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A Vatikáni Könyvtár Ottoboni gyűjteményének 
Ottob. Lat. 2746 jelzetű kódexe 

Dolgozatom tárgya a Vatikáni Könyvtár egyik híres kéziratgyűjteményének, a Bib-
liotheca Ottobonianánzk a címben szereplő egyik, Ottob. Lat. 2746. jelzetű kódexe. 
Mint ismeretes, a gyűjtemény, amely létrehozójáról, Pietro Ottoboni bíborosról 
(1667-1740), a jeles gyűjtőről kapta nevét, több magyar vonatkozású kéziratot 
tartalmaz. Ezt a tényt már Zsák I. Adolf is rögzítette 1909-ben kelt ismertetésé
ben, amelyben az általam az alábbiakban tárgyalandó Ottoboni kódexet is röviden 
tárgyalta.1 A szóban forgó kódexről azt írja: „Verancsics munkáinak egy elveszett 
és természetesen kiadatlan kötetéről van szó. Kétségtelenné teszi ezt egyéb 
körülményeken kívül a kódex végén levő következő bejegyzés: Ex Verantiii 
monumentis." 

Valóban, a szóban forgó kötet végén, a 203. oldalon olvasható az idézett be
jegyzés, és azt Verancsicsnak négy műve követi. Ezek azonban nem ismeretlenek, 
Verancsics Antal műveinek első kötetében már a XIX. században nyomtatásban 
napvilágot láttak, tehát nem elveszett és kiadatlan művekről van szó, azok a jeles 
történetíró jól ismert opusai, még csak nem is ismeretlen szövegvariánsok, mert 
szövegük megegyezik az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött eredeti kézira
tokéval. 

Vegyük szemügyre a 224 folio terjedelmű kódex címlapját, hiszen arról feltéte
lezhető, hogy a szerzőség kérdésében valamilyen eligazítással szolgál. Nos, a cím
lap valóban megérdemli a figyelmet. Az ugyanis a kötet egészétől elütő, külön bera
gasztott folio, más a papírja és más kéz írása tűnik fel rajta, mint amelyik a további 
lapokat írta. Ez a kéz — amelyet első kéznek nevezünk — igen valószínűen XVT. szá
zadi, amit tartakni és paleográfiai tények is alátámasztanak. A címlap előoldalán 
(redő) ez olvasható: „Varia de regno Hungáriáé", majd a hátoldalon (verso): „Ex 
libris Jacobi Maripetri." Az első probléma, amely felmerül, ezzel a személlyel 
kapcsolatos. Ki lehet Jacobus Maripetri, aki egykor birtokolta a kötetet? Eddig a 
legalaposabb kutatással sem sikerült személyét azonosítanom, de valószínűleg 
ahhoz a velencei Maripetri családhoz tartozott, amelynek több tagja ismert irodal
mi és diplomáciai érdeklődéséről. Ezek egyike Girolamo (Hieronymus) Maripetri 
a l ó . században élt, és Szent Ferenc életéről írt egy művet, amely nyomtatásban is 
megjelent. Azonosítható továbbá Donato Maripetri személye is, aki 1548-ban cg)' 
velencei küldöttség tagjaként Francesco Donato velencei dózsétól instmctióx. és 
mandátumot kapott.2 

1 ZSÁK I., 1909. 244-251, 335-346. 
2 ÖNB [landschriftensammlung (Wien) Cod. Ser. nova. 98 Francesco Donato (Dogc von 

Yenedig) Perg. 84 ff. 229 x 166. Vénedig, 1548. B: Tcxt einspaltig, 25 Zcilcn, von Rahmenlinien 
umgeben; blaue Tintcnlinierung, rote Überschriften. Auf fol. Ír Zierrahmcn mit Blumenranken, 
Vascn, Groteskenmaskcn, Tüchcrn, 2 Mcdaillons mit Landschaftsdarstcllungcn, alles auf 
Pinselgoldgrund. In der Mitte untén Schild im Rollwcrkstil mit zersrörtem Wappen (wohl dcs 
Donato Maripetro); in der Mitte in Goldschrift der Anfang des Tcxtes; oberhalb des Bcginns der 
Schrift einc zerstörte Miniatűr (Markuslöwe mit livangclienbuch in Landschaft). Genaue 
Datierung auf fol. 82v: Dátum in nostro Ducali l'alatio Die XX. Septembris Indict. VII. 
MDXXXXYIII Series nova I, S. 39. I-'rancesco Donato (Dogé von Vénedig): Instructio el mandátum 



