méltányosság igényei mellett küzd, fenyegetdztek,

hogy érdektársaikkal elutaznak, s ekként az országgylés

felbomlását eszközlik. A királyi biztosok és tanácsosok köré-

ben nagy rettegés uralkodott. Attól tartottak, hogy a nevezett

urak a nyilt lázadás zászlóját tzik ki. ^)

gyár tanácsosoknak véleményét kérjék ki a miskolczi gylés azon

kivánata iránt, mely egy kapitány kinevezésére vonatkozik. — Mind-

két utasítás eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.

') Beck és Batthyányi márczius 9-iki jelentése. — És Bártfa

város követei írják: „A.11 Landtherrn und edelleuth ym ersten tag

aufFgereckt habén, bey Kuniglich Maiestat sterben und genesen."

^) Beck és Batthyányi márczius 9-iki jelentése.

^) Lcse váuos követei február 28-án küldiknek írják : Weil

itzunder die Lantherreu gewilt, und übereins alhie nit khunen kóm-
men , seind schon allé yre Pferde szattelt hben , und auflprechen

sollen, alls nemlich Herr Pereny Péter, Bebeck, Raskay, Báthory,

Balassy etc. So hot unsern Herrn Statschreiber der Herr Cantzler

von Österreich (Beck) . . . ruffn lassn die Stund, unnd in sich der

Uneinigkeit halben hoch erklagt und der Herrn Rebellion . . . vor-

gtílegt, unns durch im hoch ermanend, . . . ie eher Euer Namhaften
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Azonban márczius els napjaiban sikerit elhárítani a

szakadást es az urakat némi engedmények által megnyugtatni.

Mire a tanácskozások folyama nyugodt mederbe tért vissza. ')

Megállapíttatott, hogy mindazon várak, mezvárosok, fal-

vak és birtokjogok, melyeket Ferdinánd és János, vagy hely-

tartik azoktól, kik egyik pártti a másikra mentek át, elvet-

tek, és akár örökösen, akár ideiglenesen saját híveiknek ado-

mányoztak ; úgy szintén azok is, melyeket II. Lajos halála ta
bárki jogtalanul elfoglalt, jöv virágvasáruapig (apríl 2-ig),

htlenség büntetése alatt, jogos birtokosaiknak bocsáttassa-

nak vissza. Azokat, kik e határozatnak megfelelni vonakodnak,

a megyei hatóság, a törvényes birtokos pansiszára, a mennyiben

ez alaposnak bizonyul, a királyi helytartónak, vagy országos

kapitányok egyikének tartozik bejelenteni, kiknek feladatuk az

ily birtokokat fegyveres ervel visszafoglalni és törvényes bir-

tokosaiknak visszaadni ; st fel vannak jogosítva az engedet-

leneknek jogos birtokaikat is lefoglalni, és a király oly hívei-

nek, kik hségükért jószágaiktól megfosztattak, míg ezeket

visszanyerhetik, kárpótlásul átadni, vagy az ország közszUk-

ségeinek fedezésére, árverés utján eladni. Hasonlag a htlenség,

vagy is jószágvesztés büntetése éri azokat, kik a már vissza-

bocsátott jószágokat ismét erszakosan elfoglalják.

A rendek, midn magukra nézve ezen szigorú rendelke-

zést elfogadták, felkérték a királyt, hogy ö is a maga kezeinél

Würden, mit oin eilung dor Potten, solcheu AuffBto8 dcr betnelth

Landtherren tzu wissen tzu gebén , off da« Euer N. W., die ander

Stet auch . . . fursehen soUen vor den egedochten Herren und ir

Yolk, denn man mag wol obmenen das dic egrimt sein, und muegen
aus ihrer Robellion a Stat odor ein Schloss einnemen. . . Die andere

Parthey, als der Pischoff von Gran, Rab, Segnia, undt andt Herrn

sein noch im Rat peisamd , unnd woUen mit dem Adél unnd mit

den Steth halden." Eredetbe Lcse sz. kir. város levéltárában.

') Thurzó Elek mározius 5-én jelenti Ferdinánd királynak

:

„Que intercederat inter dominos parciura superiorum hic presentes

ct nos atque nobilitatem . . . dissensio, utcumque est complanata,

nec aliter, quam ut quedam per illos petita, tametsi non satis ho-

nesta aut eqna concederentur, ne scilicet per hasoe contenoiones ea

intermitterentur " Eredetbe a bécsi titkos levéltárban.
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lev jószágokat bocsássa vissza, Mária és Izabella özvegy ki-

rálynékat pedig bírja reá, liogy hasonlag cselekedjenek.

A frendek névszerint Perényi Pétert és Báthory Andrást,

az alsó nemesség pedig Verbczy Imrét, Ráskai Istvánt és a

Lipcsei testvéreket ajánlották a király figyelmébe, hogy várai-

kat és birtokaikat, melyektl, míg János király pártján állot-

tak volt, megfosztattak, mielbb visszanyerjék.

A mi a pártharczok idejében elkövetett nagyszámú hatal-

maskodásokat és egyéb erszakos tetteket illeti, a megyei

hatóságok utasíttattak, hogy a sértett félnek kielégítésérl,

illetleg kárpótlásáról haladék nélkül gondoskodjanak.

Azonban kivétel történt azon erszakos tettekre nézve,

melyeket oly urak követtek el, kik János király halála után

Ferdinándhoz csatlakoztak.

Bizonyára ez utóbbi záradék volt az, mely a fennebb

említett háborgó urakat lecsillapította. ')

Ezen fontos ügy elintézése után, az országgylés áttért a

török elleni hadjáratot illet királyi kivánatok tárgya-

lására.

A frendek és követek a megajánlandó segély mértékére

nézve nehézség nélkül jutottak egyetértésre. Kimondották,

hogy ha a király személyesen fog részt venni a táborozásban,

a fpapok, urak, nemesek és egyéb birtokos emberek szemé-

lyesen tartoznak felkelni és minden húsz jobbágy után egy

lovast kiállítani ; a káptalanbeliek, öregek, betegek és az urak

szolgálatábau levk egy lovas vitéz által helyettesíthetik ma-

gukat ; de az osztatlan testvérek közül csak egyik tartozik

hadba menni.

Minden jobbágytelek után egy forint adót szavaztak meg;

a molnárok, szabadosok és zsellérek adója, a földesurak lelki-

ismeretes becslése alapján, fogván megállapíttatni. A béres

szolgák bérük minden forintjától öt dénárt tartoznak fizetni.

A rendek ez alkalommal nem akarták a közterhek egész

') Az I.—XV., XX., XXI. és XXV. törvényczikkek. És a fren-

deknek márczius tí-iki felterjesztése. Hogy e végzések az országgy-

lési tárgyalások els eredményei valának, tudjuk Thurzó Elek már-

czius 5-iki jelentésébl.
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súlyát a kimerült jobbágyosztályra hárítani. Elhatározták,

hogy az egyháziak, kik nem kötelesek fegyvereseket állítani,

minden jövedelmeiknek tized része't, a külföldi kereskedk —
névszerint a Fuggerek is — a Magyarországban találtató

áraik értékének negyvened részét, az urak és nemesek jobbágy-

telkeik örökbecs]ének hatvanad részét, végre az egytelkes

nemesek, a szabad királyi és bányavárosok polgárai minden

ingd vagyonuk értékének szintén hcUvanad részét tartozzanak

az ország védelmének költségeire fizetni. ')

Azonban komoly nehézségek menlltek fel a megajánlott

adók és segélypénzek behajtásának és kezelésének módja

köri. A frendek kívánták, hogy az országgylés válaszszon

minden rendbl országos kincstárnokokat, és a saját körükbl

választandók részére 3000 forintnyi jutalomdíjt rendeltek.

Ezen megállapodás nagy felháborodást szült az alsó

nemesség soraiban. ") Szónokaik heves beszédekben kiemelték

hogy a korábbi országgylések által megajánlott jelentékeny

adókat és segélypénzeket is ily választott országos kincstár-

nokok kezelték ; azonban a befolyt pénzek haszon nélkül pré-

dáltattak el. Mások ismét botrányosnak mondották a fren-

dek eljárását, mely szerint a saját körükbl választandó

kincstárnokok jutalmazásáról oly bkezleg gondoskodnak,

pedig a megajánlott összegbl eeer lovast lehetne egy hónapon

át az ország védelmére tartani, míg az ország, a jelen válsá-

gos helyzetben, önzetlen áldozatkészséget várhat fiaitól, kik

fáradalmaik gazdag jutalmát találhatják azon öntudatban,

hogy hazájuk megmentésében közremködtek.

A megyei követek ezek utiín határozottan ellenezték az

országos kincstárnokok választását, és javasolták, hogy min-

') A XXVI.—XL., XLU.—XLIV., L. Ll. törvényczikkek össEe-

vetve a frendek és az alsó nemesség felterjesztéseivel.

') A k. biztosok márczius 0-iki jelentése. És Selmccz város

országgylési követei márczius 5-éD írják küldiknek, hogy másoktól

értesültek „was dise gantzc Wochen alhio in Vcrsamblung gehandlt

is worden, und am Sonnabendt n&gst vergangen wider durch ünn-

ünnigkhcit verworfen. . . Wiewol die Sach gros und grauszam

gewesen, so hats doch Gott auf hewt dan dermassen verordent, dass

diese grausame und schreckliche saohen sír gelindert sein worden."

Eredetye Selmecz város levéltárában.
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deii megyében két tekintélyes és jóhitelü nemes ember válasz

-

tassék, kik eskü által lekötve, díj nélkül, tartozzanak az

adókat és segélypénzeket megyéjük területén behajtani, és a

befolyó összegeket, levonás nélkül, rögtön hadak fogadására

fordítani. Ezen módozat czélszerségét több érvvel indokol-

ták : nagyobb számú hadak kiállítását fogja lehetvé tenni, és

világosan kitnteti , mely urak és megyék állítják ki hadai-

kat, s melyek mulasztják el kötelességük teljesítését, hogy az

utóbbiakat a megfelel büntetéssel lehessen sújtani. Továbbá

kiemelték, hogy ha a megyék nem rendelkeznek saját hader-

vel, a közrend helyreállítása érdekében alkotott végzések

eredmény nélkül maradnak ; mert a hatalmaskodó furak

folytatni fogják erszakos tetteiket. Ha a furak és nemesek

rendébl választandó országos kincstárnokok fogják a közjö-

vedelmeket kezelni, ebbl zavar támad és az országra baj

háromlik, miután a nemeseknek igen nehéz felelsségre vonni

az urakat ; ellenben minden megye, szükség esetében, könnyen

megbüntetheti saját megbízottait, és kényszerítheti az általuk

netán okozott kárnak pótlására. Végre az urak , legjobb

akarat mellett sem képesek, saját birtokaik, a királyi kincstár-

ból nyert fizetéseik és a megyékbl befolyó pénzek után kell

számban hadakat állítani ki ; Buda ostroma alkalmával is

némely urak, kik hadaikat nem állították ki teljes szám-

ban, a szemlék alkalmával egyik a másiktól vett kölcsön

katonákat.

Ezen érvek ellen az urak nem hozhattak fel egyebet,

mint azt, hogy k viszont a megyei kezelést tartják czél-

szerütlennek, s olyannak, mely az adóból befolyó pénzösszeg

elpazarlását elmozdítja ; és hogy a megyék nem fognak a

harczra oly alkalmas katonákat fogadni zsoldba, és nem képe-

sek a fegyelmet oly szigorúan fentartani, mint ezt az országos

kapitányoktól várni lehet.

Volt bizonyára egy más ok is, mely miatt az urak az

alsó tábla határozatát elfogadni vonakodtak. Az alsó nemesség

határozata és indokai nemcsak bizalmatlansági szavazatot,

hanem nyilt vádat képeztek az urak ellen. Érthet tehát, hogy

az utóbbiak szenvedélyesen védelmezték álláspontjukat. De az

alsó nemesség is hajthat!an volt.
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Végre az urak léptek az engedmények terére. Azt

ajánlották, hogy mind a frendek mind az alsó nemesség ter-

jeszsze követei által saját javaslatát és indokait a király elé,

reá bízván az eldöntést. Azonban a nemesek vonakodtak ál-

láspontjukat feladni »), és kijelentették, hogy inkább rögtön

szétoszolnak és az országgylés eredménytelen felbomlását

idézik el, mintsem a frendek elterjesztésének érvényre

emelkedését lehetvé tegyék.

A frendek látván, hogy e nyilatkozat több hiú fenyege-

tésnél , nem engedhették az egyetlenséget nyilt szakadásig

fejldni. Leginkább attl tartottak, hogy a török, ha viszá-

lyaikról értesül, sietni fog a zavarokat egy újabb támadásra

használni fel. E miatt márczius 7-én tudósították az alsó

nemességet, hogy elfogadják javaslatát. *)

Azonban, midn ez áldozatot meghozták, nem mondottak

le a vágyról és reményrl, a királyt rábírni, hogy az alsó

nemesség kívánsága értelmében szerkesztend végzésektl

megersítését tagadja meg, éa azokat saját javaslataikkal

összhangzóau módosítsa ; annál inkább, mert a királyi bizto-

sok is az résztikre hajoltak.

Az utóbbiak közremködésével sikerült kivinniök, hogy

a király elé terjesztend végzéseknek az adó behajtására vo-

natkozó czikkébe mindkét javaslat, azaz mindkét ellentétes

módozat egyszeren felvétetett , anélkül, hogy kimondatnék,

') As alsó nemesség köveiének felteijesEtése alaj^ján.

') Hogy aE alsó nemesség semmi áron nem akarta megegye-

zését adni a frendek javaslatához, kitUnik Bécsbe küldött követé-

nek felteirjesztésébl. Hogy a frendek engedtek, kitnik a királyi

biztosok márczius H-iki jelentésébl, midn világosan írják : „Cum
. . nobiles . . . infecta penitus re discedere ex conucntu conaren-

tur, coacti aunt tandem domini ipsi . . . corum mentem amplecti."

Selmecz város országgylési követei küldiknek íiják : „Wil die

Landschafift aus vilcn Ursachon der Herrschaft nit gesbitton vili

weniger verwilligen, und steth darauf, das man tlieser artikels hal-

ben allain der R. K. Maiestet zueschreiben soU, und was die K.

Maiestet fur gut ansehen wirt, welche Parthey diese Schatzung ein-

nehmen und ausgeben, dabei bleiben soU." Kredetyc Selmecz város

levéltárában.
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miszerint az országgylés a királyra bízza a kett közül azt

fogadni el, a melyet legczélszerübbnek vél. ')

És Batthyányi Kristóf királyi fpohárnok, kit a frendek

Ferdinánd királyhoz küldöttek, hogy a végzéseket bemutassa

és a megersítést szorgalmazza, utasíttatott, hogy óhajtásai-

kat igyekezzék érvényre emelni. ^)

Azonban az alsó nemesség tagjai eltt sem volt titok, mily

irányban fogják a frendek befolyásukat felhasználni, és köve-

tüknek, kit Batthyányihoz csatoltak, Bakovsmky György til-

róczmegyei alispánnak meghagyták, hogy társának igyeke-

zeteit ellensúlyozza. ^)

A többi kérdések elintézése nehézség nélkül történt.

Megállapíttatott, hogy Ferdinánd király régi és állandó

híveinek peres ügyeiben a királyi helytartó és az ország többi

rendes bírái, a törvények és szokás értelmében, járjanak el.

Ugyanez áll a király azon régi híveirl is, kik kénytelenség-

bl az ellenpárthoz csatlakoztak, de mihelyt a kényszerít

körülmények megszntek, ismét visszapártoltak. Végre azok-

nak pereiben, kik újabban csatlakoztak a királyhoz , vagy

jövben fognak hozzá csatlakozni, a király, bárhol tartózkodik

az ország határai között, vagy távollétében a helytartó, az

ország rendes bíráival, szolgáltassanak igazságot, és eszközöl-

jék az Ítéletek végrehajtását. *)

Azon tizenöt év és hat hónap, mely a mohácsi csata ide-

dejetl 1542. márczius l-ig tart, a törvényes birtokosaiktól

elidegenített jószágokra nézve, az elévülési idtartamba be ne

számíttassék. Továbbá a törvényes adományok és beirvá-

nyok, a szerzdéseken és végrendeleteken alapuló jószágszer-

zemények, melyekre nézve a lefolyt tizenhatodfél esztend

alatt, a zavarteljes idviszonyok miatt, a beigtatás (statutio)

') Lásd az LVI. czikket.

*) A frendeknek felirata, melyben megjegyzik, hogy követük

él szóval fogja elhatározásaikat és kérelmeiket közölni, a bécsi

titkos levéltárban.

") Ezt, mint látni fogjuk, meg is tette. — A részére kiállított

megbízólevél eredeti példánya, ugyanott.

*) XVI.—XIX. czikkek.
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nem történhetett meg : ennek daczára érvényeseknek ismer-

tessenek el , ha 1543. márczius l-ig a beigtatás végrehajtátik.

De nem szól ez oly esetekre, midn a beigtatás hanyagságbi

maradt el, fleg a királyi terülft oly r<*s/PÍb»Mi. hol békésebb

állapotok léteztek, l)

Az újonan és törvényteleníil behozott hanniuczadok m*^-

sztintetésére vonatkozó korábbi törvény megjíttatott ; oly

hozzáadással, hogy a nemesek a házi szükségeikre vásárolt

czikkekért nem tartoznak hanninczadot fizetni. A király

által meghatározandó büntetés terhe alatt eltiltatott, a har-

minczadok kezelésébe avatkozni, s a harnúnczadosokat állo-

másaiktól eltávolítani. A harminczadok jogtalan birtokosai

tartoztak azokat, jószágvesztés terhe alatt, a királynak vissza-

bocsátani, és az általuk behajtott jövedelemrl számolni. *)

Azon fispánok, kik eddig hivatali esküjöket le nem tet-

ték, utasíttattak, hogy azt haladék nélkül tegyék le. ')

A huszárok részére, kik országos költségen eltartatni

fognak, 3 magyar forintnyi havi díj állapíttatott meg, mely

20 dénárral gyarapítható. *)

A rendek ez alkalommal elször gondoskodtak törvény

által a hadsereg vallási szükségeirl. ,Mivel — így szólanak—
vétkeinkért, melyeket naponkint és óránkiut elkövetünk, min-

denek eltt Istent kell engesztelnünk; szükségesnek láttuk,

hogy a táborba egyházi személyek küldessenek. Az összes szer-

zetes rendek tartoznak minden kolostorból két szerzetest kül-

deni, kik Isten evangéliumát a táborban hirdessék, a bnöket

kiirtsák, gyóntassanak , és mindenkit a keresztény hit bátor

oltalmazására buzdítsanak és lelkesítsenek." ')

Az országgylés végzéseiben csak egy magánügygyel

találkozunk. Gersei Pethe Péter a maga és testvérei nevében,

a rendek eltt kijelentette, hogy miután a veszprémi püspök

ket Tátika várától erszakkal megfosztotta, s ezt, az abban

talált oklevelekkel s egyéb ingóságokkal együtt lefoglalva

') XXII., XXIII. czikkek.

•) A XLV-XLVIII. czikkok.

») XLIX. cíikk.

) L. caikk.

*) XLI. czikk.
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tartja ; k pedig viszont a veszprémi püspökség több várát és

jószágát birtokolják : ezeket hajlandók a püspöknek vissza-

bocsátani, és pedig minden feltétel nélkül, akár visszabocsátja

ö Tátika várát, akár nem. A rendek ezen nagylelk ajánlatot

jónak látták a törvénykönyvben megörökíteni. ^)

Azok, kik hívatva voltak az országgylés végzéseit szö-

vegezni, márczius 7-én készültek el e munkával. ^) Azonban

egy lényeges tévedés találtatott benue.

Ugyanis az adók tárgyalásánál raegállapíttatott, hogy a

szabad királyi városok polgárai ingó és ingatlan vagyonuk

értékének hadvanadrészével fognak a hajóhad kiííllításáuak

költségeihez járulni. De a városok jelenlev követei, hivat-

kozva arra, hogy számos éveken át saját erdítményeik fen-

tartására súlyos áldozatokat kényszerinek viselni, kérelmez-

ték, hogy csalt ingóságaik értékének hatvanadrészét tartozzanak

fizetni, házaik és szölleik után pedig ne adózzanak. A
rendek méltányolták a felhozott okokat, s kérelmüket teljesí-

tették.

Mindazáltal az országgylési végzések bemutatott pél-

dányában a megadóztatott tárgyak közül a házak és szllk
nem hagyattak ki. ') A városi követek siettek felszcílalni. A
rendek megütközéssel vették észre a hibát ; de nem voltak

hajlandók a végzések újabb lemásoltatását, mely egy napot

vett volna ingénybe, elrendelni, annál inkább, mert a rendek

egy része akkor már eltávozott volt. Emiatt Rakovszkynak

meghagyták, hogy a királyt a hibára, s annak kijavítására

figyelmeztesse. *) E mellett a városok követei is intéztek, érde-

keik megóvására, Ferdinánd királyhoz emlékiratot s azzal egy

küldöttet bocsátottak az udvarhoz. ^)

Mind a frendek, mind az alsó nemesség egyéb ügyeket

') XXIV. czikk.

^) A törvénykönyv fel van véve törvényeink kiadott gyjte-

ményébe. Egykorú példánya a bécsi titkos levéltárban.

^) Lásd a XXX. czikket.

*) Rakovszky e pontot csakugyan felvette felterjesztésébe.

^) A városok követeinek, 1542. márczius 8-án kelt felterjesztése

;i bécsi titkos levéltárban.

Magyar országgyíilések Története. II. 7
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is tárgyaltak, de azokat nem vették fel a végzéseit sorába

;

kOlön terjesztették a király elé.

Mindenek eltt arra kérték, hogy a rendelkezésére áll

hadakat, melyeket a magyar urak és az örökös tartományok

állítottak ki, mielbb küldje a legalkalmasabb, helyekre. Tart-

son az ország védelmére állandó lovas hadat. Gondoskodjék a

hadak élelmezésérl. A török fogságban lev MajliWi István

erdélyi vajdának szabadon bocsátása érdekében járjon közbe

Izabellánál és Fráter Györgynél. Fékry Lajost, kit 1537. vége

ííta Ix'irtönben tart, bocsássa szabadon. Somogy megye fispán-

ságát adományozza Báthory Andrántiiak. Parancsolja meg

(Sáros vára tiszteinek, hogy a sárosmegyei nemességet, szabad-

ságai sérelmével , ne terheljék s ne bántalmazzák. A jásjiói

prépostot, kinek jószágait Kassa városa elfoglalva tartja,

mentse fel azon pénzíisszeg fizetésétl, melyet Sáros vsírának

megersítésére fizetni tartoznék. Pálczán Péter bndai bírónak,

ki az országnak és királynak jelentékeny, bár sikertelen, szol-

gálatot tett '), s most nejével együtt, a legnagyobb Ínségben

van, nyújtson segélyt. Gondoskodjék, hogy az országgy illés

végzései foganatosíttassanak, a viszályok és hatalmaskodások

többé meg ne újuljanak.

A frendek és az alsó nemesség ezen kívánatok elter-

jesztését Batthyányi Kristóf és Rakavszhj Györyyre bízták. ")

Míg a rendek márczius 8-án szétoszlottak, küldötteik néhány

nappal késbb útra keltek, hogy Ferdinánd királyt Spejerben

— hol a birodalmi gylésen volt jelen — felkeressék. A

') 1541-ben, Buda ostrománál, a Hoggendorf tilbonlban lev

Nádasdy Tamásnak lyánlkozott, hogy a királyi hadak eltt a budai

vár.ogyik kapiyát megnyitja. Ezt meg is tette, de a torv meg-

hiúsult, minek következtében kényszerítve volt Budáról menekülni.

*) Az utasitások, melyeket részükre adtak, nem ismeretesek.

