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Csapó Fanni – Kasza Péter – Majoros Máté

„Álomszerű” haditerv Szapolyai János ellen

A Mohács utáni hónapok különösen viharos és zűrzavaros korszakot jelentenek a ma-
gyar történelemben. Az év vége felé, pár hét különbséggel két király megválasztására, 
illetve (Szapolyai esetében) koronázására is sor kerül. Bár az ellenkirályok között a nyílt 
harc csak hónapokkal később robban ki, a színfalak mögött hamar megkezdődik a má-
sik híveinek átcsábítása, az ellenfél diplomáciai semlegesítése, sőt tervek születnek a 
katonai akciókra is. Szapolyai egyik legjobb híve, Frangepán Kristóf azt javasolja urá-
nak, hogy indítson megelőző támadást Ferdinánd ellen, de az ő tervéről részleteket nem 
tudunk. Akcióterv azonban Ferdinánd táborában is születik, valószínűleg több is, és itt 
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyet szövegszerűen is ismerünk.1 Az irat 
létezésére Jászay Pál hívta fel a figyelmet, aki magyar kivonatokban közölte is az általa 
legfontosabbnak tartott részeket,2 de a teljes szöveg, a forrás tudományos vizsgálatát 
biztosító eredeti latin nyelven még soha nem jelent meg. Közleményünk célja tehát en-
nek a sajátos, a maga nemében egyedülálló, roppant izgalmas dokumentumnak a közlése.3 
Írásképe alapján a szöveg szinte bizonyosan nem autográf: írnoki szépírással készült 
tisztázatról lehet szó, melyet a kalligrafált betűk mellett a hibák és törlések elenyészően 
kis száma is alátámasztani látszik. Az iratot az Ungarische Akten, második, vagyis az 
1526-os év anyagait tartalmazó fasciculusába sorolták be. Az összesen 32 fóliónyi, kizá-
rólag vegyes eredetű, sine dato dokumentumokat tartalmazó D konvolutum negyedét 
ez a nyolcfóliónyi irat képezi. A szöveget egy egy quaternio terjedelmű, de össze nem 
kötött füzetbe írták. Az irat környezetét nem volt módunk tanulmányozni, csak az irat-
ról készített fotók alapján dolgoztunk. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a füzet első levele 
(5r–v.) üres, hasonlóképpen az utolsó levél hátoldala is (12v.). Külzet, cím, nevesített 
címzett vagy aláírás nem található az iraton. Provenienciájára utaló adatunk nincs. 

A levél formában megírt sajátos szöveg címzettje egy meg nem nevezett uralkodó, 
akit a kontextus alapján bízvást Habsburg Ferdinánddal azonosíthatunk. Ennek ellené-
re a levél első oldalain mégsem ő, hanem II. Lajos magyar és cseh király áll a középpont-
ban. A levél írója röviden igyekszik felvázolni a Mohács után kialakult helyzetet. Eszerint 
Lajos kezdetben Isten kegyeltje volt, de tétlensége miatt az Úr próbára kívánta tenni a 
királyt, belviszályt szított és ilyen körülmények közepette még a törökök hadát is ellene 
küldte, és végül a mohácsi csatavesztés eredményeként egy, a trónra érdemtelen embert 

1  ÖstA, HHStA, UA AA. Fasc. 2. Konv. D. fol. 5r–12v.
2  Jászay, 1846, 327–342.
3  A szöveg Kasza Péter által készített új és teljes fordítását lásd B. Szabó–Farkas, 2020, 291–300.
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(János vajdát) engedett uralomra kerülni. A levél egyik különlegessége, hogy a szerző úgy 
beszélt Lajosról, mint aki nem halt meg a csatában, mert az Úr megóvta őt, kimenekítette 
az ütközetből és így jelenleg egyfajta köztes állapotban (talán épp a pokol tornácán, azaz a 
limbusban) elmélkedhet az Úr akaratán és levonhatja a helyes következtetéseket. 

A  szöveg nem válaszolja meg egyértelműen azt a kérdést, lesz-e még lehetősége 
Lajos nak visszatérni a földi világba, mert a levélíró ezt követően már Ferdinándot szó-
lítja meg és neki kezd tanácsokat adni, miféle szövetségeseket kellene megnyernie első-
sorban Magyarország védelmére a várható török támadással szemben, valamint egy ha-
ditervvel is előáll Szapolyai János ellen. Az irat szerzőjének pártállása teljesen világos, 
már csak abból is, hogy az iraton konzekvensen végigvonul egy vezérmotívum, misze-
rint Szapolyai János önös érdektől hajtva, és a törökkel szövetkezve, a Magyar Királyság, 
sőt az egész kereszténység romlására tör.

Az író kilétét homály fedi: az iraton nincs aláírás és belső érvek sem segítenek a 
szerzőséget tisztázni. A levélíró önmagát scriptornak (írónak), somniorum excogitator-
nak vagy egyszerűen csak somniatornak (álmodónak/álmodozónak) nevezi. Utóbbi 
minőségében, mintegy „politikai elemzőként” fejti ki gondolatait egy Szapolyai ellen 
indítandó hadjárat ügyében. A leírtakból egyértelmű, hogy a szerző, bárki volt is, jól 
ismeri a Magyar Királyság és a Szapolyai-család viszonyait: ismeri főbb birtokközpont-
jaikat, rokoni kötődéseiket, adatai vannak (vagy legalábbis ezt állítja) a család bevételei-
ről stb. Jól ismertek előtte az ország belpolitikai viszonyai, hatalmi harcai is. Szórványos, 
de nem mindenhol pontos ismeretei vannak Felső-Magyarországról: Késmárkról pél-
dául azt írja, hogy maga is látta egyszer, tehát bizonyos, hogy valamikor személyesen is 
járt az ország ezen részén. Hibásan adja meg ugyanakkor a szepesi vár és Késmárk távol-
ságát, és a szepesi várnál sem tudja, hogy melyik oldalról lenne érdemes az ostromlétrá-
kat a falához támasztani. A levél írásának idején viszont úgy tűnik, Bécsben él, ugyanis 
egy helyütt a következőt írja: „Van itt Bécsben a vajdának egy kémje, bizonyos Mátyás 
deák, aki egy gazdag magyar nemesúr, bizonyos Tornallyai Jakab szolgája volt és a 
Stuben tor környékén van a szállása.”4

