
HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR. 

//-ik szám. 

Montecuccoli Raymond császári vezér és Zrínyi Miklós hor-
vát bán között az 1661-iki erdélyi hadjárat tárgyában folyt 

vita iratai. 

II. 

DATUM AD HAE RESPONSUM PER NICOLAUM ZRINIUM BAKUM 

CROATIAE. 

Optime Dux ! 
Cum itaque Te, totumque Exercitum Trimpho dignum esse existi-

mas, imo triumphas patiare quaeso, ut ego Romanae Consvetudinis memor 
et Licentiae, qua Militibus permittebatur ut triumplianti Duci, ea quae 
vellent, objicere posrent,1) Tibi aliqua possim onumerare. 

Ergo quinquaginta millia Turcarum repulisti, Principem Kemény 
restituisti ? nova Praesidia posuisti, Transylvaniam conservasti ? Pape ! 
magna liíec sunt, imo vero maxima; Sed saltem in ampullatis istis Ver-
bis liaec finitur Glória; Die mihi quid utilitatis habet ex Tua Expedi-
tione Hungaria ? die, reddisne Nobis integram Transylvaniam, quam 
corte integram aeeepisti ? redde Principem Kemény Transylvaniae, cui 
Fidem et Tutelam promisisti, redde Beatitudinem, Pacem et Abundan-
tiam, quam per tuum Exercitum, et Praesidia intro dueta expulisti et 
tunc triumplia et usurpa tibi tria illa Yerba: Veni, Vidi, Yici. Nos vero 
ultro Te Martern, Te Herculem, et liberum Patrem, Qualis odaratis 
Curru descendit ab Indis grato et lubenti Animo compellabimus; Sed 
eheu ! Nos fallimur, Tu philosopharis; atqui Philosoplii solo Sermone 
sunt Sapientes caeterum et rebus agendis Stultissimi; Dicis Actionem 

*) Svetonius in vita Csesaris. 



non dari in distans, utique profecto sí Tu instar Solis ex Coelo Terras cale-
facere non potes, proprius accedere debes, si jugulare Inimicum vis, non 
Stadiis ab illo procul esse debes, sed sicut Maurus ille Regulus Barthol. 
rogat de Bello Maurorum et Hispanorum, cuidam Hispano exprobranti, 
quod brerem Gladium heberet, respondit: uno saltem passu longiorem 
istum efficiam, ita Tu accedere parumper ad Inimicum debueras, si Gló-
riám ab illo reportare desiderasti. Augusto mense Te intrasse affirmas, 
utinam ex Nomine mensis Omen sumpsisses, sed Tu non solum Augisti 
Mensis oblitus, imo Augustissimi Tui Domini Ordinem pervertens, solius 
nominis (Cum nullás Actiones feceris) vana Gloria intumescis : non certe 
auguste, sed anguste famam Christiani nominis circumtulisti, nam 
magnanimus quidem Iter arripuisti, sed inglorie redux factus es, nec 
ire illuc debueras, si cum tanto Dispendio Famae Christiani Exercitus, 
nec evaginato Gladio redire debuisti. Turpe enim est Belliduci dicere: 
non putabam. Quid ergo fecisti ? Imposuisti in Fortalitia Germanum 
Militem, utique, sed si non imposuisses, credisne Turcas illico abaliena-
turas fuisse, mihi saltem per Exemplum argumentari piacebit, quod si 
alia Fortalicia Turcae in quibus Praesidia Tua non erant, intacta Transyl-
vanianis reliquerunt, nec quidem illa tria, si non praesidiata fuissent, 
occupaturos fuisse. 