A frendek emlékirata, mely a Batthyányi által Ferdinándnak elö-

teqesztendö kivánatokat tsirtalmazza, a Nomzoti Múzeum kézirat-

gyiyteményében. — Rakovszky György felterjesztésének eredeti pél-

dánya a bécsi titkos levéltárban van. Ugyanitt találtatik a frend-

nek márczius 3-án közvetlenül a királyhoí intézett feltegesztéae,

melyben Mí^jláth István ügyét ajánlják figyelmébe.
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nevezett hónap utolsó napjaiban mutatták be az o»*szággyülés

végzéseit. ^) Egy úttal, meleg szavakkal fejezték ki küldik

háláját ö felségének buzgalmáért, melyet az ország védelme

körül kifejtett, és kegyelmességéért, melylyel az ellenpárt tag-

jait hívei sorába fogadni, és az ország szabadságait tiszteletben

tartani ígérte. Az alsó nemesség követe a köszönet tolmácso-

lásához azon nevezetes biztosítást csatolta, hogy a magyar

rendek azt hséges szolgálattal és engedelmességgel fogják

nemcsak ö felsége az uralkodó király, hanem j^í/í^rwie/íe?" irányá-

ban is kitüntetni ; -) mi által a királyi ház örökösödését lát-

szottak elismerni.

A király, miután meghallgatta magyarországi tanácsosai-

nak véleményét, *) apríl 30-án, Linczben,— hová Batthyányi és

Rakovszky kísérték — adta ki válaszát , melyet az ország

összes rendéihez intézett.

Általában meg volt elégedve az országgylés eredményé-

vel. Elismeréssel nyilatkozott végzéseirl *), s különös hévvel

fejezte ki ezt a jószágok visszaadását illet czikkröl. maga is

készséggel fog a törvények hódolni ; de Mária kiriílyné Lipcse,

Végles és Dobraniva várakat, csak azon feltétel alatt fogja

') A király már márczius 29-én átküldi Thurzó El(?knek Bat-

thyányi felterjesztését. A király apríl 30-iki válaszirata kétségtolonné

teszi, hogy Rakovszky is Spej érben, a Batthyányiéval egy idben

nyújtotta he saját felterjesztését, melyet már fennehh idéztünk.

^) „Studebuntque omnibus viribus, fidelibus et perpetuis eorum

seruiciis, simul cum eorum liberis, apud Mtera V., et Serenissimos

Mtis V. liberos, hoc officiosissime demereri."

') Thurzót márczius 2í)-én hívta fel véleményének elötei^jesz-

tésére. Ez apríl 14-én felel meg a királyi parancsnak. Ez azon-

ban több pontra nézve eltért a helytartó javaslataitól, mirl t
apríl 20-iki leiratában értesíti. Ennek eredeti fogalmazata a bécsi

titkos levéltárban.

*) Es pedig nemcsak a rendekhez intézett válasziratában, ha-

nem a Mária királynéhoz intézett levélben is ; ki 1542. apríl 6-án

Brüsselbl ekként válaszol : „Literas Serenitatis Vestre Spire 28. die

martü proximi datas accejjimus, ex quibus intelleximus, quod Hun-

gari in proximo ipsorum Conuentu, Novisolii habito, tanta concor-

dia uniti sünt, ut Vestra S. Maiestas melius optare non posset,

speraretque ex ea unione et tóti Christiane reipublice et regno Un-

garie plurimum boni proventurum." A bécsi titkos levéltárban.
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visszabocsátani. lm a mariuarosi sóbányák, Munkács és ej;f3'éb

várak s birtokok, melyektl a lefolyt zavarok alatt erszako-

san megfosztatott, szintén visszaadatnak.

A többi ezikkeket jóváhagyja, egynek kivételével, meiy

az újonan felállított harminczadok megszüntetésérl rendel-

kezik. Ezeket — úgy mond — meg nem szíintetheti , mi-

eltt a régieket, melyeket elvesztett, s különösen a l)ndait.

visszaszerezi.

A megajánlott adó behajtására vonatkozólag, a frendek

és az alsó nemesség között felmerült ellentét kérdésében, a Ila-

kovszky által felhozott nyomatékos érvek Ferdinándot az alsó

nemesség részére hajlították. ') Mindazáltal a frendeket sem

akarta elkedvetleníteni, s így egy közvetít intézkedésre hatíí-

rozta el magát : hogy a frendek saját kincstárnokaik, az alsó

nemesség pedig a megyei adószedk kezeihez fizessék az adó

és .segélypénzeket; de a befolyó ö.sszegek egyedül hadak fogatlá-

sára és ellátására fordíttassanak. Hogy mind a frendek, mind

az alsó nemesség kincstárnokai az adó kezelésében és a ha-

dak kiállításííban a törvény követelésének eleget tegyenek, a

király kijelenté, hogy biztosokat fog rendelni, kik a hadakat

megszemléljék és a számadásokat megvizsgálják, egyúttal ka-

}>itányainak meg fogja hagyni, hogy azok ellen, kik a job-

l)ágyaiktól behajtott adót maguk részére letartóztatják, szigo-

rúan lépjenek fel. Mivel pedig az alsó nemesség a megyei

adószedktl megvárja, hogy díj nélkül járjanak el ti.sztttkben,

a király felhívja a frendek kincstárnokait, hogy a részükre

rendelt 3000 forintnvi tiszteletdíjról mondjanak le , s ezen

(isszeg is hadak fogadására fordíttassék. A királyi városok

polgárai tekintet<.'ben, a király megnyugodott abban, hogy

házaik és szlleik a hatvanad fizetése alól fel legyenek mentve.

A király igéi*te, hogy mihelyt az ország egysége helyre

') Thurz<') april 1 i-iki K-vflében luithat<)san támogatta a fren*

dek javaslatát. A király april 2^iki válaszában íija neki : ,,Licet

ipse nobiliuin sententiam et conclusionem non probandaiu ducas, . .

.

slatero te nolumus, dictani uniuersitatem nobiliuni nobis et sua

ratúmea xatis voIúIm, honextas et efficaceif, quibus ordinationeni illó-

nuu a nobÍ8 confimiari rontiMulorunt, exponi^ndo* curassf."
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lesz cülítva, és az egész nemzet a királynak meghódolt, Pekry

Lajost szabadon fogja bocsátani. A 8áros várában lev tisz-

teknek már megparancsolta, hogy a nemességet jövben ne

terheljék. A jászi prépostot a reá rótt pénzösszeg fizetésétl

felmenti, oly feltétel alatt, hogy a jöv hadjárat alkalmával, a

törvények értelmében állítsa ki fegyvereseit. Pálczáu Péter

budai bíróról , mihelyt alkalom nyílik, gondoskodni fog. ^)

Az országgylés küldöttei ezen királyi váhiszt május 5-én

Thurzó Elek királyi helytartónak hozták meg, ki azt az ország

hatóságaival közölte. -)

') Az apríl 30-án kelt királyi válaszirat egykorú példánya Sze-

pes megye levéltárában.

*) Thurzó Eleknek május 7-én Szepes megyébez intézett levele,

e megye levéltárában. — Thurzónak több lényeges kifogása volt

a k. válaszirat ellen, melyeket május Ö-án Ferdinándhoz intézett

felterjesztésében hosszasan kifejtett; de ezek már hatás nélkül ma-

radtak. (Eredetije a bécsi titkos levéltárban.)
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X.

A pozsonyi országgylés 1642. NoveiiibtM'ben.

A beszterczebáuyai országgylés jelentékeny hadert

ajánlott az ország védelmére, és többféle adókat szavazván

meg, nagy számú zsoldos sereg kiállítását tette lehetvé. Az

Örökös tartományok is tekintélyes segelycsapatokat bocsátottak

a király rendelkezésére. A magyar rendek méltán sürgették

tehát Ferdinándot, hogy mielbb indítsa meg a támadd had-

járatot, vegye át személyesen a fvezérletet, és mindenek eltt

tegyen kísérletet Bndavár visszavételére. Azonban a király be

akarta várni a német birodalmi hadak megérkezését. De, bár az

a nyár derekán csakugyan merérkezett, és ekként a keresztény

sereg nyolczvanezerre szaporodott, a király nem állott élére,

és az ügyetlen vezérlet következtében, a legcsekélyebb ered-

ményt sem volt képes kivívni. Szeptember végén Pestet szál-

lotta meg ; azonban midn híre jött, hagy a ruméliai begler-

bég 30,000 emberrel közeledik, Joachim brandenburgi rgróf

a birodalmi hadat visszavezette Németországba ; mire az örö-

kös tartományokból érkezett csapatok is szétoszlottak, és csak

a magyarok maradtak a táborban.

A hadjáratnak, mely élénk reményeket keltett, ilyetén sze-

gyenteljes lefolyása a magyar rendek körében nagy elégület-

lenséget szült, melyet egy más esemény elkeseredésig fokozott.

Ferdinánd ugyanis a magyar urak egyik legkiválóbbikát, IV-

rényi Pétert, oly gyanúból, mintha a törökkel fondorkodnék,

elfogatta, és a törvényes formák mellzésével, a németuj helyi

börtönbe záratta.

A nemzeti szabadságok és az ország trvényei ellen elkö-

vetett sérelem következtében, Báthory Endre és más urak

eltávoztak a táborból,Thurzó Elek, a királynak rendületlen híve.
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lemondott a helytarti tisztrl, melyet Ferdinánd Várday Tál

esztergomi érsekre ruházott ; Fráter György pedig, ki már el

volt határozva, a János Zsigmond által bírt országrészt Ferdi-

nándnak átadni, ismét visszatért tartózkodó és kétszín poli-

tikájához. *)

Ferdinánd, értesülvén az országban uralkodó hangulatról,

szükségesnek látta a felháborodás lecsillapításáról gondos-

kodni ; annál inkább, mert valószín volt, hogy a jöv évben

Szulejmán újabb hadjáratot fog hazánk ellen vezetni. E miatt,

Bécsbe meghívott magyar tanácsosainak elterjesztése alapján,

arra határozta el magát, hogy ezen évben még egy má-

sodik országgylést tart , és a rendek két régi óliajtását tel-

jesíti : személyesen megjelenik körükben, és a nádori méltó-

ság betöltésére fogja ket felhívni. ^)

Egy ideig azon reménységet táplálta, hogy kegyelmének

ilyetén nyilvánulásai után, viszont a rendek is hajlandók lesz-

nek, hálájukat bebizonyítandók, elsszülött fiát Miksa fher-

czeget királylyá megválasztani és megkoronázni. ^}

Azonban csakhamar lemondott e reményrl.

Midn tehát az országgylést 1542. november els nap-

jára Pozsonyba kihirdette, meghívólevelében utódjának meg-

választásáról nem tett említést. Kiemeli, hogy arról óhajt a

rendekkel tanácskozni, miként kelljen a télen át az országot

megvédelmezni, és a jöv évben a török ellen indítandó hábo-

rúra felkészülni ; továbbá a nádori méltóság betöltését és u

köznyugalom megszilárdítására vonatkozó intézkedéseket tzte

ki a tanácskozmányuk tárgyaiul. *)

Azonban a király már néhány nap múlva értesült, hogy

') V. ö. Horráth M. Magyarország Történelme. V. 184—188. U.

^) A bécsi értekezlet június 4-én tartatott meg. L. Kocachich.

Supplementum. 111. 184. 1.

*) Á pápai nuntius, 1,542. szeptember 27-én, Bécsbl jelenti

Rómába : „Si dice per certo, che questa Maesta fark coronare Re di

Ungaria il suo primogenito, .... nel che concorrono tutti li nobili

Ungari." (A nápolyi állami levéltárban.)

*) Az október 8-án kelt meghívólevél egykorú másolata a bécsi

titkos levéltárban. — A Thurzó Klekhez intézett példány szövegét

közli Korachich. Vestigía. 056. 1.
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az országgylési meghívólevél szövege nem nyugtatta meg a

felébresztett aggodalmíikat, st, hogy többen az urak közül

vonakodnak megjelenni az országgylésen, mert attól tartanak,

hogy ott Perényi sorsa várakozik reájuk.

Ferdinánd e miatt nyilt levelet bocsátott ki, melyben,

fejedelmi szavát kötve le, biztosította a rendeket, hogy nn'g az

országgylésre jönnek, ott tartózkodnak, és lakóhelyeikre visz-

szatémek, senkit közülök nem fog bántalom érni. *)

Mindazáltal az urak és megyei követek csekély számban

jöttek össze. •) A királyi városok meg nem hívattak, s így kö-

veteket sem küldöttek. ') Ennek folytán a gylés nem vette

igénybe az ország teljes képviseletének jogait, és csak részleges

gylésnek tekintette magát. *)

A király megmaradt elhatározása mellett, hogy személye-

sen fogja az országgylést megnyitni. *) Azonban késett Po-

zsonyba utazni. A megyei követek tehát, midn már nyolcz

nap hasztalan várakozásban letelt, és a király megérkezésérl

') A Balassa Zsigmondhoz, Bebek Ferenczhez és Ráskai Istvilu-

hoz intézett királyi levél íogahnazata a bécsi titkos levéltárban. -

Az ország összes rondciboz (1542. okt. 21.) intézett nyilt levelet

közli Koiachirh. Vostigia. 658. 1.

*) Báró Walpurg 1542. november 25-én Bécsbl Rómába jelenti,

hogy a király elutazott „álla dietji Ungaresca de Posouia, dove, come
intend, poeissimi Ungari sono conipiirsi, per timor del Turco, et per

sdegno della captura del Pereni Petro." Eredetije a nápolyi állami

levéltárban.

•'') Bártfa, Eperjes, Kis-Szeben és Lcse városok, 1542. végén

Ferdinándhoz intézett felterjesztésükben emiitik: „In proximo Con-
ventu Posoniensi . . . absentibus et non vocatis Civitatibus" hatá-

roztak." (Eredetye a bécsi titkos levéltárban.)

*) A gylés ugyanis kimondotta, hogy a nádor megválasztására

nem tekinti magát fe^'ogositottnak, mert „in Comitiis generalibus,

et non in patticularibua .... Palatínus eligi sólet." (A XXVIII.

törvényczikkben.)

*) November .S-án Peregi Albert pécsi prépostnak és kamarai

elnöknek meghagyja, hogy rögtön utazzék a helytartóhoz, s bíija

rá, hogy az országgylésen jeleryék meg. „Nos enim simul atque

presenciam Dominonim Hungarorum cognouerimus, statím in médium
eorum illuc descendemus." (A levél eredetye a budai m. k. kamarai

levéltárban.)
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semmit sem lehetett hallani, türelmetlenkedni kezdettek, e'.s egy

magán tanácskozmányban felvetették azon kérdést: vájjon

nem lenne-e tanácsos azonnal szétoszlaniok ?

Az esztergomi érsek, értesülvén ezen indítványról, bizal-

mas embereit küldötte körükbe, türelemre intette ket, jelent-

vén, hogy minden órában várja a biztos tudósítást a király

megérkezésének idejérl.

A követek azt válaszolták, hogy fontos okok késztetik

ket a hazatérésre, úgy mint nemcsak a folyamatban lev
szüret, hanem fleg a török veszély és Nyáry Ferencz s Ungnád
hadainak kicsapongásai; mindazáltal készek még néhány

napig várakozni. ^)

A király november 14-ike táján érkezett meg Pozsony-

ba. ^) Itt a következ beszéddel nyitotta meg az országgylést.

,,Alattvalóim és fiaim! Mii}' veszélyes állapotban van ma
Magyarország, sokkal szembetnbb, semhogy hosszasan kel-

lene fejtegetnem. Mindazáltal felteszem jóakaratatok- és

belátástokról, hogy a történtekért nem hárítjátok reám a fele-

lsséget. Mert mióta válasstástoh által az ország kormányát

reám bíztátok, mit sem mulasztottam el, mi az ország egysé-

gének és békéjének visszaállítására alkalmasnak látszott. Ta-

núim a tanácsosok, kik mindezekben részt vettek. Hiszem, jól

tudjátok, kik valának a siker akadályai és a zavarok szerzi,

kik hozták e pusztulást az országra. Most odáig jutottak a

dolgok, hogy vagy vissza kell szereznünk Budát és Pestet,

vagy feláldoznunk az ország többi részeit is. Hogy az elbbit

elérhessük, nagy gond- és fáradsággal összegyjtöttem azon

hadert, melyet e nyáron Buda alatt láttatok. Ismeritek e had-

járatnak eredményét. • Szívesen vettem volna át személyesen a

fvezérletet ; azonban, miként már régebben követeiteknek

eladtam, a ti érdekeitek tartottak vissza Bécsben, hol a had-

') Az esztergomi érsek 1542. november 8-án tesz errl jelen-

tést a királynak. A. levél eredetije a bécsi titkos levéltárban.

'•*) Nem tudjuk pontosan meghatározni, mikor jött Pozsonyba,

s meddig tartózkodott itt. A bécsi titkos levéltárban létez királyi

iratok fogalmazatainak dátumaiból látjuk, hogy Ferdinánd november

15-én Pozsonyban, 18-án Bécsben, 19—2l-én Pozsonyban, 24-én Bécs-

ben volt.
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sei-eg ellátásáról gondoskodtam, és be akartam várni a szultán

személyes megjelenését, melyrl hirek érkeztek. Ha ezen eset

bekövetkezik, rögtön összegyjtve tartományaim badait, ezek-

kel a magyarországi sereget szaporítottam volna.

„Bizonyára nem rajtatok múlt, hogy minden jól sikeri-

jön ; a miért nektek köszönetemet fejezem ki, és királyi kegyel-

mességemet ajánlom. Értesültem ugyanis, hogy készek valá-

tok, st h óhajtástok volt az ellenséggel szembeszállani és

hazátokat megvédeni.

„Mind azokból, mik e hadjáratban történtek, meggyzd-
tem, hogy ha jövben sikeresebben kívánunk a török ellen ha-

dakozni, szükséges, hogy a magyar és olasz hadak szaporíttas-

sanak, s ezekre a német birodalomból érkez sereg kell

tekintettel legyen. A spanyol és olasz zsoldosok fogadását

magamra vállalom ; s bár nem ismeretlen elttetek, mily nagy

költségeket igényel ez, el vagyok határozva 10—15000 olasz

és spanyol zsoldost fogadni, magyar gyalogot és lovast pedig

annyit, a mennyi szerezhet.

„Mivel azonban, miként említettem, ezt nagy költségeket

követel, melyeket tartományaim nem képesek elállítani ; tite-

ket, mint jó és h alattvalóimat, felkérlek, hogy tekintetbe

véve a veszélyeket, melyek titeket és engemet egyaránt fenye-

getnek ; a szeretetet, melyet irányomban és gyermekeim irányá-

ban tanúsítani kötelezve vagytok ; végre azt, hogy minél

késbbre halasztjátok az orvoshist, annál siílyosabbá válik a

baj : tanácskozzatok magatok között, és hazátok védelmére

ajánljatok fel oly segélyt, hogy a tél tartama alatt az illet

helyekre elégséges számií rségeket kttldhessek, és a következ

tavaszkor ers hadsereggel rendelkezzem.

„Az utolsó beszterczebányai országgylésen jelentékeny

segélyt szavaztatok meg ; de haszna csekély vala, mivel l)ehaj-

tása és kezelése sok emberre volt bízva. K miatt felhíviák

titeket, hogy az adót, melyet most fogtok megszavazni, az én

kezeimhez rendeljétek fizettetni ; miszerint a hadakat magam
fogadhassam oda küldhessem, hová szükségesnek unitatkozik,

ti ne kelljen várakozni, nn'g azokat a megyék és urak, tetszé-

sük szerint, küldik. Ne gondoljátok, hogy én, ki ös.sze8 jöve-

delmeimet a ti védelmetekre fordítottani, pénzeteket idegen
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czélokra használnám. Ugyanis miként eddig számtalan költ-

ségeimre Magyarország nem nyújtott segélyt, errl a magam
kiadásaira nézve jövben is szívesen lemondok ; megelégszem?

ha annyit nyerek Magyarországból, mennyi ezen ország védel-

mére kívántatik.

„Óhajtom, hogy az összes nemesség nekem szolgáljon
;

de én viszont oltalmazni fogom, kül- és belellenségekkel szem-

ben, és oly zsoldot fogok fizetni, mint mások fizettek. E mel-

lett fáradságot nem kímélve, minden lehett meg fogok tenni

a ti javatokra ; biztosan reméllvén, hogy szükségeitek köze-

pette igyekezni fogtok magatokon segíteni, és az egyenetlen-

ségeknek véget vetve , komolyan megkezdetitek a nagy

munkát.

,,Jól tudjátok, hogy az országjavának két ftényezje van

:

a honvédelem és az igazság kiszolgáltatása. Én, miként két-

ségkívül tudjátok, saját örökös tartományaimban oly szigorral

vittem keresztül az igazság kiszolgáltatását, hogy senki sem

követ el büntetlenül bármily sérelmet. Örömmel tettem volna

ezt Magyarországban is, ha a nemzet körében uralkodó meg-

oszlás lehetvé tette volna. Ha jövben támogatni fogtok, kész

vagyok közöttetek mindenhol és mindenkor, szigorú lelkiisme-

retességgel szolgáltatni ki az igazságot." ^)

A királyi megnyitóbeszéddel öszhangzásban állottak a

királyi propositiól; melyeket a helytartó írásban nyújtott át a

rendeknek.

Onnan indulnak ki, hogy a király, trónjának elfoglalása

óta, szüntelenül a legnagyobb buzgalommal karolta fel az

ország érdekeit. Mivel pedig meg volt gyzdve, hogy minden

bajoknak fkútforrása : a nemzet megoszlása, azon volt, hogy

az egyesség és összetartás ismét helyreállíttassék. Ez irány-

ban hatott a beszterczebányai országgylésen is, mely csak-

ugyan számos üdvös végzéseket alkotott. Mind ezeket, mind a

megajánlott segélyt örömmel fogadta, és az prszág védelmére

rögtön jelentékeny hadert állított ki.

De habár ezen hadsereg eredmény nélkül oszlott szét, a

rendeknek nincs okuk e miatt felháborodni. Ugyanis az idegen

') Dátum nélküli, eredeti fogalmazat a bécsi titkos levéltárban
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vezéreket hadaik visszavezetese're ffileg a téli idény közeledése

késztette. Ekként a hadjárathoz csatolt remények nem mentek

ugyan teljesedésbe ; de nagy elnynek kell tekinteni azon ta-

pasztalásokat, melyeket az idegen hadak most, a török elleni

habor viselésének módjára nézve szereztek, és a jöv évben,

midn egész ervel, ideje korán visszatérnek , értékesíteni

fognak.

A király már is a visszatér birodalmi sereg fvezérét

rábírta, hogy egy ers hadosztályt elre ktlldjön, mely a tél

tartama alatt az országot a törökök támadásaiti és dlásaitl

megoltalmazza. Örökös tartományainak rendéivel is tárgya-

lásokat kezdett, hogy ugyanazon czélra közrenn'iködésíiket

kieszközölje.

Ekként biztosítván idriglonoson az ors/a^ot, nlot iDg

nyerni, hogy mind Magyarország, mind az öríikös tartonuínyok

rendéi a jöv évben megindítandó nagy hadjáratra elkészüle-

teiket megtehessék, s maga is a deczember közepén Nürn-

bergben tartandó birodahnigyujf-scn s/pniMlv<'«'i> uM'irltlpnvtMi.

újabb .segélyt eszközölhessen ki.

Mivel azonban a német birodalom és az örökös tart<miá-

nyok rendéire bizonyára dönt befolyással leend az. mit Ma-

gyarország, a maga megmentésére tesz : e miatt a király min-

denek eltt a nuigyar országgylést kivánta felszólítani, hogy

a válságos helyzettel arányban álló áldozatkészséget bizonyít-

son. Elször a télen át Magyarországban elhelyezend hadak

ellátásáról gondoskodjék ; másodszor, a jíiv évben megindí-

tandó hadjáratm lehetleg nagy segélyt ajánljon meg ; har-

madszor tanácskozzék arról, miként kelljen a beszterczebá-

nyai gylés végzéseit, melyek a rendek közötti visszavoná-

sok megszüntetésére czéloznak, végrehajtani ; kétségtelen lé-

vén, hogy az összetíirtás és egyertértés biztosítása nélkül az

ország megmentésére irányult törekvések sikerre nem számít-

hatnak.