Vitathatatlan tájékozottsága ellenére ugyanakkor vannak a szerzőnek zavarba ejtő 
állításai is: a mohácsi csatában elhunyt Szapolyai Györgyről mindvégig úgy beszél, mint 
aki túlélte az ütközetet és most fivére nagyratörő terveinek megvalósításából veszi ki a 
részét. A levelét is azzal zárja, hogy célszerűbb lenne először a fiatalabb Szapolyait, azaz 
Györgyöt próbára tenni, ugyanis a vajda minden bátorsága inába szállna, ha látná, hogy 
öccse elbukott és Ferdinánd serege gond nélkül tovább tud nyomulni a Vág mentén.

Noha a szöveg nincs keltezve, a kontextusból valószínűsíthető a keletkezés ideje és 
helye. A helyszínt illetően a fenti mondat a kulcs: a levél minden bizonnyal Bécsben 
íródott. A datálást illetően már nehezebb a dolgunk. Szapolyaira a szerző ugyan a Fer-
dinánd-pártiaknál megszokott módon vajdaként hivatkozik, azt viszont kétszer is meg-

4  Habet hic Wiennae waywoda quendam exploratorem, Mathias litteratus nuncupatur, fuit servitor Jacobi 
Thornalii cuiusdam divitis nobilis Hungari, habet hospitium prope portam Stubarum.
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említi, hogy már megkoronázták, így az irat a Szapolyai János koronázása (1526. no-
vember 11.) utáni időszakban keletkezett. 

Másfelől a szerző egy Szapolyai ellen indítandó háború haditervét vázolja fel, vi-
szont egy szóval sem említi Ferdinánd csapatainak magyarországi tevékenységét, így 
szinte bizonyos, hogy még Ferdinánd seregének magyarországi támadása (1527 júliusa) 
előtt vagyunk. Tovább pontosítható a terminus ante quem időpontja, ha meggondol-
juk, hogy a levélíró nem értesült az 1527. évi márciusi budai országgyűlésről, amelyet 
Szapolyai hívei hívtak össze, és ahol a rendek többsége megjelent. A rendek itt hitet 
tettek Szapolyai mellett, többen átálltak Ferdinánd korábbi hívei közül is. A szövegből 
viszont egyértelműen kiviláglik, hogy a szerző szerint, ha Ferdinánd serege Szepes vár-
megye ellen vonulna, akkor a szomszédos megyék is hadai mellé állnának, mivel nézete 
szerint a vajda támogatottsága igen csekély. 

Egyéb utalások alapján tovább szűkíthetjük ezt a szűk fél éves periódust: a levélíró 
azt fejtegeti, hogy Ferdinánd, Csehország királyaként nem bízhat abban, hogy ha 
Szapo lyai stabilizálja a helyzetét Magyarországon, akkor majd békében marad és nem 
kíván tovább terjeszkedni, tehát Ferdinándnak nem egy, hanem két országért kell küz-
denie; a haditerv taglalásánál pedig arról ír, hogy Ferdinánd toborozzon cseh, morva és 
sziléziai csapatokat, és azokat hagyja táborozni és fosztogatni a Szepességben. 
A cseh-morva területek feletti evidens(nek látszó) rendelkezési jog azt sejteti, hogy az 
irat már 1527 tavaszán keletkezett, ugyanis Ferdinándot 1527. február 27-én koronáz-
ták cseh királlyá. Ez azonban csalóka bizonyosság, hiszen Ferdinánd megválasztására 
már 1526 októberében sor került, és egy lojális alattvalónak az bőven elég lehetett, hogy 
urát legitim és teljes jogú cseh királynak láttassa. Egy konkrét mondat pedig inkább azt 
sejteti, hogy a levél még 1526 végén íródhatott. Szapolyai Györgyről szólván a szerző 
úgy fogalmaz: „Ezüstneműik vannak szép számmal, de ezek mennyiségéről pontosan és 
hitelt érdemlően nem tudok szólni. Mint hallom, ezeket elzálogosították a mondott 
Perstensky uraknak egyrészt a múlt évben, majd a minap, amikor György gróf háborúba 
indult.”5 A „múlt év” vonatkozhat a szerző által más összefüggésben is említett hatvani 
országgyűlés idejére (1525), ahol a Szapolyaiak jelentős csapatokkal jelentek meg, a 
„minapi háború” pedig ebben az összefüggésben aligha lehet más, mint a mohácsi had-
járat. Ennek tükrében az irat valószínűleg 1526 végén keletkezhetett.

A szöveg műfaját nehéz meghatározni. Formailag leginkább levél, ami viszont a tar-
talmat illeti, vegyíti a kémjelentés, politikai elemzés, haditerv elemeit. Sőt, mivel a szö-
vegből úgy tűnik, a szerző az írás pillanatában még nem tartozik Ferdinánd udvarához, 
de somniatorként szívesen lenne a Hofstaat tagja, a szöveg egyfajta „álláspályázatnak” is 
tekinthető.  

Szövegközlésünknek nem feladata az irat kimerítő és részletes elemzése. Reméljük 
ugyanakkor, hogy mivel a magyar fordítás után immár az eredeti latin szöveg is köny-

5  Res argenterias habent non paucas, quarum quantitatem realiter et certitudinaliter Maiestati Vestrae 
dicere nescio, quas, ut audio, impignoraverunt illis dominis de Perztenzky, quia annoque praeterito, et 
etiam nuper quando ad bellum Georgius comes descenderat.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   49 2021.01.19.   15:46:02



50

nyen hozzáférhetővé válik, sikerül hozzájárulnunk ahhoz, hogy gyarapítsuk a Mohács 
utáni uralomváltás fordulatos hónapjainak forrásbázisát.    