In Militem Keményianum inveheris acerbissime, quod Calamita-
tibus attriti, timore panico confusi omnes fuerint; Credam hoc Tibi 
hbenter, sed si altius harum Calamitatum Originem deducere volueri-
mus, non in illos miseros Culpam redundari videbis, sed ab altiori fonté 
illa decurrunt, quando Deus permittit ut plectantur Achivi. Quaero nunc 
ex Te Dux inclyte quale pro tali timida Militia remedium adhiberi 
debeat ? Ego saltem sic credo, quod hic nodus, hic saltus sit > Egregii 
Ducis Yigor debet illis martiales spiritus infundere. Petrus Mathaei in 
vita Henrici IV. Regis Gallorum: Ulios Virtus debet adinstar Facis 
ardentis esse, quae centum alios absque sui Defectu illuminare potest, et 
talem Te ibi requirebam, saltem inin fallor probare illos debueras, ante-
quam tam temerarie de illis judicares sed cum illos nec alicubi in Actione 
videris, quomodo Tibi eredi desideras ? dicis illos multo pauciores fuisse, 
quam Turcas, imo fuerunt, sed videó quod Tu ex Arithmethica Bella 
geras, et pauciorem numerum infallibiliter majori cedere credis : Ast non 
talis olim fűit Epaminondas, audi quid suo Militi Hostium Multitudinem 
exaggeranti respondit (Plutarchus in Vita Principium): Ego vero Pauci-
tatem meorum suplebo. 

Quia vero per totum Panegyricum tuum celare non potuisti ódium, 
quod contra totam Nationem Hungaricam habes, multam Ignaviam de 



illa falsissime effutiendo. Ades dum Generose, si Cor liabes, unum aliquem 
ex Hungaris, aloquere, ut audiaris, et responsum habeas, relinque Natio-
nem, quae laudes suas in tutum recipit. 

Sed quid immerentes Hospites vexas Canis 
Ignavus, adversum Lupos, quin huc immanis 
Verte minas, et remorsurum pete. (Horatius.) 

Dicis non haberi in Hungaria Belliduces, imo nec Capitaneos, qui 
sanctiora Arcana Belli sciant, qui multorum Annorum habeant, Expe-
rientiam, qui denique Artem militarem perfecte calleant. Finge liaec tibi 
omnia concedi; At vero tibi nihil Glorias accederet, si alii inertes erunt 
et tu ignavus sis, certe harum rerum Comparatione, quas Tu praeterito 
Anno fecisti, nec Hungaria ne Hungarus quisquam vilescet; Quod enim 
Floridissimum Exercitum ad manus acceperis, et illum ad nihilum redi-
geris, quod plus Amicos quam inimicos vexaveris, quod toti Regno deplo-
rabilem Tui Memóriám reliqueris, quod tot centena millia Animarum 
in Captivitatem Turcarum abducta siccis Oculis et siccis Gladiis (Qui 
tamen ad Defensionem nostram ordinati fuerint.) aspexeris, quid minus 
exspectari potuit a Vilissimo quodam Carnido ? Equidem non inficiabor 
paucos nunc Hungaros esse, qui illám exactam Belli Scientiam habeant, 
quae pro uno magno Belliduce requireretur. Hoc tamen Te assecurare 
omnino volo, quod nullus Confiniarius in Hungaria Generalis sit, imo 
nec Capitaneus, qui hunc tiorentem Exercitum, quem Tu habebas tibi 
commissum, tam ignave perire permisisset, sed si omnino per eundum 
fuisset, saltem cum duplici ruina Inimici periisset. Non scimus equidem 
Hungari Artem Bellum procrastinandi, Inimicum impune grassari per-
mittendi, Amicis et Confoederatis non succurrendi, Pátriám magis quam 
Exercitum destruendi, Pecunias in Bello corradendi; Si ista sanctiora 
arcana Belli esse dicis, profecto nihil scimus. Sed nec haec olim sciverunt 
nostri Kinisi, Báthori, Hunyadi, illi tamen pro conservata Patria, pro 
liberata Christianitate, ejecto Ottomanno divi jacent. Et nos, qui Poste-
ritas illorum sumus, Laudes eorum nihil agendo non macularemus, nec 
Pátriám ignave amitteremus, si nobis, vei tantilla Pars agendi concede-
retur. Dico itaque, quod et si Disciplina militaris (Si quidem nostri culpa) 
ex Hungaria exularit, tamen restituere illám facillimo Negatio omnino 
mihi persvadeo, si aliquis Dux magnanimus Hungarico Exercitui prae-
figatur; Etenim nec Lucullus Romanus alicujus Experientiae fuit, ante-
quam applicaretur, sed immediate evasit, quam primum ad Exercitum 
venit, sic imus quisque bonorum Hungarorum, si non in illum praecla-
rissimum Belliducem sicut Alexander magnus fuit, evadere poterit, sal-



tem ad defendendam Pátriám suam, quae ipsi magis cordi est, quam 
cuiquam extraneo, aptus érit. 

