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Kármán Gábor

Kovacsóczy István orációja 1615-ben  
III. Zsigmond lengyel király előtt*

1615. október 9-én Varsóban III. Zsigmond lengyel király fogadta Bethlen Gábor erdé-
lyi fejedelem hozzá küldött ünnepélyes követségét. A követ, Kovacsóczy István fejedel-
mi titkár hosszas beszéddel emelte az alkalom fényét. A ceremoniális aktus igen nagy 
jelentőséggel bírt, hiszen a két uralkodó közötti kapcsolatok normalizálását, a fejedelem 
legitimitásának elismerését és – Lucien Bély terminusát használva – „a fejedelmek tár-
saságába” (société des princes) való befogadását jelezte az európai nemzetközi rendszer 
számára.1 Az oráció létezéséről a szakirodalom idáig is tudott, ám a Régi Magyar Könyv-
tár számára ismert egyetlen példányt, amely a németújvári ferences könyvtár tulajdoná-
ban van és a közelmúltig digitalizált verzióban nem volt hozzáférhető, feltehetően na-
gyon kevés kutató forgathatta. Ráadásul a szónoklat szövegének több kézírásos 
példányát őrzik a krakkói Czartoryski-könyvtárban, amelyek markáns eltéréseket mu-
tatnak a nyomtatott változathoz képest, és több jel utal arra, hogy ezek hívebben őriz-
ték meg az ünnepi beszéd eredeti megfogalmazását. Az oráció (és a hozzá kapcsolódó 
két másik dokumentum) kiadását tehát már csak ez a tény is indokolhatná.

A  beszéd azonban nemcsak abból a szempontból érdekes, hogy tanúságot tesz 
Kova csóczy egy korai életszakaszából az Erdélyi Fejedelemség jövendőbeli kancellárjá-
nak (1622–1634) retorikai képességeiről, de tartalma is figyelemre méltó. Egyrészt a 
lengyel–magyar összetartás és egymásra utaltság közismert humanista toposzának egy 
ritkán megjelenő, erdélyi variánsát nyújtja, másrészt teljesen új elemmel gazdagítja a 
Bethlen Gábor törökössége körül a korszakban folyó diskurzust. A latin szöveg megje-
lentetése (a követség konkrét igényeiről szóló feljegyzés, illetve III. Zsigmond válasza 
társaságában) így nemcsak az erdélyi politikatörténet egy alig ismert szakaszához nyújt 
új adalékot, hanem a 17. századi politikai gondolkodás magyarországi történetét is fon-
tos szöveggel egészíti ki.

*  A tanulmány az NKFIH 113251 számú, „Nemzet, haza, vallás és szabadság – régi és új beszédmódok a 
Bocskai-felkelés szöveghagyományában és a 17. század magyar politikai gondolkodásában” című projekt-
jének keretében készült. A szöveg filológiai gondozásához nyújtott segítségért hálás köszönettel tartozom 
Máté Ágnesnek, Móré Tündének, Szabó Ádámnak és Szabó András Péternek. A Czartoryski-könyvtár 
348. számú kódexében található szövegverziót Hámori Nagy Zsuzsanna bocsátotta rendelkezésemre, 
önzetlen segítségét ezúton is köszönöm – ahogy Monok Istvánnak is a németújvári példányról készült 
fotóinak megküldését.

1  Bély, 1999.
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Bethlen Gábor és III. Zsigmond viszonya 1615-ben:  
Kovacsóczy követségének háttere

Noha a szakirodalomból nem sokat tudhatunk meg az 1613-ban Erdély élére került feje-
delem és a lengyel király 1616 előtti viszonyáról, aligha véletlen, hogy két év is eltelt, amíg 
Bethlen Gábor nevében az első solemnis legatio elérte a királyi székhelyet.2 A fejedelem 
1615 áprilisában a szejmre küldött levelében jelezte a királynak és a Rzeczpos polita vezető 
tanácsosainak, hogy már a megelőző évben is tervezte az ünnepélyes küldöttség útnak 
indítását, de célszerűbbnek látta megvárni, amíg az általános nyugalom helyreáll.3 Ez az 
oszmán hadak által a fejedelemségbe hozott Bethlen Gábor esetében nyilvánvalóan azt 
jelentette, hogy meg kellett várnia, hogy uralkodásának legitim voltát az ügyben döntő 
szóval bíró magyar király, II. Mátyás elismerje. Erre az 1615. május 6-án aláírt nagyszom-
bati szerződésben került sor.4 Ennek aláírásától kezdve bízhatott benne az erdélyi fejede-
lem, hogy lengyelországi solemnis legatióját fogadják majd, és elkerüli azt a hatalmas presz-
tízsveszteséget, amit annak visszautasítása okozhatott volna.

Célzott kutatások hiányában nem rendelkezünk pontos ismeretekkel arról, milyen 
visszhangot keltett a Rzeczpospolitában az, hogy Bethlen Gábort Iszkender pasa csapa-
tai vitték be az országba, és fejedelemmé választása is az oszmán fegyverek árnyékában 
zajlott. Aligha tévedünk azonban, ha feltételezzük, hogy a reakciók nem sokban térhet-
tek el a Bécsben tapasztaltaktól, már csak azért sem, mert III. Zsigmondot szoros roko-
ni szálak fűzték a Habsburg-dinasztiához.5 A török bábjaként, gyakorlatilag a szultán 
közvetlen Erdély feletti hatalmának letéteményeseként kezelt Bethlennel szemben óriá si 
volt a bizalmatlanság, amit nyilvánvalóan súlyosbított, hogy magyarországi riválisai és 
oda menekült ellenfelei a legvadabb híresztelésekkel rombolták tovább már eredetileg 
sem különösebben fényes renoméját. Homonnai Drugeth György és Kendi Sándor 
egymással versengve tudatták lengyelországi levelezőpartnereikkel, hogy a fejedelem 
alacsony sorból származik, kegyetlenül sárba tiporta hazáját és ráadásul még körül is 
metéltette magát, hogy elnyerje a törökök rokonszenvét.6 Ráadásul nyílt titok volt, 
hogy a nem sokkal korábban katolizált felső-magyarországi főúr, Homonnai lengyel-
országi tevékenysége élvezte II.  Mátyás támogatását.7 A  követség konkrét céljairól a 

2  A szakirodalom, ha egyáltalán foglalkozik az 1615. év történéseivel, csak az év végén kitörő moldvai vál-
ságot tartja szükségesnek megemlíteni: Schmidt, 1887, 99–105; Gebei, 2007, 77–78; Gebei, 2013; 
Gebei, 2014. 

3  Bethlen Gábor levele III. Zsigmondnak, illetve a lengyel tanácsosoknak (Gyulafehérvár, 1615. ápr. 16.) 
TT 1880, 472–474, 474–476.

4  Oborni, 2011, 903–909.
5  Felesége, Konstancia főhercegnő (akárcsak előző neje, Anna) a Habsburgok stájer ágából származó, ké-

sőbb trónra kerülő II. Ferdinánd lánytestvére volt. Komaszyński, 1990. Az oszmánok szerepéről Beth-
len trónra kerülésében újabban lásd Sudár, 2011, 978–981; Papp, 2014. A bécsi reakciókról Cziráki, 
2013; Almási, 2013, 323–331.

6  Homonnai memorialéja követének ([1615. jan.]), illetve Kendi Sándor levele Stanisław Domarackinak 
([Terebes, 1615. szept. 30.]) EOE VII, 293, 290.

7  II. Mátyás levele III. Zsigmondnak (Bécs, 1615. jan. 17.) DPIR IV/1, 563. Az előnyökről, amelyekhez 
Homonnai katolizálása révén jutott, lásd Borbély, 2013. 
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Kova csóczy által beadott postulatumokban utalást találunk arra is, hogy az erdélyi–len-
gyel határon, Máramarosban a megelőző években katonai összecsapásokra is sor került.

Ebben a közegben könnyű megérteni, miért kezdte Kovacsóczy István orációját 
III. Zsigmondnak hosszas hálálkodással, amiért a király hajlandó volt neki audienciát 
adni. Még ha egyes főurak az 1615. évi tavaszi szejmről jóindulatú hangvételű válaszle-
veleket küldtek is Bethlen Gábornak, a fejedelmi titkárnak tisztában kellett lennie az-
zal, hogy erősen ellenséges közegben kell uralkodóját képviselnie.8 Ehhez képest a király 
által adott válasz nagyjában-egészében pozitív: még ha III. Zsigmond tett is rá finom 
utalásokat, hogy Bethlen trónra kerülésével kapcsolatosan voltak aggályai, békés szán-
dékairól és bizalmáról biztosította az erdélyi fejedelmet. Különösen nagy hangsúlyt ka-
pott az az elem, hogy a lengyel király kijelentette: készségesen elhiszi, hogy Bethlen a 
kereszténység érdekében cselekszik – hiszen a megelőző években számos politikai té-
nyező fejtette ki ennek szöges ellentétét. A jóindulatú fogadtatás természetesen távolról 
sem jelentette azt, hogy Bethlen Gábornak a továbbiakban a konkrét politikai cselekvés 
terén a Rzeczpospolita irányából nem maradt félnivalója: néhány hónap múlva megint 
arról szóltak a hírek, hogy Homonnai Drugeth György Lengyelországban fogad csapa-
tokat Erdély megtámadására.9