Az „Ex libris" beírás alatt az. első kéztől a következő szöveg olvasható:3 

„Tanúsítja Christophorus Varsevicius az István király [t. i. Báthory] halála4 

után a mazóviai gyűlésen mondott beszédében, hogy megkapta Lengyelország 
kancellárjától, Ocessiustól egy példányát Ibrahim basa Jánoshoz, Magyarország 
királyához írt levelének, amelyben Ibrahim Bécs hiábavaló ostroma után egyebek 
között ezeket írta: Nézd meg, azt mondja, aki fejedelmemet annyiszor segítségül 
hívod, nagy a háború szükséglete, a hatalmas készülődés, maguk a lószerszámok 
mennyibe kerülnek a seregekben, gondold meg! Előrébb való a vetélytárssal 
szövetséget kötni, mint az igen hatalmas imperátori újra meg újra magadhoz 
hívni. így ő [t. i. Ibrahim], Ehhez akkor maga Varsavicius hozzáteszi, hogy a ma
gyarok semmivel sem váltak óvatosabbá, sem Ibrahim levele, sem VII. Kelemen 
pápa borzasztó levele után, amelyben a magyarokat megátkozta, sem a görögök, a 
mysiaiak és más szomszédok esete, sem végül a fenyegető pusztulástól való 
félelem a török barátságtól elvonni őket nem tudta, ezáltal egész Európa legne
mesebb királysága, Magyarország elveszett stb." 

A fenti idézet szerzője Christophorus Varsavicius (Warszewicki) krakkói 
kanonok, királyi titkár, aki több török tárgyú munkát is írt.5 Az idézetben említett 
Jan Ocessius (1501—1563) pedig - mint ismeretes — kancellár, diplomata, aki már 
1533-ban járt Konstantinápolyban a lengyel király követeként, majd 1540-ben 
Bécsen, Itálián, Franciaországon keresztül utazott V. Károly császárhoz Brüggé-

áatum Donato Maripetri (ital., lat.) (lmp://\vw\v.oca\v.ac.;it/ksl>m/\vicnonb/noc/katsnla.luni#98. a 
letöltés ideje: 2006. június 27.) 

1 Testatur Christophorus Varsevicius in orationc post regis Stcphani mortem in Masovic conventu 
habita, se a canccllario Polonic Ocessio cxemplum cpistolac 1 Icbrayini bascha ad Joannem regem 
Ungariac habuisse, in qua post irritam Vicnnac oppugiiationcm inter cetera hec scripsit.-Vidc, 
inquit, ejui principem totics mcum in auxilium voces, magnum belli est pabulum, magna molitio, 
ferramenta ipsa equorum quanti in exercitibus constent, cogitato. l'raestat cum aemulo foedus 
ferire, quam pracpotentem imperatorem identidem avocare. I laec illc. Quo tum ipse Varsavicius 
addit, nihilo cautiorcs Ungari facti, non I labravmi literae, non Clcmcntis VII. I'ont(ificis) 
M(aximi), quibus Ungaros devoverat dirac, non Graecorum, Mysorum ct aliorum vicinorum 
casus, non denique imminentis interitus metus, a 'I'urcica amicicia abducere eos solvcrunt, 
proinde nobilissimum totius Kuropac regnuin periit Ungaria etc. 

1 1586. december 13. 
5 Itt idézett müvének pontos címe: Christophori Varsevicü Post Stcphani regis mortem, in primo ct 

generáli totius Masoviac conventu. Oratio. Cracoviac, in officina l.azari. M.D.1.XXXVII. [1587, 
36 p.| 16. p. „Scd c|uid veteribus exemplis opus c-st: túlit, patrum nostrorum memória Solimannus 
Turca, regi Ioanni opem in Hungária: affuit repente cum exercitu: Vicnnam Austnae diu ct 
obstinate oppugiiavit. Sed audi: cum opinionc longius res in orbem duccretur, ct cum multi ct 
magni exercitus caesi utrinque: extitissent, audi, inquam ct manda memoriac, quod I labraymus 
Bascha ad loanncm regem seripserit, qui quidem omnium purpuratorum apud Solymannum 
gratiosissimus habebatur: cuius ego cpistolac cxemplum a summo viro canccllario Ocessio olim 
habui, ct verissimum fuisse vei ipso I labravmi exitu indicavi: is enim clandestinorum cum 
Christianis consiliorum, apud Solymannum accusatus, celerimc est interfectus, hic ergo ad regem 
Joannem sic seribit: Yide, ínquit, qui principem totics mcum in auxilium voces: magnum belli est 
pabulum, magna molitio: terramenta ipsa equorum, quanti in exercitibus constent, cogitato. 
l'raestat cum aemulo foedus ferire, aut propriis viribus decernere, quam pracpotentem 
imperatorem identidem evocare, hacc illae. Quo tum ipso nihilo cautiorcs I lungari sünt tacti: non 
I labravmi literae, non Clcmcntis VII. Pon. Max: quibus llungaros devoverat dirae: non 
Graecorum, Mysorum, ct aliorum vicinorum casus; non denique imminentis interitus metus, a 
I'urcica amicicia abducere eos potucrunt: proinde nobilissimum totius Kuropac regnum periit 
Hungária. Nos Hungarorum cxcmplo nihilo facti sumus prudentiores. Nupcr reges clegeramus 
duos. 
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be (NL). 1543-ban I. Szulejmán szultánhoz mentében járt Budán is. Az idézett 
szöveg alatt további sorok olvashatóak: 

„Salustius de bello Iugurthino 
Concordia parva res crescunt, discordia maximé dilabuntur." 