Ne divagare quseso multum Errores Belli, qui per Rákoczium, per 
Keményium commissi sunt, enumerando, certum est enim illos suorum 
Errorum poenas luisse ; Ilii tarnen Amorem Patriae, Zelum Christianum, 
quem in Corde habebant, sangvinis efi'usione et morto ipsa luculenter 
contestati sunt, Tu vero magno Documento nobis ostendisti Frigidita-
tem tuam et Zelum Cbristianae Compassionis eo saltem Tempore non 
calefieri posse, quando vituli volaturi sunt. Rákoczium non tueor, ille 
per ambitionis Praecipitia in ultimam Desperationem devenit, ostentans 
illud Homericum esse verum : Jupiter, quem perdere vult dementat. Si 
tamen ipse Princeps ut praeceps fuerit eggregie adjutus fuisset, non illa 
Desperatione res Hungara imo Cbristiana nunc jaceret, nec Varadinum 
tot sanctorum Regum Sepulchrum et tanta Coronae nostrae Gloria sub 
Turcico Jugo gemeret, nec manes sanctissimorum Regum nostrorum 
ignominiosissimam Captivitatem paterentur. 

Ad Keményium quod altinet, illurn ne adjutum et restitutum esse 
dicis, cujus nunc Liberi et Uxor miserabilis luget, quem Transylvania 
simul cum omnibus Bonis Christianis amissum (et quidem per Te amis-
sum) plorat, sane si liaec Restitutio et auxilium est, nullus a Te umquam 
adjuvari petet; Dedisti ipsi duo millia militum Tuorum sed ad quid 
Exercitus totus tibi datus est; si opera tam paucorum efticere hoc Te 
sperabus; Tu tamen tuam Culpam Keményio attrib.iis, et omnes Hunga-
ros imbelles esse asseveras, sed si quidem ingrato Judice Causa nostra 
perit, contra tuam Judicium merito excipiemus ; Dicat autem Europa, si 
Ungaria ignava est, quae nullum Diem unquam videt absque Suorum 
Sanquinis efi'usione, nulla Familia est, quae aliquem ex suis non deploret, 
denique, quae a ducentis jam annis toti Potentiie Ottomanicae per se sola 
resistit, et qae unum Palmum Terrae nunquam sine Sanquine Turcis ces-
sit post nos sicut sub scuto Ajacio Diomedes, tota Christianitas latet et 
quod secure vivat, nobis imputare debet. 

Caeterum omnes Hungaros errare dicis, qui de tuis Actionibus 
nihil judicare sciunt; Ego autem me recordor aliquando legisse, quod 
plus sapit interdum Populus, quia tantum, quantum opus est, sapit, sal-
tem hoc certe cognoscere poterunt, quod ad ardentem Hungáriám Tu 
non Aquam, sed Oleum attulisti, pro scliola Auditoratus tui certe nihil 
Te excusabant, si quis spoliatam Hungáriám Iumentis, et sua Castra 
repleta fuisse considerabit. 

Ab Hungaris objici Tibi dicis, Bellum tibi ex alia parte fuisse 
gerendum et confligendum, ego credo, quod per hoc non peccant, quod 



meliora vota tuis Actionibus habeant, Tu quidem illa discutis, per soli-
tam fluxibilitatem Yulgi quae Semper aliud, quam fit, desiderat. Et pro-
fecto bene dicis, nam etsi ad aliam partém movisses Bellum, si et illinc 
taliter administrasses, tunc nec ibi Vota Hungarorum substitissent. 
Magnifice etiam de Pugna discurris, sed tantas difficultates et Circum-
spectiones annectis, quos si olim Belliduces et nostri Hungari semper 
observassent, nec Hungarium unquam obtinuissent, nec eam obtentam 
tanto tempore defendissent, sed posquam liaec arcana Scientiarum ratio 
nunquam pugnando intravit, amisimus tam magnam partém Hungáriáé. 

