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Kruppa Tamás

Megjegyzések a Bocskai-féle kiáltvány és Rimay János 
portai orációjának hátteréhez1

1605 áprilisában a szerencsi országgyűlés alkalmával hozták nyilvánosságra azt a már az 
év januárjában elkészült kiáltványt, amely a felkelés okairól adott számot a nyugati, de 
főleg a német birodalmi (protestáns) közvélemény előtt. A szöveg szerzőségének kérdé-
sét a mai napig nem sikerült megnyugtatóan tisztázni; a kérdéssel a legutóbb foglalkozó 
Nagy László szerint Káthay Mihály kancellár volt a szerző, ő rendelkezett ugyanis a leg-
több tapasztalattal és tudással egy eff éle irat megírásában.2 Az eredményeket legutóbb 
összefoglaló Kees Teszelszky Nagy álláspontját ismertetve megjegyzi, hogy a katolikus 
Káthay számára nem lehetett egyszerű egy protestáns szellemű irat megírása, itt azon-
ban még nem kérdőjelezi meg a kancellár szerzőségét. Ugyanakkor felhívja a fi gyelmet, 
hogy a szintén a fejedelmi udvarhoz tartozó Bocatius feljegyzésében önmagán kívül 
még három embert említ, akiknek Bocskai megbízást adott volna a kiáltvány megfogal-
mazására; neki, vagyis Bocatiusnak, Illésházy Istvánnak, Hoff mann Györgynek, és vé-
gül Rimay Jánosnak.3 A szövegnek különböző variánsai vannak, ezek közt több német 
verzió, amelyek a kiáltvánnyal tartalmilag egyeznek, és amelyek szerzőségével kapcso-
latban felmerült Péchy Simon neve is. Úgy tűnik tehát, hogy a fél Bocskai-udvar bábás-
kodott a kiáltvány megszületésénél. Teszelszky Zászkaliczky Mártonnal közösen írott 
legújabb tanulmányában ugyanakkor a régebbi szakirodalomra, nevezetesen Károlyi 
Sándorra hivatkozva egyértelműen Illésházy szerzősége mellett érvel.4 A továbbiakban 
nem kívánok a különböző szövegváltozatokkal foglalkozni, csupán az eredeti, a törté-
neti hagyomány által szerencsi kiáltványnak nevezett Querelát5 veszem közelebbről is 
szemügyre.

A másik elemzendő szöveg Rimay János orációvázlata, melyet 1608. szeptember 
16-án Konstantinápolyban Ahmed szultán számára készített. Először Ipolyi Arnold 
adta ki a lelőhely megjelölése nélkül, s később a szöveget újra közlő Eckhardt Sándor 
hasztalan kereste az eredetit, amelyet a Haus- Hof- und Staatsarchiv Hungarica anya-

1  A tanulmány megírását az OTKA K 81563 és a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010 projekt tá-
mogatta.

2  Nagy, 1987, 175–185.
3  Teszelszky, 2009, 129.
4  Vö. Teszelszky–Zászkaliczky, 2012, 49–121.
5  A Querela kiadását vö. MOE XI, 169–184, magyar fordítását kisebb kihagyásokkal MTSZ, I, 285–300. 

Mind a latin eredeti, mind magyar fordítása több helyen pontatlan, hibás. Eredeti lelőhelye ÖStA HH-
StA Ungarische Akten, Comitialia fasc. 394, Konv. A, fol. 8–15. A legújabb szakirodalom azonban a 
Korponán született szöveggel való nagyfokú hasonlóság miatt kétségbe vonja, hogy létezett-e egyáltalán 
szerencsi kiáltvány. Vö. Teszelszky–Zászkaliczky, 2012, 91–95.
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gában őriznek.6 Az Orációnak és a Kiáltványnak első ránézésre nincs sok köze egymás-
hoz, hacsak az nem, hogy az egyiket egyértelműen Rimayhoz köthetjük, míg a másik 
esetében adatunk van arra, hogy ő is részt vett volna a Kiáltvány megírásában, illetve, 
hogy mindkettő említi a Bocskai-felkelést. Ha azonban a kiáltványban és az orációban 
szereplő motívumokat, az érvrendszert, a szóhasználatot, végső soron pedig a háttérben 
meghúzódó gondolkodásmódot nézzük, meglepő egyezésekre bukkanhatunk.

A Kiáltvány, mint ismeretes, abból a célból íródott, hogy egyrészt választ adjon egy 
Nürnbergben megjelent német nyelvű császárpárti röpiratra, amely törökbarátsággal 
vádolta meg Bocskaiékat, illetve hogy ezzel összefüggésben támogatókat szerezzen a 
felkelés ügyének.7 Mondanivalójának középpontjában egy már nyugaton is régóta is-
mert és Magyarországgal kapcsolatba hozott szállóigét, a propugnaculum, vagy ante-
murale Christianitatis-t helyezi. Ez a védőbástya, amely évszázadokig ellenállt az osz-
mán hódításnak, egyszercsak összeomlott. Romlásának okozója azonban nem a török, 
nem a magyarok, hanem saját, zsarnok uralkodója és annak német pereputtya volt. Az 
aljas és ördögi tervet részletezve kifejti azokat a konkrét lépéseket, amelyekkel a császár 
és gonosz tanácsadói a magyarság életére törtek. A vallási üldözés, a német katonaság 
pusztításai, kamarai és felségárulási perek és az uralkodó beteges jelleme voltak az oko-
zói ennek a végső romlásnak. A magyarok ebben a helyzetben nem tehettek mást, mint 
védekeztek, egyrészt a természetjog alapján, amit az állat is csinál, ha meg akarja véde-
ni az életét, másrészt az Aranybulla alapján, amely tételesen megfogalmazva szolgáltat 
az ellenálláshoz hatékony eszközt. Ilyen a pogányokkal kötött szövetség, bár ez kétélű 
fegyver, de, amint a tiltakozás fogalmaz, csoda-e, hogy egy ilyen kétségbeejtő helyzet-
ben a magyarok még a pokol erőit is kénytelenek segítségül hívni?8

Rimay Ahmed szultánnak írott orációja, a szöveget kiadó Eckhardt megfogalma-
zásában „beszédvázlata” teljesen más politikai szituációban született. Rimay a magyar 
rendek képviseletében, míg a követség vezetője, Adam Herberstein Mátyás főherceg 
megbízásából járt Sztambulban. Ez a közös Habsburg-magyar történelemben ritkán 
előforduló szituáció az 1608-as év folyamán előálló nem mindennapi helyzet követ-
kezménye volt. Most is lázadásról volt szó, de egyúttal a dinasztia egyik tagja lázadt fel 
a másik, történetesen trónon ülő tagja ellen. Mátyás főherceg, aki Rudolf király és csá-
szár örökébe kívánt lépni, a magyar, majd osztrák rendekkel szövetkezve megfosztotta 
a magyar tróntól bátyját.9 Ő természetesen nem hivatkozhatott a vallás üldözésére, a 
kamarai perekre és egyéb, a kiáltványban felsorolt visszaélésekre. Nagyon nehéz hely-
zetben volt, a Habsburg dinasztia hatalma veszélyben forgott, amely ellen a birodalmon 

6  ÖStA HHStA Hungarica Allgemeine Akten fasc. 153, Konv. A, fol. 101–104. Ezen a példányon nem 
szerepel dátum, továbbra is kérdés tehát, hogy Ipolyi honnan vette az időpontot. Kovács József Lász-
ló ismeretlen Rimay-iratokat publikáló tanulmányában tett először említést az oráció mai lelőhelyéről, 
amelyre Fazekas István hívta fel a fi gyelmét. Kovács, 2005, 543–554. A szöveg legújabb kiadását az 
eredeti alapján vö. Függelék 2. sz.

7  Teszelszky, 2009, 128.
8  „non mirentur Christiani, si Acheronta Hungari moverint” MOE, XI, 182.
9  Evans, 1989, 62–63, Strumberger, 1959, 27–28.
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belüli és kívüli erők ekkor már javában szervezkedtek. Az anyagilag kimerült Habsburg 
birodalom nem lett volna képes egy kétfrontos háborúra, és mivel Mátyás és környezete 
– helyesen – úgy ítélte meg, hogy nagyobb veszély fenyeget nyugatról, a birodalomból, 
mint keletről, a török felől, mindenképpen le akarta zárni a háborút. Ebben készséges 
partnernek bizonyultak a magyar rendek, akik szintén be akarták fejezni az egyre értel-
metlenebb háborút, és meg akartak szabadulni a bécsi békét nem ratifi káló Rudolf ma-
gyar királytól. Ez az érdekazonosság eredményezte a közös, osztrák-magyar követséget.