Mindezek alatt külön papíron, a Sallustius-idézet alá beragasztva Philip de Stosch 
címerét látjuk, és a címer alatt nagybetűkkel ez áll: „Philip de Stosch L[iber] B[a-
ron]". Philip de Stosch (1691. március 22.-1757. november 7.) az egyik fontos 
szereplő e történetben. Róla tudjuk, hogy élete legnagyobb részét Itáliában töltöt
te, 1719-től folyamatosan ott élt, és mint az angol király megbízottja, antik műkin
cseket gyűjtött Rómában. Két fontos művészeti vonatkozású munka fűződik 
nevéhez, a Gemmae antiquae celatae 1724-ből, és a Description des pieires gravées de fett 
című kiadvány 1760-ból. Barátságot ápolt Johann Joachim W'inckelmann-nal, a 
nagy német régésszel, az ókori összehasonlító művészettörténet megalapítójával. 
A kézirat ezek szerint tehát Stoschtól került a XVIII. században Ottoboni bíboros 
gyűjteményébe, és annak részeként a vatikáni könyvtárba. 

A kötet bevezető foüója után következik maga a forrásgyűjtemény, amely 125 
darab iratot tartalmaz. Ezek közül egy I. (Nagy) Lajos (1342-1382), egy Hunyadi 
Mátyás (1458-1490), 25 II. Lajos (1516-1526) korából származik, 45 Szapolyai 
János (1526-1540) kancelláriájának kiadványa, 53 pedig I. Ferdinánd (1526-1564) 
országrészében keletkezett. (Ezek közül a legutolsó 1549-ben kelt, tehát éppen 
akkor, amikor Verancsics Izabella királynőtől átállt a Habsburgok pártjára.) Eb
ben a csoportban nemcsak a Habsburg-uralkodó által kiadott iratok találhatók, 
hanem egyebek is, például országgyűlési iratok, főleg külügyekkel kapcsolatosak. 
Sok irat foglalkozik Habsburg Mária özvegy királynéval is. A kódex végén, mint 
már említettem, négy teljes Vcrancsics-mű is megtalálható. 

Ha paleográfiailag vizsgáljuk a kötetet, megállapítható, hogy az első, XVI. szá
zadi kéz által írott folio után a továbbiak jóval későbbi, megítélésem szerint 
XVIII. századi kéztől (ez a második kéz) származnak. A szövegben sok az egyko
rú betoldás és kihúzás, amelyek ugyancsak a második kéztől erednek. Összesen 96 
áthúzást, kihúzást, valamint betoldást számoltam össze a szövegben. Néhány 
helyen kihúzás helyett csak aláhúztak bizonyos szavakat. E javítások nyilvánva
lóan akkor keletkeztek, amikor a másolatot az eredeti szöveggel összeolvasták, és 
a korrekciókat a másolatra rávezették. Sajnos a másoló személyéről semmit sem 
árul el a mű. 

Hogy az ereded kézirat (vagy kéziratok) sorsa mi lett, arról nincs tudomásunk, 
mindenesetre különös, hogy annak első oldalát leválasztva a másolat elé tették és 
így megőrizték. Az első fólión található idézetek azt mutatják, hogy a szerkesztő 
párhuzamokat talált a Báthory halálát követő zavarok és a Mohács utáni kettős 
királyválasztás között. A Varsavicius-idézet legalábbis hangsúlyosan erre utal. A 
kódex összeállítása tehát az előszó sugalmazása szerint ezeket az eseményeket kí
vánta illusztrálni. Az oldal alján helyet kapott Sallusúus-idézet is ugyanezt mondja 
el, még didakükusabban. 

A kötet tartalmának nagyobb, mondhatni döntő része valóban a kettős 
királyság korában kelt, hiszen a 125 oklevélből 27 Mohács élőm, 47 1541 utáni, 51 
1526-1540 közötú. A ránk maradt XVIII. századi másolat azonban valószínűleg 
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nem tartalmazza az eredeti XVI. századi források mindegyikét. Erre utal néhány 
üresen maradt oldal is, ahová nyilván további iratokat szándékoztak másolni. En
nél is hangsúlyosabban bizonyítja az utólagos szerkesztés okozta kihagyásokat a 
71. oldal tetején kezdődő levél, amelynek címe: „Ad eundem marsal-cum." Az azt 
megelőző levél azonban nem ugyanahhoz a marsallhoz íródott, hanem Hosszútó-
thy György ügyvédvallása (mellesleg cím nélkül, összemásolva Ferdinánd király
nak egy Báthory Andráshoz írott levelével). 

A szerkesztő feltehetően tudatosan alakította ki a kötet tartalmát. Az utólagos 
szerkesztésre utal a 75—81. oldalig terjedő foliálás, a XVIII. századi kéz által írva 
az oldalak jobb alsó sarkában Fi - Fiiii jelzéssel. 