Te quidem incolumem Generalem ad feliciora tempóra reserva-
tu ii liabemus, proinde et tibi Respublica Gratias agere deberet instar 
Romanorum, qui Paulo Emilio efi'ugienti congratulati sunt,1) et tunc qui-
dem ita esse potest, quod Vir fugiens pugnabit iterum. Generalium 
Hatzfeld et Götz recordaris et2) laudes, quod pluries ipsis erat com-
missum, et data ordinatio antequam pugnassent; sed ego Tibi Glorio-
siora Exempla commemorabor, nec ullum Hungarorum tamen nominare 
volo : Aspice Gebhardum ab Ausperg qui gloriosissime in Croatiae Con-
finiis, licet infeliciter cum Turcis contíixit, et suam Animam Deo, 
Famam vero aeternae Memoriae Hungarorum consecravit; respice Mans-
foldios, Schvarczenbergios, Tieffenpachios, qui una cum et pro Hungaris 
pugnaverunt, et si etiam saltem unius Yeris Aves fuerint, aeternum tamen 
sui Nominis desiderium duraturum reliquernnt. 

Nos quidem nec tnam Celebritatem improbamus eteiiim Centum 
quinquaginta Milliaria percursa enarras, cui si bonum exitum adjunxisses 
et Inimicum debellasses Julio Te certe Caesari compararemus, qui Pliar-
nacem solo Niminis fulgore attrivit;3) Sed heus me! Secus tibi accidit, 
nam Tu postquam Inimicum attigisti, stas attomitus oblitus Officii tui 
et Expectationis, quam mundus de te conceperat, en non insulte quis-
piam attribuerit illud, quod de Yitellio olim scriptum erat: Tanta tor-
pedo invaserat Animum, utsi principem eum caeteri non nominassent, 
ipse oblivisceretur.4) 

Et haec sunt tua facta Invictissime Heros, sed tamen eventus ves-
trae fortissimae pugnaa quis fuit ? Hector abit violatus vulnere nullo, et 
propter liaec facta exspectas tibi gratias rependi ab Hungaris ; Redde, 
quod ipsis immeritissime detrahis, et ingratos illos nominas Avis Avium 

Titus Livius. 
2) Ecclesiasticus. 
3) Comment. Csesaris. 
4) Cornelius Tacitus. 



ingratissima.1) Scias porro, quod et illa omnia haberemus, que Tu ad 
obtensionem Victorias recenses, non tarnen a quopiam Tu deliberaveris, 
dum minimus Colonellus Germanus vei Italus in mundo superesset, 
namque memóriám, tuam immortalem effecisti. Non erit in memoria 
stulti similiter insipientis par obitus, memoriae dispar.") Sed nec mini-
mus Capitaneus Hungarorum. Tibi cessurus erit, dum non Calamis et in 
Academia, sed Gladiis et in Campo res geruntur. Denique quid verbis 
opus est, spectemur agendo. Dixi. 

Magyar fordításban : 

II. 

ZRÍNYI MIKLÓS HORVÁT BÁN FELELETE. 

Legjobb Vezér! 
Mivel te ezek szerint magadat és hadseregedet egyaránt dicsőítésre 

méltónak véled s dicsőíted is, engedd meg kérlek, megemlékezvén ama 
római szokásról és szabadságról, mely szerint a katonák a triumphator-
nak szemére vethették azt amit akartak,1) hogy egyet-mást én is elmond-
hassak neked. 