A magyar követség vezetője, Rimay említett orációjának középpontjába a békét, il-
letve annak feltételeit helyezte. A rövid bevezetőben szót ejt az előzményekről, vagyis a 
Bocskai-felkelés okairól, illetve a császár machinációiról a pápával, a spanyol királlyal és 
egyes német fejedelmekkel együtt, illetve az ennek nyomán kialakult helyzetről, amely 
végső veszélybe sodorta a magyarokat, majd Mátyás lázadásáról, illetve szövetségéről a 
magyarokkal. A béke legfőbb akadálya a császár, aki nem látja be (az oráció elkészülté-
nek időpontjában ugyanis hivatalosan még Rudolf a magyar király, ez indokolja a jelen 
idő használatát), hogy a háború csak pusztulást hoz a keresztények számára. De a szul-
tánnak is érdeke a béke, hisz a háború kimenetele mindig bizonytalan, a béke azonban 
megszilárdítja a birodalmakat. És persze ami a két birodalomnak jó, az mindkét biroda-
lom polgárainak, így a magyaroknak is jó. Ez után következnek a magyar követelések, 
Esztergom, Eger, Kanizsa visszaszolgáltatása, a portyázás és a fogolyszedés megszünte-
tése, illetve a mértéktelen török adókövetelések leszállítása. 

Kiindulópontként mindkét szövegünk a kényszerítő körülményekre hivatkozik. 
A Kiáltvány szó szerint extrema necessitast, illetve a tiltakozás második mondatában 
durum telum necessitast említ.10 A Rimay-féle szöveg kissé körmönfontabban fogalmaz, 
amennyiben ultio et vindictáról, azaz „bosszúállásról és büntetésről” beszél, amely a csá-
szár részéről fenyegette a magyarokat, illetve a coacta Hungarica natiót említi.11 Ebből 
a szorult helyzetből az isteni közbelépés jelenti a menekvést. Bocskai divinitus adjutus 
érkezik a magyarok segítségére, míg Mátyás ope divina lép közbe néhány kiváló férfi ú 
tanácsára támaszkodva.12 Erre szükség is volt, mivel mind Bocskainak, mind Mátyásnak 
ugyanazzal a problémával kellett szembenéznie. Mindketten törvényesen megválasz-
tott, megkoronázott, tehát legitim uralkodójuk ellen lázadtak, magukra vonva a legsú-
lyosabb bűnt, a felségsértés vádját. Bocskai lázadó volt és eretnek, míg Mátyás „csak” 
lázadó, a bűn és büntetés szempontjából azonban nem volt különbség kettejük között. 
Ráadásul mindkettőjüknek szükségük volt a török támogatásra. Bocskainak katonai 
értelemben, Mátyásnak diplomáciai szempontból, hisz a fentebb említett okok miatt 
gyorsan le kellett zárnia a török háborút. Hiába volt ő a császár által kinevezett gu-
bernátor, azaz kormányzó, a béke ratifi kációja a magyar királyra várt. Csakhogy 1608 
szeptemberében Rudolf de facto már nem, Mátyás de iure még nem volt Magyarország 
királya. A portán viszont joggal mondhatták, hogy csak a legitim magyar királlyal köt-

10  MOE, XI, 181, 182.
11  Rimay, 1955, 266.
12  MOE, XI, 181, Rimay, 1955, 266.
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nek békét. Ez a necessitas egy újabb vádat, a pogányság vádját vonta a két lázadó fejére. 
Mindkettejüknek az volt tehát az érdeke, hogy kikezdjék Rudolf császár és király legi-
timációját, magyarán bebizonyítsák, hogy uruk alkalmatlan a trónra. Helyzetük kü-
lönbségéből fakadóan ezt ugyan másképpen intézték el, mint hamarosan látni fogjuk, a 
végeredmény azonban megint csak ugyanaz volt.

Bocskai kálvinista volt, az ő hivatkozásrendszerében a vallásnak kitüntetett szerep 
jutott. Mátyásnak, Rudolf öccsének más okot kellett találnia. A legegyszerűbb utat vá-
lasztotta és bátyja uralkodásra való alkalmasságát (idoneitas) vonta kétségbe. Ez már az 
1606-os regensburgi birodalmi gyűlésen megtörtént, ahol egy április 25-i bécsi keltezésű 
iratban a Habsburg főhercegek tanácsa a birodalmi rendek tudomására hozta, hogy a 
család fejévé Mátyást választották („caput nobis et columen domus nostrae … eligimus”), 
tekintve, hogy az addigi családfő uralkodói teendőit nem képes ellátni („in gubernatione 
… minus suffi  cientem”).13 Nem akarok most kitérni az ún. Bruderwist részleteire, pusz-
tán azt hangsúlyoznám, hogy a családi tanács eme döntése, amelynek, mint tudjuk, két 
évvel később gyakorlati következményei is lettek Rudolf trónfosztása és Mátyás magyar 
királlyá választása formájában, végső soron Bocskaiék alapvetően közjogi érvelését erő-
sítette. A Kiáltványban ugyanis a fentebb már említett sérelmeken túl szintén előkerül a 
császár alkalmatlansága, amennyiben nem él törvényes házastársi kapcsolatban, ellenben 
fattyai vannak, nem jár templomba, amiért istentelenséggel is megvádolják, melanko-
likus, magába forduló, ahogy az irat gúnyosan megjegyzi, a magyarok azt sem tudják, 
hogy hús-vér ember vagy már csak egy, a Hradzsin folyosóin bolyongó fantom.14

Rimay alkalmatlanságról nem, viszont, mint fentebb láttuk, császári bosszúról be-
szél, amelyet a pápával, a spanyol királlyal, és néhány birodalmi fejedelem cinkos segít-
ségével és ösztönzésével főzött ki: „instinctu ipsius imprimis pontifi cis, Hispaniae regis 
et hortatu quorundam imperii Romani principum.” Tehát alattvalói életére tört, amivel 
eljátszotta a felettük való uralkodás jogát. A Kiáltványban szintén felbukkan ez a motí-
vum, amikor a császár és a pápa törvénysértő, istenellenes összeesküvését említi („cum 
pontifi ce inivit et conjuravit”).15 Rudolf tehát nem alkalmas a trónra, mert megsértve 
a törvényeket, zsarnok módon alattvalói életére tört, akiket a végső veszedelemtől az 
isteni gondviselés által küldött Bocskai, illetve Mátyás szabadított meg. Zsarnokságát 
ugyan részben másként írják le, de ez a célközönség miatt történt így; nyilvánvaló, hogy 
a protestáns birodalmi fejedelmek, hercegek vagy akár a lengyel király előtt másként 
kellett érvelni, mint egy keleti despota előtt. A zsarnokság azonban zsarnokság volt, 
és a káosz is káosz volt, amely a rendet és a békét fenyegette. Szövegeink nem hagynak 
kétséget afelől, hogy mind a Bocskai-felkelésben, mind Mátyás lázadásában a jó és a go-
nosz kozmikus erői csaptak össze. Ezt kiválóan érzékeltetik az általuk használt szavak; 
az uralomvágytól és bosszúvágytól (ambitio regiaque superbia, libido regis, imperator 
Romanorum de ultione et vindicta de Hungaris sumenda16) eltelt császár elszabadította a 

13  A levelet vö. ASVe Senato Germania, fi lza 40, 150r–154v, és Rill, 1999, 137–138. 
14  MTSZ, I, 289, 299.
15  Rimay, 1955, 265–266, MOE, XI, 176.
16  MOE, XI, 173, 174, Rimay, 1955, 266.



21

gonosz erőit (vastitas, crudelitas, sacrilegia, tyrannicidia, carnifi cia, odium, invidia, ultio, 
vindicia stb17). Jóllehet a háború igazságos célokért, a török ellen robbant ki, az uralko-
dó a fegyvereket alattvalói ellen fordította. A magyarok válaszul végső kétségbeesésük-
ben kénytelenek voltak elpártolni, elszakadni uruktól. Ezt a rendkívül súlyos helyzetet 
mindkét szövegünk ugyanazzal a szóval, a secessióval jellemzi.18 A szó egyszerre jelent 
meghasonlásból, viszályból származó politikai különválást, illetve általános értelemben 
különválást, elválást. Az uralkodót és az alattvalókat összekötő kapocs, amely szeretet-
ből és kölcsönös elkötelezettségekből (uralkodói és alattvalói eskü) szövődött, és amely 
osztatlan egészbe fonta össze az országot uralkodójával, rajta keresztül pedig Istennel, 
elszakadt. Megnyílt az út a gonosz erői előtt, ami az országot és lakóit elkárhozással 
fenyegette, sőt ha a magyarok nem lázadtak volna fel, a császár bűne elnyelte volna a 
többi keresztény országot is.19

A császár és alattvalói közt bekövetkező secessio megszüntetése azonban csak akkor 
lehet teljes, ha helyreállítják Isten, az uralkodó és az alattvalók közti, az igazságon és a 
kölcsönös tiszteleten és szereteten alapuló kapcsolatot. Máskülönben a nyomában fel-
lépő változás, felfordulás (Rimay az orációban erre a mutatio szót használja), a fentebb 
említett súlyos következményekkel fog járni. De hogy a háborúból béke legyen, és győz-
zön az igazság, az (isteni) rend (pax… et fi des… fi rma inviolataque),20 vagyis végbemen-
jen egy másfajta, pozitív mutatio, és megvalósuljon az isteni akarat, az nem Mátyáson, 
hanem a másik szerződő félen, a szultánon múlik: „De egyáltalán azt is akarják, hogy 
felséged gondolja meg, milyen alkalmatosságára lenne felséged birodalmának fenntar-
tására és növelésére annak a magyar államnak a megváltozása, melynek segítségével a 
harci kedv kialudván … a béke útját azon vidéknek nyugalmára szerencsésen el lehetne 
készíteni.”21 Ez a meghökkentő fordulat ad alkalmat Rimaynak arra, hogy a szultánnak 
röviden kifejtse történetfi lozófi áját.