A király biztosítja a rendeket, hogy a megajánlandó

.segélybl els sorban magyar hadakat óhajt fogadni, mivel

tapasztaltai, hogy ezek, s leginkább a lovasok, a török elleni

háborúkban elnycisebben használhatók, mint más nemzetek

harczosai.
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A mi a mesfajánland adó behajtását és kezelését illeti,

a király felhívja a rendeket, hogy a beszterczebányai ország-

gylés által elfogadott módozatti , mely czélszertleniiek

bizonyult, térjenek el ; válaszszanak egy kincstárnokot, ki a

király hozzájárulásával, a hadak fogadása és fizetése iránt

rendelkezzék.

Végre a király biztosítja a rendeket, hogy maga részé-

rl mindent, mi hatalmában áll, megteend az oszág védelmére;

a pápát, a császárt és a többi keresztény hatalmakat is fel

fogja szólítani, hogy a közös ellenség leküzdésére segélyt

nyújtsanak. Egyúttal ajánlja, hogy a magyar országgylés is

küldjön a német birodalom fejedelmeihez és a pápához köve-

teket, kik a király igyekezeteit támogassák. ^)

Ezen királyi elterjesztés képezte alapját az országgylés

tanácskozásainak, melyek tíz napot töltöttek be.

A rendek jelentékeny áldozatokat hoztak. Az ország

védelmére, úgy szintén a királyi kapitányok, tisztviselk és

])írák fizetésére minden jobbágytelek után egy forintnyi adót

ajánlottak meg, mely 1543. február 2-án fizetend ; a jöv évi

hadjárat költségeire pedig egy második forintot, mely apríl

24-én fizetend.

Ezen adó fizetésétl senki sem tekintetik felmentettnek,

kivéve a jobbágyokat, kiknek vagyonuk három forintnál keve-

sebbet ér. A jobbágytelkek száma újra össze fog Íratni.

Az adóval egy idben tartoznak az urak, nemesek és

egyéb birtokosok vagyonuk értékének hatvanad részét,

melyet a beszterczebányai országgylésen felajánlottak, le-

fizetni ; t. i. felerészét február 2-án, s másik felét apríl

24-én. Az egytelkeíí nemesek ezen hatvanad fejében ötven

dénárt fizetnek.

Az adót és a hatvanadot a megyei adószedk fogják be-

hajtani, s a fispánok útján; hiány és haladék nélkül a királyi

kamarának beszolgáltatni. Nehogy azonban az ekként befolyó

összeg más czélokra fordíttassék, mint a melyeket az ország-

') „Propositio coram Statibus Regni Hungarie facienda." A
A bécsi titkos levéltárban kétféle fogalmazata találtatik. Az egyik-

nek élén az „Exp." jegy mutatja, hogy az fogadtíttott el.
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gyíilés megállapított, a rendek maguk körébl egy urat s egy

nemost fognak választani, kik a kamara kezelését ellenrizzék,

s ezzel együtt a jöv országgylésen számadásaikat bemu-

tassák.

A beszterczebányai országgylés által megajánlott adrdl

a királyi kamara, 1543. január 13-án fogja a megyei adó-

kivetk (dicatorok) és kincstíírnokok számadásait megvizs-

gálni, és az eredményrl a jöv országgylésnek jelentést

teend. A mennyiben kiderülne, hogy a megyei kincstárnokok

a kezekésíikre bízott pénz egy n-szét elpazarolták, vagy maguk

részére visszatai-tották volna, a király azt hajtsa be, ('s a had-

járat költségeire fordítsa.

A kamara utasíttatott, hogy vizsgálatot eszkíizíiljön az

iránt, vaijon az utolsó hadjárat alkalmával a fpapok, unik és

nemesek kiállítottÁk-e a hadakat oly számban, mint tartoztak.

Ha kitnnék, hogy ezt tenni elmulasztották, a király felhiva-

tott, hogy azon pénzösszeget, melyet ily módon megkíméltek,

hajtsa be, és az ország közszükségeire fordítsa. ')

A jöv hadjárat tekintetében következ határozatok ho-

zattak. A fpapok, urak és birtokos nemesek személyesen, minden

hsz jobbágy után kiállítandó egy lovassal, jól felfegyverezve

tartoznak a királyi táborban megjelenni. Mivel pedig az ország

némely részeiben a nehéz lovasság némi maradványai találha-

tók, ily helyeken minden 30 jobbágytelek után egy nehéz

fegyverezet lovas állíttiissék ki. Mindazáltal a rendek kikö-

tötték, hogy, haszontalan költségek elkerülése miatt, ne tar-

tozzanak, mint az elmúlt nyáron, id eltt táborba szállani.

.\z osztatlan t<^stvérek közül, kik egy házban laknak, azok

tartoznak felkelni, kik a hadakozásra legalkalmasabbak. Az

urak és nemesek, kik ;i király, a megyék és magánosok szol-

giílatjában vannak elfoglalva, vagy a várak rizetére marad-

nak, maguk helyett egy lovast tartoznak küldeni, azon m^{ye

zászlója alá, melynek területén állandó lakásuk van. Egyéb-

kint a várakban, a nemesi rendbl csak egy várnagy, egy

tiszttartó s egy udvarmester maradhasson ; kivéve azon helye-

ket, melyeket ellenséges támadás veszélye fenyeget. A me-

') A Vni.-XVin. czikk.k.
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gyekben, a szolgabírákon kivííl, csak 2— 3 neraes maradhas-

son, kik a hadsereg élelmezésérl gondoskodjanak, és a megyei

ügyeket intézzék. Az egytelkes nemesek, öten együtt állítsanak

ki egy lovast.

A fpapok-, apátok-, prépostok-, káptalanokra és conven-

tekre, tizedeik, birtokaik és személyük ntán, a jöv hadjárat

czéljaira ugyanazon terheket rótták, melyeket a besztercze-

banyai országgylés határozott,

A többi egyháziak, ugyanazon czélra, jövedelmeik tized-

részét tartoznak fizetni ; ennek megszabására minden egy-

házmegyében, a püspök egy nemest fog a királyi adókivet

mellé rendelni.

Mivel pedig a király kijelentette, hogy magyar nemeseket

lehetleg nagy számban óhajt hadi szo]gálatl)a fogadni ; a

rendek felkérték, hogy elhatározását mielbb hozza köztudo-

másra, hogy a nemesek idejekorán készülhessenek fel és minél

számosabban jelentkezzenek.

A hadak féktelensége folytonosan komoly panaszokra

szolgáltatván okot, a rendek felkérték a királyt : tiltsa el ka-

tonáit a rablástól és minden erszakos tettektl ; hatalmazza

fel a rendeket, hogy jószágaikról a rabló katonákat elzhes-

sék ; küldjön ki udvarából biztosokat, kik az okozott károk

tárgyában vizsgálatot tegyenek, a kapitányokat, kik köteles-

ségüket nem teljesítették, megbüntessék, s a kárttev katonák

zsoldjából mindazoknak, kik károkat szenvedtek, kárpótlást

nyújtsanak. ^)

A pénz- és hadügyi intézkedések után, a rendek áttértek

az ország kormányzásat , és az igazság lászólgáltatását illet

kérdések megoldására^

Mindkét irányban hazánk alkotmánya a nádori méltóság-

naJc jelölte ki a legfontosabb helyet. Ez Báthory Istvánnak

halála (1530. május 8.) óta üresedésben volt. A nemzet hn
óhajtotta és többször kérelmezte betöltését. Ferdinánd soká

habozott engedni ezen kívánatnak. Azon aggodalom, hogy a

nádor, kinek megválasztása nem tle függ, nagy hatalmát a

korona jogainak, vagy legalább igényeinek korlátozására hasz-

') A XIX—XXVII., XLtX. és Ll. czikksk.
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nálhutja fel, volt mérvadó. Most mindaKuItal a nádor megvá-

asztását az országgylés egyik feladatául önmaga jelölte ki.

Mily befolyások <*« kilíítíísok ln'rták i'/.fu f'lliii<:ír(»/;ís)ii ? mímu

tudjuk.

Azonban a rendek, bár kinyilatkoztatták, hogy a nádor

megválasztását sürgeten szükségesnek tekintik, ezt mégis

elhalasztották ; ugyanis— miként az errl szóló törvényczikk-

ben kifejezik — ez annál fogva sem történhetik meg alkal-

masan, mivel a nádor egyetemes és nem részleges gyTdésen,

az ország összes karai és rendéi által, szokott megválasztatni.

Vayou a pozsonyi gylést a jelenlev rendek csekély száma,

vagy talán János Zsigmond híveinek távolléte miatt, tekintet-

ték rSszlcfffísnrk? nem dönthet el.

Midn a rendek a nádori méltóság betíilté.sérl lemondot-

tak, nem mulasztottsík el intézkedni, hogy üresedésébl az

ors/ág köz- és magán ügyeire hátrány ne származzék. Azon

keirelenimel fordultak a királyhoz, hogy a helytartó mellé

nyolcz tanácsost nevezzen, négyet a fpapok és négyet az urak

rendjébl, kik fele részben állandón Pozsonyban tartózkodja-

nak, s a helytartcíval az ország kormányát vezessék.

Toviíbbá arra kérték a királyt, hogy, a rendek hozzájáru-

lásával, válaszszon egy biróf, ki a törvénykezés körében a ná-

dort helyettesítse, és a szükséges bírói személyzettel rendel-

kezzék. ')

Továbbá a törvénykezés rendes menete érdekében, javas-

latba hozták egy személynöki itélmester, egy királyi ügyigaz-

gató és tizenkét törvénytudó ülnök kinevezését, kiknek fele

mindenkor jelen legyen mind a királyi tanács, mind az Ítél-

szék üléseiben. Az ekként szervezend törvényszék a hatal-

maskodási és egyéb bntényekben 1543. január 13-án kezdje

meg , és megszakítás nélkül folyta.ssa bírói tevékenységét

.

a királytól vagy a helytartótól kieszközlött perhalasztó ren-

deletek érvényteleneknek fogván tekintetni. ')

') A király néhány nappal az országgylés feloszlása után,

l.'>42. november 2(J-án, ezen bírói tisztre Rétcai Ferencz k. szeinély-

nrtkrtt, náthri helytarfeSi czíinmel, nevezte.

«) A XXVIil-XXXI. c/.ikk<-k.
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Végre azon kérelmet is intézték a királyhoz, hogy nevez-

zen udvari cancellárt, s ruházza fel azon jogkörrel, mely a

hajdani magyar cancellárokat megillette, úgy, hogy bírói leve-

leket önhatóságából, a király különös meghagyása nélkül is,

adhasson ki. Mivel pedig jelenleg, a régi szokás ellenére, a

királyi caneellaria az általa kiadott iratokért, név szerint megyei

elterjesztésekre, közügyek tárgyában adott válaszokért, jelen-

tékeny díjakat igényel, a rendek kij eléntik, „hogy ezt tovább

nem trhetik." ^)

A János király által saját területén, alattvalóinak ügyei-

ben, hozott Ítéletek érvényeseknek ismertetnek el. Ellenben

érvénytelenek a Lajos király halála óta, erszak által vagy

egyéb törvénytelen módon kíeszközlött bevallások és beívá-

nyok, melyeket az urak és nemesek, saját gyermekeik és test-

véreik hátrányára, tettek. Azon beírványokra nézve pedig,

melyeket Ferdinánd király tett, és a beszterczebányai ország-

gylés törvényei értelmében személyesen kellett volna vizsgálat

alá vennie, a király felkéretett, hogy e vizsgálatot, melyet végre-

hajtani gátolva volt, bízza a helytartóra és az ország többi rendes

bíráira. Egyedül Szombathely várára nézve, mely a gyri püs-

pökséghez tartozott, s a király által Bakics Pálnak íratott be,

kérték fel különösen a királyt, hogy Bakicsnak megfelel kár-

pótlást nyújtva, tegye lehetvé, hogy a gyri püspökség ama

vár birtokába visszahelyeztessék. ^)

A törvénytelenül lefoglalt jószágok visszaadásának ügye

ezen országgylést is foglalkoztatta, és számos végzésekben

tárgyaltatik.

A fispánok, hivatalvesztés terhe alatt, utasíttattak, hogy

az ily jószágoknak, melyek a beszterczebányai törvények da-

czára nem adattak vissza, vagy azóta újra elfoglaltattak, vissza-

bocsátását haladék nélkül eszközöljék. Ha pedig a fispánok

ezt tenni elmulasztanák, vagy épenk volnának a törvénytelen

birtokosok, a királyi kapitányoknak tétetik kötelességükké a

törvényt végrehajtani, s az ellenszegülket megbüntetni. Egy

úttal a király is felkéretett, hogy a Mária királyné kezei kö-

') A XLI. és XLII. czikkek.

3) A XXXIX., XL., XLVI. és XLVIII. czikkek.

Magyar Országgyfllések Tört. ü.
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zött lev várak vif^szaadását ne engedje tovább hnlasztatni, s

ne fogadja el a királyné által tett feltételt, hogy elbb a jegy-

bére fejében lekötött birtokok adassanak át neki; egyébkint

rendelkezzék, hogy a királyné is jegybérének teljes birtok5Íi>ii

léphessen. A beszterczebányai országgylés azon végzése,

hogy a lázadók jószágai ámba bocsáttassanak, mivel ke-

resztülvitelével senki sem bizatott meg, nem foganatosítt^itott

;

e miatt most pótlólag határoztatott, hogy a lázadók birtokait

a királyi kamara és a melléje rendelt két országgylési biztos,

árvereztessék el ; a befolyó pénzbl mindenek eltt nyiljtsanak

kárpótlást azoknak, kiket a lázadók javaiktól és jövedelmeik-

tl megfosztottak volt, s a mi fenraarad, azt az ország köz-

szükségeire fordítsák. ^)

A nemesség, mely ezen országgylésen megjelent, a vá-

rosok iránt, különböz okok miatt, ellenséges érzületet táplált,

s ezt egy törvényczikkben megörökítette. „Az elmlt évekboii

— úgy mond — a királyi városok a nemesek birtr)kaira szer-

felett kezdettek vágyódni, st vádoltatnak, hogy több nemest

kegyetlenül meggyilkoltak, s ezeknek jószágait, különféle czi-

mek alatt, a királyi felségtl maguk részére adományul kiesz-

közölték ; ez pedig a magyar koronának nagy hátrányára van,

mert egyrészrl a városoknak adományozott jószágok soha

többé a királyi kincstárra nem szállanak vissza, és más rész-

rl a fegyverfogható egyének száma is napról napra, mindin-

kább fogy/' E miatt határoztatott, hogy ezentl a koronára

szálló jószágok városoknak, mezvárosoknak és egyéb közsé-

geknek ne adományoztassanak ; azon jószágok pedig, melyeket

birtokosaik htlensége vagy pártütése következtében a koro-

nára szállottak, és a király által városoknak, mezvárosoknak

ós egyéb községeknek adományoztattak, l>irtokosaiknak. kik-

tl elvétettek, az illet fispánok által adassanak vissza. Egyéb-

kint a városok és mezvárosok részére tett jogos adományok,

örök érvényeknek tekintetnek ; de az ily adomány birtokok

a megyéktl , melyeknek területén léteznek, el ne szakíttassa-

nak, s a közterheket viseljék, a kamarai nyereséget és minden-

nem adókat fizessék. ')

') Ae I-VII. czikkek.

») A XXXUI-XXXV. czikkpk.
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A megyék érdekében más végzések is hozattak. Megálla-

píttatott, hogy azon birtokokat, melyek a lefolyt zavarteljes

idkben egy megyétl a másikhoz csatoltattak, az utóbbinak

fispánja, hivatalvesztés alatt, tartozzék az elbbinek vissza-

bocsátani. Hont megyében az ellenkirályok által kinevezett

két fispán , Nyáry Ferencz és Balassa Menyhért a megyei

területnek két részre való elválását idézték el, ^) s az egyesí-

tést még akkor is akadályozták, midn mindketten Ferdinán-

dot uralták. Az országgylés most mindkét fispánt felhívta,

hogy a király kezeibe a hségi esküt tegyék le ; a királyt pedig

felkérte, hogy ha ezt letenni vonakodnak, foszsza meg ket
méltóságuktól ; ha pedig leteszik, htlenség büntetése alatt,

parancsolja meg nekik, hogy haladék nélkül eszközöljék a

megye egyesítését, az si székhelyen egy közös hatóságot és

törvényszéket szervezzenek, és jövre minden erszakoskodás-

tól tartózkodjanak. A többi megyék fispánai is utasíttattak,

hogy 1543. febraár 2-ig a király, s távollétében helytartója

kezeibe, vagy ha megyéjükbl nem távozhatnának, a megyei

közönség színe eltt, a hségi esküt tegyék le ; ellenkez eset-

ben hivataluktól megfosztatnak. ^)

A korábbi országgylések többször sürgették, hogy a

horsmonostori apátság birtokai, melyek az ország határaihoz

közel esvén, ausztriai urak által elfoglaltattak, a magyar ko-

rona területéhez csatoltassanak vissza. Ez nem történt meg
A rendek most oly hozzáadással ismételik határozatukat, hogy

egyéb soprouy- és vasmegyei jószágok is, melyek „németek"

által lefoglaltattak, törvényes uraiknak adassanak vissza, és a

királyt felkérik, hogy az ország határszéleit, melyeket a Lajtha

folyam mentében, és egyebütt is, németek és morvák megcsor-

bítottak, a régi állapotba helyeztesse vissza. ^)

Azonban, habár a rendek hazájuk területi épsége felett

gondosan rködtek, a nemzeti érdekeket az idegen befolyás

ellen elmulasztották megoltalmazni. Ezen országgylésen az

idegen származású várparancsnokok és tisztviselk ellen nem

') A Kis-Hont és Nagy-Hont elnevezések okkor származtak.

2) A XXXVI—XXXVIIt. czikkek.

^) A XLVll. czikk.
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történt felszólalás, legalább ennek a törvényczikkekben nincs

nyoma. Ellenkezleg, felkérték a királyt, hogy az olasz lAiscano

Márfon esztergomi várparancsnokot, tekintettel vitéz haditet-

teire és j szolgálataira, melyeket különösen Esztergom várá-

nak védelme körül tanúsított, jószágok adományozása által,

a magyar nemesek sorába vegye fel. ')

Az országgylés, míg Lascant a király kegyelmébe

ajánlotta, három magyar föur irányában a büntet igazság

egész szigorát ervényesíté.

Az egyik Keglevich Péter volt, ki a magtalanul kimúlt

Csáktornyái Ernust Gáspár várait és birtokait jogtalanul ma-

gához ragadta, és a király többszöri felszólítása daczára vona-

kodott visszabocsátaiii. E miatt határoztatott, hogy azon esetre,

ha két hónap lefolyása alatt ezen várakat és birtokokat a király-

nak át nem adja, s ennek bocsánatát ki nem eszközli, mint

htelen, f- és jószágvesztésben elniarasztaltatik ; a szolgála-

tában lev nemesek köteleztetvén, hasonló büntetés terhe alatt,

szolgálatját elhagyni. •')

A másik kett Todmaniczki János és RáfcieL Ezek állha-

tatosan vonakodtak Ferdinándnak meghódolni, az általuk

egyháziaktól és világiaktól erszakosan elfoglalt jószágokat

visszabocsátani, st folytonosan ujabb hatalniaskodásokat kö-

vettek el. Ezí'kre nézve is kimondatott, hogy ha két hónap

lefolyása alatt a királynak hséget nem fogadnak, az ersza-

kosan elfoglalt jószágokat törvényes uraiknak vissza nem

adják, htleneknek fognak tekintetni. Mivel pedig a Podma-

uiczki testvérek néhány morvaországi és sziléziai nemest tar-

tottak szolgálatukban, és e két tartományban zsoldosokat

szoktak volt toborzani ; a rendek felkérik a királyt, hagyja meg

a nevezett tartományok kapitányainak, hogy ne engedjék a

király alattvalóit a Podmaniczkiak szolgálatába lépni, s álta-

luk a magyar korona lakóit bántalmaztatni. ^)

') Az L. czikk.

•) A XLIII. czikk.

") A XLIII—XLV. czikkek. — A törvénykönyv ki van adva

törvényeink gfyiljteményében.
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Míg e három fúr irányában, kik ellen a,z ország rendéi-

nek volt panaszuk, mélt szigorral léptek fel ; Perényi Péter-

rl, ki a király elleni összeesküvés ürügye alatt fogatott el, a

törvénykönyv hallgat.

A királynak szándéka volt öt is az országgylés által

árulónak nyilvánittatni, s a htlenség büntetésében elmarasz-

taltatni, üdvari körökben kétségtelennek tartották, hogy ez

meg fog történni, s már a halál azon iszonyú nemérl is be-

széltek, melylyel ki fog végeztetni. ^) A rendek szintén kíván-

ták, hogy a király Perényit küldje Pozsonyba, s itt az országos

törvényszék elé állíttassa. Egyúttal felszólaltak az ellen, hogy

Perényi, miként már régebb id óta Pekry Lajos is , az

ország határain kivül tartatik, a törvények ellenére, fogságban,

a nélkül, hogy elitéltettek volna. Azonban Ferdinánd nem
vélte tanácsosnak e kívánat teljesítését ; ö ugyanis sietett a

német birodalmi gylésre, már pedig elre volt látható, hogy

a per hosszú idt fog igénybe venni. De hihet, hogy azon

körülmény is befolyt elhatározására, hogy Perényi árulását

nem volt képes oly érvekkel bebizonyítani, melyeket a magyar
törvényszék elégségeseknek tekintett volna. A rendeknek tehát

azt válaszolta, hogy mihelyt Nürnbergbl visszatér, nem fog

késni Perényi ügyének eldöntését a rendes törvényszékre bízni. ^)

') Verallo pápai nuntius 1542. október 22-én Bécsbl írja

:

,Domane ad otto . . . questa S. Maesta andra ad faré la Diéta di

üngharia in Possonio, et stimasi sara, breve, sendo cosi di natura li

ünghari di espedirsi, et la maggior occupatione sara di far faré pro-

cessi contra Perin Petro et altri, che son függiti, quali öltre il tra-

dimento dello intendersi con Turchi , si vá dicendo , che havesser

insieme trattato di amazzar questa Maesta." És a velenczei pápai

Jnuntius november 16-án, Velenczébl, a pozsonyi országgylésrl

elenti : „Perin Péter . . . sara dichiarato traditore con li suoi de-

scendenti et complici, et squartato viv." Eredetije a nápolyi Parnese

levéltárban.

^) Báró Walpurg Bécsbl 1542. november 25-én Parnese bíbor-

noknak írja Perényi fell : „Ungari . . . lianno domandato, che Sua

Maesta lo facesse venive in Posonio e formarse il processo contra di

lui, in presentia de quelli de Regno ;
qual cosa non era da faré."

Bvebben ír e tárgyról Verallo casertai püspök és pápai nuntius

november 28-án Bécsbl : „Percbe li Ungari hanno facto grandissima

instantia ad Sua Maesta, che Perin Petro si iustificasse, et sel me-
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A reudek uiegu^ugudLuk. Én midn nuvember 23-áu

végzéseiket u királynak bemutatták, ') — ki e hó 19-én fényes

kísérettel, melyhez a pápai nuntius és más külföldi követek

csatlakoztak, másod ízben jött Pozsonyba "') — szónokuk a

legteljesebb hódolat és hála érzelmeit tolmácsolta. Magaszta-

lásokkal halmozta el a király atyai jóakaratát és áldozatkész

buzgalmát, melyet trónralépte óta tanúsított, hogy az egyenet-

lenségeket megszüntesse, az országot küls ellenségeinek táma-

dásai ellen megoltalmazza, és régi épségébe visszahelyezze. Külö-

nös elismeréssel szól a király elhatározásáról, hogy nem csüg-

gedve az utolsó hadjárat szerencsétlen kimenetele után, újra a

német birodalomba és örökös tartományaiba utazik, azok

fejedelmei- és rendéitl segélyt eszközlend. A magyar ren-

dek,— úgy mond— fejedelmük példáján fellelkesülve, maguk
is mindent megtettek, hogy vele, seik vére által szerzett ha-

zájuk és szabadságuk megmentésében, közremködjenek. Errl

tanúskodnak végzéseik, melyeknek megersítéséért esedeznek.