A későbbi fejlemények tükrében mindazonáltal az 1615 októberében adott királyi 
válasz feltűnően barátságos: nem kellett ahhoz sok időnek eltelnie, hogy az erdélyi feje-
delem viszonya III. Zsigmonddal és a Rzeczpospolita elitjének nagy részével végérvé-
nyesen megromoljon. Az ehhez vezető eseménysor tulajdonképpen Kovacsóczy követ-
ségével párhuzamosan kezdődött: a Wiśniowiecki család néhány tagja csapataival 
bevonult a moldvai vajdaságba és annak uralkodója, Ştefan Tomşa helyére rokonukat, a 
vajdai családból származó Alexandru Movilát helyezték. Az arisztokraták magánhábo-
rúja, amelyből a több irányból szorongatott Bethlen igyekezett kimaradni (miközben 
mindenkit biztosított jóindulatáról és segítőkészségéről) idővel állami szintű konflik-
tussá nőtte ki magát: 1616-ban szultáni csapatok indultak Ştefan Tomşa segítségére, 
ami a másik oldalon a királyi hadak beavatkozását tette szükségessé. Az erdélyi fejede-
lem – akinek a trónon maradásra ez volt egyetlen esélye, hiszen egyszerre kellett ke-
zelnie a Homonnai katonai akciói révén Magyarország felől érkező nyomást, illetve a 
Lippa átadására irányuló oszmán követeléseket  – kénytelen volt engedelmeskedni 
a  szultáni parancsnak és segíteni az Iszkender pasa által vezetett hadjáratot. Ezt a 
 lengyel–litván állam elitje soha többé nem bocsátotta meg neki: még egy évtizeddel 
később, a Brandenburgi Katalinnal tervezett házassága előkészítésekor is előkerült mint 
a leghathatósabb érv az esküvő elfogadhatatlanságával kapcsolatban.10 

 8  Bartłomiej Nowodworski és Mikołaj Daniłowicz levelei Bethlen Gábornak (Varsó, 1615. máj. 31.) 
TT 1880, 476, 477–478.

 9  Bethlen Gábor levele Rhédey Ferencnek (Udvarhely, 1616. febr. 7.) BGKPL, 41.
10  A moldvai válságról lásd Wasiucionek, 2019, 138–139; Bethlen szerepéről Demény, 1982, 43–46; 

a kialakuló lengyel–oszmán konfliktusba való bevonódásáról Sudár, 2011, 981–990, és ennek emléké-
ről az 1620-as évek közepén Kármán, 2015, 20–21.
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Kovacsóczy István, a követ és orátor

Noha 1615 októberében Kovacsóczy István még valószínűleg nem töltötte be harmin-
cadik életévét és fejedelmi titkárként nem volt különösebben magas rangja az erdélyi 
udvarban, Bethlen Gábornak jó oka volt rá, hogy éppen őt bízza meg a solemnis legatio 
vezetésével.11 Az régóta ismert, hogy a fejedelem végrendeletében mint „creaturái” egyi-
kéről emlékezett meg róla, ám ez nem azt jelentette, mintha az erdélyi elitbe való emel-
kedése kizárólag Bethlen Gábor kegyének folyománya lett volna. Előkelő sorból szár-
mazott, hiszen apja a fejedelemségnek az 1594-es politikai leszámolás során kivégzett 
nagy hatalmú kancellárja, Kovacsóczy Farkas volt, és amikor a tizenöt éves háború zűr-
zavarainak végeztével 1607-ben megsemmisítették a családot sújtó jus ligatumot, István 
volt a család legidősebb férfi tagja. Nem csoda, ha a konszolidációra törekvő fejedelmek 
támogatták a tiszteletre méltó pedigrével rendelkező fiatalembert, aki 1608-ban Fehér 
megye főispáni címét is elnyerte. Karrierje egy időre megtorpant ugyan, amikor 1610-ben 
belekeveredett a széki merényletbe (bár a források által közvetített benyomás arról ta-
núskodik, hogy nagyon fontos szerepet nem játszhatott a fejedelem ellen szőtt össze-
esküvésben), de az 1613-ban Báthory Gábor eltávolítása révén uralomra kerülő Bethlen 
Gábor újra számított szolgálataira.12

Kovacsóczy István rendszeresen kapott fejedelmétől követi megbízatásokat. 1614 jú-
liusában Bethlen Gábor őt küldte a pozsonyi országgyűlésre, a következő év őszén követte 
varsói solemnis legatiója (amelyről az itt megjelentett kéziraton kívül meglepő módon 
semmilyen más forrásunk nincsen).13 Alig ért vissza Lengyelországból, 1616 januárjában 
fejedelme újra követségbe küldte, ezúttal Prágába, majd 1618 februárjában ismét útnak 
indult a pozsonyi országgyűlésre – erről fejedelme Pázmány Péternek küldött levele ta-
núskodik.14 Könnyen belátható, hogy mind II. Mátyás, mind III. Zsigmond, mind az esz-
tergomi érsek előtt előnyt jelentett, hogy a fejedelmi titkár a katolikus felekezet tagja 

11  Kovacsóczy pontos születési évszámát nem ismerjük, Dáné Veronka meggyőző érvelése szerint 1585 
februárjában még nem élt (Dáné, 2018, 163). A terminus ante quemet, 1591 végét apjának, Kovacsóczy 
Farkasnak Szádeczky Lajos tollából származó életrajzából következtethetjük ki. Ennek tanúsága szerint 
az erdélyi kancellárnak és Harinnai Farkas Katának István után még egy közös gyermeke született 
(Zsuzsan na), 1593. február 24-én pedig az apa már új házasságot kötött. Szádeczky, 1891, 68–69. 
Az ugyanitt megadott halálozási dátum, 1636 egész biztosan téves, Szalárdi János krónikájának tanúsága 
szerint már 1634-ben elhunyt (Szalárdi, 1980, 156), az utolsó ismert, tőle származó dokumentum 
1634. május 25-én kelt (TT 1884, 114–115). 

12  A későbbi kancellár karrierjének korai szakaszát nemrég rekonstruálta, azt mélységeiben bemutatta és a 
néhány korábbi szakirodalmi tévedést korrigálta Dáné, 2018.

13  Angyal, 1898, 143; Oborni, 2011, 891.
14  Bethlen Gábor levele Daróczy Ferencnek (Marosvásárhely, 1616. febr. 4.), illetve Thurzó Györgynek 

(Brassó, 1616. márc. 7.) BGKPL 37, illetve TT 1885, 431. Az 1618-as követségéről lásd Frankl, 1868, 
318–319. A levél, amelyet Fraknói Vilmos kéziratból idéz, később nyomtatásban is megjelent, de máso-
latból, 1628-ra datálva. Azonosítását egyrészt a Fraknói által ismertetett levéllel azonos tartalma teszi 
lehetővé (az 1617-es [második] nagyszombati szerződés a magyar országgyűlés általi törvénybe iktatásá-
nak szükségességéről beszél), másrészt az, hogy csupán „intimus aulae secretarius”-nak címzi Kovacsó-
czyt, akinek kancellárként már nem ez a titulus járt volna. Bethlen Gábor levele Pázmány Péternek 
(Fogaras, 1618. febr. 21.) TT 1887, 13.
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volt.15 Az orációban a szentséges vértanúk emlegetése ugyanezt a kötődését húzta alá. 
Lengyel közegben ráadásul származása is hozzájárulhatott személyes elfogadottságához, 
hiszen Kovacsóczy Farkas 1576 és 1578 között Báthory István krakkói udvarában élt és a 
Rzeczpospolita elitjének egy része még személyesen is emlékezhetett rá – különösen mivel 
az 1587-as királyválasztó országgyűlésen is fontos szerepet játszott.16

Így aztán Kovacsóczy István szájából különösen hitelesen hangozhattak a magyar és 
lengyel történelem összefonódásáról szóló eszmefuttatások, amelyek a beszéd egyik ve-
zérfonalát adják. A humanista toposz aktuális jelentőségét híven jelzi, hogy erre nem-
csak III. Zsigmond válasza reflektált az oráció többi tartalmi eleméhez képest különö-
sen nagy megelégedéssel, de az 1615-ös szejmről Bethlen Gábornak író lengyel főurak 
is szívesen hivatkoztak a Báthory família különböző tagjaival kapcsolatos pozitív élmé-
nyeikre.17 Az általános lelkesültség még azt is megengedte, hogy Kovacsóczy a történeti 
tények egy részében tévedjen: hibásan közölje a várnai csatában elesett Ulászló király 
sorszámát és tévesen tulajdonítson lengyel királyi címet a Csele patakba fulladt II. Lajos 
királynak. Ahogy említettem, Kovacsóczy beszédének különlegessége a tradíción belül, 
hogy az Erdély és a Rzeczpospolita közötti kapcsolatot emeli ki (amelyet a conformitas- 
toposz korábbi alkalmazói inkább csak eltussoltak, hiszen a fejedelemség oszmán vazal-
lus státusza nehezen volt összeegyeztethető a közös antemurale-imázzsal), különösen 
pedig azt, milyen fontos szerepet játszott ebben az éppen elfogadtatandó fejedelem, 
Bethlen Gábor, és családja. Az orátornak nem okozott nehézséget, hogy megfelelő len-
gyel kapcsolatokkal rendelkező ősöket szakítson le az iktári Bethlenek családfájáról és a 
fejedelem ifjonti éveiben még olyan momentumokat is talált, amelyek az antemurale- 
toposz felvillantását is lehetővé tették, annak hangsúlyozásával, hány ütközetben vett 
részt Bethlen Gábor a török és tatár hadak ellen, és hányszor sebesült meg ezek során. 