17  MOE, XI, Rimay, 1955, 266. A kiáltvány műfajának, a querelának megfelelően az orációnál sokkal gaz-
dagabb expresszív kifejezésekben.

18  „[…] causis competentibus sit coacta duce Boczkaio ad spem potentissimae Vestrae Maiestatis confugere 
et secessionem quandam ab offi  cio facere”; „qui [ti. Mátyás] tanta belli opportunitate secessionem a socie-
tate christiana lacerato reipublicae corpore fecissent”. Rimay, 265, 266. „Quamobrem, o reges, principes 
et populi christiani orant vos et obsecrant Hungari, secessionem hanc ipsorum a rege suo non Hungaris … 
sed contra tyrannidem regis sui Rudolphi sumpserunt.” MOE XI, 182. A Kiáltványban a secessio először 
akkor fordul elő, amikor Ferdinánd idejében a magyarok, a kereszténységhez való ragaszkodásuk jeleként 
inkább vállalták a pusztító háborút, mint a behódolást, azaz a keresztény közösségtől való elszakadást: 
„Hungari tamen viri fortes, fi delissimi et constantes religionem potius cum bello tenere ac tueri mor-
temque sibi posterisque suis parare, imoque acerbissima subire, quam a populo Christiano secessionem 
[kiemelések tőlem – K. T.] facere maluerunt.” MOE XI, 169.

19  MOE, XI, 183.
20  Rimay, 1955, 266.
21  „Cogitare quoque Maiestatem Vestram (ti. Ahmed szultán) volunt penitius, quanta opportunitate con-

tinendi et augendi imperii sui acciderit illa status Hungarici mutatio [kiemelés tőlem – K. T.] cuius in-
terventu belli ardore exstincto… iter cum quiete istarum orarum foeliciter sit confectum.” Rimay, 1955, 
266, 269. Mátyás ugyanis, mint a békére szerződő egyik fél, az isteni terv első fázisában, a secessióban 
kapott kulcsszerepet. 
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A mondatban szereplő status Hungarici mutatio szókapcsolatot az Eckhardt-kiadás 
„a magyar státusnak megfordulása”-ként fordította. Érdekes lenne megtudni, hogy a 
szöveget először kiadó Ipolyi miért hagyta eredeti formájában a status szót. Ezt Ma-
chiavelli (ő az olasz formát, a stato-t használja) nyomán – bár ennek komoly előzményei 
voltak az itáliai, de főleg a fi renzei politikai gondolkodásban már a 15. században – 
kezdték el az államra mint területi, adminisztrációs képződményre, szervezetre is al-
kalmazni, amelyből aztán az európai nyelvekben az állam ma is használatos modern 
fogalma megszületett. Ennek ellenére még sokáig a hagyományos jelentésével (állapot, 
helyzet) is forgalomban maradt ez a szó. Ennek ellenére úgy érzem, hogy „a magyar 
státusnak változása/megfordulása” nem adja vissza az eredeti mondanivalót, mert nem 
derül ki, hogy pontosan, mit is kell ezen érteni. Fordíthatnánk ezt egyértelműen és vi-
lágosabban is, a szövegből ugyanis kiderül, hogy a kifejezés arra utal: az oszmán biroda-
lom terület Esztergom vissza-, illetve Kanizsa és Eger elfoglalásával megnövekszik, ami 
együtt jár a Magyar Királyság területének szűkülésével. Nem a királyság helyzetének, 
hanem területének, illetve ezzel összefüggésben hatalmának (status), azaz magának az 
államnak, a királyságnak – ti. amennyiben kisebb, ezért gyengébb lett – a megváltozá-
sán (mutatio) van a hangsúly.

Ezt látszik alátámasztani az is, hogy mind az Oráció, mind a Kiáltvány a szorongató 
szükségre hivatkozik, amely nem teljesen Machiavelli leleményeként, de mégis hangsú-
lyos helyen szerepel Rimay gondolkodásában.22 A fi renzei szerint a jó fejedelem felis-
meri az idők változását, és alkalmazkodva ahhoz, kivédheti a szerencse forgandóságát. 
Ezt az Il principe XXV. fejezetében fejti ki bővebben, amelyet a szerencsének szentel: 
„mert ha valaki türelmesen és elővigyázatosan uralkodik, és az idő és a dolgok úgy for-
dulnak, hogy kormányzása jónak bizonyult, boldogulni fog; de ha az idő és a dolgok 
megváltoznak, el kell pusztulnia, mert eljárása nem változik.” Az eredeti olasz szöveg 
sokkal árnyaltabban és határozottabban tesz formálisan is különbséget a jó, illetve a 
rossz irányban történő változtatást illetően, amikor két különböző igét használ; a szó 
pozitív értelmében a girare-t, a negatívban a mutare-t.23

Az előbbi ige értelmében cselekedett Mátyás főherceg, akit jóllehet a Habsburg csa-
lád tagja volt, és az öröklés rendjét illetően Rudolfot követte, a császár mégsem volt 
hajlandó örökösének megjelölni. Így arra kényszerült, hogy felismerve az idők változá-
sát, megkísértve szerencséjét, és használva a benne lévő virtù-t megragadja a hatalmat 
a magyar rendek segítségével. Köztudomású, hogy Rimay ismerte Machiavellit, egy 
kötete, a Discorsi a birtokában volt, barátjától, Balassitól kapta.24 Olvasmányait tehát 
hasznosította Ahmed szultán számára írott orációjában.25

22   Skinner, 1996, 55, Tenenti, 1987, 93–97.
23   Machiavelli, 138. Olasz eredetije: „perché se bene uno che si governa con rispetti e pazienza, e tempi e le 

cose girano in modo che il governo suo sia buono, e viene felicitendo; ma se e tempi e le cose si mutano, 
rovina, perché e non muta [kiemelések tőlem – K. T] modo di procedere.” Uő., Il Principe, 165.

24  Balassi, 1951, I, 381–382.
25  Más vélemény szerint Machiavellihez fűződő olvasmányélménye nem tükröződik sem közvetlenül, sem 

közvetve életművében. Paczolay, 1982, 678.
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Machiavelli mellett a másik híres, Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendő 
politikaelméleti szerző, Justus Lipsius hatása szintén kimutatható. Kiindulópontként a 
mutatióról szóló mondat elemzésével folytatom; a fogalom tehát, mint láttuk, Rimay 
számára egyszerre jelent pozitív és negatív változást. A szultánt arról próbálja meggyőz-
ni, hogy a magyarok által előidézett fordulat békét hozhat. Ha azonban nem hajlan-
dó a megegyezésre, akkor a változás, amely a drinápolyi béke felrúgásával és a tizenöt 
éves háború kitörésével kezdődött, pusztulást fog hozni, elsősorban természetesen a 
magyarokra.26 Ha tehát a mutatio nem igazságot, hanem igazságtalanságot (iniquitas) 
eredményez, további felfordulás lesz a következmény, amely már magát az Oszmán Bi-
rodalmat is maga alá temetheti. Rimay a béketárgyalások ügyét, illetve a béke megkö-
tésének szükségességét egy általános történetfi lozófi ai keretbe, a protestánsok között 
népszerű translatio imperii gondolatkörébe illeszti: „Minthogy minden birodalom a 
változásnak van kitéve, számtalan sok király és császár gyakori példája bizonyítja, hogy 
nagyobb gondot kellett volna viselniük a szomszédok barátságának megerősítésére, 
így erősítve meg birodalmaikat, mint fegyvereik gyakorlásában előhaladni.” („Etenim 
obnoxiis vicissitudini et mutationi existentibus omnibus imperiis [kiemelések tőlem – 
K. T.] compertum frequentibus exemplisset innumerabiles reges et caesares maiorem 
debuisse suscipere curam vicinorum amicitia fulcire et stabilire sua imperia, quam ar-
morum exercitio proferre.”)27 A szultán tanácsosai azonban azt akarják, hogy folytassa 
a háborút, amely a birodalomnak területi nyereségeket (Eger, Kanizsa) hozott: „Nem 
kételkedem abban, felséges császár, hogy a te tanácsosaid sorában sokan akadnak, akik 
ellenszegülnek a mi javaslatainknak és akik közbenjárásunkat birodalmad határainak 
megszilárdítására némileg bolondságnak nézik.” Csakhogy számukra „nem több a te 
birodalmad biztonsága múlandó és gyűlöletes birtokaiknál” („nimirum non pluris est 
caduca et odiosa loci cuiuspiam possessione imperii tui sicuritas”).28 Rimay rendkívül 
precízen írja le az Oszmán Birodalom struktúrájának egyik olyan alapelemét, amely 
egyszerre tette azt hatalmassá és sebezhetővé. A tímárrendszerről van szó, illetve ar-
ról az oszmán ház által érvényesített alapelvről, amelynek értelmében minden a szul-