„Legyen felséged meggyzdve, — így fejezte be szónoklatát

— és gyzze meg a római szent birodalom s a kereszténység

egyéb fejedelmeit, hogy magyarországi hü alattvalói, bár szá-

mos veszélyek által környezvék, bár erik megfogytak, st

ritttva esser condennato overo absoluto, si facesse, peroselli e fatto in-

t«ndere in nelCastellodi Cittanuova, dove ata, se le basta quindici giomi

ad iustificar le cose sue, che sark espedito, et quando che non, che

8Í soprassederk álla ritornata di Sua Maestá. da Norinberga ; soprp

di che non ha dato .lucora resposta. luipero non credo, si pótra

espedire in cosi poco tempó innanzi, che Sua Maestk vada ala Diéta.

Questa instantia si fa cosi cxactamonte dalli Unghari, perche dico-

no, che Sna Maestk, cinque anni fa, tiene nel castello di Inspnick

un altro nobile Ungaro, senza esser ne condennato ne assoluto, di

che possono tutti lí nobili haver timore, non li intravonga, dese-

gnando forte Sua Maestíi debílitar quel Regno delli capi. Et questa

e la potissinia causa, che non sono comparsi molti delli piu princi*

pali álla Diéta." Eredetbe a nápolyi Famese levéltárban.

') E napról van keltezve a törvénykönyv. És a pápai nuntius

is íqa november 28-án : „Giovedi proximo passato (28) li Ungnri

absolverano la loro Dietii."

*) Báró Walpurg Bécsbl november 25-én írja : „In Vienna non

ho trovato la Maestá del Re, ne Mgr Verallo Nuntio, sono andati

álla Diéta üngaresca de Posonia."



1543. NOVEMBEKBEN. 119

Ügy szólván végkép kimerültek : mégis seik példájára , ers

lélekkel el vannak határozva, minden körülmények között,

mind végig felséged mellett maradni, és erejük fogytáig min-

dent megtenni, hogy magukti és a szomszéd népektl a vad

ellenség zsarnok igáját távol tartsák." ^)

A király sietett az országgylés végzéseit, melyek teljesen

kielégítették, megersíteni ; mire más nap, november 24-én

visszatért Bécsbe. ^) A rendek is, miután a nürnbergi biro-

dalmi gyléshez és a császárhoz segélytkér leveleket írtak, s

az utóbbi átnyujtásával Aclurno Jeromos egri prépostot Spa-

nyolországba küldöttek, ^) november végén szintén elégülten

távoztak.

Elégületlenek az országgylés végzéseivel csak a királyi

városok polgárai valának, kik, mint a nemesi birtokok után

áhítozók és több nemesek gyilkosai, bélyegeztettek meg. Siet-

tek is a királynak panaszaikat bemutatni, és t felkérni, adjon

nekik alkalmat, hogy magukat ama gyalázatos vád ellen iga-

zolhassák. *)

') A beszéd szövegét közli Kocachich. Vestigia. 661. 1.

^) Verallo pápai nuntius november 28-iki jelentésében írja

:

„Giovedi proximo passato li Ungari absolverano la lor diéta, dove

8Í concluse, quanto la Maiesta de Re domandava, et ancora rneglio,

perche Sua Maesta non domando cosa determinata. . . Di maniera che

havuta questa buona risolutione, il giorno seguente, che fu venere,

dappoi lo haver licentiati li oratori et molti della sua corte, Sua

Maesta parti verso Moravia."

^) Ezen levelek nem ismeretesek. Bírjuk V. Károlynak Barcelonában

1543. apríl 10-én, a nürnbergi birodalmi gylésnek 1543. apríl 20-án

kelt válaszát. Mindkettnek eredetije a budai kamarai levéltárban.

—

*) Bártfa, Eperjes, Kis-Szeben és Lcse városoknak, (1542.

végén) dátum nélküli felterjesztése a bécsi titkos levéltárban.
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XI.

Magyarországi részlegeK t^yíilósek 1542- és 1543-liaii.

I.

Az 1542-ik ev múrczius havában tartott beuzterczebáiiyai

országgylés végzéseinek foganatosítása, s különösen az er-

szakosan elfoglalt Jószágok visszabocsátása, élénk mozgalmat

keltett az ország minden részeiben. Mivel pedig a törvények

követelései több hatalnnis fúr magánérdekeivel összeütközésbe

jöttek, komoly nehézségek is merültek fel. Ezeknek megszün-

tetése és más ügyeknek elintézése végett, némely megyék rendéi

1542. tavaszán két gylést tartottak : 1542. május 18-án (hto-

don és június 4-én Egerben, Mindenkettot Pcrényi "Péter fka-

pitány hívta össze. Végzéseiket, sajnos, nem ismerjük. ')

II.

I. Ferdinánd királynak és János király özvegyének biz-

tosai 1541. deczember 29-én Gyalun szerzdést írtak alá,

melyben megállapíttatott , hogy a János király által bírt

országrész, a nagyváradi békekötés értelmében, Ferdinándnak

átadatik.

Azonban Fráter György , ki leginkább elmozdította

volt e szerzdés létrejöttét, csakhamar visszatért ismét ko-

') Perényi Pt%'rnek 1542. iiii^us 0-ón Szcpes megyéhez intéatott

nit'ghívólevflo az ónodi gyk-sru. — Ugyanannak 1.542. májuH 21 -én

Szepes megyéhez intézett meghívólevele az egri gylésre. — SzepeH

megyének az egri gylésre küldött követei részére adott megbízó-

levele. Az elbbi kettnek eredetije, az utolsónak fogalmazata Sze-

pes megye levéltárában.
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rabbi politikájához, mely szerint mind Ferdinánddal, mind a

portával fenn akarta tartani a j viszonyt, s a török hódítás

veszélyeit színlelt hódolás és adófizetés által igyekezett elhárí-

tani, mindaddig, míg Ferdinánd képes lesz oly hadert ve-

zetni az országba, mely annak megvédelmezésére elégséges.

Hogy ezen politikájának a rendeket megnyerje, 1542

augusztus közepén Nagyváradra gyíilést hirdetett. Nyolcz me-

gye : Arad, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Küls-S^olnoh

Temes és Zaránd nemessége gylt egybe.

Fráter György elterjesztésének lényeges pontja az volt

hogy a török adó megfizetésére és Kassa megersítésére adót

kért megszavaztatni. Azonban a rendek nem helyeselték ma-

gatartását ; meg nem tudtak megbarátkozni azon gondolattal,

hogy a töröknek, ki ellen seik annyiszor diadal masan harczol-

tak, adófizetivé váljanak ; még nem mondottak le a remény-

rl, hogy Ferdinándnál védelmet találhatnak.

Ennek folytán a kívánt adót megtagadták, kijelentet-

ték, hogy Ferdinándhoz kivannak csatlakozni, és hódolatuk

kifejezésére Somlyay Mihályt küldöttek követül a királyi ud-

varba. ^)

m.

A nyolcz megye rendéinek magatartása nagy hatást

gyakorolt Fráter Györgyre, hajlandóvá tette t szorosabban

csatlakozni Ferdinándhoz. És midn (1542.) szeptember havá-

ban a német birodalmi sereg Magyarország felmentésére meg-

érkezett, nem késett többé a maga, Izabella és az erdélyi ren-

dek nevében követeket küldeni az udvarba, kik által a gyalui

szerzdés oklevelét megküldötte, hódolatát tolmácsolta és szol-

gálatát ajánlotta.

') Egy 1542. szeptember 21-én Gyulafehérvárról a királyi ud-

varba küldött névtelen jelentésben olvassuk : „In congregacione

Varadiensi postulata fit contribucio a RegnicoUs, qui Thibiscum

accolunt, pro tributo Cesari pendendo, quod se negarunt daturosj

qui omnes fere adheserunt Serenissimo Dominó Romanorum Regié

Maiestati. . . . Peciit eciam Dominus Varadiensis subsidium ad con-

seruacionem Ciuitatis Cassouiensis, quod est illi omnino denegatum."

Eredetije a bécsi titkos levéltárban. — A nyolcz megye által Som-

lyay részére adott megbízólevél eredetije ugyanott.
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Ferdinánd örömmel fogadta Fráter György ajánlatait, es

siet«tt azokat igénybe venni. Midn november elsejére Po-

zsonyba országgylést hirdetett, felhívta öt, hogy ugyanakkor

a Tiszán túli megyék rendéit gyjtse maga köré, s bírja rá,

hogy a török ellen indítandó hadjárat költségeire adót szavaz-

zanak meg.

A püspök november 8-ára Xciyyváradra hirdette ki a

gylést. Azonban az urak közül csak Báthory András^ CMhj
Demeter és Lossonczy AiUal jelentek meg személyesen, im'g

némelyek követeket küldöttek. Az alsó nemesség csak három

megyébl jÖtt össze.

Fráter György mindazáltal megnyitotta a gylést. El-
terjeszté a király kínánatát, s azt hathatósan ajánlotta a ren-

dek íigyelmébe. És az alsó nemesség csakugyan hajlandónak

nyilatkozott az adót megszavazni.

Azonban a püspök a tanácskozások alatt azon meggy-
zdésre jutott, hogy a három megye által megajánlott adó-

b()l csak jelentéktelen pénzösszeg folynék be, mely a királynak

kevés hasznot hozna. £ miatt arra határozta el magát, hogy

a gylést deczember 11-re elnapolja, azon reményben, hogy

ezen határnapra a rendek teljes számban meg fognak jelenni.')

A király jóváhagyta ezen rendelkezését, és intette, hasson

oda, hogy az ú)ra megnyitandó gylés a pozsonyi országgy-

lés végzéseivel öszhangzó határozatokat hozzon. *)

IV.

Fráter György az 1543. deczember 11-ére elnapolt nagy-

váradi gylést csak 1543. január 6-án tartotta meg. ')

') Walpurg báró 1542. november 25-én Bécsbl Rómába jelenti:

„Hanno ancora li Ungari a uno medesimo torapo (t. i. a pozsonyi

orHzággy léssel) fatio an altra Diéta in Véredéin (sic); ma qnantu

intend con consenso del^e." (Kredetye a nápolyi állami levéltárban.)

— Fráter Györgynek 1542. november !»-én Ferdinánd királvhoz in-

tézett jelentése a bécsi titkos levéltárban.

') Ferdinánd kinily 1542. november 29-én NürnbtTgboi KnittT

Györgyhöz intézett válaszának eredeti fogalmazata ugyanott.

-^) Fráter György, 1542. deczember 27*én Feledi Eusstáchhos
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Arad, Bckés, Bihar, Csanád, Csongrád, Heves, Küls-

Szolnok, Temes és Zaránd megyék nemessége gylt egybe. ^)

A király Bornemissza Pál udvari titkárt küldötte bizto-

sul. Ez jauuár 7-én érkezett meg Nagyváradra. Más nap meg-

jelent a rendek körében, bemutatta megbízólevelét és átnyúj-

totta a két utolsó országgylésen alkotott törvénykönyveket

Mire eladta, mily buzgalommal és önfeláldozással igyekezett

a király Magyarország javát elmozdítani, s hogy ez irányban

megkezdett tevékenységét folytatni fogja, míg az ország bajai

teljesen orvosolva lesznek ; egyúttal felhívta a rendeket, hogy

az ország védelmére, adó megajánlása és személyes felkelés

által, k is mködjenek közre. ^)

A rendek hódolattal hallgatták meg a királyi biztos el-

terjesztését. Nem hiányoztak ugyan, kik a török elleni hadjá-

ratban való részvétet mindenek felett veszélyesnek hirdették,

és javasolták, hogy adófizetés által kell a töröktl kíméletet

és biztonságot vásárolni. Fráter György is ezekhez hajolt. De?

fleg Somlyay Mihály lelkes igyekezetei folytán, ^) a többség

ragaszkodott a múlt évben tartott nagyváradi gylés határo-

zatához, vonakodott Ferdinándtól s a magyar koronától elsza-

kadni.

Rövid tanácskozás után az egybegylt rendek kijelentet-

ték, hogy készek, ha a szükség követelni fogja, személyesen

összes jobbágyaikkal táborba szállani, és összes vagyonukat

feláldozni. Egyelre pedig minden jobbágytelekre másfél

forintnyi adót vetettek ki, míg maguk részérl, a besztercze-

intézett levelében írja : „Rogamus vestraiu dom., ut velit ad nos in

congregacionem ad f'estum Epiphaniarum domini venire Varadinum."
Eredetye ugyanott.

') A gylésnek, alább említend megbízólevelébl.

*) Bornemissza Pálnak 1543. február 18-án kelt jelentése. És a

váradi gylésnek Ferdinánd királyhoz küldött követe részére adott

utasítása. Mindkett a bécsi titkos levéltárban.

') A pozsonyi kamara 1543. márczius 7-én írja Ferdinándnak:
„Certe, ut nobis dicunt, nisi fuisset dictus Michael Somlyay, tota

illa, vei maior pars (az adóból). Imperátori Thurcarum fuisset pro-

missa." (Eredetije ugyanott.)
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bányai rendek példájára, vagyonuk e'rtékenek hatvanad-

részét ajánlották fel. *)

Azonban, tekintetbe véve országrészük veszélyes helyze-

tét, abban állapodtak meg, hogy a másfél forintnyi adó a török

császár adójának és az Izabella részére ajánlott segélynek

czíme alatt fog behajtatni. Attól tartottak, hogy azon esetre,

ha nyiltan kimondatnék, hogy az adót a magyar király javára

ajánlották meg, a török támadását s országrészük teljes elpusz-

tulását idéznék el, anélkül hogy ezzel a király ügyének bár-

mily szolgálatot tennének.

Mivel pedig valóban kötelességüknek ismerték gondos-

kodni az özvegy királynéról és elhunyt királyuk gyermekérl,

felkérték a királyt, engedje meg, hogy az adó egy része azok-

nak ellátására fordíttassék ; annál inkább, mert ha azokat

elhanyagolják, a török boszúját fogják magukra vonni.

Egyúttal figyelmeztették a királyt, parancsolja meg Frá-

ter Györgynek, mint kincstárnoknak, hogy az adót szigorúan

hajtsa be, és a királyi kamarának szolgáltassa át.

A rendek ezután saját érdekeikrl kívántak gondoskodni.

Mivel a távolság, a török veszély és nagy költség miatt igen

terhes lett volna, peres ügyeik elintézése végett, a Tisza vidé-

kérl Pozsonyba utazni: azon kérelemmel fordultak Ferdinánd

királyhoz, hogy bizza meg Fráter Györgyöt az ország ezen

') Bornemissza jelentésében íija: „Dederunt tale responsum,

quod volunt contribuere, ad defensionem Regni, de singulis colonis

eorum hungaricos florenos trés computantes, sexagesimaui, vígesimam et

duos florenos a rusticis ipsoruin solvere debent. (?) Ultrív hoc pollioiti

snnt in propria persona cum eoruni rusticis omnibus (si opus érit)

vonirc penes Maiestatem Vestnira ad belluin. Promiserunt etiam dare

aliis temporibus subsidia Vestre Maiestati, quociescumque fuerint per

Maiestatem Vestram requisiti , usque ad reliquias substanciaruni

oaruin," A jelentés azon része, mely a megívjánlott adókról szól.

nem eléggé világos. A gylésnek követe részére adott instructiója

errl így szól : „Delíberatum est, subsidium unius floreni presens ac

Hexagcsime medietatem aliquatenus augeri." A titkos függelék pedig

:

„Subsidium floreni unius et denariorum quinquaginta." És I'eieyi

Albi-t't 1548. május 14-én íija Ferdinándnak: „Oblati fuerunt Maie-

sUti Vestre in Conventu Waradiensi, defensionis nomine, per Regni-

colas ex singulis colonis singuli contum denarii et quinquaginta."

A bécsi titkos levéltárban.
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részein az igazság kiszolgáltatásával. Továbbá felkérték, hogy

az erszakosan elfoglalt birtokok visszaadását a személynök

által mielbb eszközölje ; a fogságban tartott Dobó Ferenczet

részesítse kegyelmében ; a Homonnai György és Bidy Mihály

által épített várakat romboltassa le ; végre Serédi Gáspárt,

kit hatalmaskodásai miatt maguk között meg nem trhetnek,

ne ruházza fel többé a fkapitányi tiszttel.

A rendek végzéseik és kérelmeik benmtatása végett We-
seny Mihályt küldöttek a Nürnbergben tartózkodó királyhoz.^)

Ez a nagyváradi gylés áldozatkészségét elismeréssel fogad-

ván, az adó behajtására nézve tett rendkívüli intézkedéseket

jóváhagyta. Fráter Györgyöt nem hatalmazta fel ugyan az

ország ama részeiben, az igazság kiszolgáltatásával; de meg-

bízta az ország rendes bíráit, hogy egy vagy két alkalmas

bírót küldjenek oda, hogy ekként a rendek a Pozsonyba való

utazás terhétl fel legyenek mentve Végre kijelentette, hogy

Dobó és Serédi ügyében tekintettel leend közbenjárásukra. ^)

V.

Egy hónappal a nagyváradi gylés után, mieltt Weseny

Mihály a királyi válaszszal megjöhetett volna, 1543. február

11-én a nyolcz Tiszán túli megye nemessége, Fráter György

elnöklete alatt. Gyulán ujabb gylést tartott. Azonban ennek

jelleme lényegesen különbözött az elbbiétl.

A nagyváradi püspök az 1542-ik évi hadjárat szégyen-

teljes eredménye után, ismét oda irányozta igyekezetét, hogy

a szultánt hsége felöl meggyzze, boszúját magától és a

kormánya alatt álló országrésztl elhárítsa ; annál inkább,

mert biztos tudósításokat vett, hogy Szulejmán ezen évben

személyesen fog Magyarországba hadat vezetni.

Ezen hír hatása alatt a Gyulán egybegylt rendek is

készséggel léptek a Fráter György által kijelölt útra. Bár

') A Weseny részére kiállított megbízólevél eredetije , és We-
seny egy felterjesztésének egykorú másolata a bécsi titkos levéltár-

ban. —
^) Az apríl 3-án kelt k. leirat eredeti fogalmazata ugyanott.
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nem vonták vissza hódolati nyilatkozatukat, melyet Ferdi-

nándnak csak imént küldöttek, és nem mondották ki nyiltau,

liogy visszatérnek János Zsigmond hségére ; de végzéseikben

teljesen ignorálják a királyt, egészen függetleufll rendelkeznek

országrészük minden ügyeirl, végre Izabella és fia kiváló

gondoskodásuk és kegyeletük tárgyát képezi.

A kormányzás, igazságszolgáltatás és a pénzügyek keze-

lése Fráter György kezeibe összpontosíttatott.

Miután ugyanis a rendek meggyzdtek, hogy Izabella

királyné nem képes rendeleteinek a kell nyomatékot szerez-

ni, úgy az és fia, mint az ország érdekében, a zavarok elha-

talmasodásának meggátlása végett, elhatározták, hogy Fráter

György vezesse a kormányt, úgy azonban, hogy midn fontos

ügyek merülnek fel, az urak tanácsával járjon el, és szükség

esetében a királynét is értesítse.

Ugyancsak Fráter György elnöklete alatt törvényszék

szerveztetett , melyhez a hatalmaskodási perek a megyei tör-

vényszékektl fellebbeztessenek.

Az országos jövedelmek kezelésére nézve. Fráter György

felhívatott, hogy számadásait mutassa be. A kincstárnok ezen

kívánatnak, a mennyiben a múlt évekre vonatkozott, nem tett

ugyan eleget ; de indítványba hozta, hogy a gylés válaszszon,

az urak és nemesek rendébl, biztosokat, kik mellette tartóz-

kodjanak és a kincstár kezelésében részt vegyenek. Az indít-

vány elfogadtatott, oly hozzáadással, hogy a közjövedelmeket

egyedül az ország, a királyné és János Zsigmond szükségeire

szabadjon fordítani.

Az urak felhivattak, hogy az orszugus jüvfdeliucket ne

bitorolják, a letiirtózttitott jobbágyokat és birtokokat tör-

vényes uraiknak adják vissza, jobbágyaikat szokatlan szolgá-

latokra ne kényszerítsék, és mindennem erszakos tettektl

tartózkodjanak.

Egyébkint az alsó nemességnek a gylésen jelenlev

tagjai nem bízván ezen felhívás sikerében, határozottan kije-

lentették, hogy a további elnyomást nem fogják trni, és a

hatalmaskodó urak ellen, jogaik és szabadságaik védelmére,

egyesit ervel fognak fegyvert ragadni.

Ezen nyilatkozat nem tévesztette el hatását. A jelenlev
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urak siettek ket megnyugtatni és biztosítani, hogy ezentúl

az .ország törvényeit és jogait tiszteletben fogják tartani. Mi-

vel pedig Petrovics Péter temesi fispán, kinek zsarnok hatal-

ma legsúlyosabban nehezedett a nemességre és jobbágyokra,

távol volt, a gylés t külön felhívta, hogy az okozott károk-

ért nyújtson elégtételt, és jövre mások elnyomásától tarto'z-

kodjék.

Végre határoztatott, hogy azok, kik a gylés végzéseinek

nem engedelmeskednek, 100 forint birságban, s ha ezt meg-

fizetni vonakodnak, jószág- vagy épen f-vesztésben marusz-

taltassanak el. ^)

VI.

Báthory András szatmári fispán és Ferdinánd fkapi-

tánya 1543. apríl 8-ára Debreczenhe gylést hirdetett. ^) Mily

czélból, s mily eredményjiyel tartatott meg ezen gylés ? nem

határozhatjuk meg. Lehetséges, hogy Báthory, a gyulai gylés

végzéseivel szemben, Ferdinánd király érdekeit óhajtotta a

Tisza mellékén felkarolni.

VII.

Míg Fráter György 1543. tavaszán azon fáradozott, hogy

a közeled szultánt hsége iránt megnyugtassa. ^) Ferdinánd

király is szükségesnek látta, ezen válságos idpontban, kísér-

letet tenni, hogy a hatalmas fpapnak és a kormánya alatt

álló országrésznek közremködését a török elleni hadjáratra

kieszközölje.

') Constitucio dominorum et nobilium octo Comitatuum Regni

Hungarie, in comiciis ad dominicam Invocavit Gywle habitis, facta.

— (Egykorví másolata a bécsi titkos levéltárban.)

^) Verner György sárosi kapitány 1542. márczius 12-én Eper-

jesrl írja Ferdinándnak : „Dominus Andreas Bathori indixit congre-

gacionem ad oppidum Debreczen, pro ea, quae praeteriit, dominica

celebrandam, ac preter alios dominos ipsum quoque Dominum Seredi

rogauit, ut interesset, qui praetextu infirmitatum suarum se excusa-

uit." Eredetije a bécsi titkos levéltárban.

'') Ez ügyben, 1543. május végén, úgy látszik, gylést tartott.

A pozsonyi helytartótanács 1543. május 25-én. Ferdinándnak jelenti:

,,Affertur ad nos variis ex locis Rmum D. Fratrem Georgium propo-
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E végbl a Tiszán innen és túl fekv megyéknek június

29-re Debrecgenbe gylést hirdetett, és Fráter Györgyöt fel-

hívta, hogy ott személyesen jelenjék meg, és kivánatainak

teljesítése érdekében érvényesítse befolyását. ')

A király magyar tanácsosainak megkérdezése nélkiU

határozta el magát e lépésre. Azok siettek ugyan aggályaikat

és észrevételeiket tudomására hozni ; *) de nem voltak képesek

a gylés megtartását megakadályozni.

Mily megyék voltak a gylésen képviselve ? nem tudjuk.