Az alábbiakban a mű hiánytalan szövegét közöljük latin eredetiben, magyar nyelvű 
összefoglalóval. A  levélben szereplő rövidítéseket jelölés nélkül, feloldva közöljük, a 
szöveg ortográfiáját egységesítettük a ma használt akadémiai helyesírás szerint. A tulaj-
donneveket (például Tokay, Thurotz, de Perztenzky) a levél írójának írásmódja szerint 
írtuk át mindenféle változtatás nélkül.

Forrás

Ismeretlen személy helyzetelemzése és haditerve I. Ferdinánd számára  
egy Szapolyai János ellen indítandó háborúhoz

ÖstA HHSTA, UA AA, Fasc. 2, Konv. D. fol. 5r–12v.

[1.] Egy Lajos király ellen lázadó csoport próbára teszi az Úr akaratát, és behívja az or-
szágba a törököt (Nándorfehérvár, 1521). Az Úr megkönyörül a királyon, megmenti és jó 
feleséget ad mellé. De Lajos léha életet él, ezért isteni büntetésként az országban belviszály 
támad, valamint a magyarok a mohácsi csatában is megfutamodnak a török elől.
[2.] Lajos királynak az a büntetése, hogy látnia kell, ahogyan Szapolyai János kerül a 
trónra.
[3.] A levél további része már Habsburg Ferdinándnak szól, akit arra biztat a szerző, hogy 
induljon hadba Szapolyai ellen, aki az ország romba döntésén munkálkodik.
[4.] Szapolyai anyagi lehetőségeinek és potenciális szövetségeseinek a fejtegetése: Szapolyai-
hoz befolyó jövedelmek, a havasalföldi vajdával és a török szultánnal való kapcsolata, Sza-
polyai bécsi kémje.
[5.] Tanácsok, hogy Ferdinánd és Habsburg Mária kiket kérjen szövetségesének a törökök-
kel és Szapolyaival szemben.
[6.] Részletes haditerv Ferdinánd hadai számára: a nádor toborozzon katonákat, a len-
gyel királytól is kérjenek segítséget; Budát és Esztergomot nincs értelme ostrom alá venni, a 
Szepességben kell támadni, majd ezzel egy időben Erdélyben is támadásba kell lendülni. 
Érvek a magyarországi hadjárat mellett.
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[6r] Serenissime ac excellentissime princeps domine domine gratiosissime

[1.] Quoniam hi hostes6 cum ipsorum confoederatis in Bohemia exsistentibus contra 
sacra Ewangelica dicta (ubi praeceptum est: non tentabis dominum Deum tuum)7 
egerunt, et iam bis Deum tentaverunt, et de eius voluntate experiri voluerunt, si vult Deus 
regem Ludovicum in his duobus Hungariae et Bohemiae regnis aliisque provinciis 
Hungaricae et Bohemicae coronis subiectis regnare permittere, aut ipsis illa eadem regna 
et provincias tenenda ac gubernandas relinquere. Primum de voluntate Dei experiri 
voluerunt, quando sub Nandoralbam8 Thurcos contra eum eduxerunt.9 Quo tempore 
Deus vitam illius iuvenis regis et sui populi in manu tenuit et conservavit atque defendit, 
et in corda hostium suorum Thurcorum timorem incussit, quod cum rege et suis gentibus 
Thurci confligere et hostilis gladii certamine ausi non fuerunt congredi, quia compassione 
quadam divina misertus fuit illi regi Deus. Qui propter eius teneram aetatem10 protunc et 
apud Deum et apud homines excusatus habebatur, dederatque illi ex sua misericordia 
coniugem de stirpe caesarum ortam,11 ut semen eius multiplicaret. Quiquidem rex cum a 
puerilibus annis ad maturescentem iam aetatem ascendere et pervenire coepisset, et non 
puerilia, sed virilia agere incipere debuisset, quando relationes et responsa cuique dare, 
exercitus contra infideles ductare, bellum gerere, rempublicam bene administrare, 
iustitiam subditis facere et demandare addiscere debebat, haec omnia facere neglexit, 
deliciis et gaudiis atque diurnis nocturnisque solatiis deditus fuit.

Cum vero Deus videret, quod defensionem plebis Christianae ille rex modicum 
curaret, quodque sui etiam cumulandis dumtaxat et rapiendis thesauris, quam reipublicae 
bono intenti sunt, cumque sub eius imperio subditique magnam licentiam iniuste 
iudicandi, omnia sinistre agendi coepissent, quid fecit Deus? Infudit rursus audaciam et 
animositatem in corda inimicorum regis illius, ut iterum sui hostes contra eum insurgant. 
Prius tamen discordias esse voluit in regno suo Hungariae, et regnum ipsum suum in duas 
divisit partes, ut una pars regni sui ipsum non iuvaret ab hostibus. Eduxitque secundario 
Thurcos contra eum (quia nihil fit in terris absque permissione divina) voluitque ipsum 
regem et suam plebem pro tantis mandatorum suorum transgressionibus modicum 
punire: in loco periculi et fortunae abstulit omnem audaciam plebis gentisque suae, et 
dispersit dissipavitque eos, ut fugiant ante faciem inimicorum,12 vitam tamen illius sibi 

 6  A Szapolyai pártján álló magyarokat értette alatta a szerző.
 7  Mt 4, 7.
 8  Nándorfehérvár (ma: Belgrád/Beograd, SRB).
 9  Vagyis Szulejmán 1521. évi hadjárata idején, amikor Nándorfehérvár végül török kézre került. A szerző 

azt sugallja, hogy Szulejmánt „behívták” Magyarország ellen Lajos király ellenfelei.
10  1521-ben II. Lajos 15 éves volt.
11  Habsburg Máriával, I. Miksa császár unokájával 1515-ben jegyezték el Lajost. A tényleges esküvőre 1522 

tavaszán, néhány hónappal Nándorfehérvár eleste után került sor.
12  Ti. az 1526-os mohácsi csatában. Nem teljesen pontos bibliai idézet, de a mondat vége mindenképpen a 