26  Rimay, 1955, 270.
27  „Pedig minden viszontagságok és felfordulások között élő birodalomra nézve számos példával bizo-

nyíthatnók, hogy számtalan sok királynak és császárnak nagyobb gondot kellett volna viselnie a szom-
szédok barátságának megerősítésére és így megerősíteni birodalmaikat, mint fegyvereik gyakorlásában 
előhaladni.” Az Eckhardt által hozott magyar fordítás nem pontos. A vicissitudo-t és a mutatio-t ebben a 
szövegösszefüggésben semmiképpen sem lehet „viszontagság”-nak és „felfordulás”-nak fordítani. Mind-
kettő egyértelmű és pontos jelentése itt a történetfi lozófi ai értelemben felfogott változás. Rimay ezzel 
állítja szembe ugyanabban a mondatban a birodalmak megerősítését az amicitia által. A mondat elejének 
fordítása azért sem pontos, ugyanis nem arról van szó, hogy „minden, változásnak kitett birodalom”, ha-
nem, hogy „a változásnak minden birodalom ki van téve” (ezt az omnes szó világosan megmutatja), azaz 
mindegyik előbb vagy utóbb le fog hanyatlani. Ez logikusan következik a translatio imperii gondolatából, 
és az alapjául szolgáló bibliai szövegből, Dán 2,37–45 és 10–11. Rimay, 1955, 270.

28  Az Eckhardt-féle kiadásban: „akiknek persze nem többet számít a te birodalmad határának ingatagsága 
és gyűlöletessége bármilyen hely birtokánál.” Rimay, 1955, 270. A fordítás itt sem pontos. A rendkívül 
fontos sicuritas szó, ami a birodalomra vonatkozik, kimaradt, így viszont nem derül ki, hogy itt arról 
van szó, hogy a szultán tisztviselőit csak a haszon érdekli, mivel nem lehetnek tulajdonosai a földeknek.
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tánt illeti meg, földet, jövedelmet mindenki csak használatra kap. A hatalomgyakorlás 
érdekében a tisztségeket, hivatalokat a földekkel együtt néhány éves rotációban újra 
osztották; ennek eredménye viszont, és ez volt az a gyengeség, amelyre Rimay célzott, 
a mindent elárasztó korrupció lett, illetve, hogy minden tímárbirtokos a lehető legrövi-
debb idő alatt akarta a legtöbbet kisajtolni földjéből, parasztjaiból, illetve hivatalából. 
Ők nem ragaszkodtak a földhöz, nekik valóban nem volt érdekük a béke, és csak a sa-
ját hasznukat nézték. Lám, a nagy Szülejmán a magyaroknak is, miután legyőzte őket, 
nagylelkűen és bőkezűen békét ajánlott, belátva, hogy teljesen úgysem tudja legyőzni 
őket; birodalmát így megszilárdította, de nem erőszakkal, hanem fortéllyal. Ezt a for-
télyt (artifi cium) ajánlja Ahmednek is, aki ezzel a jótéteménnyel (benefi cium) barátjává 
teheti a magyarokat, így hárítva el a bukást jelentő változást. Rend és biztonság nélkül 
nincsen állam, csak felfordulás. Bölcsesség nélkül viszont nincs béke és rend. „Ha az 
ilyen irányú törekvésre (ti. a békére) nem késztet a jelen időnek és a te birodalmadnak 
égetően fontos érdeke (instans ratio), fontold meg magad saját okosságod (prudentia) 
éles reszelőjével.”29 Intő példa a zsarnok császár, aki éppen most veszíti el a trónját.

Justus Lipsiusnak a Politica című művében az erények gondosan felvázolt hierarchi-
ájában fontos, kitüntetett szerep jut az okosságnak (prudentia).30 A Politica 3., 4. és 5. 
könyve tulajdonképpen az okosságról és annak válfajairól szól. Természetesen ennek 
kapcsán foglalkoznia kellett a háború és béke kérdésével is. Az 5. könyvben részletesen 
leírja a vitézi okosságot, annak szükségességét, hogy a fejedelem hadsereget tartson, ab-
ban jó rendet, hogy megvédhesse országát. Lipsius csak azért fejti ki bőven ezt a témát, 
hogy végül a pálmát a békének adhassa, mert a vég nélküli háború felemészti a harcoló 
feleket, és csak pusztulást okoz. Hasonlóan érvelt, mint láttuk, Rimay is a translatio 
imperii és a mutatio fogalmának kifejtése kapcsán.31 A béke, így Lipsius, a győztesnek 
használ, a legyőzöttnek szükséges. A béke a győztes ékessége, a méltányos béke pedig 
hasznos, mert a legyőzöttek nem akarnak revansot venni, ellenben tisztelik legyőzőjü-

29  Az instans ratio-t véleményem szerint helytelenül „pillanatnyi érdek”-nek fordították; itt éppen arról 
van szó, hogy az Oszmán Birodalom „sürgető érdek”-e (mondhatnánk azt is, hogy extrema necessitas-a) a 
magyarokkal való béke, amelynek megkötését az akkor fennálló külpolitikai helyzet indokolhatta, mivel 
a Porta és Lengyelország viszonya ekkoriban vált feszültté, ugyanakkor Velence és Róma békülése kézzel-
foghatóvá tett egy esetleges földközi-tengeri konfl iktust is az említett hatalmakkal és Spanyolországgal. 
Ezt Rimay Illésházy Istvánhoz írott 1609. február 19-ei levele is alátámasztja: „Mert az Angliai király 
Konstantinápolyban való követe is megjelentvén nekem, hogy compositis Asiaticis tumultibus, Turca-
rum imperator, infestatuturus est Hispanum et Venetos; azt is adjungálá beszédében, hogy igyekezni 
fognak azon az olaszok és az spanyolok, hogy az ő lábokban akadó tövisset az mi talpunk alá vessék és ide 
fordítsák megint az hadnak onusát… Nékem Herberstan uram is jelenté, hogy neki is irnak mind aff elől, 
hogy az Pápa és Spanyol király hada megindult Olaszországból és fel akar Carinthián által Austriára 
menni, és hogy hadat fogad Római császár is.” Rimay, 1955, 281.

30  Lipsius, 1970, 179–181, 214–217. „Az okosságnak minden emberi dologra vagyon haszna; de főképpen 
az országlásra, mely a nélkül nem csak nem állandó, de bátran mondom semmivé lészen. Kicsoda igaz-
gatja a hajót mágnes kővel megkent vas nélkül? Így a respublicát senki nem igazgatja amaz okossággal 
felruháztatott elme nélkül. Az hatalmat csak magában gondolod? Haszontalan dolog. Valaminémű a po-
étáknál megírt vak Polyphemus, olyan a fejedelem, kinek az okosság nem tündöklik fejében.” Uo., 214.

31  Vagy idézhetnénk egy még sokkal ismertebb bibliai locust: Aki kardot ragad, kard által vész el. Vö. Mt 
26,52.
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ket. Szülejmán felismerte a németalföldi által ajánlott jó időben, méltányos feltételek-
kel felajánlott béke hasznosságát.32 Rimay orációja végén ugyanezt ajánlja Ahmednek: 
„Szolimánt a magyar birodalom felajánlásánál és kiszolgáltatásánál más nyereség nem 
vezette, mint hogy számos hadi dicsőségének halmazatával kivívott hírnevét a nagy-
lelkűségnek és bőkezűségnek ezzel a hozzáadásával növelje ennél a tiszteletreméltó 
nemzetnél, vagy hogy így érdemelje ki az ő kegyét, melyről látta, hogy dicsősége tel-
jes ragyogásának némileg útjában áll.”33 Ahmed szultánnak tehát a prudentia, a ratio, 
illetve az ambitio, odium, vindicia, ultio stb. között kellett választania. Ha az előbbit 
választja, beírja nevét a történelembe: „ha legalább az általam javasoltakat, kérelmeket 
és követeléseket kegyességgel teljesíted, szilárd birodalmat és örök nevet szerzel minden 
nemzetnél és méltóságodat kimondhatatlanul megnöveled s bőkezűségednek ezzel a 
fortélyával használni fogsz magadnak.”34 Ezzel a mondattal zárul Rimay orációja.