Tehát ötvenezer törököt visszaűztél és Keményt visszahelyezted ? 
új hadi erők által Erdélyt megvédted ? Atyánk! nagy dolgok ezek, sőt a 
legnagyobbak! De legalább e terjengő szavakban végződik is e dicsőség ? 
Mondd meg, mi haszna van Magyarországnak a te hadjáratodból ? Mondd, 
visszaadtad egész Erdélyt, melyet egészben vettél át ? Add vissza Erdély-
nek Keményt, kinek hűséget és védelmet ígértél; add vissza a boldog-
ságot, békét és bőséget, amit a te hadsereged és behozott segítséged által 
kiűztél, akkor diadalmaskodjál s használd e három szót: jöttem, láttam, 
győztem ! Mi pedig tégedet Marsnak, Herkulesnek, nagylelkű Atyának, 
a ki szekéren illatos Indiából száll le közénk, készségesen és örömmel 
nevezünk. 

De sajnos, mi csalatkozunk. Te bölcselkedel; de a bölcselkedők 
csak beszédben bölcsek, s ha tettre kerül a sor, akkor legegyügyűebbek. 
Azt mondod távolról nem fejthető ki ténykedés ; s valóban, ha te messzi-

Ex Metamorph. Ovidii. 
2) Ecclesiasticus. 
3) Svetonius in vita Csesaris. 



ró'l, miként a nap, nem tudod a földet fölhevíteni, közelebb kell jönnöd. 
Ha az ellenséget halálra keresed, nem egy futásnyi távolra kell tőle len-
ned, hanem mint ama Regulus Barthalomei mór beszéli, a mórok és 
spanyolok háborújában, valakinek, ki kardjának rövidségét becsmérelé, 
azt felelte: Legalább egy lépéssel hosszabbá teszem ezt! így neked is 
közeledned kellett volna az ellenség felé, ha rajta diadalt aratni vágytál. 
Azt mondod, augusztus hóban jöttél be, - bár e hónap (dicső) neve lett 
volna dicsőséged előjele, de te nemcsak e hónap nevéről feledkeztél meg, 
hanem dicsőséges Uralkodód rendeletét felforgatva, magának a névnek 
(mert tényt föl nem mutathatsz) dicsőségében fuvalkodol föl; kétségkívül 
nem dicsőén, hanem dicstelenül liurczolva meg a keresztény nép hírne-
vét. Mint nagylelkű léptél fel, de dicstelenül jöttél vissza, s jobb lett 
volna oda nem menned, ha a keresztény hadsereg hírnevének oly nagy 
kárával, kardodat hüvelyében pihentetve, — kellett visszajönnöd. 
Rút dolog, hogy hadvezér azt mondja : nem gondoltam. Mit tettél tehát ? 
Az erődöket német őrsereggel láttad el — kétségkívül — de ha nem lát-
tad volna el, váljon azt hiszed, hogy azokat a törökök mindjárt elfoglal-
ták volna ; én példával okadatollak. 

Ha a többi erődöket, melyekben nem voltak a te őrseregeid, érin-
tetlenül hagyták Erdélynek, azt a hármat sem foglalták volna el, ha 
mindjárt őrség nélkül maradnak is. Kemény hadserege ellen kelsz ki 
oly keserűen, hogy a vak bajtól megtörve, mintegy páni félelemben 
mindannyian meg voltak zavarodva ? Elhiszem szívesen ezt neked, ha-
nem, ha a bajok okát távolabbról akarjuk levezetni, azt fogod tapasz-
talni, hogy nem azon szerencsétlenek a hibásak, hanem azok (a bajok) 
távolabb forrásból erednek; mert «néha megengedi az Isten, hogy a gö-
rögök is megveressenek». Már most azt kérdezem tőled, te kitűnő had-
vezér, hogy az ily megfélemlített hadseregnél mi a segítség ? En leg-
alább azt vélem, hogy itt a nehézség; itt hathatós eszközt kell használni: 
kell hogy a kitünö hadvezér erélye harczi szellemet öntsön beléjök. 
Mathei Péter IV. Henrik franczia császár életéből beszéli, hogy annak 
erénye lobogó fáklya volt, mely száz mást megvilágít anélkül, hogy saját 
fényéből veszítene ; azt vártam, hogy ilyen légy te is ott s legalább is azt 
vélem, meg kellett volna próbálnod őket, mielőtt ily vakmerően ítélsz 
felőlük anélkül, hogy harczban láttad volna őket; mert különben mikép 
várhatod, hogy higyjenek neked ? Azt mondod, hogy sokkal kevesebben 
voltak, mint a törökök ; hanem én úgy látam, hogy a számtanból viselsz 
háborút, s úgy hiszed, hogy a kisebbség felett a többség csalhatatlanúl 
győz. De nem ilyen volt Epaminondas; halld mit mond az ellenség 