Nehezen megoldható feladathoz érkezett azonban Kovacsóczy, amikor Bethlen Gá-
bor emigrációban töltött éveihez ért: hallgatóságából mindenki tisztában volt vele, ho-
gyan lett Báthory Gábor bukott tanácsosából fejedelem, így az epizód nagyvonalú átug-
rása erősen rombolta volna a beszéd hitelességét. Alighanem ezért választotta 
Kovacsóczy a fejedelem törökösségéről szóló diskurzusban a korszakban gyakorlatilag 
egyedülálló megoldást: megdicsérte uralkodóját, amiért még az oszmán seregekben is 

15  Kovacsóczy István katolikusságával kapcsolatosan lásd Dáné, 2018, 165, 169. Dáné Veronka jelzi, hogy a 
szakirodalomban sokszor olvasható adat, hogy Kovacsóczy István járt volna a heidelbergi egyetemen, nehe-
zen fér bele a róla rajzolható képbe. Ez valóban így van, de épp ennek a különös konstellációnak köszönhető 
az adat fennmaradása. Alvinczi Péter ugyanis Defensiójában éppen azért említi meg a katolikus titkár jelen-
létét ifjabb Bethlen István heidelbergi peregrinációjának kíséretében, hogy ezzel cáfolja a vádakat, miszerint 
annak célja a politikai egyeztetés lett volna: Alvinczi, 1989, 89–90. Mindenesetre nem tudjuk, az akkor 
már harmincas éveinek első felében lévő fejedelmi titkár, aki ezek szerint 1619 tavaszán elindult Heidelberg-
be, vajon ott maradt-e társaival 1620 őszéig és látogatott-e bármilyen kurzust a hangsúlyosan kálvinista 
egyetemen. Az ifjabb Bethlen István peregrinációjával kapcsolatos többi forrás nem említi Kovacsóczyt, 
vö. RMK III. 1291, RMK III. 1292, RMNy 1265; lásd még Lukinich, 1926, 82–85.

16  Szádeczky, 1891, 9–10, 50–61.
17  Bartłomiej Nowodworski és Mikołaj Daniłowicz levelei Bethlen Gábornak (Varsó, 1615. máj. 31.) 

TT 1880, 476, 477–478. A Báthory-korszak hagyományáról: Hopp, 1992, 132–161.
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derekasan helytállt.18 Bethlen hatalomra jutásának ismertetéséhez aztán már egy olyan 
stratégiát választott, amely a későbbiekben a fejedelem több más apologétája számára is 
kézenfekvőnek tűnt. A fejedelmet Bojti Veres Gáspár krónikája is Kovacsóczyhoz ha-
sonlóan magasztalja a vad török csapatok féken tartása terén tanúsított kiemelkedő ké-
pességeiért, az erdélyi politikai élet konszolidációja terén mutatott türelméért, illetve a 
békesség helyreállításáért.19

Két kézirat és egy nyomtatvány

Kovacsóczy István orációját két kézirat is megőrizte a krakkói Czartoryski-könyvtár kéz-
irattárában (Muzeum Narodowe w Krakowie Biblioteka Książat Czartoryskich). Mind-
kettő (Rkp. 348., illetve Rkp. 350.) vegyes tartalmú, 17. századi másolati kódex, amelyek 
jól olvasható, de sok helyen hibás szöveget közölnek. Mivel mindkét szöveg nagyjából 
egyenlő mennyiségű hibát tartalmaz, de más-más pontokon, feltehetőleg mindkettő egy 
harmadik (azóta elveszett) változat alapján készülhetett (persze az sem kizárt, hogy több, 
mára ismeretlen lépcsőben juthatnánk el a közös eredetihez). A két kéziratban az oráció és 
III. Zsigmond válaszának szövege mindenesetre megegyezik, míg a Kovacsóczy István ál-
tal beadott, a követség konkrét kéréseit tartalmazó postulatumokat csak a 350. számú kó-
dex őrizte meg. Az itt kiadott szöveg a két kéziratos verzió összevetése révén alakult ki, az 
egyes példányokban található téves alakokat minden esetben szövegkritikai jegyzet jelzi. 
A kéziratos szövegekhez képest markánsan eltér az a változat, amely 1619-ben megjelent 
nyomtatásban, egy impresszum nélküli kiadványban.20

A  nyomtatásban megjelent szöveg ugyan nagy vonalakban követi a kéziratos 
verziók ban olvasható orációt, mind logikájában, mind a nyelvi szinten találhatók egyér-
telmű átfedések, de annak retorikai megformálása számos esetben eltér. Egyes szöveg-
részek (így a legelső bekezdés is) hiányoznak, máshol több jelző mozgósításával dúsul a 
textus, vagy épp újabb metaforák halmozása segíti elő a hatás fokozását. Néhol a nyom-
tatott szöveg nemcsak a retorikai szempontból fontos formulák, de a konkrét informá-
ciók terén is többet nyújt: így míg a Báthory István halála után Magyarországról érkező 
segítséget a kézirat csak Báthory Boldizsárhoz köti, a nyomtatványban az övé mellett 
még Bornemisza János és Borbély György neve is olvasható.21 Ugyanakkor Bethlen Gá-
bor nagyapja, Bethlen Gergely tisztségét a kéziratos verziók szörényi bánként határoz-
zák meg (még ha a banus kifejezést a deákok különbözőképpen, de mindkét esetben 
torzítva adják is vissza), míg a nyomtatvány dominusszá egyszerűsíti.22

A legszembetűnőbb különbség mindenesetre az, hogy az 1619-es nyomtatvány az 
oráció elhangzásának dátumaként 1615 szeptemberét adja meg, míg a kéziratos verziók 
1615. október 9-ről írnak. Ugyan a követség más forrásai nem maradtak fenn, így nem 

18  A Bethlen törökösségével kapcsolatos diskurzus legfrissebb összefoglalása: Almási, 2013.
19  Bojti Veres, 1980, 87–95.
20  RMK III. 1254.
21  Uo., az [A4] oldal verzóján.
22  Uo.
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tudjuk azokon keresztül ellenőrizni, melyik verzió a helyes, mégis a datálás jelenti a leg-
fontosabb érvet amellett, hogy a kéziratos verziót fogadjuk el eredeti szövegnek. Erre 
mutat, hogy III.  Zsigmond ugyanott fennmaradt válasza 1615. október 16-án kelt 
– márpedig valószínűbb, hogy egy, konkrét ügyekben semmilyen döntést nem szorgal-
mazó solemnis legatio számára már egy héten belül megszülessen a király reak ciója. 
Ugyancsak az októberi datálás mellett szól Kendi Sándornak Stanisław Domarackihoz 
szóló levele 1615. szeptember 30-ról, amelyben felhívja a figyelmet, hogy Bethlen köve-
tet küld III. Zsigmondhoz és hasznos háttér-információkkal látja el lengyel levelező-
partnerét (és rajta keresztül a lengyel királyi udvart) a fejedelemmel való jó viszony ki-
alakításának kockázatait illetően.23 Amennyiben Kovacsóczy már szeptember folyamán 
járt volna Varsóban, mindezen információknak a királyhoz való eljuttatására a hónap 
végén már nyilván semmi szükség nem lett volna. 

Nagyon valószínű tehát, hogy a nyomtatvány egy utólagosan átdolgozott szöveget 
ad közre. Nem világos, miért volt szükség az eredeti ilyen szintű újraírására, és különö-
sen, hogy a dátum hogyan változott meg, de van olyan változás is a nyomtatásban meg-
jelent szövegben, amelynek tendenciája könnyen értelmezhető: az 1619-ben napvilágot 
látott verzió nem tartalmazza ugyanis a Bethlen Gábor oszmán seregben mutatott de-
rekas helytállására vonatkozó mondatot. A kiadás helyét és a kiadót fel nem tüntető 
füzetkéről a Régi magyar könyvtár lapjain már Szabó Károly is megállapította, hogy 
Linzben készült. A nyomda azonosításához Johann Melchior Mader Collegium Arabi-
cum című művét használta, amelynek díszítő elemei valóban egyezést mutatnak a Kova-
csóczy-oráció dekoráció célját szolgáló részleteivel.24  

Mader kiadója, Hans Planck, az erfurti származású lutheránus nyomdász mindössze 
négy évvel az oráció megjelentetése előtt költözött Nürnbergből Linzbe és tevékenysége 
során szorosan együttműködött a felső-ausztriai rendi kormányzattal. A rendi szemléletű 
történetíró, Hieronymus Megiser munkáinak megjelentetésén kívül ezt az együttműkö-
dést bizonyítja az 1619-ben megjelent Gegründter Nothwendiger Bericht című kiadványa 
is. Ez nem kevesebb, mint 180 oldalon tárja az olvasó elé a tárgyalási folyamatot, amelynek 
során a tartomány rendjei halasztani próbálták a kormányzás átadását II. Ferdinánd ma-
gyar és cseh királynak.25 Noha a könyv tartalmazza a Habsburg uralkodótól érkező leira-
tokat is, a terjedelem legnagyobb részét azok a bőséges történeti bizonyító anyagot felvo-
nultató rendi iratok foglalják el, amelyek amellett érvelnek, hogy hűségesküjük letétele 
előtt a tartomány kormányzása a rendeket illeti. Márpedig ebben az időszakban még nem 
dőlt el a vita, vajon a rendek hajlandók-e elfogadni II. Mátyás halála után a stájer ágból 
származó, intoleráns valláspolitikájáról elhíresült Ferdinándot uralkodójuknak, vagy a 
szeniorátus elvére támaszkodva inkább a Németalföldön tevékenykedő Albert főherceget, 
Mátyás utolsó életben lévő öccsét hívják-e meg. A kiéleződő válság 1619 augusztusában 