Hasonlag arrl sem birunk tudomással, vájjon Fráter Gyöi^
részt vett-e annak tárgyalásaiban?

Ferdinánd Báthory Andrást rendelte biztosául , s egy

úttal azon országrész fkapitányává nevezte.

Báthory elöterjeszté az ország védelmére vonatkozó javas-

latait és bemutatá a beszterczebányai országgylés végzéseit,

melyeknek, és különösen az elfoglalt jószágok visszaadására

vonatkozóknak végrehajtása, beható tanácskozások tárgyát

képezte. A jelenlev rendek felkérték a királyt, hogy Bátho-

ryt a szükséges hadervel lássa el, kötelezvén magukat, hogy

valahányszor a fkapitány által felhívatnak, t teljeserejükbl

támogatni fogják. ')

saisse qaodam in loco, versus superiores partes, Conuentum habere

et iam pociores quosque dominos et nobiles literis et nuntiis solici-

tare, et allicere variis racionibus, ut ad certum diem et locum con-

ueniant, defen8Íonem, conseruivcionemque ipsorum ot patrie, tituluiu

proponens, de qua in Conuentu agere, statuereque cura íHíb decre-

uisset. . . Quorsus tendant huius consilia, haud aane explicanius."

(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.)

') Ferdinánd kinUynak 1548. június 2-án Prágából Fi«Ur

Györgyhöí intézett meghívólevele. Kredeti fogalmaxata ugyanott. —
*) A pozsonyi helytartótanács 1548. június 12-én kelt felter-

jesztésének eredetije ugyanott.

') A debreozeni gylésnek, alább említend, instructiója. És

egy aláírást s dátumot nélkülöz emlékiratban, — mely hihet-

leg Verner Györgytl származik — olvjissuk : „Dominus Andreas

Bathori in dicto conuentu Dobreczen8Í obtinuit a singulis comitati-

bus, qui ibidem nuntios suos habuerunt, literas assecuratoriaa, quod

sibi in exequendis dictis constitutionibus, quoties ad eos venerit aut

miserít, omni auxilio sünt futuri." A bécni titkos levéltíírban.
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Továbbá azon kérelemmel fordultak a királyhoz, hogy

peres ügyeik elintézése végett küldjön bírákat körükbe; és

Perényi Pétert bocsássa szabadon, ajánlkozván, hogy hségéért

kezességet vállalnak.

Határozataik bemutatása és hddolatuk tolmácsolása vé-

gett követeket küldöttek a királyhoz, ^) ki kegyelmes válasz

-

szál bocsátotta el azokat. ^)

VIII.

Midn (1543) június végén a debreczeni gylés meg-

tartatott, Szulejnián níár Magyarország területén állott, és

mintán több fontos ersséget megvívott, július 22-én Budára

érkezett.

Fráter Györgyöt— kinek hségében teljesen bízott— már

korábban felszólította volt, hogy az általa ajánlott adót küldje

meg, és a török sereget lássa el élelmi szerekkel. Azonban Mar-

tinuzzi, bár nem mulasztotta el a szultánt, követek és levelek

által, hddolatáról biztosítani, soká habozott ezt tényleges szol-

gálatok által bebizonyítani. De midn a szultán követeléseit

fenyeget hangon ismételte, nem hitte azokat többé mellz-

hetni, a nélkül, hogy magát és a kormánya alatt álló ország-

részt a legnagyobb veszélynek tegye ki.

E végbl a Tiszán túli megyék rendéit (1543.) augusz-

tus l-re Derecskére hívta meg, kijelentvén, hogy ezen gylés

megtartására Ferdinánd királytól felhatalmazást nyert ; ^)

jnelyet kikért ugyan, de be nem várt. *)

Az urakat és nemeseket a tárgyalandó kérdések fontossága

nagy számban vezette a kitíizött helyre. Ferdinánd buzgó hívei

') Instructio apud Sacram Regiam Majestatem, per Nunccios

dominorum Nobiliuni, qui congregacioni Debreczeniensi interfuerunt.

Egykorú másolata ugyanott.

^) A királyi válasz, dátum nélküli, fogalma zatának töredéke

ugyanott.
•') Ezt írják Báthory András, Balassa Imre és Serédi Gáspár

1543. augusztus 2.án Tokaiból Ferdinándnak. A levél eredetije a

bécsi titkos levéltárban.

*) Ez kitnik Fráter György 1543. augusztus 5-én, titkos

jegyekkel , Ferdinándhoz írt levelének ezen helyébl : „Cum ex-

pectacio mandati Maiestatis Vestre, ad instituenda comitia, de

Magyar Ovszággyfllések Tört. II. - "
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közi is többen megjelentek. A legelkelbbek : Báthory An-

drás, Bfmna Imre, Dráyffy Gáspár, Serédi Gáspár és Verner

György.

A tanácskozások tárgyát mindenek eltt azon kérdés

képezte : mikép menthetik meg területüket a török pusztítás-

és foglalástól ? Fráter György eladta, hogy a királytól utasí-

tást vett, miszerint a kormánya alatt álló országrészt és annak

lakóit bármily nwdon igyekezzék megvédeni ; e miatt javas-

latba hozza, hogy a gylés küldjön a szultánhoz követet

hogy hségüket hangsúlyozva, adót és ajándékokat Ígérve,

végre némi élelmi szereket nyújtva, biztosítsák maguk részére

kegyelmét. Egyúttal értésükre adta, hogy több megyében már

is elrendelte az élelmi szerek összegyjtését^ melyek Budára

szállítandók.

Ezen indítvány a rendek körében nem talált kedvez

fogadtatásra. Mivel azonban belátták, hogy ez az egyedüli

eszköz az ország egy nagy részét a teljes elpusztulástól meg-

óvni, elszánták magukat annak felhasználására. Mindazáltal

kimondották, hogy a hódolatot, melyet a töröknek bejelente-

nek, csak addig fogják színlelni, míg képesek lesznek ellenál-

lani. És midn a követet és levelet Budára útnak indították,

Dráyffy Gáspárt Ferdinándhoz bocsátották, hogy elhatározá-

sukat igazolja.

Továbbá tárgyalás alá vétetett Ferdinánd királynak

rendelete, melyben a rendek felhívattak, hogy augusztus 1-én

személyesen és jobbágyaik huszadrészével Nyitrára gyljenek.

E rendeletet késn vették, s mivel a török által minden felöl

körül voltak véve, végrehajtása nem volt lehetséges ; s így csak

azon általános nyilatkozatra szorítkoztak, hogy kész<»k, ha

kell, összes jobbágyaikkal is, táborba .szállani, és hazájukért

vérüket ontani.

Ugyanakkor megújították a Perényi Péter szabadon bo-

csátására és bírák küldésére vonatkozó kérelmeket, melyeket

a debreczeni gylésbl terjesztettek fel.

({iiibua Maifístas Vofltra prioribus Ht«rÍ8 ad me soripRorat, propter

nocí'88Ítat«Mii ronun urgentÍ8HÍiniiruni. lon^a admoduin «8«<> vidoretur,

Oomitia Doniínis Huii^arie lul oppidum I)ori'chk«», non lon^f ad Doh.

recKf'n, indixeram." Erodetye n^^yanott.
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Végre a jeleulevö rendek egymás között , érdekeik köl-

csönös biztosítása végett, szövetségre léptek. Megállapították,

hogy az urak és nemesek egymással szabadon érintkezhetnek

és közlekedhetnek ; hogy az erszakos tettek elkövetit, és

azokat, kik a gondjaikra bízott várakból gyáván vagy áruld

szándékkal távoznak, szigorúan fogják büntetni ; ha a körül-

mények által kényszeríttetnének lakhelyeiket elhagyni és me-

nekülni, a személy- és vagyonbiztonság megóvásáról közösen

fognak gondoskodni; végre, az urak és nemesek, vagy jobb-

ágyaik között netán keletkez egyenetlenségek megszünteté-

sét választott bírákra fogják bízni.

Mily állást foglalt el Ferdinánd a derecskéi gylés hatá-

rozataival szemben ? E kérdésre emlékeink nem válaszolnak.

A királynak azt tanácsolták hívei, hogy a szövetséget, melyet

Fráter György és a hatalmaskodó urak, veszélyes utógondo-

lattal, hoztak létre, ne ersítse meg. ') Vájjon követte-e ezen

tanácsot ? nem tudjuk.

IX.

Szulejmán, ki mint hadvezér és kormányzó egyaránt

kitnt, 1543. szeptember második felében, a meghódított

magyarországi terület rendéivel országgylést kivánt tartani,

s ez ügyben Fráter Györgygyei is tárgyalásokat kezdett. De

igyekezetei sikertelenek voltak. És a szultán még ugyan azon

hó végs napjaiban Budáról eltávozott s visszatért Konstanti-

nápolyba. ^)

') A derecskéi rendek DrágfFy részére adott utasítása ; az ál-

taluk létrehozott confoederátió szövege ; a török szultánhoz intézett

levelük; végre Verner Cfyörgy jelentése a derecskéi gylésrl, a

bécsi titkos levéltárban.

2) Orsini Gyula 1543. szeptember 29-én Pozsonyból a farnesi

bíbornoknak jelenti ; „II Re cerca a faré una diéta de Ongari, qui

et il Turco fa Faltra a Buda." tís ugyanazon napon ugyanonnan

De Medicis pápai biztosnak titkára jelenti, hogy a török visszavonult

„non havendo potuto venire in Diéta gli Ungari di la, maximé fra

Georgio." És ugyanaz másnap : „II Turcho se ne va alterato, per

non haver potuto tirare in diéta gl'Ongari, come se prometteua,

et in specie frate Georgio et altri, che stanno su Tarme." A nápolyi

állami levéltárban.

9*
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Ferdinánd 1543. szeptember közepén, végs erfeszítés-

sel, jelentékeny sereget gyjtött össze, s el volt határozva azt

személyesen Magyarországba, a török által megvívott helyek

visszafoglalására vezetni. ') Hogy a magyar rendeket közfel-

kelésre, jobbágyaik felfegyverzésére bírja, és a sereg élelme-

zése iránt a szükséges intézkedéseket megtegye, Pozsonyban

országgylést óhajtott tartani. ') Azonban ez nem volt lehet-

séges. Midn a szultán elvonulásának híre a királyi táborba

megérkezett, az idegen hadak vezérei kijelentették , hogy

visszatérnek hazájukba, s csak 10 ezer embert hagynak, két

hónap tartamára, az országban.

A király, ily körülmények között, október els nap-

jaiban a fpapokat és furakat maga köré gyjtötte Po-

jssonj/ba, s tanácsukat kérte ki az iránt: mit kelljen az

idegen hadak elvonulása esetében, az ország védelmére tenni ?

Az idegen parancsnokok elhatározása az egybegylt

frendekre kínos hatást gyakorolt. Ügy vélekedtek, hogy ha

azt valósítják, Magyarországnak és a szomszéd tartományok-

nak végromlását idézik el.

Ök maguk részérl biztosították a királyt, hogy minden

körülmények között készek, a trón, a keresztény hit és hazájuk

érdekében életüket és összes vagyonukat feláldozni. Nem ké-

telkedtek, hogy a távollev urak és nemesek, hasonló érzelmek

által lelkesítve, mihelyt értesülnek, hogy 6 felsége, személye-

sen táborba szállott, fejenként felkelnek az orsz^ védelmére

;

') Anna királyné Prágából 1543. szeptember 12-én felkéri a

magyar helytartótanácsot, hasson oda, hogy a király nr valósítsa

elhatározását, s ne tegye ki életét veszélynek. A levél eredetge az

nsztergorai káptalan magán levéltúrában.

') De Medicis pápai biztos 1543. szeptember 15-én Bécsbi a

Farneso bíbomoknak jelenti :- „Sua Maestk partira lunedi, che sa-

rannn li 17, per bnrca, tanto che a un tempó ci trovaremo a Po-

sonia, et li sara il Concilio delli Unghari, cioe quelli, che non son

ancor siibiugati del Turcho." És Orsini Oyula ir)43. szeptember 29-én

T'oenontflHjl ugyanannak : „11 Re cerca di fan- una Uietii d«' Ongari

etqui." Rred\)«' a nápolyi állami levéltárban.
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liÍ8Z áldozatkészségüknek féuyes jelét adták a múlt évbeu is,

midn Pest ostroma alkalmával oly nagy számban jelentek

meg, hogy az idegen vezérek és katonák bámulatát keltették

fel. Még nagyobb eredmény várható most, ha a király szemé-

lyesen áll élükre.

Igaz ugyan, hogy jelenleg a pozsonyi táborban kevés

magyarjelent meg, mit az idegen hadak távozásuk egyik okául

hoznak fel ; azonban ez azért történt, mert a király elbb

Nyitrát, majd Gyrt, végre Komáromot rendelte a magyar ha-

daknak gyülekezési helyül. Továbbá az idegen liadaka tél kö-

zeledésére utalnak ; de az még elég távol van, s nem is oly

zordon, hogy a hadak legalább két hónapot nem tölthetnének

Magyarországban, mely id alatt a hadjáratot sikeresen be

lehetne fejezni ; annál inkább, mert az elmúlt években is

többször szerencsés eredmény jutalmazta a téli hadjárato-

kat. A betegségektl sem lehet tartani , mert a pestis és

más ragályos nyavalyák az év ezen részében nem szoktak

dúlni.

A frendek egyúttal felhívták a király figyelmét azon

körülményre, hogy ha a nagy faradsággal és költséggel össze-

gyjtött idegen hadak most visszavonulnak, s a király is Po-

zsonynál megállapodik, ez a magyar rendek között határtalan

kétségbeesést fog elidézni; meg fog szilárdulni azon hit, hogy

tulajdonképen csak saját határaik védelmére helyeznek súlyt,

és Magyarország elpusztulásával s enyészetével semmit sem gon-

dolnak. Ugyanis a szultán visszavonulása után a veszély nem

tnt el; mert 10—12 ezer emberre lehet tenni a magyarországi

várakban elhelyezett örségek számát, míg Bosniában és Pozse-

gában 8—9000-nyi hadosztály áll készen. Nem lehet tehát ké-

telkedni, hogy a török, a télen át is, folytatandja foglalásait és

pusztításait. E miatt a királynak is gondoskodni kell az ország

védelmérl.

Áttérve a részletekre, javaslatba hozzák, hogy a király

Esztergom és Jászberény közelében építtessen erdöket, a

sági kolostort lássa el rséggel és lszerekkel, tegyen kísérle-

tet a kevéssé megersített Vácz visszavételére. A Dunán túl

Komárom, Visegrád, Gyr, Tata, Pápa, Veszprém, Sziget és

Debregezt (?) várakat jó állapotba kell helyezni. Mindezen
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várakuak rségekkel való ellátására 8—4000 lova8 és 8— 9000

gyalog igényeltetik.

Tótországra is ki kell terjesztenie Hgyelim't, annál inkább,

mert a török onnan szokott örökös tartományaiba nyomulni. A
megmaradt ersségekbe rségeket helyezzen, és a bánt, hadak

fogadására, kell pénzösszeggel lássa el.

Mindezen rségeket azonban nem két vagy három hónap

tartamára kell felfogadni, mint eddig szokás volt, hanem a

nagy hadjáratig. Buzgón kérik a királyt, hogy ezen régóta

kilátásba helyezett nagy hadjáratot mielbb, ha lehet, a jöv
év márczius havában indítsa meg; mert a részleges és ered-

ménytelen hadjáratok kimerítik az ország erejét, és elbizako-

dottá teszik a törököt.

Végre felkérik a királyt, hogy ne távozzék el az ország-

ból, mieltt annak védelme iránt a szükséges rendelkezéseket

megtette. ')

A király ezen elterjesztésekre adott válaszában, értesíté

az urakat, hogy a csehországi és ausztriai hadak vezéreit nem
volt képes határozatuk megmásítására bírni, s így maga is

kényszerítve látja magát a hadjárat tervérl egyelre lemon-

dani, s azt a jöv évre halasztani.

Esztergom vidékén várat építeni, és Váczot ostrom alá

venni, szintén kivihetlennek tartja ; mivel nem rendelkezik oly

hadervel, melyet ama vállalatok követelnek. Ellenben Ságot

megersíteni és Jászberényben ersséget építeni czélszerflnek

tartja, s kérdést intéz az urakhoz, mily számú rséggel kelljen

ezeket ellátni ? De egyúttal kiemeli, hogy a jászberényi ers-

ség építését a magyar rendeknek kellend elvállalni. A többi

Dunán inneni és túli erségeket könny lesz rségekkel ellát-

ni, mivel a 10,000-uyi csehországi had mellett, Ausztria

részérl 4000 lovas és 1000 martaiócz fog az országban ma-
radni.

A tótországi ersségekrl is szívesen gondoskodnék ; mi-

vel azonban ez erejét meghaladja, felhívja a rendeket, találja-

•) A királynak október 2-iki eltei^eBstése nem ismeretes. Az
uraknak október 4-ikén kelt válasza, s egy másik külön felterjesz-

tése, a bécsi titkos levéltárban.
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uak ök utat és módot, liogy azon ersségeket örséggel és a

bánt pénzzel ellássák. Ha ezt megteszik, nemcsak saját hazá-

juk javát mozdítják el, hanem áldozatkészségük által az ide-

gen nemzeteket is, példájuk követésére fogják lelkesíteni,

A király örökös tartományai rendéit fel fogja hívni, hogy
HZ említett 15000-nyi hadat nemcsak 2—3 hónap tartamára,

hanem a jöv évi hadjáratig hagyják Magyarországban , s

tegyék lehetvé, hogy a nagy hadjáratot márczius havában meg
lehessen indítani, E végbl a november 11-én Prágában tar-

tandó országgylésen személyesen készül megjelenni. És mi-

dn a magyar urakat felhívja, hogy oda követeket küldjenek,

inti ket, hogy távozásából merítsenek vigasztalást és reményt,

ne aggódjanak és ne essenek kétségbe, st igyekezzenek az

ország egyéb rendéit is megnyugtatni, ^)

A frendek élénk sajnálattal vették tudomásul, hogy az

idegen sereg csakugyan elhagyja az országot és a hadjárat

elhalasztatik ; de kijelentették, hogy megnyugodnak a király

intézkedéseiben. Az Esztergom mellett építend ersség és

Vácz ostroma tárgyában tett javaslataikat nem sürgették

tovább. St a jászberényi ersség építésének tervérl is

lemondottak, azon ürügy alatt, hogy azt csak jelentékeny

hader fedezete alatt lehetne keresztülvinni; de hihetleg

azért, mert a király az építés költségeit a magyar rendekre

hárította,

A sági ersségre nézve ajánlották, hogy oda 200 gyalog

és 300 lovas helyeztessék el. Továbbá felkérték a királyt,

hogy az egri várat vegye saját kezébe, s rendelje az egyik

magyar fkapitány székhelyévé, ki Nógrád és Buják vá-

rakról is gondoskodj éli. Hasonlag Surányt is , mint mely

Komárom és Esztergom közelében fekvésénél fogva nagy fon-

tossággal bir, örséggel kell ellátni.

A tótországi várakat illetleg kijelejitik , hogy bár

a király minden parancsainak készséggel hódolnak , azon

várak ellátása erejüket meghaladja, azt tehát nem vállal-

hatják magukra. Ugyanis az ország jövedelmei, zavarteljes

') Az október 6-án kelt királyi válaszirat eredeti fogalmazata

ugyanott.
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es háborús idkben tetemesen megtogjtak ; a slavdniai har-

minczad pedig, mely régebben a bánok fízete'sére szolgált,

most más czélokra fordíttatik. Csak egy mód vau a azükse'ges

költség elállítására : adót vetni ki az egész országra. De ezt

maguk, a többi rendek hozzájárulása nélkül, nem tehetik ; a

jelenlev urak birtokaiból csekély összeg folynék be, a távol-

lev rendek pedig nemcsak nem fizetnék meg a törvénytele-

nül kivetett adót, st felháborodásukban valószinúleg elpár-

tolnának a királytól. Ennek folytán javasolják, hogy a király

hívja össze, és pedig november 19-re Körmöczre, a nuujtjar

országgylést ; Ígérvén, hogy azon lesznek, miszerint a rendek

jelentékeny adót ajánljanak meg.

A frendek a csehországi gylésre sem voltak hajlandók

követeket küldeni ; ezt is a magyar országgylés jogkörébe

tartozónak ítélték. ')

') A Pozsonyban egybegylt ftipapok és urak 1543. október

Ü-ún kelt felterjesztése. Egykorú másolat ugyanott.
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XII.

A beszierczebáiiyai országgylés 1543. Novemberben.

Ferdinánd király, a magyar fpapok és furak tanácsá-

ra/) 1543. november 19-ve Bes^tercsehánydra országgylést

hirdetett. ')

Kik, és mily számban jöttek össze ? Ki járt el a királyi

biztos hivatalában? minderrl nincs tudomásunk. Fráter

György követet küldött a gylésre, a biharmegyei Pázmány

Pétert — a hasonnev nagy primás öregatyját — ki az alsó

nemesség körében magához ragadta a vezérszerepet. '^) Az

országgylés november 23-ái] nyittatott meg. *)

A királyi elterjesztések felhívták a rendeket, hogy

tekintve az ország válságos állapotát és a fenyeget veszélye-

ket, gondoskodjanak az egyetértés és összetartás megszilárdí-

tásáról , és véget vetve a soraikban uralkodó egyetlensé-

gekuek, egyesit ervel lépjenek fel az ország védelmére, a

közös ellenség leküzdésére.

A király visszapillantva az elmúlt évek eseményeire, el-

adta, mikép igyekezett az országnak bels békéjét a János

) L, fennebb 13ö. lapon.

^) Az 1543. október 24-ikén kelt meghívólevél egy példánya

Nagyszombat város levéltárában.

*) Werner György 1543. deczember 15-én Ferdinándhoz intézett

levelében, a beszterczebányai országgylésrl szólván, megjegyzi :

„Ejusdera monachi nuntium Petrum Pazman primas in eodem con-

ventu tenuisse, et per hoc neminem ausum fuisse aliquid liberius

loqui." Eredetije a bécsi titkos levéltárban.

*) Selmecz városának országgylési követei 1543. november

28-án jelentik küldiknek, hogy pénteken (november 23-án) korán

reggel „hat man der Kuniglich Maiestet instruction bey dem grossen

und kleinen adl verlessen." Eredetye Selmecz város levéltárában.
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királyijai kötött, egyesség, és küls biztonságát a török ellen

intézett hadjáratok alkalmával tett nagy erfeszítés által, meg-

állapítani. Hogy ez utóbbi igyekezetei nem vezettek ered-

ményre , s az ország jelentékeny területe a törököt uralja, e

miatt a felelsség nagy részben az ország rendéit terheli, kik

a szükséges áldozatokat meghozni elmulasztották. Egyébkint

el vanhatározva tavasz nyiltával újabb hadjáratot indítani meg,

melyhez örökös tartományai és a német birodalom közrem-

ködését igénybe veendi. Ezen czélra a rendek is ajánljanak

meg adót és hadakat, úgy szintén küldjenek Prágába a cseh

országgylésre követeket, kik t a segély kieszközlésében támo-

gassák, és esetleg a német birodalom gylésére is elkísérjék. ')

Legelbb az adó és hadak megajánlásának ügye tárgyal-

tatott. Mind a frendek mind az alsó nemesek hajlandók valá-

nak eleget tenni a királyi felhívásnak. De a hozandó áldozatok

mértékének meghatároziísa köri a törvényhozás két tényezje

összeütközésbe jött. Ugyanis a frendek minden jobbágyot

két forinttal kívánták megadóztatni , és száz jobbágytelek

után három huszárt egy évre ajánlani meg. Ellenben a megyei

követek sokalták az adót és kévéseitek a huszárok számát,

melyet 100 jobbágytelek után iiégy huszárban javasoltak meg-

állapíttatni.

A tárgyalások több napot töltöttek be.*) Végre compro-

missuni jött létre.