A szerkesztés azonban nem teljesen következetes. Maradtak ugyanis olyan ok
levelek a kötetben, amelyek nem függenek össze a kettős királyválasztással kiala
kult magyarországi politikai helyzettel, hanem inkább a hivatali ügyintézés tárgy
körébe tartoznak. Ilyen például a már említett ügyvédvallás, vagy egy hidevél 
(credentialis), amely már csak azért is érdekes, mert név nélküli. Egy címzésmintát is 
találunk a kötetben, amely V. Károly német-római császár titulusait tartalmazza. 
További furcsaság, hogy az iratok nagy részéről hiányzik a dátum, és több irat 
címe „..nomine regio..." kitétellel kezdődik. Ez arra enged következtetni, hogy 
formuláskönyvről van szó, bár annak meglehetősen furcsa, mondhatni példa 
nélküli, hiszen a kötetben mindkét királv kancelláriájának termékei helyet kaptak. 

A kódexet feltehetőleg több kötetből másolták össze, tudatos válogatással, 
amit az is valószínűsít, hogy az anyag időrendben jól tagolható, bár az iratcsopor
tok nem szigorú kronológiai rendben követik egymást. Néhány Szapolyai által 
kiadott irat nyitja a sort, majd II. Lajos oklevelei következnek, azután ismét Sza
polyai János, utánuk pedig I. Ferdinánd király kancelláriájának termékei jönnek, és 
mint fentebb említettem, az utolsó részt Verancsics művei foglalják el. Az egves 
részek összeállítóiról a kötet semmit sem árul cl. A megoldáshoz azonban köze
lebb kerülünk, ha összevetjük a kéziratot a korszak talán legismertebb oklevél-
gyűjteményével, az úgynevezett István^ stylionáriummal vagy Istvánffy formulás-
könyweV' Ezt a kéziratot Barta Gábor Bácsi Ferenccel hozta kapcsolatba, akinek 
pályaképét is felvázolta. Barta eredményeit Kubinyi András fejlesztette tovább, 
közzétéve Bácsi híres, a hatvani országgyűlésen elmondott beszédét is.7 Barta Bá
csi szerzőségére vonatkozó feltevését azzal támasztotta alá, hogy mind a II. Lajos 
korabeli, mind a Szapolyai országlása során leírt oklevelek és íratok jó része Bácsi 
Ferenc tevékenységével függ össze, tehát a kötet tulajdonképpen Bácsi királyi 
titkári formuláskönwe.s Emellett, humanista öntudattal, Bácsi saját írásait is 
beiktatta a formulák közé, jelesül az 1525. évi hatvani gyűlésen tartott beszédét, 
egy Kőrösy Miklóshoz írott levelét, és cg}- bécsi útján írott négysoros versét.9 

6 Kgri Főegyházmegyei Könyvtár. Kcziratkatalógus N. 116. Y.IV.55. (Y.IV.51.-K.) Istvánffy, Nico-
laus: Diplomatarium regni I íungariae, una cum stylo cancellariae rcgiae I Iungaricae, qui sub divis 
Hungariac regibus Matthia Corvino, Uladislao II., I.udovico II., |oannc Zápolya, et I'erdinando I. 
in usu crat, per Nicolaum Istvánffy de Kis-asszony-falva... manu propria conseriptum, plurima 
diplomata, manifesta, literas principum et alia, ad illustrandam regni históriám dcservitura comp-
lectens. 1580 körül. 

7 KUBINYI, 2005. 169-195. 
« BARTA. 1987. 205. 
« BARTA, 1987. 207. 
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Az Ottoboni kódex és az lslvánffy formulái'könyv összevetése számomra meglepő 
eredménnyel járt, ugyanis mind a II. Lajos, mind a Szapolyai uralkodása alatt kelt 
oklevelek túlnyomó többsége a két kötetben azonos, nemcsak szövegük, hanem 
közlésük sorrendje is. Az Ottoboni kódex azonban bővebb, időben tovább terjesz
kedik, és I. Ferdinánd uralkodása alatt keletkezett iratokat is tartalmaz. Igen tanul
ságos annak áttekintése, mely műveket nem tartott átvételre érdemesnek az 
Is/vánffy jormuláskönyvhőX az Ottoboni kódex összeállítója. A Bácsi által közölt első 
tizenhárom iratból csak négy, Lodovico Grittire vonatkozót vett át, a többit azon
ban, amelyek többsége címerleírás, illetve Budára vonatkozó oklevél, nem. 
Emellett a Bácsi személyes írói ambícióit bemutató Kőrösyhez írott levelet, és a 
négysoros verset sem. Azután viszont — minimális eltéréssel — a II. Lajos és 
Szapolyai János uralkodása alatt keletkezettek mindegyikét közli, mégpedig változ
tatás nélkül, ugyanabban a sorrendben, ahogyan azok az lslvánffy formu/áskönyvben 
szerepeltek! Nyilvánvalónak látszik tehát, hogy az Ottoboni kódex az Istvánffy 
formuláskönyv felhasználásával készült. Az Ottoboni kódex szerkesztője lemásoltatta 
az Istvánffy formuláskönyv csaknem teljes szövegét, majd kibővítette a kódex tartal
mát néhány, I. Ferdinánd országlása alatt keletkezett irattal. Ezek többsége azon
ban nem formuláskönyvbe kívánkozik. Sok közöttük például a követutasítás, az 
országgyűlési irat. Am éppen ezért merülhet fel Verancsics Antal közreműködésé
nek lehetősége a kötet összeállítójaként, hiszen róla köztudott, hogy állandóan 
gyűjtött iratokat megírandó műveihez. Ez talán megmagyarázza, hogy miért 
éppen az 1527-1547 között keletkezett Ferdinánd kori iratok kerültek a gyűjte
ménybe, hiszen Verancsicsot - aki 1549-ig a Szapolyai-párton állt — azon évek 
iratai inkább érdekelhették, mint a későbbi, Ferdinánd-párti évek termése. 