23  Kendi Sándor levele Stanisław Domarackinak ([Terebes, 1615. szept. 30.]) EOE VII, 289–290.
24  Mader 1618; lásd Szabó Károly kommentárjait az RMK III. 1254. tételéhez. 
25  Gegründter Nothwendiger Bericht 1619. A díszítő elemek ebben is megegyeznek a Kovacsóczy-oráció 

kiadásában használtakkal. Planck tevékenységéről lásd Krackowizer, 1906, 7–19; Reske, 2015, 
600–601.
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odavezetett, hogy a felső-ausztriai rendek protestáns része (alsó-ausztriai társaikkal 
együtt) csatlakoztak a július folyamán létrejött Confoederatio Bohemicához, így egyre ko-
molyabb Ferdinánd-ellenes blokk alakult ki a korábbi Habsburg-tartományok területén.26 

Ezek a fejlemények adnak logikus magyarázatot arra, miért éppen Linzben jelent meg 
1619 őszén Kovacsóczy István négy évvel korábban elhangzott orációja (illetőleg annak 
egy átdolgozott verziója). A nyomtatvány ugyanis nemcsak az 1615-ös beszédet tartal-
mazta, hanem Bethlen Gábor 1619. augusztus 18-i levelét is, amelyben a cseh rendek di-
rektorainak tudomására hozta, hogy jóindulatukat megismerve és a szultán egyetértését 
megszerezve ő is megindítja csapatait. Noha a fejedelem kizárólag a béke helyreállítását 
jelölte meg céljaként, az oszmánok szerepeltetése ebben az eredetileg nem széles nyilvá-
nosságnak szánt levélben lehetővé tette, hogy egyes kiadók úgy jelentessék meg, mint egy, 
„a törököknek elkötelezett potentátnak” a „kereszténység elleni terveire” vonatkozó bizo-
nyítékot.27 Ahhoz, hogy a levél a felső-ausztriai protestánsok szándékaival megegyező, 
kedvező benyomást keltsen, segítséget nyújthatott a Bethlen Gábor személyének és hata-
lomra kerülésének számos pozitív vonását bemutató Kovacsóczy-beszéd – különösen an-
nak preparált, az oszmán seregben teljesített szolgálatokat elhallgató verziója. Pontosan 
ezért aligha véletlen, hogy a Bethlent egyértelműen pozitív fényben bemutató kiadványon 
a kiadó, Hans Planck nem tartotta szükségesnek neve feltüntetését. 

Azt mindenesetre nem tudjuk, hogyan jutott el a Kovacsóczy-oráció Linzbe. Az első 
dokumentált érintkezést Bethlen Gábor és az ausztriai rendek között az 1619. őszi pozso-
nyi országgyűlés idejéről ismerjük, ami már meglehetősen kései időpont ahhoz, hogy a 
fejedelem hadba indulását hírül adó augusztusi levelet még érdemes lett volna ez után 
megjelentetni.28 Noha az oráció szövege elvben Cseh- vagy Lengyelországon keresztül is 
eljuthatott volna Linzbe, Bornemisza János és Borbély György nevének betoldása arra 
utal, hogy az átdolgozás is magyar közegben történt. Nem kizárt, hogy az 1618-as pozso-
nyi országgyűlésen járt protestáns ausztriai követekhez juthatott el a szöveg, hiszen ezt a 
közeget 1613 óta nagyon izgatta Bethlen Gábor személye és politikai választásai – aho-
gyan azt egyik vezetőjük, Georg Erasmus Tschernembl rövid Erdély-története is híven 
dokumentálja.29 Végül arról nincs adatunk, vajon a két szöveg – az oráció és a cseh direk-
toroknak írott Bethlen-levél – egymás mellé állítása elérte-e a célját: noha a Német újváron 
fennmaradt példány tartalmaz glosszákat, azok kizárólag a szövegben való tájékozódást 
szolgálják, olvasói reakciókról nem tanúskodnak.30

26  Sturmberger, 1953, 298–315; Strohmeyer, 2006, 240–254.
27  RMK III. 1258.
28  Ráadásul nem a felső-, hanem az alsó-ausztriai rendek követségét dokumentálja: Bethlen Gábor levele 

Alsó-Ausztria rendjeinek (Pozsony, 1619. nov. 13.) TT 1879, 243–244.
29  Tschernembl Erdély-történetéről: Sturmberger, 1953, 232–235; kiadása Lukinich, 1931. Az oszt-

rák követeknek az 1618. évi pozsonyi országgyűlésen való részvételéről: Jessenius, 1619, [Aiv r].
30  A németújvári példány jelzete: Klosterbibliothek (Güssing) 8/172-20, nemrégiben a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia Könyvtárának repozitóriumában online is hozzáférhetővé vált: http://real-r.mtak.
hu/1167/. A másik ismert példány nem tartalmaz bejegyzéseket: Universitätsbibliothek der Freien Uni-
versität (Berlin) 48/73/9437(3), online https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/24608. A  né-
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Források

1.

Kovacsóczy István orációja III. Zsigmond lengyel király előtt

(Varsó, 1615. október 9.)
MNK BKCz Rkp. 348, 229–241, illetve Rkp. 350, 59–71.

Oratio coram Sacratissima Regia Maiestate habita nomine Illustrissimi Principis 
Transylvaniae per Internuncium Eiusdem Magistrum Stephanum Kouachouium 
Varsauiae die 9 octobris 1615

Ea est nominis tui amplitudo Rex Sacratissime ut non tui iam tantum te aut ii 
quibus proprius notus es, quosque beneficiis tuis ultro tibi adiungis, sed illi etiam qui 
remotiores a te sunt, merito te colant, suspiciant atque venerentur. Quod enim rarae 
inter homines virtutis est, eam iam pridem de te apud omnes fama excitasti, te tam 
Sublimem Maiestatema Regem, tanta humanitate esse praeditum ut omnes qui apud te 
undiquaque frequentes confluunt, et praesertim eos, qui a te longius dissiti te salutatum 
tuumque favorem quaesitum ad te veniunt, in conspectum tuum admittere, illisque 
aures benignas praebere non dedigneris. Petere itaque pro tua incredibili animi aequitate 
Rex Serenissime ut paucis causam legationis meae tibi exponam,b quae et ipse satis 
intelligas, tamen me remc paulo altius repetentem patienter (ut facis) audito.

Equidem Rex Sacratissime non ultimam humanae prudentiae partem esse 
crediderim, verum etiam alienarum praesertim quae nos coniunctione aliqua attingunt, 
maximam opus ubi fuerit curam habere, neque illos errasse existimo, qui proximi 
parietis casum pro proprio ducendum suaserint, eosque qui optimam officiosamque 
vicinitatem cognationi etiam sanguine iunctae praetulerint. Quotidiana si quidem 
experientia docemur, quicunque alienis praesertim vicinorum malis non moventur, 
sero illos infelicitatem propriam nequicquam deploraturos, rursus sinceram vicinorum 
amicitiam, mutuamque charitatem agentibus, etiam Thesauris semper praeferrid debere. 
Quae omnia utinam Rex Sacratissime alienis non propriis domesticisque exemplis 
ostendere possim, oculisque ipsis visa testarie ea non cogerer quorum periculis aliquoties 
expositi caedibus, exiliis,f rerumque charissimarum amissione vix vitam, vix spiritum 
vitalem redimimus. Negare Rex inclyte nec ipse nec circumstans amplissimus Senatus, 
promiscua autem multitudo multo minus potest, intestinam Transylvanorum 
discordiam, quae ab annis aliquot, non sine gravi vicinarum gentium motu duravit, 
vicinis etiam nationibus perplurimo sanguine constitisse, et nescio an fatali regnorum 
Rerumque publicarum conversioni, vel vitiis hominum corruptaeque naturae, quae 
diros casus saepe accelerare solent, ea ascribi debentur; an vero aestu et fervoreg bellorum 

met nyelvterület 17. századi nyomtatványait tartalmazó VD17 adatbázisban pillanatnyilag nincs nyoma 
az Oratio kiadásának.
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velut contagione aliquah correpta mutuoque mota exemplo, Regna Vicina Vicinis, 
gentes gentibus, nationes nationibus fatalibus annorum curriculis, iam elapsis, non 
tantum externis sed internis etiam motibus quassati,i distrahi atque extreme desolari 
videntur. Etsi autem propter intestina bella patria nostra longe maiores calamitates 
perpessa esse videatur, quam Vicina Regna, tamen quis neget, non iisdem civilibus 
motibus, Vicinam Hungariam inde haec etiam Poloniae Regna, deinde Austriam, 
Moraviam, Bohemiam, Venetorum ditiones, ac denique robur Imperii Romani 
immobile, cum florentissimis rebus Italiae periclitatum esse, ac hodie periclitari. Ac non 
etiam communium Christiani nominis hostium Turcarum Tartarorumque hoc idem 
pervasit, quassavit et maxime afflixit imperium. Quibus ex rebus et praesertim 
domesticis exemplis edocemur, salutari pacis studio mutuaque charitate e cordibus 
hominum sublatis, nihil ubique terrarum recte utiliter et cum laude agi posse, sed 
omnia caedibus minis, incendiis et vastitatibus patere. Unde si quae habes, aut quae 
nomini Transylvano macula plusque aliis gentibus incurreretur,j dum rem totam penitus 
quis consideraverit, mutationemquek totius mundi Regnorum et Provinciarum ob 
oculos posuerit, nihil in Transylvania etiam aliud quam in aliis Orbis Regionibus 
praeter fatalem Regnorum rerumque publicarum conversionem reperiet, sed ubi iam 
divina praeeunte Misericordia animi Potentissimorum orbis terrae Principum ad pacem 
inclinati videntur, signaque pacis et salutis ostenduntur, omnes discordiae omnia odia 
inter nosl etiam sopita penitusque sepulta esse cernuntur.