száma fölött szörnyűködő katonáinak (Plutarch a királyok életében): «Az 
enyéimnek kisebb számát pótolni magam fogom!» 

Mivel pedig egész dicsénekedben elrejteni nem tudtad a gyűlöle-
tet, melylyel az egész magyar nemzet iránt viseltetel, sok badarságot 
bőszülten s hamisan mondva róla: fordulj egyhez a nemzetből, ha oly 
nemes szived van, egyhez szólj, hogy az hallgasson meg és feleljen is 
neked, de hagyd békén a nemzetet, mely biztosan elnyeri dicséretét. 

Miért a méltatlan jövevényeket ugatod oh te 
Vad farkasokra rest kutya? 

Mért, ha lehet, rám neui fordítod üres csaholásid 
És engemet nein mardosol ? *) 

Azt mondod, hogy nincsenek Magyarországban jó hadvezérek, sőt 
jó kapitányok sem, kik a háború fontosabb titkaihoz értenének, nincs 
hosszú évek során szerzett tapasztalatuk, hogy a művészetben teljes jár-
tasak lennének. 

Képzeld, hogy mindezt megengedjük neked ; de vájjon dicsőség 
háramlik-e más tudatlanságából te rád, ha te sem vagy különb ? Azon 
dolgok elbírálásából, miket te mult évben végeztél sem Magyarországra, 
sem egyetlen magyarra gyalázat nem háramlik. Hogy egy viruló had-
sereget kaptál kezedhez, s hogy azt tönkre tetted, hogy többet zaklattad 
a jó barátokat, mint az ellenséget, hogy az egész országban siralmas hír-
nevet hagytál magad után, hogy száraz szemekkel és száraz kardokkal 
(amik pedig a mi védelmünkre voltak rendelve) el tudtad nézni, miként 
hurczoltatnak százezren török fogságra, — ennél rosszabb egy hitvány 
hóhértól sem lett volna várható. 

Nem tagadom, hogy kevés magyar érti a hadtudományt oly töké-
letesen, mint ez egy nagy hadvezértől megkívántatik ; de arról az egyről 
biztosítlak, hogy Magyarországban nincs oly végvárbeli tábornok, sőt 
kapitány sem, aki azt a derék hadsereget, amit te reád bíztak, oly tudat-
lanúl elhagyta volna veszni, vagy ha már veszni kellett, akkor az ellenség 
vesztével pusztul el. Mi magyarok, nem értjük azt a művészetet, hogy 
mikép kell a háborút elnapolni, hogyan kell az ellenség garázdálkodásait 
megtorlatlanúl elnézni, hogyan kell a barátot és szövetségest segély nél-
kül hagyni, hogyan kell a hont inkább pusztítani, mint az ellenséget, s 
hogyan kell a háborúban pénzt összeharácsolni: ha ezek a hadi tudomány 
szentebb titkai, mint te mondod, akkor valóban mi semmit sem tudunk. 

*) Horatius. Epodon. II. 6. 
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Nem értettek ehhez a haza megvédésében, a kereszténység felszabadítá-
sában és a török kiűzésében dicsőén elhalt Kinizsiek, Bátlioriak, Hu-
nyadiak sem. Mi, az ő utódaik, emiéköket semmittevés, vagy a haza 
gyáva elvesztésével soha nem szennyeznők be, ha bár mily csekély tevé-
kenységi tér adatnék nekünk. Azt mondom tehát, jóllehet a katonai 
fegyelem nálunk a szokásból kiment (ha ugyan a mi hibánkból ?) még 
is meg vagyok győződve, hogy az a legkönnyebben helyre állítható 
volna, ha a magyar hadsereg élére valamely derék hadvezér állíttatnék. 
Hisz a római Lucullus sem bírt tapasztalattal, mielőtt alkalmaztatott 
volna, s mihelyt a hadsereghez jött, szerzett magának tapasztalatot; így 
bárki is a jó magyarok közöl, ha nem is válnék oly kitűnő hadvezérré, 
mint Nagy Sándor, de hazájának védelmére, mit jobban szívén visel 
mint bármely idegen, alkalmas lesz. 