68. zsoltár elejét idézi: „Exsurgit Deus, et dissipantur inimici eius; et fugiunt, qui oderunt eum, a facie eius. 
Sicut dissipatur fumus, tu dissipas; sicut fluit cera a facie ignis, sic pereunt peccatores a facie Dei.” Psalm, 
68, 2–3.
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ipsi reservavit, ut in futurum sit vigilantior diligentiorque eius officialis et servus [6v] 
oviumque, hoc est suae plebis curiosior sit custos vel pastor. 
[2.] Quid plura fecit Deus? Fecit et permisit sedere in solium illius regis suum 
servitorem, hominem non quidem de regali, sed neque de ducali sanguine, ex comitum 
dumtaxat ordine natum, voluit priora illius regis gaudia tristitiis et luctu commiscere, 
ut rex ille verus et legitimus in illius illegitimi regis capite suam coronam impositam 
cum animi moerore intueretur, qui longe maiorem defectum naturae et eloquii linguae 
habet, quam ille verus rex: nam Iohannes ille et nomine et re vix creditus vel nunquam 
in Hungaria auditus rex;13 formae et staturae praestantia minime antecellit verum illum 
regni heredem, sed feminea voce loquitur,14 essetque et natura et statura pusillanimior 
longe illo nostro naturali rege, si tot fortunas iam ille Jankwla waywoda non pertentasset 
gladio.15

Ego in illo rege nostro vero nullum alium defectum inesse audivi, quam tardiloquium 
sive linguae tarditatem, quod liberam eloquentiam non habet, cuius est culpa illa 
eorum, qui ipsum bene non instruxerunt. Ego habebam prius linguam longe tardiorem 
et balbucientem valde, frequenti historiarum, orationum et exemplorum lectitacione 
volubiliorem et acriorem linguam reddidi, ut (spero Deum) ob defectum linguae nemo 
me spernit. Dedisset utinam Deus, ut ego, si non alter, saltem califactor illius regis esse 
et ei servire potuissem, talibus exemplis et historiis per me collectis animum eius 
inquietassem, accendissem vel potius oblectassem, quae magis eum delectassent. Et 
maiores fructus atque utilitates sua Maiestas exhinc capere scivisset, quam ex sonitu 
musicalium instrumentorum aut ex spectaculis hastiludiorum, esset egregiae et 
nobilissimae indolis, noluerunt quidam etc. liberali eum esse animo et ingenio, 
prudentem nimis principem non quisque tolerare potest, imprudentem vero quisque 
contemnit, quia virtuti homines parent, vitiis resistunt. 

Quid vero iam Deus illi vero regi dicere potest? Ego te cum tua coniuge in illis regnis 
[ad] regnandum constitui, tuos hostes Thurcos te priusquam opprimere conantes 
divino timore repuli, de nuperrimi quoque conflictus periculo te eduxi,16 vitam tuam 
semper manutenui, defendi et adhuc defendam, mihique soli reservabo te, si ea ages, 
quae optimi et laudati regis sunt officia, sed quia regnum tuum Hungariae parum 
curabas ab infidelibus gladio defendere, semperque quiescere optabas, pro Christianitate 

13  Valóban: Szapolyai János előtt nem volt János nevű uralkodó Magyarországon.
14  Szapolyairól közkeletű volt, hogy erőtlen, asszonyos hangja van. Emiatt már vajdaként Katalin vajdának, 

utóbb Katalin királynak csúfolták. Georgius Logus egy invektívájában szintén semivirnek (félig férfinak) 
nevezi. Kasza, 2009, 171.

15  János vajda valóban tapasztalt hadvezér volt: kulcsszerepe volt a Dózsa-felkelés leverésében, eredménye-
sen hadakozott Havasalföldön, és őt szánták a Mohácsnál összegyűlt sereg fővezérének is. (Erről újab-
ban: C. Tóth, 2020.) Ugyanakkor a váratlanul felbukkanó Jankula alak óhatatlanul megidézi az ezen a 
néven ismert Hunyadi Jánost is, bár az allúzió célja nem teljesen világos. 

16  A szöveg sajátos módon úgy beszél Lajosról, mint aki túlélte a csatát, de már lényegében nincs a halandók 
közt. Isten mintegy kiragadta innen, és a király egyelőre arra vár, hogy levezekelhesse fiatalságának bűneit.
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(cuius belliductoris nomen supremum gessisti)17 nihil agere volebas. Iam nunc hoc 
volo, ut quae tua sponte et voluntarie facere nolebas, etiam coactus agere debebis, utque 
tam de manibus servitoris tui waywodae, quam a tyrannide Thurcorum regnum tuum 
liberes et recuperes. Et volo, ut nomen tuum ne sit semper in obscuritate, neve iaceat in 
silentio apud [7r] Christianos, sed ut aliquando elucescat, clariusque et famosius 
reddatur, utque de te etiam sciant aliquid canere, sicuti lancigeruli de illis duabus 
Maiestatibus fratribus18 sororioque [!] tuis nunc concinnunt, ut vel sic pugnacior et 
bellicosior fias, et imposterum gentem Christianam a Thurcis melius defendere scias. 
Ego autem tibi, fili, non deero, solum tu tibi ipsi ne desis, quia si illos supra te constituere, 
tibi praeferre et contra te imperare voluissem, a tot periculis te non eduxissem. Sed tu 
frigidus his stimulis agitandus, hoc igne accendendus eras, ut magis a me recognosceres 
regna et imperia illa tibi obtigisse et data esse, quam a populis et gentibus tuis.
[3.] Haec sunt verba salvatoris, Serenissime Princeps,19 ad illum regem, in quo nullum 
dubium habere deberet, solummodo Maiestates vestrae eum iuvarent. Qui hac vice ita 
deberet suam omnem potentiam ostendere, et a fratribus amicisque suis et ab eis, cum 
quibus ipse multa bona fecit, talia auxilia expetere et impetrare deberet, ut potius hac 
una vice expensas illas semel facerent et effunderent, quam ut posthac quoque exponere 
et secundario contra hostes insurgere cogantur. Causa vero haec est, propter quam hoc 
dico. Quia si contingeret, quod waywoda in Hungaria suum statum firmare et veluti rex 
ibi dominare posset (quod procul absit et Deus avertat, quodque nec futurum Deo 
dante spero), sed si ita contingeret, nullus rex Bohemiae sperare deberet, quod ipse a 
waywoda et eius fratre,20 ab illisque duobus dominis Perztenzky21 pacifice in illo regno 
permanere possit, non quiescerent quousque et illinc expellerent eum. Itaque non pro 
uno, sed pro duobus regnis et pro tot provinciis, quot ad Bohemiae et Hungariae 
coronam pertinent, nunc pugnandum erit. Quia licet ego recordor in somnio meo prius 
hoc scripsisse, quod illi quoque domini Perztenzky mox post eiectionem regis de 
Hungaria insurgent, sed mihi videtur, quod minime nunc illi insurgent, nunc silent illi 
taciteque susurrant et mussitant cogitantque, quomodo secretius et occultius possent 
eorum confoederatis, hoc est comitibus Scepusiensibus absque aliquali nota auxiliari. 