Kérdés, hogy mi volt ezzel az orációvázlattal a célja? Jelentett-e egy keleti despo-
ta számára bármit egy olyan oráció, amelyet a kor legdivatosabb, illetve legvitatottabb 
nyugat-európai politikai elmélet szerzőinek nézeteiből állítottak össze? Mi lett volna 
ennek az értelme? Átadtak-e egyáltalán ilyen iratot a dívánban?

A kérdések egy részének megválaszolásához érdemes a ránk maradt követségi záró-
jelentés szövegét kézbe venni. Ez segít tisztázni az Oráció körüli datálás bizonytalansá-
gait is; a szöveget először közlő Ipolyi szeptember 16-át jelölte meg a keletkezés, vagy 
benyújtás (ez nem derül ki) időpontjaként, míg az újraközlő Eckhardt már október 28-
át szerepelteti. Mindebből kiderül, hogy az eredetit Ipolyi vagy nem (Eckhardt egészen 
bizonyosan nem, mert ezt elismeri) vagy csak egy meglehetősen rossz másolatát látta, 
de az is elképzelhető, hogy az eredetiről készült igen hibás, ellenőrzés nélküli változa-
tot közölt. Akárhogyan történt is, az eredetin nincs keltezés. Ugyanakkor a két dátum 
nem teljesen légből kapott; a ránk maradt német nyelvű, és a követségről beszámoló, 
Herberstein és Rimay által összeállított és aláírt eredeti jelentés két dívánbeli audienci-
áról tesz említést, amelyek éppen a fenti két időpontban voltak.35 A jelentésből kiderül 
még, hogy ebből a két alkalomból Herberstein, a főkövet, illetve a dragomán, az olasz 
Matthia Farro beszélt, Rimay nem, és az is, hogy az első kihallgatáson a hitlevelet és a 
követeléseket (credentiales, postulationes), a másodikon szintén a tárgyalással kapcsola-
tos pontokat és követeléseket, illetve egy memoriálét (puncten, postulationes, memorial) 
adtak át.36 Az iratokkal kapcsolatos terminológiát tehát a jelentés pontosan és követke-

32  Ezt tette Mátyás főherceg is, amikor úgy döntött megfosztja hatalmától bátyját: „el akarta ugyanis érni 
az alkalmas időben való fegyverkezéssel, hogy… a béke őfelsége, a magyarok és a törökök között… meg-
maradjon.” Rimay, 1955, 269. 

33  Rimay, 1955, 271.
34  Uo.
35  Ez azt látszik igazolni, hogy Ipolyi látta az összes fennmaradt követségi iratot.
36  „Sechszehenden hernach bej dem Türggischen Khaiser Sultan Achmed die erste Audienz gehabt… 

Matthiam di Farro… die gebreuchlichen Salutationes Und Congratulationes mündlich verrichten, und 
die literas Credentiales, wie auch die besondern petitiones, [postulationes]… ubergeben lassen.” „Den 
Acht undzwanzigisten dises Monats Octobris bej dem Türggischen Khaiser die ander und leste Audienz 
gehabt… der nechst ubergebenen Puncten und postulationen, widerumb ain memorial [kiemelések tő-
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zetesen használja, amiből szerintem az következik, hogy ha orációról nem tesz említést, 
akkor olyat nagy valószínűséggel be sem nyújtottak.

Sokkal inkább arról lehet szó, hogy Rimay az orációt az európai hatalmak sztambuli 
követségeinek szánta, mert rajtuk keresztül akarta, a Kiáltványhoz hasonlóan, megis-
mertetni a „nemzetközi közvéleményt” Mátyás főherceg lázadásának és a béketárgya-
lásoknak az igazi okaival. A szituációt kihasználva, orációja hatásos retorikai fogásként 
békeszerzőnek nem a zsarnok császárt, hanem a „felvilágosult” keleti despotát tüntette 
fel. Ezzel el is vette az élét azoknak a támadásoknak, amelyek évekkel korábban Bocska-
it érték a török szövetség miatt, és amely váddal Mátyás főherceg is kénytelen volt szem-
benézni. Mivel a bécsi béke előírta a törökkel való békekötést, úgy gondolom, hogy az 
Oráció annak a bel- és külföldön folyó propaganda háborúnak egy darabja, amelynek 
kiindulópontja a Bocskai-felkelés volt, és amely nyugvópontra Mátyás magyar királlyá 
koronázásával jutott 1608-ban.

Ezt közvetve alátámasztaná, amit Rimay kapcsolatrendszeréről tudunk; nem sokkal 
Bocskai táborába való átállásakor patrónust is váltott, a császárhűnek maradó Th urzó 
György helyett a Lengyelországból visszatérő Illésházy István szolgálatába szegődve.37 
Illésházy nem volt híve a Káthay Mihály, Bocskai katolikus kancellárja által követett ra-
dikális iránynak, amely elképzelhetőnek tartotta a Habsburg dinasztiával való szakítást, 
később pedig nem támogatta az erdélyi fejedelmi trónra Báthory Gábor jelöltségét sem. 
Ő a megegyezés híve volt, amely természetesen magában foglalta a másik oldalon a Má-
tyás főherceg által fémjelzett politikai orientáció követését. Mind a főhercegnek, mind 
a magyarországi táborát megszervező Illésházynak létfontosságú volt, amint korábban 
Bocskai esetében, a törökösség vádjának cáfolata mindazokon a fórumokon, ahol elér-
hették a nyugati közvéleményt. Sztambul is ilyen csatorna lehetett, amelyen keresztül 
nem fenyegetett az a veszély, hogy az iratokat vivőt börtönbe vetik, ahogyan 1605-ben 
Bocatius Jánossal történt.

A fentebb mondottak felvetik azt a kérdést is, hogy lehet-e köze Rimaynak a Kiált-
vány megszövegezéséhez? Nagy László fentebb említett tanulmányában egyértelműen 
kizárja szerzőségét, arra hivatkozva, hogy ekkor még nem állt Bocskai szolgálatában.38 
Ebből azonban még nem következik, hogy ne lett volna semmilyen kapcsolata a Bocs-
kai udvarral. Az 1604. december 14. és 1605. június 12. közötti időszakból jelenlegi 
tudásunk szerint nem maradt ránk Rimay-levél, ezt a kettőt Th urzó Györgynek írta. 
Az elsőből a Rimayval foglalkozó szakirodalom homlokegyenest ellenkező következ-
tetéseket vont le. Ferenczy Zoltán szerint a levél azt bizonyítja, hogy Rimay ekkor a 

lem – K. T.] mit widerhollung der vorgemelten ersten Puncten… ubergeben, ich von Herberstain auch 
derselben Inhalt von Punct zue Punct, mündlich dem Dragoman auf wellisch fürgesagt…” Kovács, 
20052, 67, 69. A kapcsos zárójelbe tett szó sajnálatos módon kimaradt a szövegkiadásból. A memoriale, 
amelyet Illésházy adott Rimaynak, magyar és latin nyelven szintén megtalálható a követségi iratok közt. 
Vö. ÖStA HHStA Ung. Akten, Misc. 426, Konv. D. fol. 96‒97, Függelék, 1. sz. irat.

37  Erről vö. Ács, 1978, 2‒4.
38  Nagy, 1987, 181.
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Nógrád vármegyei nemességgel együtt még a császár pártján állt.39 A szöveget újraközlő 
Eckhardt szerint a levélben Rimay nem őszinte, de Th urzóra tekintettel mást nem ír-
hatott, sőt a reménység szó éppen a valós érzelmét, némi kárörömet is kifejez a császár 
pénzének elrablása miatt.40 Véleményem szerint ez a mondat annyira általános („mi eh-
hez képest itt elég gondolatban, félelemben és reménységben tartjuk életünköt, Istenre 
bízván magunkot”), hogy sem Rimay császárpártiságát, sem Bocskai-pártiságát nem 
bizonyítja. Kárörömet végképp nem. A legegyszerűbb, legkézenfekvőbb és a legkevésbé 
bonyolult magyarázat, hogy Rimay a nemesség jó részével együtt szorongva fi gyelte az 
eseményeket, amelyeknek nem lehetett látni a kimenetelét.