Kérlek, ne járj kerülő úton, oly sokszor felsorolva Rákóczy és 
Keménynek háborúban elkövetett tévedéseit, hisz elég bizonyos az, 
hogy ők megbűnhődtek tévedéseikért; de ők legalább honszerelmükről 
és keresztény buzgalmukról vérük ontásával, sőt a halállal magával is 
fényes tanúságot tettek, te pedig hatalmas bizonyítékot adtál ridegségedről 
s arról, hogy keresztény érzelmed akkor sem buzdúlnafel, ha a borjúk rö-
röpülnének. Kákóczyt nem védelmezem; ő nagyravágyásból eredő bukásá-
val a legnagyobb kétségbeesésre jutott, megmutatva, hogy igaz Homérnak 
az a mondása: Jupiter, a kinek vesztét akarja, annak eszét veszi el. De 
mégis ha a fejedelem oly mértékben segíttetett volna, mint amily igyekvő 
ő volt, akkor a magyarok sőt a keresztények ügye nem volna oly két-
ségbeesett helyzetben, sem Nagy-Várad, annyi szent királynak sírhelye 
s koronánk oly dicsősége, nem nyögne török járom alatt, sem e szent 
királyok hamvai nem szenvednék a gyalázatos fogságot. 

Ami Keményt illeti, vájjon ő róla mondod, hogy segítetted és 
visszahelyezted, kinek gyermekei és szánalomra méltó hitvese gyászba 
borúltak, kinek elvesztése (még pedig te általad való elvesztése) fölött 
Erdély minden jó kereszténynyel együtt könyezik ? ha ez visszahelyezés 
és segítség, akkor valóban általad senki sem kíván segíttetni. Kétezret 
átadtál neki katonáid közöl ? de minek adatott neked az egész hadsereg, 
ha azt remélted, hogy e kevéssel is végezhetsz ? Hibáidat Keményre há-
rítod, a magyarokat harcziatlanoknak tartod ; de ha már hálátlan bíró 
Ítéletén el veszik is ügyünk, a te ítéleted ellen méltán kifogást teszünk. 
Mondja meg Európa, váljon Magyarország gyáva-e, mely nem látott na-
pot elvonúlni az övéi vérontása nélkül, s nincs egyetlen család, mely övéi 
közöl ne siratna valakit; amely (Magyarország) két század óta egyedül 
áll ellent az ozmán hatalomnak s egyetlen arasznyi földet nem engedett 



a töröknek vér nélkül át. Miként Ajax pajzsa Diomedest, úgy védjük mi 
a kereszténységet, s hogy biztonságban él, nekünk köszönheti. 

Egyébként azt állítod, hogy tévednek az összes magyarok, s nem 
tudnak a te általad végzettekről helyes Ítéletet hozni. Ugy emlékezem 
mintha valamikor azt olvastam volna, hogy többet tud a nép, mivel épen 
annyit tud amennyi szükséges; legalább is azt bizonyosan felfogták, hogy 
te a lángba borúit Magyarországra nem vizet, hanem olajat hoztál; a 
hadi tanács előtt bizonyosan nem kellett kimentened azt, ha valaki 
Magyarországot szarvasmarhából kifosztva, a te táborodat pedig avval 
megtöltve látja. ( 