Ennek folytán az országgylés kijelentette, hogy, habár

a sok év óta folytatott háború terhe alatt a rendek kimerül-

tek ; nem haboznak az ország javára újabb áldozatokat hozni,

és lovashadak fogadására kcf forhUof ajánlani meg , melynek

fele a jöv (1544.) év január 25-éu, másik fele apríl 24-én fog

') A királyi elteijosziÚB Hzövegút nem ismerjük. Tiirtaliiiára

következtetnünk enged a rendek válasza, és a törvénykönyv el-

szava. Röviden crinti azt a selmeczi követek november 25-iki, idé-

zett jelentése.

*) Selmecz vjiros követei november 28-iki, idézett jelentésök-

ben ixják, hogy az országgylés ason napig semmit sem végezett.

Mennyi adót javasoltak a követek, nem mon(^ák ; csak általános-

ságban említik : „Wohin die Landsherm und sonderlich die Chamer-

rftt mit dem ansohnid woUen, do wil der gemeine adl nicbt hin."
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fizettetni. Ezen adó fizetéseti csak azon zsellérek mentettek

fel, kiknek vagyona hat forintnál kevesebb értékkel bír, és

mindazok, kiknek házát a törökök a folyó évben lángba borí-

tották.

A jobbágyok összeszámítása végett a királyi adókivetök

haladéktalanul ki fognak küldetni ; ezek egy úttal utasíttat-

tak, hogy számítsák ki : mily összeg várható minden megye

adójából, s hány lovast lehet abból eltartani?

Az adót a furak saját birtokaikon maguk, az alsó ne-

messég birtokain pedig a megye közönsége által választandó

adószedk fogják behajtani,

A furak a birtokaikból befolyó összegnek 20 7o-át az

ország és ö felsége szükségeinek fedezésére, a kir. kamarának

fogják átszolgáltatni; a fennmaradó 80-7o-ot hadak tartására

fordítandják. Ha valamely fúr az adót behajtaná, de nem

fordítaná a törvény által kijelölt czélokra, erre erszakos esz-

közökkel fog kényszeríttetni ; a jobbágyok semmi esetre sem

tartoznak az adót másod ízben megfizetni.

Az alsó nemesség jobbágyainak adóját minden megye

maga fogja kezelni ; akként, hogy a befolyó összegnek 20

"/o-át szintén a kamarának szolgáltatja át, 75 Vo-át a megyei

hadak ellátására, és 5 7o-át egyéb megyei szükségek fedezé-

sére fordítandja.

A plébánosok, kápolna- és oltárjavadalmak birtokosai ez

alkalommal is, egy évi jövedelmök tizedrészének lefizetésére,

az egy-telkes nemesek pedig, úgy szintén azon nem nemes

személyek is, kik nemesi birtokokat szereztek, minden cúria

után, egy forintnak fizetésére köteleztettek.

Ellenben a királyi- és bányavárosok, miután már koráb-

ban, a király felhívására bizonyos segélyösszeget fizettek és

hadakat is állítottak ki, ez alkalommal új terhektl megkí-

méltettek. ^)

Az országgylés továbbá a jöv évben indítandó hadjárat

czéljaira , száz jobbágy után hat huszár kiállítását szavazta

meg ; akként, hogy az ily módon létesítend hadsereg ellátá-

sának egy egész évi költségei két harmad részben a jobbágyok

') A IX., X., XIV.—XIX. és XXVI. czikkek.
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adójúból, egy harmad részben pedig az urak e's nemesek ált«l,

saját erszényükbl, fog fedeztetni.

Mind az urak, mind a megyék ii liuszarokat 1543. január

G-ikáig kiállítják, é.s a királyi kapitányok parancsnoksága alá

helyezvén, az ezek által kijelölend helyekre küldik.

Ezen kapitányoknak kötelességükké tétetett : katonáikat

minden kártételtl, az egyháziak és nemesek lakaiban való

megszállástól visszatartani, és a kihágások szerzit büntetéssel

sújtani. Fizetésökhez minden megye 100 forinttal tartozott

járulni.

Egyébkint a rendek elhatározták, hogy ha a király sze-

mélyesen táborba száll, az urak és nemesek fejenként fegyvert

fognak, és a megajánlott huszárokon felül, 100 jobbágy után

két huszárt és húsz puskás gyalogot állítanak ki ; az egy-

telkes nemesek pedig öt-öt cúria után egy lovast állíta-

nak ki.

Hasonlag készek)iek nyilatkoztak azon esetre is, ha a

török valamely várat ostrom alá venne, ennek felmentése, vagy

ha lij vár építéséhez fogna, ennek megakadályozása végett, a

kapitánynak felhívására, személyesen, és nagy veszély idején,

jobbágyaikkal együtt felkelni.

A rendek, midn áldozatkészségüknek ily fényes jelét

adták, viszont azon kérelemmel fordultak a királyhoz, hogy a

várakat lássa el elégséges örhadakkal ; és Mária királynéhoz,

hogy magyarországi birtokai után tartson is megfelel szánni

hadakat, az ország védelmére. ')

A királyi kívá)iatok teljesítése után, az országgylés tár-

gyalás alá vette a lefolyt zavarteljes idkben erszakosan

elfoglalt birtokok visszaadásának kérdését, mely a korábbi

országgylések ismételt megoldási kísérletei daczára, még
mindig a közbéke teljes megszilárdulásának akadálya gyanánt

szerepelt.

Az alsó nemesség, melyet a hatalmaskodó furak eddig

kijátszottak, most végre nagyobb határozottsággal lépett fel,

mint egyébkor. Szónokai szenvedélyes beszédeket tartottak,

melyeknek lényege az volt, hogy nem engedik magukat többé

') A VII., VIII., XI.—XIV., és XX.-XXV. cíikkek.



1548. NOVEMBERHEX. 141

lii igeretek által elámíttatni, hanem követeik, hogy az orszííg-

gylésen jelenlev urak rögtön adják vissza a kezeik között

létez jogtalannl bírt jószágokat. ^)

Ezt nem sikerült keresztülvinniök. Azonban törvény al-

kottatott, mely a fkapitányokat utasította, hogy azok ellen,

kik az ily törvénytelenül bírt jószágokat vonakodnak vissza-

bocsátani, fegyver hatalmával lépjenek fel, és szükség esetében

vegyék igénybe az urak és megyék hadait. A nemesek, kik ily

ellenszegül urak szolgalatjában állottak, köteleztettek azokat,

jószágvesztés terhe alatt, elhagyni. Egyébkint a törvényes bir-

tokosok felhatalmaztattak azok ellen, kik jószágaikat elfoglal-

ták volt, az okozott károkért, keresetet indítani. ^)

Mivel pedig némely urak az elmiílt években várakat építet-

tek, melyekbl az ország lakosait különbözképen zaklatták, a

fkapitányok megbízattak, hogy az. ily váraknak lerombolását

eszközöljék ; és kimondatott, hogy ezentúl senkinek se legyen

megengedve új várakat emelni. ^) Továbbá az ujonan. Önké-

nyesen felállított harminezadok és vámok eltörlésére vonat-

kozó régibb törvények is megújíttattak, és végrehajtásuk a

fkapitányokra bízatott. *)

Az egyházi rend némely tagjai azon panaszt terjesztették

az országgylés elé, hogy több fpap, káptalan és convent

tizedjövedelmeitl erszakosan megfosztatott, s ekként honvé-

delmi kötelességeinek teljesítésére képtelenné vált. A rendek

meghagyták a kapitányoknak, hogy az elidegenített tizedjöve-

delmek visszaadásáról gondoskodjanak. ^)

A hamis pénzverk, a korábbi országgylések szigorú

törvényei daczára , nem sznvén meg gonosz mesterségük

') Selmecz város országgylési követei idézett (1543. november

28-iki) jelentésükben írják : „Derhalben sich gemainer adl lenger

nicht will aíFen lassen, oder pay der naszn fren." És Kapy György

1543. deczember U-én Werner Györgynek írja: „Presens Diéta non

parva cum confusione est celebrata. . . . Nunc confessi suntbarones

et magnates, quod semper et ab inicio in perdicionem nobilitatis

laboraverunt." (Eredetije a bécsi titkos levéltárban.)

2) Az L—V. és XXV. czikkek.

«) A VI. czikk.

*) A XXVI. czikk.

'') A XXVIIl. czikk.
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folytatásával ; az országgylés indíttatva látta magát azoknak

megbüntetésére a király és a kapitányok figj'elmét felhívni. ')

Az ifiazmgszólgáítatáii érdekei szintén foglalkoztatták

az országgylést. A királyi helytartó és az ország többi ren-

des bírái felhívattak, hogy haladék nélkül kezdjék meg a hoz-

zájuk tartozó perek tárgyalását és lehetleg siettessék az Íté-

letek végrehajtását Mivel pedig az elmúlt években gyakran

megtörtént, hogy azon törvényes személyek, kik az ítéletek

végrehajtásában eljártak, az elmarasztalt fél által bántalmaz-

tattak, st meggyilkoltattak ; e miatt határoztatott, hogy az

ily merényletek szerzit a király vagy a helytartó a törvények

értelmében, büntesse meg ; a végrehajtásokban eljáró közegek

pedig a kapitányok különös védelme alá helyeztettek.

Az ország rendéi a Tiszán túli megyék azon kíván atát,

hogy a király azok területére külön bírákat rendeljen, pártol-

ták, s ajánlották, hogy a király az igazságszolgáltatást azon

megyékben bízza Máthory András fkapitányra, s rendeljen e

végbl melléje ülnököket és itél mestereket. *)

Továbbá a király felkéretett, ne engedjen udvari cancel-

lariája által, bárki érdekében, oly rendeleteket kiadatni, melyek

az ország törvényeivel ellenkeznek. "')

Végre kimondatott, hogy az 1542-ik évi beszterczebányai

és pozsonyi országgylések végzései, a mennyiben jelenleg

nem módosíttattak, továbbra is érvényeseknek tekintendk. *)

A rendek mindezen határozatokat törvényczikkek alak-

jában mutatták be a királynak, kikérve megersítését. •^)

Ellenben több egyel) ügyet kérelem alakjában terjesztet-

tek eléje.

Felkérték, hogy Perényi Pétert bocsássa szabadon : .i/

elhunyt Thurzó Elek országbíró özvegyét és gyermekeit vegye

pártfogása alá, és rendelkezzék, hogy végrendelete hajtassék

végre, úgy szintén az általa rizett országos pecsétek a királyi

') A XXVII. czikk.

«) A XXIX., XXX., XXXII., XXIIl. caikkek.

^) A XXXI. czikk.

«) A XXXIV. czikk.

») A törvénykönyv ki van adva törvényeink nyomtatásban nw^-

jolont gy^teményeiben.
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helytartónak adassanak át ; rendelje el, hogy Lipcse vára a

Lipcsei testvéreknek adassék át; a Vas megyére rótt közmun-

kák terhét könnyítse meg; eszközölje ki, hogy a Lengyelor-

szág- és Sziléziába vezet utak nyittassanak meg a közleke-

désnek ; bírja rá Vöröskö birtokosait, hogy Nagyszombat vá-

rosának az erdítményeire szükséges fát szolgáltassák ki ; ren-

delkezzék, hogy Feledi Eusztáchnak szolgáltassanak igazságot

;

Horváth János nógrádi várnagynak adományozzon bizonyos

jószágokat.

Végre több megye és magánosok panaszait a király figyel-

mébe ajánlják. Sáros, Zemplén, Ung és Abaúj megyék Kassa

városának ; Nógrád, Bars és Hont megyék fispánaiknak

Marraaros és Sáros megyék a huszti, illetleg a sárosi vár

parancsnokainak ; a leleszi convent Serédi Gáspárnak er-

szakos tettei miatt emeltek panaszt.

De legnagyobb fontossággal bír az, hogy az országgylés

— a mohácsi vész óta elször — Luther felekezetének terjesz-

kedése ellen felszólal, s annak kiirtására a királyt felhívja. ^)

Az országgylés, végzéseinekés kívánatainak bemutatása

végett, Kecliethy Márton veszprémi püspököt, Nyáry Ferenci

honti fispánt, Rakowssky György túróczi alispánt és Lipcsei

Jánost küldötte a királyhoz. Ezek egy úttal meg voltak bízva,

azon vádat, mintha az utolsó hadjárat sikertelenségének a

magyar nemzet lett volna oka, megczáfolni , és a királyt fel-

kérni, hogy a jöv évi hadjáratot ideje korán, legkésbb

márczius havában, indítsa meg, biztosítván t, hogy az ország

rendéi teljes erejükbl támogatni fogják. ^)

Ferdinánd a következ (1544,) év els napjaiban Prágá-

ban fogadta a küldöttséget. Nem késett az országgylés vég-

zéseit megersíteni, s csak egy pontra tett észrevételt. Ugyanis

') ,,Secta Liitherana extirpanda. Querele contra sectam Lutlie-

ranam." E rövid jegyzet áll az országgylés felteijesztésének kivo-

natában (magát a felterjesztést, sajnos, nem bírjuk.) A királyi hely-

tartó, a fpapok és furakkal még némely külön kérelmeket is

terjesztettek fel. Ezeknek kivonata a bécsi titkos levéltárban.

^) Az országgyíllésnok a kir. elterjesztésekre adott válasza

dátnni nélküli egykorú másolat, ugyanott.
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a törvénytelenül elfoglalt várak és jószágok visazábocsátását

illet végzés alól kivétetni óhajtotta azon jószágokat, melyeket

elzálogosított volt ; fentartván msigának, hogy ezek iránt,

a jog és igazság követelései szerint, akkor fog intézkedni

mikor személyesen Magyarországba j. Egyébkint kijelen-

tette, iiogy nehíízség nélkül fogja a végzések többi pontjait

végrehajtani. Viszont is megvárja a rendektl, hogy elvál-

lalt kötelezettségeiknek lelkiismeretesen feleljenek meg, líjólag

tannsított áldozatkészségükért elismerését fejezvén ki.

Azon kérelmükre, hogy a jöv évi hadjárat<>t raárczins

havában kezdje meg, Icitérlfy válaszol. Értésükre adja, hogy

örökös tartományainak rendéivel, a segély ügyében, már meg-

indította a tárgyalásokat, s mihelyt ezek be lesznek fejezve

Spejerbe fog sietni, hol a császár is megjelenik. Hemélli, hogy

mindkét gylés oly határozatokat fog hozni, melyek Magyar-

ország megmentését biztosítandják. Bizalommal nézzenek tehát

a jöv elé, és tegyenek meg mindent hazájuk oltalmára, mi

hatalmukban áll. ')

A rendek külön elterjesztett kérelmeire és panaszaira a

következleg válaszolt.

Thurzó Elek özvegyét és örököseit pártfogása alá fogja

venni.

Perényi Péter szabadon bocsátásáról „gondolkodni fog"

és a rendek közbenjárására „kegyelmesen tekintettel leend."

Lossonczy István nógrádi fispánnak meghagyta, hogy

az általa vagy tisztei által elkövetett sérelmekért nyújtson az

illetknek megfelel elégtételt ; ha pedig ezt tenni elmulasz-

taná, a királyi helytartó fog igazságot szóigáltatni.

Balassa Menyhértet fel fogja szólítani, hogy mint Hont

és Bars megyék fispánja a tiszti esküt tegye le, ha pedig nem
engedelmeskedik, hivatalától meg fogja fosztani, s azt olyan-

nak adományozandja, ki kész mindenkinek igazságot szolgál-

tatni.

Báthory András fkapitányt már korábban felhívta, hogy

a huszti vár parancsnokát a marmarosí nemesség elnyomásá-

• ') Az 1.144. jnnuár 2.')-(?n kelt királyi válanzirat eredeti fogai-

mazata ugyanott.
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tói es egyób erszakos tettektl tartsa vissza ; ez iránt újabb

rendeletet fog hozzá bocsátani.

Habár a Rába mentében építend védmüvek nagy fon-

tossággal bírnak, intézkedni fog, hogy Vas megye lakossága a

közmunkák tekintetében lehetleg megkíméltessék.

Miután Sáros vára a felvidék lakosságának oltalmazására

kiváló jelentség, kívánja, hogy Sáros megye közönsége

ajánljon meg némi adót, hogy a nevezett vár erdítése mie-

lbb befejeztetvén, további terheltetéstl meg legyen kímélve.

Sáros, Zemplén, Ung és Abaúj megyéknek Kassa város

hatósága ellen emelt panaszait Fráter Györgynek külön követ

által el fogja terjeszteni, s t felkérendi, hogy azok orvoslá-

sát eszközölje.

„Miután a keresztény hit csak egy lehet, s a szakadást

meg nem tri : gondoskodni kell, hogy Isten szavának hamis

hírnökei az Ür nyáj ától, mely a hízelg és kedves tanokat

hirdet pásztort könnyen követi, távol tartassanak. Emiatt

felsége helyesnek és üdvösnek tartja, hü alattvalóinak kérel-

mét meghallgatva, kapitányait utasítani, hogy a királyi hely-

tartó megkeresésére, (melynek azonban méltó okból és kell

alappal kell történni) a hamis tanok hirdeti ellen, kik az igaz

egyház szentségeit és rendeleteit megvetik, és Isten egyházá-

ban szakadást idéznek el, lépjenek fel."

A király meg fogja hagyni a Fuggereknek és ezek vörös-

ki tiszteinek , hogy erdikbl Nagyszombat városának az

erdítményeire szükséges fát, régi szokás szerint, szolgáltas-

sák ki.

A Komárom megyében lev hadak parancsnokainak már

elrendelte, hogy katonáikat a szegény nép elnyomásától és

fosztogatásától tartsák vissza, és az elkövetett kihágások tár-

gyában szolgáltassanak igazságot.

A király nehezteléssel értesült Seredi Gáspár merényle-

térl, mely szerint a leleszi prépostságot éjnek idején meg-

támadta, a prépostot elfogta, a templomot profanálta és egyéb

erszakos tetteket követett el. E miatt Serédit maga elé idézte,

s a törvények értelmében, kímélet nélkül fog ellene eljárni.

Mária királynét már megkereste az iránt, hogy Lipcse

várát a Lipcsei testvéreknek bocsássa vissza.

Magyar Orüzággylének Tört. 11. Ív
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Thurzó Elek özvegyét fel fogja .szólítani, hogy a kezei

között lev országos pecséteket szolgáltassa ki ; egy úttal in-

tézkedni fog, hogy az elhunyt országbíró által élte végs sza-

kában elintézett perek itélet-oklevelei azon pecsétekkel látas-

sanak el.

Már korábban elrendelte, hogy Thurzó Elek végrendeletét

a királyi helytartó és a tanácsosok január 25-én bontsák fel, s

azután végrehajtásáról intézkedjenek.

Hasonlag megparancsolta, hogy Feledi Eusztách pana-

szait az illet hatóságok vizsgálják meg és szolgáltassanak

neki igazságot.

Miután Seredi Gáspárnak a Sztropkó közelében emelt

vár építésére nem adott felhatalmazást, s az abból a szomszéd

nemeseket és jobbágyokat sokféleképen zaklatja; Báthory

András fkapitány által, a beszterczebányai törvények értel-

mében, ama várat le fogja romboltatni.

A királyi- és bányavárosok jogainak és szabadalmainak

tiszteletben tartásáról gondoskodni fog ; és nem fogja engedni,

hogy polgáraikat a helytartó vagy a kamara jövben letar-

tóztassa.

Lcse városának árulerakási jogát, melyet Késmárk va-

rosa ellenében per utján érvényesített, fen fogja tartani.

Azon pénzösszeg iránt, melyet Eperjes városának polgá-

rai a sóvári ersségre adtak, módot fog találni, hogy az

említett polgárok kielégíttessenek.

A lengyel királylyal tárgyalásokat folytat a határokon

lev eliárt utak megnyitása tárgyában ; és gondja lesz reá,

hogy i^ Boroszlóba és Teschenbe vezet utak szintén megnyit-

tassanak.

Horváth János nógrádi várnagyot azon jószágokkal,

melyeknek adományozásáért a rendek közbenjártak, már

megadományozta. ^)

Ugyanazon küldöttség, mely az országgylés végzéseinek

megersítését és Idvánatainak elintézését kieszközölte, egy

úttal megbízatatott a prágai országgylésen a török ellen nyiíj-

tandó s^ély megajánlása érdekében mködni; míg ugyanazon

') As 1544. január 12-én kelt leirat XVI. sKázadbeli miisolata

a Neuizeti Mi^eeum kéziratgyi\jieményében.
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czélból a német birodalom spejeri gylésére Kechethi, Bat-

thyányi Ferencz és Rakowszky küldettek, ^)

Ezek hívatva voltak eladni a magyarok által a török ellen

viselt hadjáratok történetét; kiemelni, mily áldozatokat hoztak

és mily roppant erfeszítéseket tettek, hogy hazájukat és a

kereszténységet megmentsék ; végre kinyilatkoztatni, hogy

azon esetre, ha a jöv évi hadjárat alkalmával ismét magukra

lesznek hagyatva, az önfentartás érdeke arra fogja ket kény-

szeríteni, hogy mieltt teljesen megsemmisülnek, az ellenség-

nek bármennyire kedveztlen békefeltételeit, st, ha kell, ural-

mát is elfogadják. ^)

A cseh- és morvaországi rendek némi hadakat, és Komá-

rom várának megersítésére 16,000 forintot ajánlottak meg.^)

A spejeri birodalmi gylés is szavazott meg segélyt. És

V. Károly császár Ígéretet tett, hogy a következ évben sze-

mélyesen fog, Magyarország felszabadítására, sereget vezetni/)

') Az utóbbiak neveit a résztikre adott utasításból, az elbbie-

két a részükre kiállított, 1542. deczember 2-án kelt megbízólevélbl

ismerjük. Az utóbbinak eredetije a bécsi titkos levéltárban. —
Egyébkint a január 25-iki királyi leiratból tudjuk, hogy Lipchei

helyett Bertholdi Márton Sáros megyei alispán volt a küldöttség tagja.

-) A Prágába küldött követek utasítása, melyet nem ismerünk,

kétségkívül azonos volt a spejeri birodalmi gylésre küldött követek

utasításával. Az utóbbinak egykorú másolata ugyanott.

') A prágai országgylés végzéseinek XVI. századbeli másolata

a Nemzeti Múzeum kéziratgyjteményében.

*) V. Károly 1544. május 7-én kelt, a beszterczebányai ország-

gylés levelére adott válasziratának eredeti fogalmazata a bécsi tit-

kos levéltárban.

10*
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XIII.

Magyarországi részleges gylések 1544- és 1545-ben.

1544-beii ismét meghiiísultak a magyar nemzet reményei,

melyeket a császár éa a német birodalom segélyígéreteihez

kapcsolt. Ez alatt a török kézre jutott várak rségei, ellenál-

lást nem találva, terjesztették foglalásaikat. A Duna mellékén

mind nagyobb tért foglalt a török uralom. ')

A Tiszán inneni vármegyék rendéi, ily körülmények között,

meggyzdtek, hogy ha terCiletllk védelmérl önmaguk nem

gondoskodtak, a török rabságot ki nem kerülik. Ezen veszély

elhárítása képezte az 1544. július 6-án Sajó- Seetif-Péteren

tartott gylés tanácskozásainak tárgyát.

Valószinleg Fráter György hívta össze a gylést. A

jelenlevk neveit csak csekély részben ismerjük. A nagyváradi

püspök körfll megjelentek : Balassa Imre és Zsigmond, Be-

bek Ferencz, Bidy Mihály, Dobó Ferencz, Drágffy Gáspár, a

Homonnai testvérek egyike, wingarthi Horwáth Gáspár és

Serédi Gáspár. *)

Ferdinánd király Peregi Alfjrrt pécsi prépostot , a pozso-

nyi kamara elnökét, küldötte a gylésre. Ez bemutatta V. Ká-

roly császárnak, 1544. május 7-én a magyarorszjígi rendekhez

intézett levelét, melyben határozott ígéretet tesz, hogy ji jöv
évben személyesen fog hatalmas sereget Magyarország felsza-

badítására vezetni.