17  IX. (Szent) Lajos (1226–1270) francia király kétszer is vezetett keresztes hadjáratot. Második hadjárata 
során, Tuniszban halt meg vérhasban.

18  Ti. V. Károly spanyol királyról és német-római császárról, illetve Ferdinánd főhercegről.
19  Innentől a szöveg címzettje Habsburg Ferdinánd, a ténylegesen már halott Lajos király utóda.
20  Szapolyai György, a fiatalabb fivér. Tudomásunk szerint György gróf elesett a mohácsi csatában, de a 

szöveg erről nem vesz tudomást és élő személyként kezeli.
21  Egy országgyűlési naplóbejegyzés említ 1546-ból egy bizonyos Perstensky urat (Paulinyi, 1934, 220), 

mint Thurzó Elek özvegyének, Kövendi Székely Magdolnának akkori férjét (házasságukra lásd: Péterfi, 
2014, 133), aki Johann von Pernstein cseh-morva főúrral azonosítható. Johann von Pernstein ( Jan z 
Pernštejna) (1487–1548), illetve öccse, Adalbert von Pernstein (Vojtěch z Pernštejna) (1490–1534) 
hatalmas birtokokkal rendelkeztek Cseh- és Morvaországban. Johann részt vett a mohácsi csatában és 
harmadik, Székely Magdolnával kötött házassága is mutatja, hogy voltak magyarországi kapcsolatai. Más 
adat nem szól arról, hogy a Pernstein fivérek Szapolyai trónigényét támogatták volna, de mivel a határ 
túloldalán birtokos Szapolyaiakkal biztosan kapcsolatban álltak, ez nem is zárható ki. Főképp, mivel 
Johann a cseh-morva rendi törekvések vezéralakja volt.
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Quia illi Perztenzky persentiscerunt, quod occultam ipsorum ligam et confoederationem 
cum non rege recto et eius fratre initam regii consiliarii intelligunt iam, propter quod et 
ipsi expeditioni negotii eorum tandem aliquod commodum tempus eligerent. Sed 
videbunt primum an waywoda in regno Hungariae radicem agere et se stabilire poterit, 
simulque videbunt, quanta erit huius partis potentia. O, qualis in humanis rebus divinae 
potentiae lusus.
[4.] [7v] Si vero Maiestas vestra mihi diceret, tu multa scribis, quae nihil nobis prosunt. 
Respondeas nobis de his, quae ad rem nostram pertinent, quantum scilicet hostes illi ex 
propriis eorum facultatibus facere possunt, quantumque ex auxilio confoederatorum, 
et quantum item facient vires Thurcorum. De pace vero neque linguam moveas, quia 
cum primum se waywoda coronari fecit,22 mox paci nullus est locus relictus nullumve 
modum et nullam viam pax hic habet. Sed potius dicas, quid tibi videtur, quomodo 
esset progrediendum cum exercitibus nostris.

Ad primum respondeo Maiestati Vestrae, quod certissima esse et indubia fide 
credere dignetur, quod waywoda cum suo fratre pecunias paratas omnino non habet. 
Ex bonis et Jobagionibus suis omnibus undique, si etiam excoriari faceret eos, ultra 
XXXII milia florenorum nullo pacto exigi facere potest, et hos etiam cum maxima et 
extrema difficultate. Res argenterias habent non paucas, quarum quantitatem realiter et 
certitudinaliter Maiestati Vestrae dicere nescio, quas, ut audio, impignoraverunt illis 
dominis de Perztenzky, quia annoque praeterito, et etiam nuper quando ad bellum 
Georgius comes descenderat. Aureos florenos stipendiariis distribuerunt. Omnis spes 
Georgii ipsius comitis in dominis Perztenzky est locata, waywodae vero omnis fiducia 
in Thurcis. Non deberent waywodae permittere, ut in Hungaria vel Transsilvania a 
colonis aut Saxonibus23 et civitatibus aliquid pecuniarum exigere posset, vel Siculos aut 
vires Transsilvanas educere. Abstrahendus esset ab eisdem comitibus Scepusiensibus 
etiam dux Thessiniensis et eius filius,24 qui erant consaguinei genitricis25 waywodae, 
quia forsan illi quoque eos iuvabunt. Mihi videtur, Sacra Maiestas, quod si waywoda in 
fratrem suum adoptivum (sicuti apud me scitum est) Bozorad waywodam 
Transsalpinum26 assumpsit, tunc directe tali via et modo fraudis eum decepit et ad se 

22  Szapolyai Jánost 1526. november 11-én koronázták meg Székesfehérvárott. Fontos adat a szöveg datálása 
szempontjából, hogy a szerző tud erről, vagyis az „álom” ez után íródott.