Sed quid ego hic ista Rex Sacratissime tanquam alieni profero, cum nihil aliud hac 
mea legatione apud Vestram Maiestatem Serenissimam intendam, quam ut affectum 
benignissimumque Maie statis Vestrae favorem cum Transylvanis Illustrissimoque et 
clarissimo eorum Principe cuius legationem obeo, firmissimis rationibus et perpetua 
necessitudine coniungam. Laborem autem coniungendi ibi necessarium esse existimo, 
ubi aliquae praecesserant discordiae, mutuaque odia et dissensiones. Quas certe nullas 
ullo unquam tempore inter inclytum hoc Regnum, Maiestatemque Vestram et 
Transylvanos extitisse agnosco, quin potius ab omni aevo inter gentem Hungaricam, 
cuius pars Transylvana est, inclytumque hoc Regnum, Regesque augustissimos, maiores 
tuosm semper arctissimas cognationes, foedera, mutuasque propinquitates intercessisse, 
adeo ut haud sciam an ulla inter Christianos populos Regna toties se tam arcto foedere 
vinxerint,n atque haeo gentes, quae saepius unius imperio contentae esse maluerint. 
Quid dicam de clarissima atque antiquissima illa familia Jagiellonica,p ex cuius 
longissima serie Maiestas Vestra in hoc inclyto Regni sui solio praefulget, quae familia 
quam arctissimis cognationum vinculis cum antiquissima Regum nostrorum prosapia 
coniuncta fuerit, vel ex hoc satis liquet, quod religionem Christianam ex qua salus 
nostra oritur, nullum quoque maius beneficium hominibus dari potuit. Jagiello ille 
clarissimus antiquissimusque Dux Lithuaniae,31 medio gentis Hungaricae scilicet 

31  Jagelló (1352/1362–1434), 1377–1392 között Litvánia nagyfejedelme, 1386–1434 Lengyelország 
királya.
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Heduigis Sanctissimae Principis Ludouici Hungariae Regis filiam32 matrimonio sibi 
desponsatam suscepit. Unde postea totius huius inclytae Poloniae Lithuaniaeque gentis 
ad Christum conversio secuta fuit.33 Sed quod signum maioris arctiorisque coniunctionis 
videri potuit quam illud, quod superius etiam attigi, videlicet saepius has utrasque 
gentes, Reges suos mutuoq et invicem ex se ipsis petiisse, quorum virtutem, fortitudinem, 
constantiam, aequitatem, iustitiam, incredibilemque erga suos charitatem saepissime 
experti fuere, qua freti illi, vitam sanguinemque pro subditorum salute profundere nihil 
dubitarunt.

Enumerare hic, Rex Sacratissime, pluribus Sanctissimos illos Reges, gestaque eorum 
cum immortali illorum gloria possem, sed inter caeteros Vladislaum eius nominis 
secundum,34 qui infelici illo, ad Varnam praelio cum hostibus nostrae fidei animose 
viriliterque congressus,35 sanguinem Polonorum cum sanguine Hungarorum, eodem 
rivo profluvioque commiscere nihil est veritus, qui vel ex hoc uno meo quidem iudicio 
Sanctissimorum Chrysti Martyrum gloriam facile adaequaverit, quod post infelicem 
illam pugnam, neque vivum eum, neque mortuum, osque repertum fuisse, Hystoricir 
omnes fere testantur. Sed aliquis fortasse hanc inter utramque gentem coniunctionem 
integris tantum rebus nostris durasse obiiciet? Frustra fato enim quodam inevitabili 
gentis Poloniae cum Hungarica coniunctios ad Transylvanos etiam longissima serie 
derivata est, inclinantibus enim rebus nostris post amissum infelici illo praelio 
Ludovicum huius eiusdem gentis Regem,36 Joannes Rex37 caeterorum Christiani 
nominis populorum, auxiliis destitutus, et si Solimani Turcarum Imperatoris38 fidei se 
committere una cum Transylvania coactus fuisset, tamen omnes spes suas in huius 
inclyti Regni Regumque auxilio collocavit, ductaque in Matrimonium Izabella 
clarissima Principe,39 quantam rerum suarum fiduciam in huius inclyti Regni auxilio 
collocasset, omnibus palam esse voluit. Defuncto autem eo cum Regina Izabella orba 
viro, integrum tueri in suum pupillique filii40 zelus Regni attritis, in ea potentissimorum 

32  Szent Hedvig (1364–1399), I. (Nagy) Lajos magyar és lengyel király (1342/1370–1382) leánya, 1384-
től haláláig Lengyelország királynője.  

33  Jagelló és Hedvig esküvőjéhez csak a litván nép áttérését szokás kötni, hiszen a lengyelek már évszázadok-
kal korábban felvették a kereszténységet.

34  A várnai csatában elesett Ulászló (1424–1444) valójában Lengyelországban (1434-től) harmadikként, 
Magyarországon (1440-től) elsőként viselte ezt a nevet.

35  1444-ben I/III. Ulászló magyar és lengyel király Várna mellett szenvedett vereséget az oszmán hadaktól 
számos nép fiaiból származó seregével.

36  A  szöveg nyilvánvalóan az 1526-os mohácsi csatára utal, II. Lajos (1506–1526) azonban 1508-tól 
Magyar ország, 1509-től pedig Csehország királya volt, Lengyelországban ekkoriban unokatestvére, 
I. (Öreg) Zsigmond uralkodott (1506–1548).

37  Szapolyai János (1487–1540) 1526-tól haláláig magyar király, 1529-ben I. Szülejmán szultán adta vissza 
neki a koronát.

38  I. Szülejmán (1494–1566) 1520-tól haláláig az Oszmán Birodalom szultánja.
39  Jagelló Izabella lengyel hercegnő (1519–1559), I. Zsigmond lánya, 1539–1540 között Magyarország 

királynéja, 1540–1551, majd 1556–1559 között Erdély kormányzója.
40  Szapolyai János Zsigmond (1540–1571), Magyarország választott királya, 1570-től haláláig Erdély 

fejedelme.
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hostium propinquitate non posset, in Transylvaniam una cum filio secedere coacta fuit, 
ex eo ut scis ipse Rex Sapientissime Transylvaniam et si peculiarem statum adepta et 
Principibus suis subiecta fuit, tamen omni ope, omni consilio, antiquissimam illam 
necessitudinem quae sibi cum inclyta hac gente intercesserat, semper sanctissime 
inviolateque retinendam custodiendamque esse duxit. Ut igitur ab Joanne Secundo 
Rege Electo ordiar, quis primus una cum matre peculiarem Transylvaniae Principatum 
adeptus est, vivente eo, quae faedera, quae cognationes, quae propinquitates inter 
inclytam hanc gentem et Transylvanos intercesserint, quat ea luce etiam ipsa clariora 
sunt pluribus hic enumerare supersedeo. Qui quem ex eadem hac gente Regumque 
augustissimorum prosapia ortum habuit, vivente eo, eae tantum necessitudines valuisse, 
aliquibus rerum nostrarumu impensisv videri potuissent, in eas tantus tamque salubris 
huius inclyti Regni consensus post ea non varias fuisse demonstrasset, adeo, ut Regem 
suum, in cuius tutela,x veluti in tutissimo quodam asyllo,y omnem Suam dignitatem 
decusque collocasset, sibi e Transylvania petendum esse iudicaret. Stephanum illum 
Bathoreum41 dico, Regum sui temporis decus inclytum, omnique aetati et memoriaz 
clarissimum qui quanta gloria, quantaque Maiestate Regnum hoc antiquissimum 
auxerit, quam fortiter et animose pro huius inclyti Regni gloria bella gesserit, victoriisque 
suis quantum has gentes illustravitaa quamque sedulo subditorum commoda procuravit,bb 
scio Maiestatem Vestram quae illi incc Imperio maxima cum laude successit, melius 
cognitam, perspectamque habere. Illud hic dixisse sufficiat, vivente gloriosissimo illo 
Rege quod e prima nobilitate Transylvanica in inclyto hoc Regno sub honestissima 
conditione vixere, quanti qualesque in splendidissima hac aula egere, quae copiae 
nostrae gentis sub Augustissimo illo Rege militare? eaeque eo affectu, eaque constantia, 
ut pro Maiestate et gloria huius inclyti Regni, vitam sanguinemque suum profundere 
gloriosissimum sibi putaverint. Quot praeliis in Moschovia42 et alibi pro nominis 
Poloni gloria, tanquam pro laribus propriis feliciter dimicarint, supervacaneum esset 
me hic enumerare, cum plurimi Principes, etiam viri in hoc inclyto Regno adhuc 
supersint, qui oculis ipsis eorum virtutem satis viderunt.