Végül a négy Verancsics-mű talán szerzője hiúságának köszönhetően lett a 
kötet része. Miként Bácsi, Verancsics sem tudott ellenállni a kísértésnek, és saját 
írásait is beiktatta a gyűjteménybe. Nem zárható ki persze az sem, hogy valaki ké
sőbb folytatta a gyűjtést, és Verancsics munkái általa kerültek a kódexbe. 

A kódex tartalma igen figyelemreméltó, hiszen a benne fennmaradt források 
azokról az évtizedekről szólnak, amelyek forrásadottságai igen rosszak. Becslésem 
szerint a 125 iratnak több mint a fele történetírásunkban nem ismert, nyomtatás
ban még meg nem jelent darab. Értéküket a kódex tartalomjegyzékének közlé
sével illusztrálom. Az irat sorszáma után az oldalszám, majd az irat címe, kelte 
következik. Ezt követően plusz (+) jellel jelzem, ha az irat megtalálható az lstvánffy 
formulásönyibcn is. Remélhetőleg mielőbb módom lesz kiadni a kódex teljes anya
gát is. 
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OTTOB. LAT. N. 2746 
Varia de Regno Hungáriáé 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

oldal

szám 

1-2. 

2 -4 . 

4 - 5 . 

5-6 . 

6 -9 . 

9 -10 . 

10-11 

11-12 

13-14 

14-15 

15-17 

17 

17-18 

18 

18-19. 

19-20. 

20. 

20 -22 . 

22. 

22. 

22. 

23 -25 . 

25 -26 . 

26 -27 . 

27. 

27 -28 . 

28. 

28 -29 . 

29-30 . 

30-34 . 

34. 

34 -37 . 

cím 

Kxpostulatio Joannis rcgis de rege Ferdi-

nando ct provocat io ad singularcm certa-

men 

Ad Bohemos nominc regio 

Ad imperium nominc regio 

D . 1 lyeronimus de I ,asko nominc regio 

indicit bcllum I 'erdinando regi 

Qucrcla sercnissimi rcgis Joannis apud 

principcs Christ ianos de rege l ;crdinando. 

In fcsto resurrectionis Domin i 

Ad Bohemos nominc regio 

Ad l 'etrum Perein nominc regio 

Ad electores imperii nominc regio 

Ad nobiles 1 Iungaros nominc regio 

Ad conregat ioncm nobi lum nominc regio 

Ad Carolum caesarem nominc regio 

Ad regem Poloniae Bachii 

Ad eundem Bachy 

Ad Cr is tophorum de Sydlowiycz nominc 

regio B[achv| 

Ad regem Poloniae nominc regio, Bachy 

Ad regem Poloniae nominc regio 

Ad nobiles civitatis Ragusicnsis nominc regio 

Ad regem Poloniae nominc regio 

Ad regem Poloniae nominc regio 

Ad reginam Polonie nominc regio 

Ad cpiscopum Cracovicnscm nominc regio 

Ad principcs Christ ianos de insolentia 

l 'crdinandi nominc 

Ad pontificcm nominc regio 

Ad Baroncm nominc regio 

Ad duccm Vcncrjarum nominc regio 

Ad Joannem Baptistám patricium Venetum 

nominc regio 

Ad Clisyos nominc regio 

Ad Pcrdinandum regem Bohcmiac nominc 

domini l.udovici Ciritti 

Ad Clcmentem pontificcm nominc regio 

Kgregiis ct pracstantibus viris universis 

nobilibus hujus inelyti regni I lungariac in 

convenru de Athwan (1 latvan) agentibus 

dominis ct fratribus colendissimis. P'rancis-

cus Bachv 

Apud regem Poloniae nominc regio 

Quae Bacchy remotis arbitriis, cum Sigis-

m u n d o rege cgit 

kelte 

Lippa 

Uppa 
Tirgovistc melletti 
tábor, 1528. április 10. 

Lippa, 1529 

Tarnów, 1528. 
augusztus 1. 