23  A Saxonibus után törölve: vel Siculis.
24  II. Kázmér tescheni herceg (1449–1528), Szapolyai János anyjának, Hedvig tescheni hercegnőnek apai 

ágról való unokatestvére, így Szapolyai János unokanagybátyja. II. Kázmérnak két fia volt, Frigyes és 
Vencel. 1526–1527 fordulóján azonban már egyikük sem élt. Frigyes még 1507-ben, Vencel pedig 
1524-ben halt meg. 

25  Hedvig, tescheni hercegnő (1469–1521), Szapolyai István nádor felesége. 
26  V.  Radu (Radu de la Afumaţi, †1529) kisebb szünetekkel havasalföldi vajda (1522–1529), Radu cel 

Mare törvénytelen fia. Általában törökellenes politikát folytatott, emiatt 1522–1529 között több ízben 
kénytelen volt elhagyni országát. 1523 áprilisában az országát elözönlő törökök elől Erdélybe menekült, 
de Szapolyai János erdélyi vajda támogatásával már 1524 januárjában visszafoglalta trónját. Amikor 
1529-ben ismét szembefordult a szultánnal, alattvalói megölték. Radu a Basaráb-ház sarja volt, a szöveg-
ben szereplő Bozorád névalak valószínűleg erre utal. Szapolyai havasalföldi és törökellenes akcióiról 
újabban lásd C. Tóth, 2012, 987–1014; C. Tóth, 2020.
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traxit, sicuti regem Hungariae fraudavit. Hoc est viribus Thurcorum ipsum de 
Transsalpina provincia iam bis expelli fecit et bis eum in suum waywodatum locavit et 
induxit, ut saltem vel hoc pacto eum ad se alliceret et sibi devinciret et obligaret. Quia 
audivi ego, quod Iohannes waywoda hoc dixit illi waywodae Transsalpino: Quid iuvat 
te ille rex Hungariae? Si ego de meo waywodatu Transsilvaniae te non defendissem et 
iuvassem, iam corpus quoque tuum sepultum dudum esset, et ossa tua putrefacta 
fuissent, sed mihi potes gratias agere, quod tu nunc waywoda es [8r] Transsalpinus. 
Itaque non videretur mihi inutile, quod illi waywodae de hoc late et aperte scriberent, 
ut et ille intelligeret, quod a nemine illas oppressiones et expulsiones atque iniurias suas 
passus est, quam a Iohanne waywoda et eius suggestione, ut hac re intellecta waywodam 
coronatum et bogmatizatum27 ne iuvaret. Similiter et ad waywodam Moldavum28 
efficaces essent de hac re litterae dandae, ut non waywodae, sed nobis auxiliaretur 
aliquibus gentibus contra ipsum.

Item quia hi hostes, si auxilio Thurcorum se iuvari non sperassent et in Thurcis spem 
atque fiduciam eorum non locassent, sique cum illis aliqualem pactum non29 inivissent, 
tam subito et tam temerariae regnum pro se occupare et vendicare non praesumpsissent 
et neque ille rex rogum funerumque et cadaverum Christianorum (quorum non parvus 
numerus iam pro ipso periit) se coronari facere ausus fuisset, si intelligentiam cum 
Thurcis non habuisset.

Caesar Thurcorum (ut ego intelligo) in propria persona waywodam non iuvabit, sed 
reversus est in Constantinopolim,30 et reliquit waywodae in auxilium illum bassam suum 
supremum campiductorem Ibraym in Nandoralba,31 quare bonum esset resciri facere per 
fidos exploratores prybeek, si caesar rediit vel ubi est, et ubi sint galeae suae ac nazadii, si 
sunt sub Zenderew32 vel Nandoralba aut sub Sabatz33 etc. Quia Jancharones, potior 
peditatus Thurcorum, si caesar rediit, secum redierunt, quia illi sunt custodes corporis et 
portarii atque curiales caesaris, et illorum numerus non parvus fuit cum caesare. 

Habet hic Wiennae34 waywoda quendam exploratorem, Mathias litteratus 
nuncupatur. Fuit servitor Jacobi Thornalii35 cuiusdam divitis nobilis Hungari. Habet 
hospitium prope portam Stubarum.36 Ille rogabat me, ut ego aliquod alphabetum 
ignotum pro secretis scribendis, sive caracteres incognoscibiles et non intelligibiles sibi 

27  A bogmatizatum latin szóként értelmetlen. Jászay úgy vélte, a szerző a szláv bog/boh (isten) szóból alkotta 
az igét. Bogme szerbül „Isten engem”-et jelent, a bogmatizatus tehát nagyjából felesketett, felszentelt, 
felkent értelemmel bírhat. Jászay, 1846, 333.

28  IV. István (1506–1527) moldvai vajda (1517–1527).
29  A pactum non után törölve: inissent.
30  Konstantinápoly (ma: Isztambul/İstanbul, TR).
31  Az információ téves, Ibrahim nagyvezír sem maradt Nándorfehérvárnál 1526–1527 telén. Csak a határ-

vidéki török csapatok maradtak a közelben.
32  Szendrő, Keve vármegye (ma: Smederevo, SRB).
33  Szabács, Macsói bánság (ma: Šabac, SRB).
34  Bécs (ma: Wien, A).
35  Tornallyai Jakab 1526-tól János király kincstartója, 1528-tól gömöri alispán. A Mohács után kiépülő 

Szapolyai-adminisztrációban betöltött szerepéről bővebben: Barta, 1977, 635–677.
36  A Stubentor Bécs város egykori keleti kapuja.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   55 2021.01.19.   15:46:03