Ferenczy következő állítása sem igazán állja meg a helyét. Fél évig nem tudunk sem-
mit Rimayról, aki júniusban bukkant fel Bocskai egyik bizalmasaként, mint belső ka-
marás. Június 12-i, tehát az idézett decemberi levelet közvetlenül követő, Th urzónak 
címzett híradásában büszkén számol be arról, hogy „két hónapja még nincs, hogy én 
őfelsége mellé jöttem”, amit persze lehet úgy értelmezni, hogy hála magas rangú támo-
gatóinak, többek közt Karl Zierotin bárónak, ilyen rövid idő alatt sikerült ekkora kar-
riert befutnia új ura mellett.41 De értelmezhetjük úgy is, hogy nem egészen két hónapja 
tartózkodik Bocskai udvarában, amiből viszont nem okvetlenül következik, hogy akkor 
is állt át a felkelők oldalára. Nehéz ugyanis elhinni, hogy, amint Ferenczy állítja, dacára 
befolyásos pártfogóinak rögtön megkapta volna ezt a bizalmi tisztséget. A bizalmat ki 
kellett érdemelni, meg kellett szolgálni, ehhez pedig idő kellett; a rendelkezésre álló 
források alapján tehát nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy Rimay valójában mikor 
csatlakozott a Bocskai-felkeléshez, mikor kezdett rokonszenvezni vele, és pontosan mi-
kor pártolt el a császártól. Nagy László szerint Rimay akkor válthatott pártot, amikor 
Bocskai csapatai megjelentek Nógrád vármegyében és elfoglalták Fülek várát.42 Elkép-
zelhető, hogy a vármegyei nemesség többségéhez hasonlóan nem akarta otthagyni bir-
tokait a fosztogató katonaságnak, de ennek az ellenkezője is, hogy Basta támadásának 
meghiúsulása után, tehát valamikor decemberben vagy januárban már tábort váltott, 
de ugyanakkor otthon maradt. A fentebbi feltételezést nagymértékben erősítik és a 
mellette történő érvelést radikálisan leegyszerűsítik a kiáltvánnyal kapcsolatos legújabb 
kutatási eredmények. Ezek egyrészt kétségbe vonják, hogy létezett-e egyáltalán külön 
olyan, hogy szerencsi kiáltvány, másrészt a szerzőség Illésházyhoz való kötése miatt az 
eddig a régebbi szakirodalom alapján feltételezett április-júniusi datálást jóval későbbre, 
a korponai gyűlés idejére helyezik, amely időkeretbe viszont Rimay feltételezett, a szö-
veggel kapcsolatos ténykedése gond nélkül beilleszthető.43

A Nagy által említett többi bizonyíték sem eléggé meggyőző. Vegyük tehát sorra 
ezeket! Magyarországi eseményekről beszél, az erdélyieket meg sem említve, részletezi a 

39  Ferenczy, 1911, 51–52.
40  Rimay, 1955, 236–237.
41  Ferenczy, 1911, 52.
42  Nagy, 1983, 325.
43  Teszelszky–Zászkaliczky, 2012, 80–81, 91–95.
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katonák pusztításait, pontatlan az események elbeszélésében.44 Ezek valójában illenek Ri-
mayra is, hisz ő sem volt erdélyi, ezért a felkelés kezdeti eseményeiről hallomásból tudott. 
A háborúról szóló leírások részletezéséhez nem kell katonának lenni, elég volt megfelelő 
forrásokból tájékozódni, sőt Rimaynak földbirtokosként első kézből is származhattak is-
meretei, és lehettek tapasztalatai. Nagy valójában nem is Káthay mellett, hanem a szerző-
séggel meggyanúsított Péchy és Imreff y ellen érvel. A kimondottan Káthay szerzőségét 
alátámasztó argumentumok, amelyeket a tanulmány legvégén idéz, meglehetősen sová-
nyak. Újra előkerülnek a hadi dolgok, a magyar katonaság háttérbe szorításának részletes 
leírása, a zsarnokölés helyett a ius resistendi hangsúlyozása, illetve a magyar főpapok sérel-
meinek felsorolása.45 Ez a három valódi érve Káthay szerzősége mellett.

A magyar katonaság háttérbe szorításáról, mint láttuk, a Kiáltvány több helyről is 
tudhatott. Nagy ugyanakkor nem említi, hogy feltűnően jól értesült az ún. kamarai pe-
rekről is; a Magyar Kamara levéltárának egyik nagy fondja, a Benignae resolutiones az 
1603-as évben és 1604 elején született uralkodói mandátumok és egyéb iratok tömke-
legét őrzi a Kiáltványban említett Szerednye, Léva, Lednice, Trencsén stb. váraival kap-
csolatos perekről vagy éppen Perényi Zsófi a, illetve Seifrid Kollonitsch ügyéről.46 Ennyi 
erővel azt is mondhatnánk, hogy ezek a részek azt bizonyítják, hogy a szerző a Magyar 
Kamara egyik alkalmazottja volt, olyan jól ismeri a részleteket. Ezt egyébként több adat 
is alátámasztaná; Bocatius a szerzők közt említette Hoff mann Györgyöt. Ebből az idő-
ből két Hoff mann Györgyről tudunk, egyikük a Szepesi Kamara titkára, illetve Bocskai 
tanácsosa, a másik, az ifj abbik Hoff mann ugyanitt élelmezési tiszt volt.47 A sértetteken 
kívül tőlük is származhattak a részletekbe menő kamarai információk.

A zsarnokölés és a ius resistendi közti különbségtétel tulajdonképpen azt a régi és máig 
eldöntetlen vitát érinti, amely arról folyik, hogy a Kiáltvány a zsarnok uralkodóval szembe-
ni ellenállásban a szentírásra, vagy inkább Kálvin híres zsarnokölési tanára helyezi a hang-
súlyt. Nagy a ius resistendin nyilván az Aranybullát érti, amelyre ugyan egyértelműen utal 
a Kiáltvány, ugyanakkor olvashatunk Dávidról és Nabukadnezárról, és a természetjogról 
is, a szöveg tehát több lehetőséget és eszközt is említ a zsarnokkal szembeni ellenállás jogát 
illetően.48 Ezeket az érveket mind a katolikus, mind a protestáns tábor felhasználta egymás 
ellen, mert vallási felekezettől független, közös eszmei alapból származtak. Magyarorszá-
gon a ius resistendit a rendek szintén felekezeti hovatartozás nélkül védelmezték a királlyal 
szemben; a Querela is nyilván ezért fogalmazott így.

Az utolsó és végső érv az egyháziak sérelmének a beemelése az iratba. Le kell szögez-
nünk, hogy név szerint egyetlen főpap sérelméről nincs szó, de még csak utalást sem talá-
lunk erre. A Nagy által hivatkozott rész a főpapi székek betöltetlenségét említi, amely két-
ségtelenül feszültséget okozott a császári udvar és a Szentszék között. Ismeretes azonban, 

44  Nagy, 1987, 182–183. Nagy érveit hosszan és részletesen cáfolja Teszelszky‒Zászkaliczky, 2012.
45  Nagy, 1987, 184–185.
46  MTSZ, 294. Az iratokat vö. MOL MKA Ben. Res. 1603, 1604 jan.‒febr. passim. Ezek az évkörök csak a 

fond perekre vonatkozó iratainak egy részét tartalmazzák.
47  Fallenbüchl, 2002, 132–133; Pálffy, 2010, 302.
48  MTSZ, I, 288, 289, 297.



29

hogy a főpapi stallumokat azért nem töltötték be, hogy jövedelmeiket katonai célokra 
fordítsák. Ráadásul az egyháziakat a bárókkal és a mágnásokkal együtt sorolja fel, akik 
anyagi megrövidítésük miatt kerültek hasonló helyzetbe, de ez alapján nem indokolt a 
főpapok Habsburgoktól elszenvedett külön sérelmeire hivatkozni. Különösen annak fé-
nyében nem, hogy amikor a Kiáltvány vádol, név szerint is említi Szuhay és Mikáczy püs-
pököket a császár magyarok ellen hozott parancsainak feltétlen végrehajtóiként.

A fentebbiek a következőkben foglalhatók össze:
1. A Kiáltvány és az Oráció érvelésének, illetve szóhasználatának koherenciája arra hív-

ja fel a fi gyelmet, hogy az előbbi szöveg megfogalmazásában – akárkit is „gyanúsí-
tunk” meg a szerzőséggel – Rimaynak hangsúlyos szerep jutott, ami nem okvetlenül 
konkrét szöveg írását, hanem annak inspirációját jelenti. Ugyanakkor bizonyosnak 
tűnik – egyéb, párhuzamosan elvégzett vizsgálatok ugyanerre a következtetésre jutot-
tak – hogy a katolikus Káthay Mihály nem lehetett a szerzője egy ennyire protestáns 
szellemű iratnak.

2. A Kiáltvány és az Oráció közti szerves, genetikus kapcsolat a szóhasználat szintjén 
és a két szöveg retorikai felépítésében is megragadható. E szerint a béke és a rend 
teljes ellentéte a szövegek által használt secessio, ahová a rossz értelemben felfogott 
változ(tat)ás által, amelynek egyszerre eszköze és következménye a zsarnokság, jutott 
Magyarország. A rend és a béke eredeti állapotába viszont a zsarnok uralkodó ellen 
használt jogos erőszak, jelen esetben a rendek lázadása által lehet visszajutni. Ez a 
gondolatmenet mindkét szövegre érvényes. Valószínűleg örökre megválaszolhatatlan 
kérdés marad, hogy – ha valóban Illésházy nevéhez köthetjük a Kiáltványt, és a fenti 
gondolatmenet is helyes – vajon ő hatott Rimayra vagy Rimay őrá?