Telegd 

Sd. 

Tasnád 

\'árad 

Buda 

Buda 

Buda 

Buda 

1 -ippa 

Buda 

Buda, 
1531. január 8. 

Buda, 
15.30. augusztus 10. 
lappá, 1530. augusztus 
Ki. 

1 .ippa 

Tarnów, 1528. ápnlis 8. 

I .ippa 

1 .ippa 

1 .ippa 

1 -ippa 

1 .ippa 

Buda, 1530. október 6. 
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+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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+ 

+ 

+ 

+ 
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+ 

+ 
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33 

34 

35 

36 
37 

38 

39 

40 
41 
42 

43 
44 

45 

46 

47 

48 
49 

50 

51 
52 
53 

54 

55 

56 

57 

58 

oldal
szám 

38. 

38-39. 

39. 

40-41. 
41-42. 

43-44. 

44. 

44-46. 
46. 

46-47. 

47. 
47-48. 

48-49. 

49. 

49-50. 

50. 
50. 

51. 

51. 
51-52. 

52. 

52-53. 

53. 

53. 

53-54. 

54. 

dm 

Recognirio domini regis de gubcrnationc 
dominó l.udovico Cjritti 
Recognirio l.udovici Gritti de gubcrnationc 
dominó Gritti data 
Recognirio domini l.udovici Gritti de 
gubcrnationc dominis llungaricis data 
Ad dominum l.udovicum Gritti nominc regio 
Klcctio in comitem Marramarusiensem 
domini l.udovici Gritti l'rancisco Bachy 
secretario 
11. Lajos magyar király - ad summum pon-
tificcm, ut principes Christianas inter se 
dissidentes reconciliet ct auxilium quam 
maximum poterit suppeditarc dignetur 
Spectabili et Magnifico Dominó Christo-
phori de Schidlowiensi palatino ct capita-
neo Cracovicnsi ac regni Poloniae cancclla-
rio ct oratori regio amico nostro sincere 
dilecto 

Ad Stephanum Brodcricum 
11.1 -ajos magyar király - Ad regem Poloniae 
11. Lajos magyar király - Pro rege Daniac 
et regina 
11. Lajos magyar király - Pro eodem 
11. Lajos magyar király — Ad regem ct 
reginam Daniac 
11. Lajos magyar király - Ad pontificem de 
adventu Turcac 
II. Lajos magyar király - Ad regem 
Franciáé et alias reges 
11. Lajos magyar király - Ad Fcrdinandum 
ducem Austriae 
II. Lajos magvar király - Ad pontificem 
11. Lajos magyar király - Ad pontificem 
pro episcopo Agriensi 
II. Lajos magyar király — Ad Ambrosium 
Sarkán et episcopum jauricnsem 
II. 1 .ajos magyar király - Ad regem Poloniae 
II. Lajos magvar király - Ad regem Poloniae 
11. Lajos magyar király - Ad summum 
pontificem 
11. Lajos magyar király — Ad summum 
pontificem pro reverendo dominó Thoma 
episcopo Ycsprimicnsi 

II. Lajos magyar király - Credentíalis 
Dóczy Ferencnek 
II. Lajos magyar király - Ad ducem Vcnc-
ciarum 
11. Lajos magyar király - Ad pontificem 
pro episcopo Quinquccclesicnsi 
II. Lajos magyar király - Ad cardinalcm 
julium Medicem, qui postea pontifex crea-
tus Clemcns VII. appcllatus est 

kelte 

Buda 

Buda 

Buda 
Buda, 1531. december 
26. 

Buda, 1521. január 29. 

Sopron 

Buda, 1524. március 8. 

Buda, 1524. május 1. 

Buda 

Buda 

Buda 

Buda 

Pozsony 

Pozsony 
Pozsony 
Buda 

Buda 

Istvánffy 
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+ 

+ 
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+ 

+ 
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+ 

+ 
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+ 

+ 

+ 
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sor
szám 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 
73 
74 
75 

76 
77 

78 

79 

80 

81 

oldal
szám 
54-55. 

55. 

56 

56-57. 

57-58. 

59-60. 

60-63. 

63. 

63-65. 

65-66. 

66-69. 

69. 

70. 

70. 
70. 
71. 
71. 

72-74. 
75-78. 
79-82. 

82-85. 

85-87. 

87-90. 