56

darem, cum illo ego locutus eram in ecclesia pleraque, ut eius animi dispositionem 
intelligerem. Inter alia dicebat is mihi, quod caesar Thurcorum fuisset in horto ferino 
sive ferarum reclusorio adhuc, dum Thurci Budae erant, mortuus,37 et quod Johannes 
waywoda cucullatus (vel errat lingua: corrosus aut coronatus iam tetigi) cum Ibraym 
bassa strictissime coniurassent, firmiterque sese colligassent, quod Ibraym esset 
Thurcorum caesar et waywoda Hungariae rex,38 et quod unus alterum usque mortem 
iuvet. Ex hoc etiam videtur [8v] mihi caesarem vel in Andrinopolim39 aut in 
Constantinopolim remeasse, quod utinam Deus daret, sed quod caesar mortuus esset, 
id minime credendum puto.
[5.] Non esset autem rebus Maiestatum Vestrarum improficuum, inutile aut 
infructuosum, ut scriberet Imperialis et Catholica Maiestas,40 scriberet Maiestas Vestra 
cum rege Poloniae,41 scriberent electores imperii, omnesque duces et principes, 
marchiones, respublicae, civitates, potestates Hispaniae, Germaniae, Bohemiae, Slesiae, 
Moraviae, Lusaciae, omniumque primorum sigilla litteris apprimerentur efficacissimis. 
Et nominibus omnium istorum regnorum scriberentur ad caesarem Thurcorum, ex alia 
parte reginalis Maiestas efficeret medio baronis pontificii oratoris,42 ut et pontifex cum 
sacro cardinalium collegio minaces litteras ad Thurcum darent. Scriberent et Veneti 
aliique Italiae potentatus in hanc sententiam. Quod waywoda posthabito divini 
nominis timore et amore, spreta et abiecta debita oboedientia Sanctae Matris ecclesiae 
et fide ac religione orthodoxa, contra iusiurandum regno Hungariae et sacrae eius 
coronae quo fuit astrictus, Thurcorum, nominis Christiani hostium truculentissimorum 
societati et foederi adhaesisset, ac in destructionem regni Hungariae, perniciemque et 
exterminium Christianorum bis eos in regnum Christianitatis propugnaculum 
induxisset, cuius pro suo auxilio inductione Thurcis grandis victoria, Hungaris perpetuo 
deploranda clades et extrema ruina, regno excidium, incolis irrecuperabile damnum 
illatum esset. Quae litterae declararent regem hostili manu trucidatum,43 suique regni 
primates et proceres cum innumerabili Christianarum animarum multitudine per 
Thurcos in miserandam captivitatem abductos, damna inestimabilia passos, incendia 
urbium plurima facta, exustiones, direptiones44 bonorum tam ecclesiasticorum, quam 
secularium infinitas commissas, omniaque ob favorem waywodae patrata, quod mortem 
illius regis, sui fratres et universi catholici principes totaque Christianitas communi 
auxilio et consilio primum contra waywodam retorquere vellent. Et si illi caesar 
opitularetur, suspensis bellis civilibus et intestinis omnes personaliter contra ipsum 
solum caesarem profisici et belligerare statuissent. Prout haec melius me doctioribus 

37  A szultán valóban felkereste a Budától nem messze fekvő nyéki vadaskertet.
38  A kéziratban rexa áll, tollhibaként javítottuk.
39  Drinápoly (ma: Edirne, TR).
40  Ti. V. Károly.
41  I. Zsigmond lengyel király.
42  Antonio Giovanni da Burgio 1523–1526 között magyarországi pápai követ.
43  Vagyis nem baleset, hanem harci cselekmény áldozata lett Lajos király.
44  A direptiones után törölve: ea.
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videbitur, conficiantur litterae efficaciter, forsan aliquantulum caesar manus suas [9r] a 
ferendo waywodae maiori ope et auxilio magis retraheret.

Quae litterae omnes possint ex Veneciis faciliori impensa et missione in 
Constantinopolim, si caesar ibi esset transmitti procurari, quia ego a quodam mercatore 
Veneto hic intellexi, quod iam orator caesaris apud Venetorum dominium egit.45 
Nunciavit ipsis gaudium magnum de ingenti victoria et spolio in Hungaria obtento, et 
uti mos est Thurcorum de magnis maiora loqui, dixit orator (ut is mercator mihi 
referebat) in proelio quinquaginta milia nostratuum cecidisse caesaque esse, 
bombardorum numerum lucratum decem milium, onustos spoliis camelos et equos 
quadraginta milia, naves et galeas praedis papinisque oneratas per Danubium demissas 
nescio quot millenarias aiebat ipsis intimasse.
[6.] Si autem Maiestas Vestra adhuc mihi iuberet, bene sunt ista, vadant, admittimus, 
sed hoc dicas nobis, si tua res nunc ageretur, quid esses facturus, quomodo bellum istud 
inciperes, quia uti intelligimus, iam nonnulli Thurci sese ostentant in partibus regni 
Hungariae inferioribus, qui in auxilium waywodae exiverunt et ne forte illi magis huc 
sursum adventabunt. 

Quia nonne audivit aliquando Maiestas Vestra, quod leo semel a bubone consilium 
captabat, ad hoc quaesitum Maiestatis Vestrae ita respondendum putarem, quod si ego 
essem rex Hungariae, et sederem in solio, sicuti Simea46 (sed ego nunquam adhuc vidi 
ex mure factum elephantem) tunc hoc facerem: palatinum meum magnopere rogarem, 
ut gentes mihi in Mazovia47 pedites bonos levari faceret. Patruum48 item meum, regem 
Poloniae personaliter accederem, et omnes meas calamitosas iniurias et oppressiones, 
hostium meorum suggestionibus a Thurcis iam bis et alioquin mihi illatas frequenterque 
iam retortas suae maiestati per ordinem enumerarem, auxilium a sua maiestate, gentes 
et bonos capitaneos peterem. Quo obtento gentes Polonicas Mazovitis coniungerem, 
explorari facerem clanculum (caute tamen et nimis secrete agendum esset, ne 
persentiscerent) castrum hostium Scepusiense, in quo ipsi unam domum thavernicalem 
habent.49 Unde videlicet et ex qua parte esset melius obsidendum, et unde scalae magnae 
ad scandendum in eum sursum apponi et facilius applicari possint, faceremque nocte 
[9v] obsidione cingere, prius ut loca bene perscrutarentur, ubi essent machinae et 

45  Az információ hitelesnek tűnik: Marino Sanudo naplója szerint 1526 októberében valóban tartózko-
dott egy Ali szpáhi oglán nevű török követ Velencében, aki beszámolt a szultán mohácsi diadaláról és ő 
kézbesítette Szulejmán erről írt levelét. (B. Szabó–Farkas, 2020, 134–136.) A Sanudóra vonatkozó 
adatokért Szovák Mártonnak tartozunk köszönettel. 