Az összegylt rendek hálájukat fejezték ki az ígéretért,

') V. ö. Horrtfth Mihály. Magyarország Történehne. IV. 198. 1.

•) Ezoket említve találjuk a gylí^H végzéHeiben.
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és a királynak buzgalmáért, melyet a külsegély megszerzése

köri kifejtett. Mivel azonban az ország ezen részét megmen-

teni és a török támadások ellen megoltalmazni csak rögtöni

segély képes : felkérték a királyt, hogy a beszterczebányai

országgylésen kijelölt fkapitányt haladéktalanul küldje kö-

rükbe, ki a szükséges védelmi intézkedéseket megtegye, és egy

úttal a törvénytelenül elfoglalt jószágoknak visszaadását

eszközölje.

Továbbá lehetvé akarván tenni, hogy Eger vára, mely

az ország fels részeinek kulcsát képezi, megersíttessék és

védelmi állapotba helyeztessék : határoztatott, hogy az egri

püspökség összes tizedei, bárki élvezte azokat eddigelé, jövben

a királyi tisztek által a várra fordíttassanak.

Peregi Albert, a királyi biztos, kijelentette, hogy, bár

erre nézve utasítást és felhatalmazást nem nyert, remélli, mi-

szerint a király ezen végzést jóvá fogja hagyni.

A rendek továbbá megállapították, hogy a nemesek

jobbágyaikat felfegyverezve készen fogják tartani, hogy mi-

helyt a török számadás vagy ostrom híre érkezik, fejenként

megindulhassanak.

A királyhoz több kérelemmel fordultak. Kívánták, talál-

jon módot, hogy Losonczy István az általa elfoglalva tartott

idegen jószágokat törvényes birtokosaiknak adja vissza, és

sznjék meg a szomszéd nemeseket, jobbágyokat s keresked-

ket zsarolni ; hogy mindazok, kik az esztergomi érsek birto-

kait és tizedeit bitorolják, ezeket adják vissza; végre hirdessen

a Tiszán inneni s túli országrész úgy szintén Erdély rendéi-

nek gylést, melyen az ország védelmeirl tanácskozhassanak

és határozhassanak. ^)

Vájjon megersítette-e Ferdinánd ezen végzéseket ? arról

nincs tudomásunk.

II.

Fráter György nem várta be, míg a király, a sajó-szent-

péteri rendek kérelmére hajolva, a tiszamelléki országrész

') A gylés végzéseit, a Bártfa sz. k. város levéltárában lev

egykorú másolatból, közli Kovachich. Supplementum. III. 185—190. 11.
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védelmére fkapitányt és hatleröt küld. Miután ez késett, és a

török napról napra fenyegetbb magatartást foglalt el, a

veszély elhárítására ujolag megragadta a végs eszközt : adó-

fizetés által vásárolni a töröktl kíméletet.

1544. második felében Dehreceenhen gylést tattott,

hol indítványára több megye — kétség kivíil a Tiszán túlról

— a török adót megszavazta. *)

ra.

1545. június 7-én Fráter György ugyanezen czélból, a

török barátság megszilárdítása végett, ismét gylést hirdetett

Debreceenbe. *)

Ferdinánd hívei, értesülvén Fráter György szándékai

fell, mindent megtettek, hogy a gylés létrejöttét meggá-

tolják. Serédi Gáspár és Fels Lénárd fkapitányok felhívták a

nemességet, hogy a kihirdetett gylésen ne jelenjék meg. "')

Azonban igyekezeteik sikertelenek maradtak.

A gylés megtartatott. Kik jelentek meg? nem tudjuk.

A szultánnak fizetend adó tárgyában hozott múlt éri

határozat megersítettetett, és e czélra újabban minden job-

bágy után egy forint, mely június 24-én fizetend, szavazta-

tott meg. Határoztatott, hogy az adót, a szultánnak és a ba-

sáknak szánt ajándékokkal, követek fogják a portára vinni.

') Ezen gylésnek és érintett határozatíinak az 1545-ik évi

debreczeni gylés végzéseiben talajuk nyomát. „Comitatus, qui

anno snperiori Congregationi Debretzinensi interfuerunt, et censuni

Caesari reddere poUiciti sünt, nondum tamcn restituerunt, ad festum

Joannis Baptistáé ívlministrare teneantur." Kocachidt. Supplenientum.

III. 191. 1.

•) A gylés m^us 3l-re volt kihirdetve. Serédi Oáspár 1546.

ni^ius 12-én Regéozbl jelenti Ferdinándnak, hogy „Thesaurarius ad
octauani Penthecosses conventuin Debreczenii celebrandmn firniiter

indizerat." (Eredetye a bécsi titkos levéltárban.)

•) Pels Lénárd levelét neiu ismeijflk. Említést tesz ari..l .Strédi

Felahez, 1545. május 14-én írt levelében : „Redditae sünt nobis —
ngy mond — V. Sp. ct. M. Dominationis literae, quas ad Comitatus
scripsiti ne in Conventum particularem ingrederontur." (Eredetye a
bécsi titkos levéltárban.) Sfrédi Gáspárnak m^us H-én Szepes
megyéhez intézett levele, ezen megye levéltárában.
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Miudazáltal a rendek nem kívántak Ferdinándtól elsza-

kadni ; kimondották, hogy a rendes királyi jövedelmek t
illetik. Továbbá szintén egy forintot, mely karácsonykor fize-

tend, ajánlottak meg, a hatalmaskodó furak megfékezése

végett kiállítandó sereg költségeinek és egyéb közszükségle-

teknek fedezésére. A kereskedk, kiknek házuk nincs, köte-

leztettek áruczikkeik értékének századrészét fizetni adó

gyanánt.

Azon esetre, ha az egy forintnyi adóból kiállítandó sereg

elégtelennek mutatkoznék, az urak és nemesek jobbágyaik

felfegyverzésére utasíttattak.

A fkapitány és Fráter György felhatalmaztattak általá-

nos vagy részleges felkelést rendelni el. Az alispánok- és

szolgabíráknak pedig kötelességükké tétetett, évenkint kétszer,

a megyéjük területén lev lovasokat és gyalogokat össze-

hívni és felettük szemlét tartani ; az els ily szemle szeptem-

ber nyolezadikára határoztatott.

Az ország alsó részeiben az igazság kiszolgáltatásáról a

fkapitány fog gondoskodni.

A törvénytelenül bírt jószágok jogos birtokosaiknak rög-

tön adassanak vissza.

Perényi Péter, Török Bálint és Majláth István kiszaba-

dítása érdekében ujabb határozat hozatott.

A kereskedk köteleztettek, hogy lfegyvereket hozzanak

be, és oly áron, a mint k maguk vásárolják, bocsássák áruba.

Végre kimondatott, hogy senki se trjön meg birtokain

luteránusoJcat ; a kincstárnok és a fkapitány felhatalmaztat-

tak, hogy biztosokat rendeljenek, kik az ország törvényei

értelmében, a luteránusokat nyomozzák ki és fogják el. ^)

IV.

Ferdinánd királyt a Fráter György által összehívott gy-
lések méltán komoly aggodalmakkal töltötték el. Július 5-én

rendeletet bocsátott a pozsonyi helytartótanácshoz, melynek

') A debreczeni gylés végzéseit, a Bártfa város levéltárában

létez egykorú másolatból, közli Kovachich. Supplementum. III. 191.

—196. 11.
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kötelességévé tette, hogy jövben a részleges gylések tarbí-

sát akadályozza meg. ')

Mieltt a helytartótanács a királyi parancs végrehajta-

tására a kell intézkedéseket megtehette volna, 1545. július

1 5-én egy újabb részleges gylés tartatott Sajó-Szent- Péterenj

hol tizennégy megye : Abat0, Bars, Borsod, Gömör, Heves,

Hont, Liptó, Nógrád, Nyitra, Sáron, Sze/>es, Torna és Zemplén

nemessége volt képviselve.

Bebek Ferencz zsarnoki öniíenye és hatahmiskoda.'sai

által éveken át zaklatta az ország fels részeit. Most a királyi

helytartó és több fúr hadaikat, Balassa Zsigmond ós Meny-

hért vezetése alatt, Bebek ellen küldöttek. Hogy ezek minél

könnyebben és biztosabban járhassanak el feladatukban : a

nevezett megyék nemessége gyaloghad kiállíttísát határozta

el, e végbl minden jobbágyra 50 dénár adót vetett ki, ós fel-

hívta a Dunán túli megyék rendéit, hogy ugyanezen czélra

saját jobbágyaikat szintén adóztassák meg. ')

') A k. rendelet egykorú másolata a budai kamarai levéltilrban.

*) A 8^jó-8zent-pét«ri rendeknek a Dunán túli megyékhez inté-

zett levele. Egykorú másolata a budai m. k. kamarai levéltárban.
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XIV.

A nagyszombati országgylés 1545. Februárban.

V. Károly császárnak, 1544. május 7-én a magyarországi

rendekhez intézett levelében foglalt határozott ígérete, hogy a

következ év tavaszán saját és a német birodalom haderejét

személyesen fogja Magyarország felszabadítására vezetni, ^)

j reményt és vigaszt nyújtott a csügged lelkeknek.

E reményt nagy mértékben emelte azon körülmény, hogy

a császár, 1544. szeptember 18-án, I. Ferencz franczia király-

lyal békét kötött, s így a fakadály, a mely miatt eddig test-

vérének a török elleni háborúkban megfelel segélyt nem
nyújthatott, el vala hárítva.

Ferdinánd úgy hitte, hogy ily körülmények között aggo-

dalom nélkül jelenhetik meg a magyar rendek eltt, és hogy a

nagy hadjárat biztos kilátása a nemzet megingatott bizalmát

személye iránt, és hanyatló áldozatkészségét újra fel fogja

éleszteni.

E miatt 1544. november 24-én, a következ év (1545)

február 2-ára Nagyszombatba, .országgylést hirdetett, ígérvén,

hogy azt személyesen fogja megnyitni és vezetni.

Meghívólevelében eladta a jöv tavaszszal megvalósí-

tandó terveket, s figyelmeztette az ország rendéit, hogy miu-

tán a török elleni hadjárat els sorban hazájuk megmentésére

irányul, ill, hogy k, kik leginkább ki vannak téve a veszély-

nek, bátorságuk és áldozatkészségük által újítsák meg seik

fényes példáját, kik nem is hazájuk védelme, hanem határai-

nak kiterjesztése és a kereszténység biztonsága érdekében,

') A császári irat közölve van feljebb az 591. lapon.
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mindenkor készek voltak életüket és vagyonukat koczkáru

tenni *)

Ferdinánd több héttel elbb értesítette császári bátyját,

a magyar országgylés összehívására vojiatkozó szándékáról

;

és felkérte, hogy küldjön 6 is Nagyszombatba követet, ki

által, megújítván niájtisi levelében foglalt ígéretét, a jöv
hadjárat tárgyában terveit eloterjeszsze.

V. Károly sietett ugyan már november végén Weltwyck

Gellért császári tanácsost, az országgylésre küldött követét

útnak indítani ; -) azonban a jöv évi hadjáratra nézve tett

Ígéreteit egyáltalán nem volt hajlandó megújítani, st követét

utasította, hogy segély- Ígéreteit általános kifejezésekbe foglal-

va, oly nyilatkozatoktól, melyek küldjére határozott kötele-

zettségeket hárítanának, tartózkodjék. ")

Weltwyck deczember elején érkezett Bécsbe. Utasításának

tartalma Ferdinánd királyra lever hatást gyakorolt. Ugyanis

jól tudta, hogy a magyarokat csak a császár személyes vezetése

alatt megindítandó hadjárathoz kapcsolt remények tartották

vissza oly elhatározásoktól, melyeket a kétségbeesés sugalt: a

török uralom elismerésétl. E miatt felhívta a követet, hogy

„a világért se" tegyen említést arról, hogy a császár személyes

megjelenése kétséges ; st igyekezzék minden alkalmat, midn
a magyar urakkal érintkezik, felhasználni, hogy a császár sze-

mélyes megjelenése tekintetében, bizalmukat megszilárdítsa.

') A meghívólevél Kovachich-n&\. Vestigía. 664. 1.

*) A Weltwyck részére Brüsselben nov. 8-á.n kiállitott, a ma-

gyür rendekhez intézett császári niegbizólevelekböl több eredeti

példány és fogalmazat található a bécsi titkos levéltárban.

') A bécsi titkos Icvélttlrban Weltwyck részére kiállított kH
császári utasítás fogalniazata találtatik. Az egyik azt tartalmazza,

mily eladást kelljen a magynr orH/.ággylésen tartania. A másik

meghagyja a követnek, hogy tekintetbe veheti ugyan Ferdinánd

király észrevételeit, de oly módon, hogy utasításának lényeges tar-

talma ne szenvedjen módosítást, kíilönösen pedig tirra flgye][jen, „ne

in hunc proximum annnm promittat expeditionem oifensiuam in

Turchas, cui nos ipsi personaliter interfuturi simus, ant missuri ezer>

citum."
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Weltwyck mentegetdzött, s kiemelte, hogy ö köteles

magút utasításához tartani ; azonban Ferdinánd kijelentette,

hogy haladék nélkül lépéseket teend az utasítás megváltozta-

tásának kieszközlése végett. „Egy kétséges sz — monda —
elégséges arra, hogy a magyarok, kik az utols hadjárat sze-

rencsétlen vége után szinte kétségbe estek, s most végs
reménységüket a császár személyes megjelenéséhez kapcsolják,

tüstént fellázadjanak, és a törökkel egyességre lépjenek."

A magyar urak is, kiket Weltwyck Bécsben talált, akként

nyilatkoztak, hogy azon esetre, ha csak határozatlan biztatá-

sokat hoz, jobb lesz nem jelennie meg az országgylésen. ^)

Azonban V. Károly császár nem küldötte meg az öccse

által kért új utasítást, mert sem a í'ranczia királylyal létreho-

zott békét nem tartotta oly szilárdnak, sem a németországi val-

lási viszonyokat oly megnyugtatóknak, hogy egy nagy had-

járat megindítására kötelezettséget vállalhasson ; st Ferdi-

nándnak is tanácsolta, hogy igyekezzék a törökkel békét kötni,

s ekként a hadjáratot szükségtelenné tenni.

A király, lemondván a külsegély reményérl, nem habo-

zott bátyjának tanácsát követni. Az 1545-ik év els napjaiban

Adurno Jeromos egri prépostot a portára küldötte, azon titkos

') Weltwyck 1544. deczember 11-én Bécsbl írja V. Károlynak

:

„Sa maieste ayant veue le dernier article, ma prie, de ne le com-

muniquer aueque nul de ses conseillers, ni le plus intimes, et que

pour chose du monde ie ne laissase sortir de ma bouche parole dönt

Ion puiase prendre suspecon, que votre maieste ne viendroit pas

personalement ; et oultre ce me requist, que en communicquations

familiers ie voulsisse dire de la venue personale de votre maieste.

. . . Certes la moindre parole que ie me laissasse sortir hors de bouche,

que votre maieste ne viendroit en personne, suffiroit pour gaster les

affaires du roy et fairé revolter la Hungarie vers le Turc." És ja-

nuár 8-án : „Le roy ma repondu, quil attendt response de votre

maieste, par laquelle a espoir, que mon instrnction se changera, et

queme crainct laisser aller avecque cest mienne instruction a Tar-

nauia, de peur, que toutes deux les parties, tant celle de moyne,

que celle que est subject au roy, ne prennent quelque conseil en

dommaige des aíFaire de sou royaulme." Horváth M, Brüsseli Ok-

mánytár. II. 107. és 114. 11.
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megbízással, hogy a szultánt, bár adófizetés ígérete által is,

béke-ajánlatainak elfogadására bíija. ')

Ily elzmények után attól lehetett tartani, hogy a rendek

csalódása és elkeseredése a nagyszombati országgylésen ko-

moly zavarokat fog elidézni. A király tehát nem látta taná-

csosnak ott személyesen jelenni meg. És így az országgylés

vezetésének nehéz feladata Várday Fal esztergomi érsekre,

mint királyi helytartóra, háromlott. ')

A rendek késedelmesen gyülekeztek Nagyszombatba. Öt

nappal a kitzött határnap eltelte után csak néhány megyei

és városi követ volt együtt. *) Február 8-án érkeztek meg a

csáseár és a hiufyel király követei, *) több fpap, föi.r és szá-

mos megyei követ. Az ország nagyobb része — több mint har-

minczhároni megye — képviselve volt. ') Fráter György nem
jelent meg, de követet küldött maga helyett. ")

Várday Pál február 10-én nyitotta mecf a gylést. Be-

szédjében eladta, hogy a király, ösztönöztetve atyai érzelmei

által, melyeket Magyarország és h alattvalói iránt táplál,

elhaturozá : támogatva a császár, a birodalmi fejedelmek és

saját tartományainak rendéi által, Magyarország felszabadítá-

sára, támadó hadjáratot indítani. Megvárja tehát a rendektl.

') Az 1544. duczember 20-én Adumo részér kidolgozott királyi

ut^iBÍtda eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.

') Miután külön királyi biztosok kOldetésének sehol nyomát
nem tiilá\juk, kétségtelennek tarljuk, hogy Várday képviselte a ki-

rályt.

''') Guglinger Farkas, Rcinmann Pongráaz és Drachszler Lénárd,

a bányavárosok követei, jelentik ezt február 7-én küldiknek. (A

jelentés Selmecz város levéltárában.) A részükre 15i5. január 21-én

kiállított utasítás Körmöcz város levéltárában. — L. Iroaánjok.

lY. szám. A Soprony város követei részére adott utasítás, ezen város

levéltárában.

*) A lengyel követ nevét nem ismeijük. A bányavárosok köve-

tei február U-iki jelentésükben szólnak róla.

") A megjelent rendek számát és neveit nem ismerjük. — A
bányavárosok követeinek február l9-iki jelentésében olvassuk, hogy

33 megye követei vonakodtak az adót megszavazni.

•) Weltwyck február 22-én Nagyszombatból íija V. Károlynak :

„0 a en ioy ung commissaire dudict eaesque." Brüsseli Okmánytár.

125. 1.
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hogy a hadjárat sikerének elmozdítására k is mindent, mi

hatalmukban áll, megteendenek, minélfogva felhívja ket,

hogy ezen ügyet beható tanácskozás alá vegyék. ^)

A portára küldött követségrl nem tett említést ; a király

nem akarta a rendek tudomására hozni, míg egyúttal a béke-

alkudozások sikeres befejezését nem jelentheti.

Azonban, bár az udvar szoros titokban tartotta Adurno

küldetését, az országgylés megnyitásának napján Budáról és

Wormsból érkezett levelek meghozták annak hírét. Már azon

körülmény, hogy a király nem jelent meg személyesen az

országgylésen, élénk elégületlenséget szült. Most azonban,

tetpontját érte el a felháborodás. Szenvedélyes szózatok emel-

kedtek. A császár— mondották— mindekkoráig rútul rászedte

az országot, a most szintén esze ágában sincs megtartani azt,

mit Weltwyck által ígér ; és nincs más czélja, mint lehetvé

tenni, hogy a király ismét némi pénzösszeget csikarjon ki a

rendektl. Mások Fráter Györgyöt magasztalták, s t „nagy

embernek" nevezték."^) St némely túlzók nyíltan javasolták,

hogy legjobb lesz meghódolni a töröknek, végleg szakítani a

németekkel, s a Nagyszombatban lev németeket és cseheket

legyilkolni. ^)

') A megnyitóbeszéd szövege nem ismeretes ; röviden resumálja

a törvénykönyv elszava.

^) Weltwyck 'február 22-én tesz errl jelentést V. Károlynak.

Említi, hogy a portai követség híre a kihallgattatását megelz
napon érkezett Nagyszombatba. A bányavárosok követeinek február

11-iki levelébl tudjuk, hogy ezen napon hallgattatott ki.

'^) A bányavárosok követei február 11-iki levelükben csak rövi-

den írják: „Das einer ibér den andern geklagkt und gesrirn." (Sel-

mecz város levéltárában.) Részletesebben ír Weltwyelc február 22-iki

jelentésében. „Sire, a la diette des Hungarois iay trouve la plus

terrible contention, et ay entendu les plus licencieuses paroles, que

oncques de ma vie, et oultrages de toutes sortes . . . tant contre

vostre Majeste, que contre le roy des Romains. Disoient, que vostre

Majeste auoit change la facon de fairé et sa constance, et que sa-

uoit adonne aux costumes de son frere, chose indignes, et que les

aultres ambassadeurs di celle auoient eust trorape cest royaulme, et

penssient, que maintenant cestycy ne fairoit aultre chose, que pro-

mettre co que lempreur ne niaintiendroit pas, pour encheminor la

volunte du roy, que estoit pour tirer ung peu dargent. . . Lon par-



158 A NAOYSZOMKATI ORBZÁOOYl'h.liS

Ezek után Weltwyck helyzete igeii kellemetlenné lett, an-

nál inkább, mert a király magyar tanácsosai részérl sem szá-

míthatott támogatásra. Ezek Batthyányi Ferenczet küldöttek

hozzá, és figyelmeztették, mily nagy különbség van a császár

május 7-iki levele és a között, melyet a követ most hozott magá-

val, *) mivel ez az amabban foglalt ígéreteket mintegy vissza-

vonja. Weltwyck mentegetni igjekezett uralkodóját ; hangsií-

lyozta, hogy a rendeknek nincs joguk azon váddal lépni fel,

hogy a császár nem teljesítette igéretét ; ugyanis a császár

mindent megtett, hogy ígéretének teljesítése lehetvé váljék,

és májusi levelében tett ígéretéhez feltétel gyanánt csatolta aztt

hogy a német birodalom is megfelel segélyt nyújtson. Egyéb-

kínt értésükre adta, hogy a császárnak nincsenek a magyar

rendek irányában tartozásai^ és hogy igen sajátszer módja az

alkudozásnak, melyet a magyarok megkísérlenek, midn vá-

dakkal és szemrehányásokkal halmozzák el azt, kitl segélyt

akarnak kieszközölni. ')

Más nap (február 11-én) Weltwyck megjelent az ország-

gylés színe eltt és hosszú beszédben eladta küldjének

üzenetét.

A császár— ügy mond — a franczia királylyal folytatott

háború befejezése után Belgiumba ment, s mihelyt ezen ország

ügyeit elintézi, a wormsi birodalmi gylésre fog sietni, fleg

azért, hogy a Magyarország megmentésére indítandó hadjárat

tárgyában a németországi fejedelmekkel tanácskozzék. Miután

idközben megbetegedett, kényszerítve volt ugyan útját elna-

polni, de most már egészsége helyreállt, és csakhamar Wormsba

utazik.

A császár — folytatja — élénk fájdalommal értesült

Magyarország szomorú helyzetérl, szenvedéseirl és n veszé-

lyekrl, melyek fenyegetik. Fájdalmát növeli azon körül-

loit clerement, que le moine fra George eatoit ung grand homme.

. . . Aulcuns parloit de tuer les Alemans et Bohemoys, que sönt a

Tamavia. Síre, les aultres oboses ie ne confierois pas aux lettrea."

Brasseli Okmánytár. U. 119. és kk. 11.

') Ezen levél nem ismeretes.

*) Weltwyck idézett, február 22-iki jelentése, i. m. 121. 1.
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meny, hogy maga, keresztény és pogány ellenségei által igénybe

véve, nem volt képes oly mértékben lenni segítségére, mint óhaj-

tása volt. Mindazáltal megtette mindazt, mi hatalmában állott.