3. Az Orációban tetten érhetőek Rimay legfontosabb olvasmányélményei, a kor egyik 
botrányköve, Machiavelli, akit bár illett kritizálni és szidni, mégis minden valamire 
való államrezon-író, ha sokszor név nélkül is, de idézte; valamint a kor egyik legdiva-
tosabb politikaelmélet-írója, a németalföldi konvertita Justus Lipsius.

4. A fentebbiekből következik, hogy komoly kétségeim vannak afelől, hogy ez a be-
széd valóban elhangzott a szultán előtt. Sajátos érvelése idegen a török gondolkodás-
módtól, illetve az oszmán uralkodóhoz mint békeszerzőhöz való fordulás gesztusán 
túl világos kritikát is megfogalmaz a birodalmat illetően. Éppen ezért véleményem 
szerint a szöveg vagy nem is hangzott el egyáltalán, vagy ha igen, hallgatóságként 
és olvasóközönségként inkább az európai hatalmak sztambuli követségeinek, illet-
ve rajtuk keresztül a nyugat-európai protestáns közvéleményének az érdeklődésére 
számíthatott. Ebben (is) hasonlít a Kiáltványhoz. Az Oráció tehát annak a propagan-
disztikus küzdelemnek egy darabja lenne, amely Rudolf császár és Mátyás főherceg 
(és a rendek) közt robbant ki, amelynek a törökkel kötendő béke és a Habsburg Bi-
rodalom jövője volt a tétje. További kutatások egyik feladata lehet annak felmérése, 
hogy Rimay orációja, illetve az általa használt érvrendszer milyen mértékben épült be 
a Bocskai-felkelés, illetve Mátyás főherceg hatalomátvétele kapcsán kirobbant propa-
gandaháború eszköztárába. 
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Források

1.

Illésházy István memoriáléja a portai követség számára
ÖStA HHStA Hungarica, Miscellanea, fasc. 426, Konv. D, 

fol. 96r–97v – eredeti

1608. június 28. Komárom

Memoriale az portara

Az eö folsege instructioyatt ky az oratornall vagion, diligenter meg olvasta egy vagy 
kett articulus vagion benne, kit megmutatattam orator uramnakis azokott elkeol hadny.

Az wyvari vegezesben consentialtak az teöreökeok arra, hogy hercheg Matias urunk 
elvegezze az bekesseget, es ha az romay chasar bantassara lenne, vagy az herchegnek 
vagy az magyaroknak vagy az confederatus orsagoknak tehat az teöreökeók segetseg 
tartoznak lenny, erre azertt chak gyöngen keól emlekezhetni eókeot.

Meg jelenteny es ugian meg mondany aztis nekik, hogy immar meg bekellótt az 
chasar az hercheggell, es Magiar orsagott az teőb orsagokall hercheg urunknak engedte, 
eö maga ven embeör leven az imperiomban fog birny es lakny.

Panaszolkodny hogy Estergamott az frigy level ellen, kit Bochkaynak es az Magyar 
nemzetnek adott teörok chasar utnek el az teórókók kit eők megnem vehettek volna, 
ha az magyar nemzett fegyvertt nem fogott volna, az teóreók mellet, es az frigis 
veghóz nem meöntt volna, mind ez ideigis azertt tehatt nem keóllene az teörókóknek 
haladeknak leönny az magyaroknak im mostis eö erettek es az frigy meg tartasertt, nagy 
hadatt bochattak az nemeótt chazar ellen, kivel im lattyak hogy arra keseriteóttuk, 
mind az chasartt se(!) mind az imperiomott es olasokott hogy meg keóllótt maradnyok 
az el vegezett bekessegben etc. Mi hasnatt lattya mind ezeknek az magyar nemzett, azt 
lattya, hogy mind az Zitva torkon valo vegezes ellenis el visznek josagunkat faluinkott 
teőlunk, ez gonos akaratott nem erdemlettuk volna teólók az teóreók chasar hit leveleis 
nem azt tartya, probalni es exaggeralny keól ezt.

Az portan instalni az chasarnall hogy aggya vissa Canizatt vagy Egert hanem 
succedal es ha az nem lehetne, az Kakati palankott vonyatny ell, es az Dunan innett 
az meöly faluk vannak, Pestig ne legyenek holdoltak, hanem engedne meg, vagion egy 
articulus az frigy vegezesben erreoll.

Ha semmitt nem impetralhatnatok fi ggeóben hadgyak az dolgott.
Azonnis keól panaszolkodny, hogy az spahiak az falukott fólótteb erótetik ugy 

annyira hogy elkeől futnyok, leónne szabott fi zetessek es annak feöllyeb ne eröltessek 
eökeótt, es az vegezes szerent az falukra ne jaryanak. Budan az rabokott ell bochatny; 
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Constantinapolyban eleöb az my frigy levelunket be ne adgyak, hanem az teóreók 
chasarett vegyek ky elób, jol meg lassak mychoda levelet vesznek ki.

Ha my egyeb talalkozik az ki orsagnak jovara volna azt sem keoll omitalny hanem 
szorgalmatossan keöl gondolkodny feo kepen az hodoltsagrol hogy ne sarcholtassak se 
ne pustychak az spahyak szeömök elyben hanyvan gyakorta mostan hozayok valo nagy 
segetsegekeót es az chasar fogadasat kit levelevel illik meg eróssitott se(!) ky itt nalunk 
vagion. Actum in Comarn 21 Junii anno 1608
Stephanus Ilieshazi

Memoriale pro domino Johann Rimay etc.
Az rabok el bociatasa Budan es egyebeot kiket fogtak az bekeseg el vegezese alat

2.

Rimay János beszéde a magyar rendek nevében I. Ahmed szultánhoz
ÖStA HHStA Hungarica, AA fasc. 153, Konv. A, fol. 101r-104v.

1608. sine dato

Joannis Rimaini legati Ungarici apud potentissimum Turcarum imperatorem Ahmetem 
Ungariae statuum nomine habitae orationis contenta et idaea

Quanquam Ungarica natio Barbiani technis et aliorum etiam caesareae maiestatis 
militiae ducum, et consilii praesidum insultibus, ita subinde fuerit, potentissime 
imperator, oppugnata, ut causis competentibus sit coacta, duce Bochkaio, ad opem 
potentissimae Vestrae Maiestatis confugere, et secessionem quandam ab offi  cio facere, 
ea tamen Ungarorum secessio, quae tot myriadum miserarum animarum interitum et 
cladem attulit, ita coram christiano orbe non videtur reprehensione et culpa carere, 
ut instinctu ipsius, imprimis pontifi cis, Hispaniae regis, et hortatu quorundam 
imperii Romani principum, imperator Romanorum de ultione et vindicta ab Ungaris 
sumenda vias indagare non dubitaverit, proposita in hos Romanorum imperio gravi 
sua accusatione qui tanta belli opportunitate secessionem a societate christiana 
lacerato reipublicae corpore fecissent, armaque hostica cum augmento Turcici imperii 
promovere non veriti essent.

Fuisset etiam consecuta forte haec ultio et vindicta nisi praeter iustam Ungarorum 
apud imperii ordines factam excusationem, eff ectivamque secessionis suae caussarum 
explicationem serenissimus archidux Matthias, quem gubernatorem placato caesare, 
iam ante Ungari sibi elegerant, huic negotio subvenisset, qui interposita authoritate 
sua, quam plenam et absolutam in hunc fi nem a fratre caesare acceperat, ut pacatis 
Ungaricis rebus Otthomanam familiam quoque in foedus acciret, et arma utrinque 
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componeret, effi  cere etiam voluit armis opportune sumptis, ut contraria huic negotio 
consilia retundendo, sententiisque adversantium ingeniorum sopitis, pax inter suam 
maiestatem, Ungaros et Turcas, sua industria antea fundata suis in terminis salva 
consisteret et fi des utrinque stipulata fi rma, inviolataque permaneret.

Sic ope in primis divina et quorumdam praestantium virorum consilio nixus 
serenissimus archidux Matthias, unitis Ungaricarum, Moravicarum et Austriacarum 
copiarum viribus, in Bohemiam cum exercitu transiens, per internuncios apud fratrem 
caesarem eff ecit, ut ad constitutae et initae pacis confi rmationem accederet, litterasque 
suas, quibus hanc pacem ante ratam fecerat, ipsi serenissimo archiduci fratri cum 
munere huc mittendas transmitteret. Quibus quidem litteris postea a serenissimo 
archiduce, illustrissimo et magnifi co domino Adamo libero baroni ab Herberstain 
intimo suo cubiculario eidemque primario oratori et legato huc delecto, et etiam mihi 
in hoc munere ei adjuncto, sincere commissis sua serenitas benigne ex annuentia caesaris 
fratris eff ecit, ut secundum acta et transacta, Vestrae Caesareae Maiestati easdem ipsas 
litteras, tanquam praecipuum initi foederis pignus et ligamen off erremus, ipsique ad 
manus rehabita earundem confi rmatione vestra, una cum ordinato munere traderemus.