Sed cessere ne illo optimo omnium Rege, e vivis sublato, hae inter utramque gentem 
vicissitudines!dd Non equidem! Ortis enim postea in hoc inclyto Regno propter 
Electionem dissidiis quam promptissima cum voluntate Transylvani auxilia huc Duce 
Balthazaro Bathoreo,43 aliisque Proceribus transmiserint, omnibus in hoc inclyto regno 
notum esse nihil dubito. Meminit Vestra Maiestas, quo animo, qua fide, qua virtute 
Transylvanorum auxilia partes Maiestatem Vestram praestiterint, virtutemque Suam 
militarem cum insigni triumpho declaraverint. Eadem adhuc manet Transylvania, Rex 
Serenissime, idem animus erga Maiestatem Vestram modo eo, quo convenit, nos quoque 

41  Báthory István (1533–1586), 1571-től haláláig Erdély fejedelme, 1576-tól lengyel király.
42  Az erdélyi csapatok fontos szerepet játszottak Báthory István 1579 és 1581 közötti sikeres háborúiban a 

Moszkvai Nagyfejedelemség ellen.
43  Báthory Boldizsár (1555–1594), Báthory István unokaöccse, 1587-ben éppen III. Zsigmond megvá-

lasztása után nem sokkal hozott erdélyi segélyhadakat az újdonsült lengyel királynak az ellene fellépő 
Habsburg Miksa főherceggel szemben.
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amoris et benevolentiae vinculo, amplecti videamur. Nam quod attritas, et maxime 
diminutas vires nostras, quis existimaverit, facile eas Dei Optimi Maximi beneficio, 
antiquum statum recuperaturas brevissimo tempore confido. Nunc etiam quam vulgo 
feruntur, longe esse meliores amplioresque affirmo. Haec omnia quae enumeravi non eo 
spectant, ut obsequiis nostris erga Maiestatem Vestram inclytumque hoc Regnum 
aliquid glorier, sed ut ostendam a nullo unquam tempore inter inclytum hoc Regnum 
Transylvanosque odia, hostiles inimicitias extitisse, quin potius ab omni aevo semper 
arctissima sanctissimaque cognationum foederumque iura fuisse, sequuta deinde medio 
hoc tempore clades funestissima, caedes atrocissima, incendia minae devastationes, 
omnisque generis mala quae Transylvaniam, gravissimis cladibus afflixere, ex quo 
factum, ut promptissima animorum suorum obsequia Maiestati Vestrae Transylvani ab 
aliquo tempore praestare non potuerant, animo tamen eodem semperee permanserunt, 
iactata enim plurimis periculosissimisque tempestatum fluctibus misera Transylvania 
plurimorum etiam Christiani nominis populorum, aliorumque inimicissimorumff 
hostium, praedae iniuriisque ab aliquo temporegg exposita donec iam tandem in huius 
optimi clarissimique Principis Domini mei clementissimi tutelahh veluti in salutari 
quodam portu requievit. Ad cuius personam, Rex Sacratissime, ut orationem meam 
convertam eumque qui tantum fama apud Maiestatem Vestram antea notus erat, se 
etiam ipsa notum faciam. Is ex clarissima antiquissimaque Procerum Hungariae familia 
oriundus,44 ut alios eius maiores taceam, quos omnes hic enumerare nimis longum esset. 
Avus Gregorius Betlem45 Banusii P Soreniensis usque ex quinque Proceribus, qui 
maxima statim post Regem ipsum authoritate in Hungaria fungebatur, fuit. Patruus 
vero Gabriel46 Joannis Regis Budae supremusjj aulicae militiae praefectus extitit, cuius 
Regis aula propter matrimonium ex Regia stirpe Regum Poloniae contractum Polonis 
semper referta fuit, ideoque cum propter illud amplissimum praefecturae munus 
maximam cum Polonis coniunctionem habuisse certum est. Pater vero Volfangus47 
nequaquam a paterna virtute degener, fortitudine, reique militaris scientia clarus, in 
aula Divi Regis Stephani supremamkk aulicae militiae praefecturam adeptus est, cuius 
virtutem singularemque in re militari praestantiam, quam et in expeditione 
Moschouitica et contra rebelles suo Regi praestitit, scio plurimos adhuc in hoc inclyto 
Regno superesse, qui oculis ipsis satis videre etll potuerint, sed insignem illam et vix 
credibilem victoriam qua Gedanenses fusi sunt,48 ipso duce, ipsius virtute partam fuisse 
certissimum est, qua pugna quatuor tantum millibus suorum fretus, cum viginti 

44  Noha a Bethlen család valóban igen messzire vezethető vissza Magyarország nemesi családai közt, a feje-
delem az iktári ágból származott, amely kisebb presztízzsel rendelkezett.

45  Bethlen II. Gergely szörényi bánnak, a fejedelem ükapja, Domokos bátyjának működéséről 1443 és 
1478 között rendelkezünk adatokkal.

46  A fejedelemnek nem ismerjük Bethlen Gábor nevű nagybátyját, viszont nagyapjának († 1557 után) ez 
volt a neve és a kettős királyválasztás után számos adattal rendelkezünk arról, hogy az 1530-as és 1550-es 
évek között Ferdinánd ellen, a Szapolyaiak pártján lépett fel. Karácsonyi, 1897, 49.

47  Bethlen Farkas († 1590), a fejedelem apja.
48  Feltehetően az 1577. ápr. 17-i lubiszewói csatára utal.
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quatuormm millibus hostium feliciter dimicauit. In oppugnatione etiam Polocensi,49 
aliquot in urbem impressionibus factis fortissimi Ducis strenuissimiquenn militis officio 
functus est. In Hungaria vero adhuc iuvenis contra Turcas tantam laudem militiae 
adeptus est, ut aequales suos longe superaret, unde a Divo Rege Stephano virtutum 
maximo aestimatore arce, amplissimisque bonis donatus et tam ab eo quam a posteris 
eius, semper maximo in honore et precio habitus est.

Suam vero Celsitudinem naturam paternae avitaeque virtutis diligentissimam 
aemulatricem, eo tempore hac frui luce contigit, quo crudelissimus Mars patriamoo

nostram gravissimis bellorum cladibus afflixit,50 unde a prima adolescentia primaque 
aetate militiae rebusque bellicis se tradere coacta, plurimaque exinde et maxima rei 
militaris experimenta edidit. Triginta octo numerare iusta praelia potest, quibus ipsemet 
maxima cum laude interfuit, plurimasque nervorum incisiones, honestissimasque 
cicatrices cum Turcis Tartarisque saepius singulari Marte congressus ostendit, deinde 
cum ab ineunte aetate pro salute Patriae nulla pericula nullos labores formidasset, 
tandemque Patris Patruique dignitatem adeptus Supremam aliquandiu Turcicae 
militiae maxima cum laude administravit. Post autem Dei Optimi Maximi benedictione, 
liberrimisque Statuum et Ordinum suffragiis ad Principatus etiam solium evectus, 
statim nihil sibi antiquius duxit, quam ut pristinam clementiae benignitatisque suae 
famam omnibus etiam indignissimis immeritisque demonstrasset.

Scio Maiestas Vestra Rex Sacratissime, reliquosque omnes vicinos populos non 
ignorare, quam confusus, miserabilis, afflictissimusque Transylvaniae status eo quo sua 
Celsitudo Principatus habenas sibi moderandas recepit tempore extiterit, adeo ut 
furorem tot immanissimarum gentium ferro, rapinis, caedibus, incendiisque omnia 
crudelissime evastantium, plerique in extinguibilempp arbitrarentur, quae omnia statim 
incredibili virtute felicitateque usa extinxit, eosque tantos et tam potentes exercitus, qui 
multorum vires sustinuissent, magnitudine ingenii et singulari rerum experientia 
edocta, voluntati suae cedere coëgit, adeoque hac tanta celeritate, tantaque ingenii 
dexteritate perfecit, ut uno eodemque tempore se Principem patriamque hostibus 
vacuam cives suis insperato gaudio perfusi viderint.qq Mox ferocientes et inter se 
discordes subditorum animos, ad salutaris obedientiae unionisque iugum ferendum 
maxima lenitate et prudentia mansuefactos reduxit, aemulos autem invidia tanquam 
oestro percitosrr maxima dissimulatione, incredibilique clementia sibi devinxit. 
Quosdam vero quod maxime mirandum a teneris velut exotico quodam morbo maxima 
ingenii levitate laborantes, qui gravissimis indignissimisque calumniis, nomen suae 
Celsitudinis lacessere non intermiserunt, patientissime pertulit; nusquam adduci 
potuit, ut verbis cum illis contenderet, quod mulieribusss solum proprium est, sed illis 
vitae factorumque innocentiam (quae semper plus apud viros sapientes valuerunt) 
apponendam esse duxit, nihilque in tanto Principe laudabilius reperiri posse existimavit, 