Ismételve felhívta a német birodalom tejedelmeit és az európai

hatalmakat, hogy erejüket a török ellen egyesítsék. A spejeri

birodalmi gylésen határozattá emeltette, hogy a következ

évben nagy hadjárat fog indíttatni, és késznek nyilatkozott

személyesen átvenni a fvezérletet. St békét kötvén a fran-

czia királylyal, ezt is rábírta, hogy a török ellen kiállítandó

hadsereghez 10,000 gyaloggal és 2400 nehéz fegyverzet

lovassal járuljon. Biztosan remélli, hogy a közelebb tartandó

wormsi birodalmi gylésen szintén siker fogja koronázni

igyekezeteit. E miatt buzdítja a magyar rendeket, ne csügged-

jenek, nézzenek bizalommal a jövbe, és mködjenek közre a

császárnak és az európai hatalmaknak Magyarország és a ke-

reszténység megmentésére irányzott törekvéseikben. ^)

Weltwyck után egy magyar úr kelt fel, ^) és félóráig tartó

beszédben a császári politika helytelenségét igyekezett kimu-

tatni. A franczia királylyal kötött békétl — úgy mond —
semmit sem reméli, a németek rósz politikája és ügyetlen

modora miatt ; az európai nemzetek egyesülésében sem bízik,

tudván, hogy mennyire eltérk érdekeik és sajátságaik. A
császár nagy hibát követett el, midn az Algír és Tunis elleni

hadjáratokra vállalkozott. Annak feltüntetésére, mily helyte-

lenül járnak el a szomszéd népek, midn Magyarországot

magára hagyják, példabeszédet hozott fel. Ez egy kiszáradt

fáról szól , melyet a szomszéd fák megvetettek és gúnyoltak
;

midn azonban meggyúlt, oly tüzet szíta fel, hogy egy óra

alatt valamennyi szomszédja is porrá égett

!

A császári követ rögtön válaszolt. Csudálkozását fejezte

ki a felett, hogy egy oly kitn férfiú így beszél ; mert köz-

tudomású dolog, hogy a különböz nemzetek kö-zött gyakran

') Weltwyck eladásának egykorú másolata a bécsi titkos levél-

tárban.

^) WelUvycJc február 22-iki jelentésében íqa : „En pleine table

de tous le seigneurs yl a este ung que ma tenu un propos dune de-

my heur." Úgy hiszem, nem csalódom, midn a „pleine table" alatt

aic országgylést értem.
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jöttek létre szövetséKek, melyek gyzelmeket vívtak ki és hó-

dításokat vittek véghez. Ily szövetweg létrehozásiíra épen a

császár van hívatva, és igyekezeteinek sikerét a i'ranczia ki-

rálylyal kíitíitt béke nagy mértékl)en megkíiniiyíti. Kiemelte,

hogy a császárnak egész életén át, minden vállalatában a ke-

reszténység java lebegett szemei eltt, Megemlíté, hogy Ma-

gyarországban ekkoráig egészen másként beszéltek a császár-

ról, mint most. Mindazáltal ígéri, hogy errl nem teend jelen-

tést a császárnak, nehogy fájdalmat okozzon neki, kinek jó-

akaratát és bn/galmát i)ántalmakkal jutalmazzák. Felkérte

a rendeket, hogy válasziratiikbiin nyilatkozzanak más modor-

ban, minthogy a császárt nem illethetnék súlyosabb bántalom-

mal, mintha szándékának szinteségében kételkednek. Hisz

neki a maga érdekében nem volt szüksége, aUg helyreállott

egészségét veszélyeztetve, Wormsba utazni; egyedül azon

buzgó gondoskodás vezeti oda, melyet Magyarország iránt

táplál. ')

Szavai nem maradtak hatás nélkül. És midn neliány

nap múlva a szenvedélyek lecsillapodtak, az országgylés hi-

vatalos válasza Weltwyck eladására higgadt és ildomos volt.

A rendek hálásan elismerik, hogy a császár, mióta trónját

elfoglalta, minden igyekezeteit a kereszténységjavára irányoz-

ta, s hogy fényes érdemei által, melyeket ez irányban szere-

zett, már is halhatatlan dicsséget vívott Id magának. Különö-

sen kiemelik azon szolgálatokat, melyeket hazájuknak, a török

ellen nyújtott segély és védelem által, tett; nem is kételkednek,

hogy ha nemes szándékait közbejött köriílmények meg nem

hiúsítják, Magyarországot és az egész kereszténységet a török

veszélytl teljesen megszabadította volna. Ennek bizonyíté-

kát látják abban, hogy midn a múlt évben a magyarországi

rendek követei által Budának és több fontos várnak elestérl

értesült, bár a franczia kirulylyal háborúban állott, Ígéretet tett,

hogy a következ évben a magyar nemzet megszabadítására

irányozandja egész figyelmét. Es meg vannak gyzdve, hogy

ha a császárt súlyos betegség nem tartja vissza, mindaz, a mi a

múlt évi spejeri birodalmi gylésen határoztatott, már is meg-

') Weltwyck idézett jelentésében, i. m. 122—4. 11.
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valósult volna. Miután pedig most értésükre adta, hogy

egészsége lielyreállván, a wormsi birodalmi gylésre siet, s ott

Magyarország érdekében buzgalommal fog mködni : ez által

„reményeiket csadálatosan megersítette." És csak arra kérik,

hogy mielbb iudítsa meg a hadjáratot; mert ha ezt megteszi,

a többi keresztény hatalmak is sietni fognak segély-hadaikat

Magyarországba küldeni. A magyar nemzet századokon át

hsi elszántsággal küzdött a török ellen, s annak támadásai-

tól megmentette Európa nyugati s déli országait. És bár az

ellenség túlnyomó hatalmának nem képes többé ellenállani

:

ha a császár ideje korán megjelenik, a szent háborúban haza-

szeretetét és csüggedetlen bátorságát méltó módon be fogja bi-

zonyítani. Ha ellenben a császár késik, s a török öt megelzve
a magyar nemzet fennmaradt részét is igája alá hajtja : e csa-

pás az egész keresztény világot fogja sújtani. ^)

Ezen él szóval adott válasz hangja- és tartalmával tel-

jesen öszhangzó volt a rendeknek V. Károlyhoz intézett

levele. ^)

Ugyanazon napon, midn Weltwyck eladását tartotta, a

lengyel követ is megjelent az ország rendéi eltt, és a tervezett

hadjáratra uralkodójának segélyét ajánlotta fel. ^)

Habár a császári követnek adott válasz a országgylés

megnyitásakor nyilatkozó felháborodás és elkeseredés lecsilla-

podását jelezi ; az elégületlenség nem sznt meg teljesen, és a

tanácskozmányok folyamára nagy befolyással volt. *)

A királyi helytartó mindenek eltt arra hívta fel a rende-

') A rendek válasza Kovachich M. Gy. kézirati munkájában.
(„A-uctarium ad Vestigia Comitiorum", a Magyar Nemzeti Múzeum
könyvtárában.) Sajnos, Kovachich elmulasztotta feljegyezni, honnan
másolta le azt.

^) A február 20-án kelt válaszirat eredetije a brüsseli állami

levéltárban. Közli Horváth Mihály. Brüsseli Okmánytár. II. 117—
120. 11.

•'') A lengyel követ ezen eladásáról röviden említést tesznek a

bányavárosok követei, február 11-iki jelentésükben.

*) A bányavárosok követei február 19-én írják : „Wir habén
Ewer Herrlichkeit, wie sich der Landtag mit Krieg und Hader an-

gefangen, tzwgeschriben. So hat balt hernach geuolget, das darin-

nen pay dem gemainen and grosen Hern Parthayen worden."

Magyar OrsziíggyiílÓKok Tört. U. 11
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ket, hogy a tavaszszal megindítandó hadjárat ezéljaira kato-

nai- és pénzsegélyt ajánljanak meg. Az országgylés ekkor két

pártra oszlott. Harminczhárom megye követei ers ellenzékké

tömörültek. Kinyilatkoztatták, hogy azon esetre, ha a király

személyesen megjelenik az országban, közfelkelést kell hir-

detni ; de adót nem ajánlanak meg. Ellenben a többi megyék

követei és a frendek készek voltak a király kívánatainak ele-

get tenni. A városi követek közAl a pozsonyiak és sopronyiak a

frendekhez csatlakoztak. A bányavárosok és a szepesi váro-

sok követei határozatlanul nyilatkoztak ; kijelentették, hogy

már is oly nagy számú hadakat kell tartaniok, miszerint nem

képesek újabb terheket vállalni magukra; „mindazáltal —
mondják, a rendek kérdésére válaszolva, — minthogy ö felsé-

gének hívei vagynnk, nem vonakodunk mindazt, a mi lehetsé-

ges, a ti kéréstekre és felsége parancsára, felsége érdeké-

ben megtenni."

A két párt tagjai szenvedélyes beszédekben védelmezték

álláspontjukat. A vita heve annyira emelkedett, hogy a fren-

dek a megyei követeket, kik az adt megtagadták, párti\tk-

nek bélyegezték. Ezek pedig, miután nem voltak képesek

javaslatukat elfogadtatni , az ülésterembl tüntetleg eltávoz-

tak, és egy iratot nyiíjtottak be, melyben kijelentették , hogy

az országgylés tárgyalásaiban többé nem fognak részt venni.

Midn ezen irat a következ ülésben felolvastatott, s

annak aláírásai között a bányavárosok és a szepesi városok is

elfordultak, Sibrik alországbíró kevesen megtámadta és párt-

ütéssel vádolta ezen városoknak követeit, kik azonban rögtön

kijelentettek, hogy városaikat, tudtuk és megegyezésük nél-

kül, jegyezték az ellenzéki rendek iratuk alá ; k egyik párthoz

sem csatlakoztak, és csak azon nyilatkozatra szorítko/fuk.

hogy i'ijabb terhek elvállalására képtelenek.

A frendek látván, hogy a hamiinczhárom megye köve-

teinek távozása az országgylés eredménytelen felbomlását

fogja maga után vonni; kísérletet tettek azok kiengesztelésére.')

') A bányavárosok követeinek február 19-iki jelentésében olva«-

Miik : „Der maist thail, das Í8t in die 33 Stuel habén khain an-

Hohnid gpben, axonder wenn Kh. Maiestet in das Land khuraen war-
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Csak hosszas alkudozások után sikerült a megyei követeket

rábírni, hogy az országgylésbe visszatérjenek, ^) és a vég-

helyek megersítésére és az azokban elhelyezett hadi népnek

fizetésére egy forintnyi addt szavazzanak meg. A frendek vi-

szont hozzájárultak az alsó nemesség azon kívánságához, hogy

a király és Mária királyné által bírt pénzverdék és harmincza-

dokbdl befolyó jövedelmek ugyanazon czélra fordíttassanak, és

ezeknek, vlgy szintén a megajánlott adónak kezelése ne a

királyi kamara, hanem az országgylés által, a frendek és

az alsó nemesség körébl , választandó egy-egy kincstartóra

bizassék. ^)

A kilátásba helyezett tavaszi hadjáratra a következ

ajánlatok tétettek. „A királyi felség mellett" minden fpap,
fúr, nemes és birtokos ember személyesen tartozik fegyvert

de, neben Ihrer Maiestet aufzusein sich erboten. Der ander thail

hat anschnid gebén woUen, und gesagt die 33 Stuel wern von deni

Kunig abgefallen. AufF solliche Spaltung hat man uns auch gefraget,

ob wier gebén wollen oder nit. üarauff' wir mit disen wortten lat-

tainisch geantwort, und hierinnen wol eines Salamons notturftig ge-

wesen : Graciosi domini, hanc supplicationem dominis exhibuimus,

et cum de dando subsidio sentenciam nostram regnicole quererent,

diximus, quod nos ad hanc supplicacionem dominis porrectam refer-

remus, et cum simus in faucibus hostium, et cogamur tot gentes

contra plagiarios intertenere, nobis non possibile esse aliis, vei ad

lóca subsidia dare; nihilominus cum simus fideles Regié Maiestatis

omnia possibilia vobis, et que nobis Sua Maiestas commiserit, penes

8uam Maiestatem facturos In dieser Spaltung hat man vil

unnutze tzayt vertzeret, und szein darnach etzlich tag die 33 Stuel

aufgestanden, und aus der Versammlung in tzorn gangén, welliches

jedermann autfs hechst erschrocken, wann gar ein klaines haufflein

dagepliben. Nun habén die obenbemelten 33 Stuel, on unser wissen

und willen, uns und die Zipser Stet tzwischen sich getriben, das ihr

hauffen desten gresser werden, und alszo die tzedel den Landtshern

ainghraicht." . . .

') A bányavárosok imént idézett jelentésében olvassuk : „Nach-

mals auff vil Handlung habén sich die Landtherrn bewilliget dem

iidl ein aidt tzu schweren, sy welten alles haltén, was man machci

und in den anschnid mitgraiften. (Ezen pont értelme nem egészen

világos.) Auff das erbieten der Landtherrn sein die parthayen wider

ains worden, und tzu der handlung griffen."

^) A törvénykönyv XL—XLIII. czikkei.

11*
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fogúi; kivétetnek a kúptalaubeliek, özvegyek, gyermekek,

aggastyának, betegek és azok, kik a kastélyok és viírak rizetére

otthon maradnak, de ezek is kötelesek maguk helyett egy fegy-

verest, a plébánosok és oltárjavadalmak birtokosai pedig tízen

együtt egy fegyverest küldeni a táborba; míg az osztatlan testvé-

rek közül csak egy köteles a felkelésben részt venni. A sze-

mélyes felkelés ezen kötelezettsége mellett, az ország összes

birtokosai, beleértve az özvegy királynét, a királyi és bánya-

városokat, minden tíz jobbágy után egy jól felfegyverezett

lovast tartoznak a táborba magukkal hozni, illetleg küldeni.

Végre a tizedjövedelmeket élvez egyháziak, úgy szintén a

sóbányák, harminczadok és egyéb királyi jövedelmek birtoká-

ban lev világiak, az ezekbl nyert jövedelem minden 100 fo-

rintja után öt lovast tartoznak kiállítani. A megyei hadak

vezére az alispán , vagy ha ez erre alkalmatlan, a megyei kö-

zönség által választandó kapitány. A hadi népek elláttísárl,

az élelmiszerek beszerzésérl gondoskodni minden megyében

az alispán, a megyei közönség által választandó 2—3 biztos

közremködésével, van hivatva. ')

Ezen pontok tárgyalása alkalmával a megyei követek sür-

gették, hogy a városi polgárok is vegyenek részt a közfrlkelés-

ben, oly módon, hogy tízen tartozzanak egy fegyverest állítani

ki. Azonban a városok követeinek erélyes ellenzése folytán

ezen javaslatot elejtették. *)

A többi ügyek iránt a törvényhozás két tényezje között

gyorsan és nehézség nélkül jött létre a megállapodás.

A közbéke és egyesség megszilárdítása végett határozta-

tott, hogy az 1542-ik évi beszterczebányai országgylés tör-

vényei által visszabocsáttatni rendolt jószágok a folyó év

márczius 8-ikáig tényleg adassanak át a törvényes birtosok-

nak ; azokat, kik ezt önkényt nem teszik meg, az országos

kapitányok erhatalonuual kényszerítsék ; a mennyiben pedig

erre a kapitányok elégséges ervel nem rendelkeznek, felhívá-

') Az V.-XXXI. czikkek.

') A bányavárosok követei február 19-iki jelentésükben igák :

hogy az alkotott végzésekben „uns Steten gar kain Beschwarnusz

aufgelegt, auch von 10 Burgern ein geraisigen, darauff sy hart ge-

standén, nit begert habén."
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svikra a nemesek tartozzanak mellettük felkelni; egyébkint a

törvényes birtokosok í'elhatalraaztattak idegen kezekben lev

birtokaikat, a kitzött határnap letelte után, önhatalmúlag

visszafoglalni. Az országos kapitányok, f- és alispánok uta-

síttattak, hogy a király vagy helytartója oly rendeleteinek,

melyek a visszabocsátandó jószágok tárgyában a besztercze-

bányai és pozsonyi országgylések törvényeivel ellenkeznek,

ne engedelmeskedjenek. Végre Mária királyné újra, sürgetö-

leg felhívatott, hogy a véglesi, lipcsei és dobranivai várakat

szintén bocsássa vissza a törvényes birtokosok kezeibe. ^)

Az igazság kiszolgáltatására vonatkozólag rendeltetett,

hogy a beszterczebányai (1542-iki) törvényekben kijelelt perek,

továbbá a leányági rokonoknak osztályrésze és a leányi ne-

gyedek iránt támadott perek tárgyalása végett az országos tör-

vényszék évenkint kétszer, sz. György és sz. Márton napján

üljön össze és 40 napon át tartson üléseket, melyekben az

ország rendes bírái, ezeknek helyettesei és itélömesterei, úgy
szintén legalább négy ülnök, az alsó nemesség soraiból, ve-

gyenek részt. Ezen törvénykezési idszakokon kivl is, a királyi

helytartó Ítéljen mind a fellebbezett perekben, mind az t
esetnek és a helytartósága idejében elkövetett újabb ersza-

koskodások és jószágelfoglalások pereiben. A tetten kapott

rablók, tolvajok, a köznép sanyargatói, a hamis pénzverk?

továbbá azok, kik az ország kapitányainak ellenszegül urak

szolgálatját azonnal el nem hagyják, a törvényekben megha-

tározott büntetéssel kímélet nélkül sújtassanak. Azok, kik a

lefolyt zavarteljes idkben birtokjogi okleveleiket elvesztették,

s ezt bebizonyítani képesek, e miatt hátrányt ne szenvedjenek.

Az itélömesterek az alperes kikiáltásától számítandó tíz nap

letelte eltt itéllevelet ki ne adjanak, ezen határid az ítélet

betiltására és a per folytatására szolgálván. ^)

A fispánok felhívatnak, hogy hivatali esküjöket haladék

nélkül tegyék le, különben hivatalukat veszítsék el. ^)

Zemplén és Ung megyék több részre lévén szakítva, azok-

') Az I.-ÍV., XXXII., XXXIII. és XLVI. czikkek.

2) A XXXIV.—XXXIX, XLIV., XLV. és LI. czikkek.

•>) Az LII. czikk.
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nnk egyesítése és a régi területi állapot viss/Hu'llítása rendel-

tetik. ')

Podmaniczky Jánost és Rafaelt az 1543-ik évi pozsonyi

országgylés, számos erszakoskodásaik miatt, és mert Ferdi-

nánd királynak meghódolni vonakodtak, htleneknek nyilat-

koztatta. Mivel azonban azóta a király hségére tértek, a

htlenség alól felmentetnek. *)

A királyi- és bányavárosok vámmentességének és egyéb

szabadalmainak fentartása újólag elrendeltetett. Mivel pedig

a bányavárosokban a bányák mvelésének költségei, a vizek

terjedése miatt, tetemesen megszaporodtak, a bányamvelés
felsegítése végett határoztatott, hogy a kamara jövben egy

márka ezüstöt 5^ 4 forinton váltson be ""')
; s ha a kamara erre rá

nem állana, a bányamunkásoknak a körmöczi kamarától való

függését meg fogják szüntetni. *)

Az ország rendéi, miként a megelz országgyléseken,

most is a királyhoz több kérelemmel fordultak, melyeknek csak

egy részét vették fel a törvénykönyvbe. Ezek a következk. Az
egri püspökség tizedeit és egyéb jövedelmeit szabadítsa ki azok

kezeibl, kik tényleg bírják. Szarvask várát rontassa le, és

jószágainak jövedelmeit az egri vár fentartására fordíttassa.

Perényi Pétert bocsássa szabadon. Likawa várát adja vissza

Pekry Lajosnak. *)

Ezen kivl egyéb kérelmeket is terjesztettek a király elé

8 azoknak teljesítéséért esedeztek. ")

Az országgylés törvényczikkei Ferdinánd királynak

Wormsban mutattattak be. ') Ez apríl 30-án adta ki válasz-

iratát.

') A XLVm. ozikk.

») A XLVII. czikk.

') A bányavárosok követei február 19-én azt írják, huy\ .1 n-

-

nieaség „ain mark Silber per fl. 6 tzu tzalen bewilligei." ügy látuzik

íi frendek szállították le ezen összeget 25 dénárral.

') A XLIX. és L. czikkek.

») Az LIU.-LVI. czikkek.

•) Az LVII. czikkben. — A törvénykönyv ki van .idva tör-

vényeink gyiyteményében.

^) V^on az országgylés követeket küldött-e Wormsba? Ar-

ról nincs tudomásunk.
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Köszönetét fejezte ki ugyan a rendeknek, az ország vé-

delmére tett ajánlataikért ; de végzéseik egy részétl „a Tiirályi

méltóság és a rendek szabadságának érdekében^' a megersítést

megtagadta.

Mindenek eltt azon czikkre nézve, mely az idegen ke-

zekre jutott jószágok törvényes birtokosait jószágaik vissza-

foglalására felhatalmazza, kijelenti, hogy nem tartja megen-

gedhetnek, miszerint az alattvalók önhatalmúlag erszakos

eszközöket alkalmazzanak jogaik érvényesítésére ; annál in-

kább, mert ez zavarok és veszélyes bonyodalmak kútforrástává

válnék, és Istentl nyert királyi hatalmának csorbításával jár-

na. Egyébkint azon lesz, hogy mindenki törvényes úton érvé-

nyesíthesse jogos igényeit.

Hasonlag a királyi méltóságra nézve sérelmesnek tekinti

azon végzést, mely a kapitányokat, a f- és alispánokat uta-

sítja, hogy a király bizonyos rendeleteinek ne engedelmesked-

jenek. rendeleteinek kibocsátásában mindig a törvényhez és

szokáshoz ragaszkodik, soha sem téveszti szem elöl az igazság

sugallatait és az ország szabadságát. Ha bárkinek oka van

panaszra, forduljon hozzá, ö a sérelmeket készséggel fogja

megszüntetni.

Nem szentesítheti azon határozatot sem, mely a királyi és

a Mária királyné által bírt pénzverdék és harminczadok jövedel-

meinek hovafordításáról intézkedik. A mi Mária királyné jö-

vedelmeit illeti, t ezektl, mivel jegybére fejében bírja, nem
lehet megfosztani. Egyébkint fel fogja kérni a királynét, hogy

az ország védelmére is hozzon áldozatot ; és nem kételkedik,

hogy ezt készséggel megteendi. A mi pedig a királyi jövedel-

meket illeti, (a király) eddig is minden jövedelmeit az ország

védelmére fordította ; ezentúl is úgy fog cselekedni.

A bányák szükségeirl és javításáról szintén egyedül a ki-

rályt illeti az intézkedés joga. Ez ügyben, egyetértleg Mária ki-

rálynéval, meg fogja mindazt tenni, mi szükségesnek mutatkozik.

Az elterjesztett kérelmekre nézve következleg vá-

laszolt.

Az egri püspökség tizedeinek és jövedelmeinek vissza-

szerzésén régóta fáradozik ; a fnehézséget az okozta, hogy a

vár és a püspökség javai Perényi Péter kezeiben vannak ; mi-
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helyt azokat visszaszer/i, gondja lesz a püspökség betölte'sére, es

arra is, hogy a tizedjövedelmek a vár feiitartására fordíttas-

sanak.

Perényi szabadonbocsátására vonatkozólag maga idején

tekintettel lesz a rendek közbenjárására.

A likawai vár visszabocaátása ügyében, a török ellen ter-

vezett hadjárat befejezése után, rendelkezni fog.

Végre bizalomra, kitartásra és buzgalomra inti a rende-

ket ; egyúttal biztosítja ket, hogy a császárral, ki a közelebbi

napokban érkezik Wormsba, késedelem nélkül fogja meg-

tenni a szükséges intézkedéseket, hogy a birodalmi rendekkel és

a többi keresztény hatalmakkal együtt Magyarország felsza-

badítására a hadjáratot mielbb meg lehessen indítani. ')

Azonban ezen Ígéretek nem mentek teljesedésbe.

A wormsi birodalmi gylés a vallásfelekezetek elkesere-

dett küzdelmeinek színhelyévé ln, s azoknak zajában a ma-

gyar nemzet segély-kiáltása hatás nélkiil hangzott el.

V. Károly császár, a vallási háború elestéjén, szintén

nem volt hajlandó hadait Magyarországba vezetni.

A hadjárat elmaradt. A császár és Ferdinánd király kö-

vetei Szulejmánnal más fél évi fegyverszünetet kötöttek.

') Kiadva a törvények gyjteményében. Eredetije a budai m.

kanvurai levéltárban.
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