Ipsi praeterea Ungariae optimates, adeo etiam tota Ungaria tanquam nativo Ungaro 
et in rebus Ungaricis optime versato, idem legati sui ad potentissimam Maiestatem 
Vestram munus mihi imponentes, injunxerunt simul, uti primum serenissimi archiducis 
Matthiae egregiorum factorum, et candidae eius mentis erga rempublicam Ungaricam, 
adeo etiam amici animi sui in Serenissimam Maiestatem Vestram luculentus testis 
essem, tum vias etiam Maiestati Vestrae demonstrarem, quibus haec pax frima ac stabilis 
reddi posset, qualemque medelam suggerere et interponere Maiestas Vestra deberet, qua 
odium in Hungaros a quibusdam nationibus pontifi ce ipso quoque derivatum leniri et 
tolli possit.

Ante omnia caetera autem potentissimum imperatorem universi status et ordines 
obtestantur, ut confi rmatis pacis articulis exauditisque nostris votis, quae cum domino 
oratore suarum maiestatum et provinciarum nomine Maiestati Vestrae proponimus, 
ad suas iterum maiestates dominum oratorem, quam citissime fi eri potest una cum 
nuncio suo, plenae authoritatis homine expedire et remittere dignetur. Cogitare 
quoque Maiestatem Vestram volunt penitius, quanta opportunitate continendi et 
augendi imperii sui accideret illa status Ungarici mutatio, cuius interventu, belli ardore 
extincto, frustra toties tentatum ante pacis iter, cum quiete istarum orarum feliciter 
sit confectum. Qua tamen mutatione Ungarica, praeter amissionem Strigonii, et 
abductione tot millium e diversis provinciis captivarum animarum, quod recuperandae 
Canisae et Agriae quoque amissa simul facultas sit, non dici facile potest, in ingeniis 
imperio Romano degentium regum et principum, ad urendum et perstringendum 
nomen Ungaricum, quam ardentes faces succenderit, occultasque machinationes et 
nocendi artes nondum huiusque sopitas excitarit. Omni igitur intentione, omnibus 
etiam ingenii nervis potentissime imperator, Maiestati Tuae erit providendum, ut 
Otthomanicum tuum imperium sine invidia et odio christianorum principum stabiles 
et fi rmos amicos Ungaros habeat, quod quidem id illo negotio perfi cies, si restitutis 
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ipsis Strigonii, Canisae et Agriae praesidiis, quae cum odio illorum possides in pacto 
foedere, et tui favoris obsequio ipsos continebis. Quo unico non obscuro liberalitatis 
tuae, hoc tali pignore apud hos provide deposito mentes omnium principum occupabis, 
ut Ungaris in tui benevolentia persistenda non invite suff ragentur iudicantes non posse 
nocere, aut male ei velle cuius tam illustri benefi cio fuerint illi deliniti et obstricti.

Multos autem dubito potentissime imperator e choro tuorum consultorum 
prodituros, qui resistant huic nostro voto quique intercessionem istam nostram ad 
stabiliendos imperii tui fi nes, apposite propositam intermittendam tanquam frivolam 
censeant, quibus nimirum non pluris est, caduca et odiosa loci cuiuspiam possessione 
imperii tui securitas. Etenim obnoxiis vicissitudini et mutationi existentibus omnibus 
imperiis, compertum frequentibus exemplis est, innumerabiles reges et principes 
maiorem debuisse suscipere curam vicinorum amicitia fulcire et stabilire sua imperia, 
quam armorum exercitio proferre.

Quo studio tibi innitendum, an non suadeat praesentis temporis, et imperii tui 
instans ratio, prudentiae tuae lima ipse expendito. Firmum vero et stabile posse 
reddi tuum imperium a nostra praesertim orbis plaga non dubitaveris, ubi artifi cio 
iam proposito, Ungaros imperio tuo amicos antea factos, intercedente vero hoc 
benefi cio magis amiciores futuros ab odio et invidia solveris spemque de te conceptam 
confoederatarum ad Ungariam provinciarum ita impleveris.

Sin vero omnino restituendae Canisae atque Strigonii res fortassis videatur esse 
perplexior et diffi  cilior, quam quae praesenti et extemporaneo consilio dirimi et expediri 
possit, nihilominus tamen status et ordines etiam in interjecta consilii quadam mora 
voto suo successum non desperantes, Agriam interdum restituendam hac conditione 
petunt, ut Kakati Palanko deleto oram illam Cisdanubianam ad Pesthum usque tributo 
servituteque immunem te digna indulgentia rehabeant. Caeterae praeterea omnes 
Ungariae orae quae imperium tuum agnoscunt, ut certo et limitato servitutis et pensionis 
suae ordine et genere ad Solymanni leges latas revocato perfruantur, pro augendo 
imperii et fi sci tui commodo ex tua summa authoritate vetis effi  cere. Quod nisi fuerit 
serio factum, impossibile esse censent, in foedo et deserto belli malis solo, ut persistere 
misera plebs in invecta sua sorte possit, dum in solitis servitutibus, et censibus supra 
vires atque facultates pro libitu possessorum impune gravetur, et ad divinae patientiae 
off ensam usque oneretur. Accedit ad vastum istud malum etiam illud calamitatis genus, 
quod szubassae et ipsi spahiae cum famulis, equis quoque suis, contra veterem omnem 
consuetudinem et morem in villis frequenter observantes, ibique per longa et reciproca 
temporum spacia residentes, molesti et graves miserae plebi sunt, dum ipsis in sole et 
serenitate exortae pacis, secure apricantibus et lascivientibus esus potusque necessaria 
equis itidem ipsorum pabula suffi  cientiae suppeditare ita eff use cogantur, ut annuos 
et ordinarios illorum omnes census saepe vincant et excedant talia expensa. Ut interim 
in praeteream (quod tamen minime praetereundum censent omnes) nobilitas quoque 
in talibus dedititiis villis residentiam suam sortita, quam diversa molestaque horum 
pertinacia prematur, perpetique gemebunda aerumnarum moles ingentes cogatur. 
Secundum igitur latum in pacis conclusione articulum severa et serio edicendum 
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atque inhibendum Maiestati Vestrae erit, ut in statione sua manentibus et residentibus 
Turcis per ordinarios villarum rectores et judices proventus illorum uti conclusum est, 
surrogetur atque administretur, praesertim quod in villis dedititiis obversantium talium 
Turcarum occasio pateat furtim invadendi non subjectarum etiam villarum terminos, 
unde praeter obviam viatorum eadem et exercitam in quosvis rapinam a pecorum 
gregibus, continuis insidiis, pastores, pueros puellulasque abripiunt, ipsisque abreptis 
atque divenditis contra pacis jura illicite passim nundinatur. Quo etiam abductorum 
captivorum sub hac status Ungarici mutatione orta invidia dissipetur sitque aliqua 
mitigatio inde secutarum querelarum quoque Tuae Maiestati digno captivorum numero 
ad libertatem collecto, eius spectabili choro, nostrum ad Ungariam reditum exornatum 
esse patiatur, edictum suum caesareum promulgando, ut generis utriusque praesertim 
tales captivi, qui ubivis a suis dominis post dura et longa servitiorum atque laborum 
suorum mercede, libertate sunt donati, atque manumissi in visceribus tam vasti imperii 
haerent, salvos ad suos reditus sui passus sine quorum impedimento sub expressa et 
digna poena habeant.

Ista ipsa sunt, potentissime imperator, potiora et necessaria statuum affl  ictae 
Ungariae vota, quibus adimplendis, ut te pronum et facilem exhibeas, merita interposita 
Ungarica ipso etiam operum gesto exercitio declaratum serenissimi archiducis 
gubernatoris nostri clementissimi in te amicum animum, fac intuearis, quorum 
interventu cum eximio imperii tui commodo sedata sublataque opportune est furens 
illa terrifi ci Martis ab occidua orbis plaga universa bellica tempestas, quae victoribus 
etiam vix victoriam cessisse saepe credita sit. Sed supra haec omnia domesticum 
Solymanni imperatoris, praedecessoris tui eximium secutus exemplum fac, ut in 
talibus quoque rebus liberalitatem tuam Ungari sentiant, quae longe et vota et merita 
illorum superent. Nullo enim aliquo Ungarorum obstrictus merito Solymannus oblata 
exhibitaque regni Hungarici Hungaris possessione non alio quaestu visus est cessisse, 
quam ut multiplicibus bellicis gloriae cumulis illustratam famam suam hoc adjuncto 
magnanimitatis et liberalitatis suae incremento, apud illam gentem venerabilem 
poneret et vel sic favorem eius demereret, quam videbat residuo gloriae suae splendori 
aliquid obesse. Quam quidem ipsam entem fi rmo foedere et ipso favore quoque sibi 
iam devinctam si prosecutus saltem proposita, quae sita et petita medio mei benignitate 
tua fueris, imperium fi rmum et perenne nomen vero tuum venerabile et laudabile apud 
nationes cunctas reddes, inquam dignitate tua augenda plus quam dici potest hoc ipso 
liberalitatis tuae artifi cio interiecto profi cies.
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