Azt állítod, miszerint azt vetik szemedre a magyarok, hogy a há-
borút más oldalról kellett volna viselni, és hogy össze kellett volna 
ütközni; azt vélem nem vétenek az által, ha jobbak kívánságaik a te 
tetteidnél, persze te ezt elütöd a népnek állhatatlanságával, mely min-
dig másra-másra vágy. Es valóban jól mondod, mert ha a harcz más 
oldalról viseltetett volna, s te ott is csak úgy viselkedtél volna mint itt, 
akkor sem teljesülnek a magyarok vágyai. Nagyszerűen beszélsz a küzde-
lemről is, de oly sok nehézség és körültekintésről emlékszel meg, 
amelyeket, ha egykor hadvezéreink s magyarjaink mind szem előtt tar-
tottak volna, Magyarországot soha nem foglalják el, s nem is védelmezik 
oly soká ; de mióta e titkos tudomány : sohasem harczolni, lábra kapott, 
az óta vesztettük Magyarország oly nagy részét el. 

Te ugyan, sértetlen hadvezér, megmaradtál boldogabb időkre ne-
künk, s talán azért az országnak hálát is kellene mondania neked, miként 
a rómaiak a megmenekült Emilius Paulust üdvözölték,1) s akkor lehet-
séges, hogy ki elfutott, újra küzdeni fog.2) Hatzfeld és Götz tábornokok-
ról megemlékezvén, dicséred, hogy többször megbízattak és rendeletet 
kaptak, mielőtt harczoltak volna ; de én dicsőbb példákat hozok neked 
föl, de a magyarok közöl senkit említeni nem akarok. Tekintsd auspergi 
Gebhardot, ki Horvátország határán, jóllehet szerencsétlenül, de dicső-
ségesen ütközött meg a törökkel, lelkét Istennek, hű-nevét pedig Magyar-
ország örök emlékének szentelve. Nézd Mansfeldet, nézd a Schwarzen ber-
geket és Tieffenbachokat, kik a magyarokkal a magyarokért küzdöttek, s 
habár fiatalok voltak, még is nevüknek örökké tartó hű-nevét hagyták 
hátra. 

Nem helytelenítjük gyorsaságodat; te ugyan is azt beszéled, hogy 
•százötven mértföldet tettetek meg ; ha jó vége lett volna, s az ellenséget 

Titus Livius. 
2) Ecclesiasticus. 



legyőzöd, bizonynyal Julius Caesarral hasonlítunk össze, ki Pharnaceát 
nevének villámával lesújtotta.1) De sajnos! máskép történt teveled, ki 
miután az ellenséget megközelítetted megrendülve megálltál, megfeled-
kezve kötelességedről, s a várakozásról, melyet a világ beléd helyezett; s 
vájjon nem szellemesen jegyezte-e meg rólad azt valaki, ami egykor 
Vitelliusról íratott, hogy oly zsibbadás fogta el lelkét, ha mások fejede-
lemnek nem nevezik, ő elfelejtette volna.2) 

Tehát ezt tetted te, győzhetetlen hős ! de mégis bátor harczotoknak 
mi volt az eredménye ? Hector sértetlenül távozik s ezért várod a ma-
gyaroktól a hálát ? Add vissza, amit méltatlanúl elvonsz tőlök, ki hálát-
lanoknak nevezed őket, te minden madarak között a leghálátlanabb.3) 
Tudd meg továbbá, hogy ha mind avval bírnánk, amit te a győzelem 
elérésére elszámlálsz, te akkor sem jönnél senki előtt számba, míg csak 
egyetlen bevándorlott német, vagy olasz fenmarad, mert emlékezetedet 
halhatatlanná tetted. De a bölcs emlékezete csak úgy nem lesz örökké 
való, mint a bolondé.4) 

De nincs az a kapitány a magyarok között, aki neked engedni fog 
akkor, mikor nem tollal kell harczolni az akadémián, hanem a harcz-
téren fegyverrel. De minek a sok beszéd, lássunk a tetthez ! 

Megmondtam. 

Jegyzet. A vonatkozó jegyzeteket lásd e folyóirat I. füzetében. 

Comment. Cpesaris. 
2) Cornelius Tacitus. 
3) Ex Metamorph. Ovidii. 
4) Ecclesiastes II. 16. 
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