90-93. 

cím 

II. Lajos magyar király - Ad regem 
Portugáliáé 
II. Lajos magyar király |?| Gratia propter 
notam 
II. Lajos magyar király - Responsio rcgis 
ad litcras impcratoris Turcarum 
[II. Lajos magyar király György branden
burgi örgrófnak| 
I. Ferdinánd szicíliai király I. Mátyás ma
gyar királynak 
I. János magyar király ad Carolum Roma-
norum impcratorem missa 
Epistola Joannis regis ad Carolum 
impcratorem missa 
Inscriptio literarum. I. János magyar király 
V. Károly német-római császárnak 
Kpistola Joannis regis ad summum ponti-
ficem missa 
Solimanni Turcarum impcratoris litterac ad 
)oanncm Pannóniáé regem 
I. János magyar király ad principes sacri 
romani imperii 
I. János magyar király - Litterarum pária ab 
Ibraym bassa missarum 
I. János magyar király ad zanchakum 
Bozncnscm 
I. Ferdinánd magyar király Báthori Andrásnak 
I Iosszútóthv György ügyvédvallása 
I. János magvar király Piotr Kmitahoz 
I. János magyar király Piotr Kmitahoz. 
üres 
[I.| Ludovicus 
Responsio dominorum locumtenentis ct 
consiliariorum regiae maiestatis ac judicum 
ordinariorum regni ad litteras M S super 
propositione serenissimac dominae Mariac 
reginac rationc urburarum cupri dominis 
Fuggcris locatarum in conventu imperialis 
Responsio locumtenentis ct consiliariorum 
regiac Maiestatis ad litteras Maiestatis Suae 
in negotio Martini Musica alias capitanci 
arcis Strigonicnsis ad cos in mense Martio 
anno 1544 datas 
Litterac ad impérium in priori conventu 
Novizoliensi 
Az 1547. évi, Frzsébet napi (november 19.) 
zólyomi országgyűlés utasítása a Spcyerbc 
küldendő Kecsed Márton, Batthyány 
Ferenc és Rákóczy György részérc 
Az 1547. évi, Erzsébet napi (november 19.) 
zólyomi országgyűlés utasítása a prágai 
gyűlésre küldendő Kccscti Márton és 
Nváry Ferenc részérc 

kelte 

Buda, 1526. március 6. 

Buda 

Baruli, 1481. június 4. 

Tarnów, 1532. május 
22. 
1532 

Buda, 1529. szeptem
ber 15. 

Tarnów, 1528. húsvét 
hétfő 
Buda 

Bécs 
Bécs 
Buda 
Buda 

1364. január 9. 
1544. április 

Pozsony, 1544. március 
31. 

Regensburg, 1541. 
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82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 
92 

93 

94 

95 

96 
97 

98 

99 
100 

oldal
szám 
93-95. 

95-98. 

98-99. 

99-102. 

102-104. 

104-106. 

106-107. 

107-109. 

109-112. 

112-113. 

117-118. 
119-121. 

121-124. 

124-130. 

130-131. 
121-137. 

138-139. 

139-140. 
140-142. 

cím 

Rcsponsio praclatorum, baronum ac 
nobilium aliorumquc ac statum rogni 
Ungariae in convcntu Novizolicnsi pro 
festő bcatac Klisabcthac, anno 1543. 
cclebrato congrcgatorum ad legationcm 
Sacratissimac rcgiac Maicstatis facta. 
A besztercebányai országgyűlés levele III. Pál 
pápához 
A besztercebányai országgyűlés levele 
V. Károly német-római császárhoz. 
I.itterae rcverendissimi domini locum-
tenentis caetcrorumquc consiliariorumque 
in causa domini Nicolai comitis a Salm et 
dominae socrus suae 
I.itterae Reverendissimi Domini Strigo-
nicnsis ad summum pontificem 
I.itterae cacsaris (Paroli ad utrinque status 
regni 1 lungariae ex convcntu Spirense 
datae 
Instructio dominorum locumtenentis et 
consiliariis in Ungaria egregio dominó 
Thomac de Kamarya ad regiam Maics-
tatem 
Salm gróf és felesége, továbbá Johannes a 
Pernstein és felesége Magdolna ügyében 
levél I. Ferdinánd magyar királyhoz 
Rcsponsio praclatorum et baronum regni 
Ungariae Posonii cxistentium ad propo-
sitiones Sacrae rcgiac Maicstatis secundo 
dic mensis Octobris anno 1543 Posonii 
factas. 
I. Ferdinánd magyar királyhoz 
Tractatus expeditionis generális 

üres 
Rcsponsio locumtenentis et consiliariorum 
ad propositioncs Sacratissimac Rcgiac Ma
icstatis 
Alia seriprura porrecta Rcgiac Maicstati 
statum post superiorem 
Replicatio domini locumtenentis et 
consiliarii ad rcsponsum rcgiac Maicstatis 
subseriptum 
Mária királyné ügyében 
Opinio locumtenentis caetcrorumquc prac
latorum, baronum, consiliariorum rcgiac 
Maicstatis super postulationc sercnissimac 
Mariac regináé 
Supcr postulationc sercnissimac Mariac 
reginac. I.evél I. Ferdinánd magyar 
királynak 
I. Ferdinánd magvar király a rendeknek 
A rendek I. Ferdinánd magyar királynak 

kelte 

Zólyom, 1543. novem
ber 19. 

Besztercebánya, 1543. 
december 1. 
Besztercebánya, 1543. 
december 1. 
Pozsony, 1544. június 
10. 

Pozsony, 1544. 
december 20. 
Speyer, 1544. június 7. 