49  Polockot 1579-ben foglalták el Báthory István csapatai.
50  Bethlen Gábor születése évében, 1580-ban Erdély éppen nem állt hadiállapotban egyetlen másik ország-

gal sem, Kovacsóczy a későbbi fejedelem ifjúkorának állapotait – amely éppen a tizenöt éves háború 
alatti időszakra esett – vetíti vissza.
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quam patientiam sibi inter tot indignissime illatas iniurias non defuisse,tt nunquam 
interea intermittens, quin clementiam Suam veniamque omnium illis si ad meliorem 
sensum redire maluerint, palam semper atque aperte efferret. In suos autem tanta 
Imperii aequitate, tanta mansuetudine, tanta lenitate, tanta clementia, paternoque 
pleno affectu semper fuit, ut nihil sibi in vita eorum ocio commodoque magis 
expetendum esse iudicaret, in id unum intentus, ut suis post longissimas gravissimasque 
bellorum calamitates optata tandem pace perfrui liceret. Quod etiam cum omnibus 
vicinis Principibus et praesertim cum Serenissima Caesarea Maiestate, arctissimo 
Sanctissimoque foedere perfecit,51 nunc etiam nihil sibi antiquius ducens, quam ut pax 
semel stabilita maneat perpetua, subque ea pie religiose feliciter, utrumque Regnum, 
totaque proinde Respublica Christiana optimorum Principum cura, felix, faustaque 
persistat. Quod etiam ipsum solum apud Vestram Maiestatem Serenissimam, nihilque 
aliud hac mea legatione intendit, quam ut te Regem tantum tamque potentem piumque 
tibiuu rebusque suis utilem benignumque reddat, non ignarus ita te esse in omnes 
Christianos Principes populosque affectum, ut beneficio tuo cunctos complecti, de 
omnibus ex aequo bene mereri cupias eo magis praesertim, quo propinquior Regnis tuis 
Transylvania est, te benignum et sibi et suis praebiturum confidit. Maiores tuos Rex 
Serenissime rebus gestis et gloria clarissimos fuisse Reges accepimus, quorum trophaeis 
hoc forsan unum adeo ad felicitatis summam defuit, quod tantam tamque praeclaram 
de omnibus bene merendi clementiaeque famam adeo dilatandi opportunitatevv 
caruerunt. Hoc tu tanto post eos intervallo peculiari quodam tuo fato consecutus, 
decora ista clementiae benignitatisque tuae apponis eorum titulis. ut sicut illi armatis 
exercitibus, ita tu prolata longe lateque clementiae benignitatisque tuae fama 
memorabilem te posteris reddas. Cuius rei ab initio (ut accepimus) semper certissima 
documenta dedisti, cum nihil tibi antiquius duxisti, quam ut eam clementiae, 
benignitatisque tuae famam omnibus latexx terris demonstrares. In tanta enim Maiestate 
amplitudineque collocatus, non tantum tuis charus, sed etiam exteris omnibus 
admirabilis fuisti, ita ut non tam virtus tua tam ampla potentissimaque Regia Maiestate 
quamyy virtutibus tuis totum hoc maximum amplissimumque Imperium decoratum 
esse videretur. Verum enim vero nihil magis homini proprium, nihil magis cum deo 
commune, quam bene de aliis mereri, hunc amicum, tolle a Superis ruetzz totum 
Universum, tolle a Principibus viris labascet omnis rerum humanarum Status. Quis 
vero praeter Regiam animi tui excellentiam, hanc tuam numquam  satis laudabilem 
clementiam non admiretur, qua armis etiam victos non alio quam Paterno affectu 
semper prosequutus fuisti. Quantis laudibus te Rex inclyte etiam sera posteritas in 
caelum efferret, qui quod alii armis et nefanda humani sanguinis effusione maximoque 
cum labore et plurimis periculis vix consequuti sunt, tu nunquam satis laudabili 
praestantissimi animi tui clementia, illud effecisti, ut etiam inimicissimos tua admirabili 
mansuetudine et Regia clementia tibi conciliares. Quanto magis ergo decet, Maiestas 
Vestra, Rex clementissime, Transylvanos eorumque Principem clarissimum in tuumaaa 

51  A II. Mátyás és Bethlen Gábor közötti első nagyszombati egyezményt 1615. máj. 6-án írták alá.
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favorem benignissimum recipere, eamque gentem benignitate tuabbb complecti quae 
Regnis tuis finitim,ccc ipsi maioriqueddd suis semper multa vetustissimaque necessitudine 
addictissima fuit.

Nulla quoque subesse potest iusta ratio quae Maiestatem Vestram ab Illustrissimi 
Principis mei profusissima, in eam voluntate deterreat, quam potius ad eam 
amplectendameee semper maxime gravissimaeque causae Maiestatem Vestram invitant, 
nam quidquid ab initio inclyta haec gens Polonica Transylvanicae, Transylvanica etiam 
inclyto huic Regno invicem debent, id omne tam Vestrafff Maiestas Suae Celsitudini 
quam Sua Celsitudo Maiestati Vestrae ex officio gratitudinis, vetustissimaeque 
necessitudinis debet. Sicut enim nemo mortalium Maiestatis Vestrae Serenissimae 
nocere, qui eo facto inclytum, hoc Tuumggg Regnum ditionesque offendat, ita Sua etiam 
Celsitudo absque offensione gravissima omnium Transylvanorum offendi non potest. 
Semper enim salus Regum et Principum cum Subditorum salute coniuncta fuit.

Quam vetustissima vero et quasi haereditaria necessitudo Regnum hoc 
augustissimum cum gente Transylvanica coniunxerit, omnibus late terrishhh notum est, 
ita ut neque ex partibus Maiestatis Vestrae Sacratissimae neque ex suae Celsitudinis, 
quod Deus Optimus Maximus avertat, violari ullo unquam tempore sine maximo 
gravissimoque periculo possit. Sed neque persona Suae Celsitudinis ullo facto Maiestatis 
Vestrae Sacratissimae displicere potuit, cum ea ex clarissimis orta natalibus bellica 
fortitudine et heroica magnanimitate felicitateque in rebus gerendis, continua, 
memorabilis et talis quae tam amicos, quam inimicos Marte simul et arte excipere novit, 
praeclarissimis vere pacis artibus ita pollet, ut in iis erga omnes offensissimus appareat. 
Quinam Patriae instaurator et ornator, honestissimarum literarum sapientumque 
hominum amator, erga pares vicinos aequissimus, erga maiores obsequentissimus, 
denique ut omnibus ex aequo bonoque placeant,iii ea in re studiosissimus. 

Talem igitur tamque praestantissimi animi Principem, aequum est Vestram etiam 
Maiestatem Rex Sacratissime in tuumjjj favorem benignissimum recipere, ut sicut 
maiores tuikkk clarissimi Reges gentis nostrae Principes semper complexi fuere, ita 
Princeps etiam meus eundem Maiestratem Vestram in se animum benignitatemque 
agnoscit. Sua etiam Celsitudo perspecto Maiestatis Vestrae in se animo benignitateque 
omnia benevoli syncerique animi et obsequii digna pro nobis, Maiestate Vestra 
gloriosissimalll inclytaque hac Republica se omni vita demonstraturum pollicetur.

a Rkp 350: Sublimi Maiestate
b Rkp 347: exponem
c Rkp 347: hiányzik; Rkp 350: re
d Rkp 350: proferri
e Rkp 347: testam
f Rkp 350: exibis
g Rkp 350: faenore
h Rkp 347: quaedam
i Rkp 350: quassari
j Rkp 347 és 350: inurreretur
k Rkp 350: mutationeque

l Rkp 347: interius; Rkp 350: internos
m Rkp 347: suos
n Rkp 347 és 350: iunxerint
o Rkp 350: haec
p Rkp 347: Jagellonica
q Rkp 347: munis; Rkp 350: munio
r Rkp 347: Historici
s Rkp 350: convinctio
t Rkp 347: quae
u Rkp 347: hiányzik
v Rkp 347 és 350: Imperiis
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2.
A Kovacsóczy István által III. Zsigmondnak átadott postulatumok

(Varsó, 1615. október 9.)
MNK BKCz Rkp. 350. 71–74.

Postulata eiusdem Principis a Sacra Regia Maiestate per Internuntium eundem 
Licet Sua Celsitudo Illustrissima in Principiis sui regiminis nihil sibi antiquius duxerit 
quam ut cum omnibus vicinis Regibus, Principibus et populis pacem foedusque illibate 
colat. Quod etiam Deo Suae Celsitudinis praeclarum laudabileque propositum adiuvante 
praestitit, ita ut ad hoc usque tempus nulli plane occasionem vel minimarum offensionum 
praebuerit. Cum Serenissima etiam Caesarea Maiestate quae controversiae ab aliquo 
tempore intercesserunt, iam omnes eas, icto cum Maiestate Sua Caesarea arctissimo 
foedere complanatas Sua Celsitudo reddidit. Et ideo Suam Celsitudinem (ut quae pacem 
vicinorum et obsequium maiorum semper summo studio coluerit) securam ab omnibus 
inimicis iure foederum cum vicinis omnibus inviolate conservatur[am] esse.