Pozsony, 1544. június 

Pozsony, 1544. június 
9. 

Pozsony, 1543. októ
ber 2. 

Pozsony, 1543. októ
ber 6. 

Bécs, 1544. augusztus 
17. 

Pozsony 

Bécs, 1544. november 
Bécs, 1544. november 
24. 

Istvánffy 
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101 

102 

103 

104 

105 
106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 
118 
119 
120 
121 

oldal
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142-143. 

143-144. 

144-146. 

146-149. 

149-151. 
151-152. 

152-153. 

153. 

154-155. 

155-156. 

156-161. 

161-163. 

163-168. 

168-169. 

169-170. 

171-173. 

173-174. 
174-175. 
175-177. 

177. 
178-180. 

cím 

Praclati, baroncs ac nobilcs rcgni Ungariac 
fidclcs subditi sacrac Romanac rcgiac 
Maicstatis nunc Vicnnac existentes 
Nicolaus de Granvellának 
I. Ferdinánd magyar királv Izabella 
királynénak 
Instructio Suac rcgiac Maicstatis oratoribus 
suis delectis ad conventum Tyrnavicnscm 
profesto Bcatac Virginis anno 1545 celcb-
ratum data 
Responsio praelatorum, baronum nobilium 
aliorumcjuc statuum rcgni Ungariac in 
comitiis gcncralibus pro festő Purificationis 
Beatae Virginis Mariac Tyrnaviac eclebratis 
congregatorum ad legationem Sacratissi-
mame Caesarcac ct catholicac Maicstatis 
facto 
I. Ferdinánd magyar királynak 
I. Ferdinánd magyar királynak 

Provcntus per Screnissimam reginam pre-
textu urbararum perceptarum. 
Aliae litterae 1. F'erdinánd magyar királynak 

A helytartó I. Ferdinánd magyar királynak 

Articuli Maicstatis rcgiac dominis praclatis 
et baroníbus propositi 
Responsio dominorum praelatorum et ba
ronum Viennae existentes ad propositiones 
Suac rcgiac Maicstatis 
A Becsben tartózkodó főurak és töpapok 
1. Ferdinánd magvar királynak 
A magyar rendek I. F'erdinánd magyar ki
rálynak 
A magyar rendek V. Károly császárnak 

A Helytartóság I. F'erdinánd magyar király
nak 
Instructio Rcvcrcndissimi Domini locum-
tenentis rcgiac Maicstatc ctc. lvgrcgio 
Dominó Ciregorio Sybryk de Xarwaskcnd, 
consiliario rcgiac Maicstatis ad Spcctabilcm 
et Magnificum dominum Andreám de 
Bathor supremum rcgni capitanco ctc. data 
V. Károlv császárnak 
I. Ferdinánd magvar királynak 
A magvar rendekhez 
A magvar rendek levele 
Instructio praelatorum, baronum ac nobi
lium aliorumque Statuum ct Ordinum 
rcgni Ungariac Tyrnaviac pro festő Bcatac 
Catharinae virginis anno 1547. congre
gatorum ad Suam Cacsarcam et Catho-
licam Maiestatem delectis data 

kelte 

Bécs, 1544. november 
24. 

Pozsony, 1545. március 
Pozsony, 1545. április 
13. 

Pozsony, 1545. április 
13. 
Pozsony, 1545. május 
10. 
Bécs, 1545. november 
16. 
Bécs, 1545. november 
16. 

Pozsony, 1547. augusz
tus 4. 
Pozsony, 1547. augusz
tus 4. 

Nagyszombat, 1547. 
november 25. 

Isrvánffy 
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122 

123 

124 

125 

126 

127 
128 

129 
130 

131 

oldal
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180-182. 

182-183. 

184. 

185-195. 

196-198. 
199-200. 

203. 
203-209. 

209-210. 
211-214. 

205-224. 

Cím 

Instructio |...| congrcgatorum de iis, quac 
Scrcnissimae principi ct Mariae reginae [...) 
oratorcs ex conventu Tyrnavicnsi ad ímpc-
rialia comitia Augustam delccti referre 
debeant 

Instructio [...] congrcgatorum oratoribus 
suis ad sacri romani imperii principcs ct 
status Augustac codem temporc congre-
gatas dclcctis data 
Instructio ad Sercnissimum principem ct 
Dominum Dominum Maximilianum 
Rcsponsio [...] congrcgatorum ad lcga-
tioncm Suac regiac Maicstatis [...] medio 
oratorum suorum ad conventum hujus-
modi dclcctorum facta, nccnon articiili in 
eodem conventu commonibus |!| regni-
colarum votis inclusi. 

Instructio Anni 1549. l'crdinandus 
üres 
Hx Verantii monumentis 
Scd iam ad infeliccm casum Belgrádi per-
venimus [...] 
Perathi cacdes 
De rebus Ungarorum gcstis ab inclinationc 
regni 
De rebus Ungaricis anni 1536 

kelte 

Bécs, 1549. február 1. 

István ffy 
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