Tamen Sacratissimam Suam Maiestatem ipsius Celsitudinem orare, ut memor 
antiquissimae huius inclyti Regni Regumque augustissimorum cum gente Transylvanica 
necessitudinis, si qui in hoc inclyto Regno et ditionibus Maiestatis Suae Sacratissimae 
subiectis, publicae pacis et tranquillitatis Regnorum perturbatores reperirentur, ut eos, 
quantum in se erit, pro sua pietate, benignoque in omnes Christiani nominis populos 
affectu cohibeat, aut ad meliorem mentem induendam admoveat.

x Rkp 350: tutella
y Rkp 350: asylo
z Rkp 347: memoriae
aa Rkp 350: illustrarit
bb Rkp 347: procuraret; Rkp 350: pro curarit
cc Rkp 347: cum
dd Rkp 350: necessitudines
ee Rkp 347: semper eodem
ff Rkp 347: immanissimorum; Rkp 350: inimanis- 
 simorum
gg Rkp 347: „ab aliquo tempore” hiány zik
hh Rkp 350: tutella
ii Rkp 347: Dacus; Rkp 350: Davus
jj Rkp 350: suppremus
kk Rkp 350: suppremam
ll Rkp 347: hiányzik
mm Rkp 347: quantuor
nn Rkp 347: fortissimisque
oo Rkp 347: etiam
pp Rkp 350: in extinguibilem
qq Rkp 347: viderunt; Rkp 350: vi deunt

rr Rkp 350: penitus
ss Rkp 347: mulieribos
tt Rkp 350: defuisti
uu Rkp 350: sibi
vv Rkp 347: opportunitate dilatandi
xx Rkp 347: lati
yy Rkp 347: qua; Rkp 350: quae
zz Rkp 350: met
aaa Rkp 350: suum
bbb Rkp 347 és 350: sua
ccc Rkp 350: finitiva
ddd Rkp 350: maioribus
eee Rkp 350: amplectendae
fff Rkp 347: Tua
ggg Rkp 350: Suum
hhh Rkp 347: terra
iii Rkp 347: placeat
jjj Rkp 347 és 350: suum
kkk Rkp 347 és 350: sui
lll Rkp 347: hiányzik
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2. Suam Maiestatem Sacratissimam ipsius Celsitudinem orare, ut ubi necessitas 
aliqua requisiverit apud omnes Christiani nominis Principes Sua Maiestas Sacratissima 
personae causaeque suae Celsitudinis iustissimae non desit, eamque favore 
benignissimoque suo affectu tueatur.

3. Ut si quae Christiani nominis hostium machinamenta contra personam Suae 
Celsitudinis vel ditiones Suae Celsitudini subiectas, incursionesqe aliquas et conatus 
Tartarorum forte sua Maiestas Sacratissima acceperit, ea Suae Celsitudini in tempore 
nota facere non dedignetur, et ut Regem tam pium, tamque de omni Christiana gente 
bene meritum decet, quantum in se erit, illius etiam Regnis suis vicini Christianique 
populi commodis suo favore benignissimo ne desit.

Cum Sua Celsitudo semper omni ope et consilio, in id incubuisse manifestum sit, ut 
nullae unquam dissensionum materiae ex partibus Suae Celsitudinis, ullis vicinis 
praeberentur. Tamen suam Celsitudinem invitam accepisse, quasdam a superioribus 
temporibus ultro cit[r]oque tum ex partibus Suae Maiestatis Sacratissimae quam etiam 
Suae Celsitudinis, iniurias invicem factas fuisse, videlicet in Comitatu Maramarussiensi 
et vicinis populis ditionibus Suae Maiestati Sacratissimae subiectis, nunc etiam easdem 
iniurias invicem non intermittere. Ex qua scintilla ut maius aliquod incendium non 
oriatur, utque omnes iniuriarum materiae tollantur, et omnes populi agnoscant, Suam 
Celsitudinem cum omnibus vicinis et ditionibus Suae Maiestati Sacratissimae 
praesertim subiectis, nihil magis in animo habere, quam ut pacem summa ope 
conservandama retinendamque curet, ipsius Celsitudinem, Maiestatem Suam 
Sacratissimam orare ut Capitaneis Praefectisque Confiniorum Sua Maiestas Sacratissima 
sedulo demandare dignetur, ne in posterum tales iniuriae ab incolis ditionibus Suae 
Maiestatis Sacratissimae subiectis patib permittantur, quin potius qui id facere 
attentaverint, severe coërceantur. Suam etiam Celsitudinem diligentissime curaturam, 
ne ex partibus Suae Celsitudinis ullae unquam iniuriae inferantur.

Si quae autem superioribus temporibus illatae fuissent, ut Sua Maiestas Sacratissima 
tempus huic rei praefigendum locum in confiniis idoneum delegendum curet, eoque 
vires authoritate et prudentia praestantes plena cum authoritate dimittat, Suam etiam 
Celsitudinem missuram esse, qui unanimi consensu praeteritas offensiones iniuriasque 
ultro citroque factas, quam aequissimis rationibus complanent, deque damnis invicem 
illatis diiudicent, ut in posterum utrique populi mutuam charitatem vicinitatisque et 
amicitiae iura sanctissime inviolateque inter se servanda procurent.

a Rkp 350: conseretandam b Rkp 350: patiari
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3.
III. Zsigmond válasza Kovacsóczy István követségére

(Varsó, 1615. szeptember 16.)
MNK BKCz Rkp. 348. 247–249, illetve Rkp. 350. 74–76.

Ad legationem Illustrissimis Domini Gabrielis Betlem Principis Transylvaniae Eidem 
oratori responsum a Sacra Regia Maiestate datum Varsaviae die XVI octobris Anno 1615

Recte Illustris Transylvaniae Princeps exstimat eam esse Sacratissimae Regi 
Maiestatis, domini nostri clementissimi erga vicinos Principes populosque animi 
propensionem, ut cum ditiones suo Imperio subiectas, pacis commodis florere desideret, 
idem quoque iis cum quibus Regnis ditionibusque suis communia sunt foedera, 
vetustaeque coniunctiones, evenire cupiat. Non ignorat Maiestas Regia eam Regnorum 
istorum Poloniae et Hungariae conditionem esse, ut utraque idem velle optare debeant 
neque enim quidquam adversi alteri evenire potest, quod uno eodemque tempore 
vicinum quoque parietem non labefactet. Viderunt id maiores nostri qui iis quae 
Dominatiob Vestra luculenta oratione commemoravit pactis et foederibus, ita utrumque 
se Regnum devinxerunt, ut si, nomen tollas, nihil diversi habere videantur. Ac veraeque 
amplissimae Respublicae idem semper voluisse communibusc et consiliis et viribus 
tutandum decrevisse comperiantur. Dedit Hungaria praeclaros et aeterna memoria 
dignos Reges, qui summa cum laude Regno Poloniae praefuerunt, dedit vicissim 
Polonia tales, qui pro Republica Hungara in acie sanguinem suum profuderunt. Ex his 
cum Sanctissima Regia Maiestas Dominus noster Clementissimus ortum ducat non 
potest nisi eorundem exemplo optime affici erga gentem Hungaricam omniaque fausta 
et felicia illi exoptare. Proinde grata et iucunda fuitd Maiestati Regiae ea pars orationis 
Dominationis Vestrae, in qua de pacatoe Transylvaniae statu Dominatio Vestra disseruit, 
atque Illustrem Dominum Gabrielem Betlem, de quo serius quam oportebat certiorem 
se factam Regia Maiestas miratur, summa rerum potiri, Principemque Transylvaniae 
renunciatum significavit. Gravissimef enim ferebat nobilissimam illam Provinciam 
bellis et intestinis dissidiis his praeteritis annis lacerari, quam nunc demum in tranquillo 
pacis portu constitisse gratulatur, optatque ut diu hac felicitate illi perfrui liceat. 
Quamvis autem nihil Maiestati Regiae a Sacratissima Ceasarea Maiestate, cognatog et 
affini suo charissimo significatum sit, transactumne sit,de iis, de quibus inter eius 
Maiestatem et Illustrem Transylvaniae Principem orta erat disceptatio, existimat tamen 
non multum sibi, de eo inquiri convenire, illud non sufficere, ut is Transylvaniae praesit, 
qui bene de Republica Christiana mereri velit! Talem esse et porro futurum Illustrem 
Gabrielem Betlem modernum Principem Transylvaniae, cum Dominatiob Vestra 
nomine ipsius coram Sacratissima Regia Maiestate profiteatur, illumque erga 
Sacratissimam Regiam Maiestatem, Dominum nostrum Clementissimum optimam 
gerere voluntatem declaret, grato clementique animo id accipit Maiestas Regia, datura 
vicissim operam Sacratissima Regia Maiestas, ut meritis et officiis quaecunque ab 
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Illustre Principe Transylvaniae Regiae Maiestati ac inclyto huic Regno exhibebuntur 
gratiae et benevolentiae suae testificatione prolixe indiceth pacemque tranquillitatem 
illius provinciae, cum qua ditionibus suis iura vicinitatis intercedunt, pacatumi quoque 
moderni Illustrissimis Principis quem per omnes occasiones Reipublicae Christianae 
operam navaturum non dubitat. Imperium sibi curae esse re ipsa ostendat, de 
subditorum mutuis iniuriis, ut ii, qui utrinque dabunturj Judices Commissarii 
cognoscant, iustitiamque ex praescripto pactorum laesis [!] praestent assentitur Regia 
Maiestas, idque negocium vicinis provinciae Transylvaniae Magistratibus demandatura 
est. Atque haec erunt quae Regia Maiestas ad legationem Illustrissimi Domini Gabrielis 
Bethlem Principis Transylvaniae respondere mandavit. De caetero Domino Oratori 
gratiam Suam clementer offert.

a Rkp 350: Rectae 
b Rkp 348: O
c Rkp 350: commonibus
d Rkp 348: grata fuit et iucunda

e Rkp 348: depaccato; Rkp 350: de pacento
f Rkp 350: Gravissimum
g Rkp 350: cognoto
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