46  „Simea in solio”, vagyis Simea a trónon. Közmondás arra, ha egy ostoba ember kerül magas pozícióba. 
Johannes Trithemius határozza meg így a szólást De proprietate monachorum (sine loco, 1500, Div.) című 
művében: Simea in solio: Abbas seu praepositus imperitus in claustro. 

47  Báthori István nádor felesége Zsófia mazóviai hercegnő volt.
48  Zsigmond lengyel király természetesen nem Ferdinánd, hanem II. Lajos nagybátyja volt. A szerző úgy 

tesz, mintha a rokonság a trónnal együtt öröklődne.
49  Szepesváralja (ma: Spišské Podhradie, SK). Nem a településről, csak a várról van szó, amely 1466-tól funk-

cionált a Szapolyai-család székhelyeként és valóban itt őrizték a családi kincstárt és a levéltárt is. Kenyeres, 
2020, 85–86.
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tormenta arci admovenda vel in terram defodenda. Impetrandum tamen esset a rege 
Poloniae, ut sua maiestas tredecim suis civitatibus50 demandare dignaretur, quo non 
solum gentibus nostris illic victualia ministrarent, sed et per singula capita penes eas ad 
requisitionem capitaneorum nostrorum insurgere tenerentur. Cassovienses51 quoque 
Barthffenses,52 Lewchovienses53 liberae regiae civitates habere deberent in commissis, ut 
et gentibus et ingeniis et victualibus arcem54 oppugnantes iuvarent, et dum requirerentur, 
ut et ipsi capitatim parati in armis esse et penes duces belli insurgere deberent. 
Iuberemque omnes gentes Bohemiae, Slesiae, Morawiae et Lusaciae illuc convenire ad 
liberum lucrum et in bonis hostium condescendere. Sperarem deum, quod arcem illam 
in metis Hungariae et Poloniae sitam (cuius proventus uberrimi, fructuosi et pingues 
sunt) iuvante optimo deo55 non longa obsidione expugnarent. Et quia hostes clavem 
regni, hoc est Nandoralbam, quasi ipsi soli in manus hostium Thurcorum tradiderunt 
et illinc ipsis contra nos ad liberum lucrum veniendi portam aperuerunt, ego quoque 
primum in nido hostium, hoc est castro Scepusiensi ludum belli inciperem, et pro 
amissa per eos clave regni mei, clavem mihi aliam recuperarem. Quia mihi videtur, 
Serenissime Princeps, quod hostes ab illa parte non adeo timent et metuunt castra 
eorum obsideri, bonaque ipsorum damnificari et depraedari, sicuti hic propinquius et 
inferius in medio regni, neque forsitan eorum munitiones et arces ita repletas tenent 
victualibus ingeniisque et peditibus atque pulveribus, quae in superioribus illis partibus 
regni sunt, quam quae in aliis locis habent. 

Item habet waywoda unam civitatem Kesmark56 vocatam, duobus Hungaricis 
miliaribus a Scepusio57 distantem, quam una et eadem vice unoque contextu simul et 
semel cum castro obsidere (si gentium esset copia) possent. Ego illam civitatem semel 
dumtaxat vidi. Reperietur alter, qui melius scit situm illius, quam ego, mihi visa fuit urbs 
illa non esse valde tuto in loco fortique fossato et muro aut munitione aliqua munita, 
quam si invadere, consequi et diripere possint, haberent ibi et invenirent belli duces ac 
capitanei militesque, quid inter se partirentur et dividerent. Haberent etiam villas 
frequentes et complura hostium bona et oppida victualibus plena, ex quibus si per 

50  A tizenhárom szepességi várost Zsigmond király zálogosította el 1412-ben a lengyel koronának, így ezek 
1773-ig jogilag is Lengyelországhoz tartoztak.

51  Kassa, Abaúj megye (ma: Košice, SK).
52  Bártfa, Abaúj megye (ma: Bardejov, SK).
53  Lőcse, Szepes megye (ma: Levoča, SK).
54  Az arcem utólag beszúrva a sor fölé. 
55  Az optimo deo utólag beszúrva a sor fölé.
56  Késmárk, Szepes megye (ma: Kežmarok, SK). 1466 előtt Késmárk volt a Szapolyaiak egyik fontos köz-

pontja. Kenyeres, 2020, 83.
57  Scepusium alatt általában a Szepesség vagy Szepes vármegye értendő. Mivel azonban a mondatban 

koráb ban említett Késmárk maga is a Szepességben fekszik, ezért a Scepusium itt minden bizonnyal csak 
a szepesi várat jelöli, és nem az egész vidéket. (Erre utal a mondat folytatása is.) A szerző által megadott 
távolság azonban egyáltalán nem stimmel: Szepesvár körülbelül 40 kilométerre fekszik Késmárktól, két 
magyar mérföld pedig szűk 19 kilométer. Ez alapján úgy tűnik, hogy a szerző helyismerete bizonytalan, 
amit az is alátámaszt, hogy a következő mondatban elismeri: csak egyszer járt Késmárkon. 
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comitatum Scepusiensem, Arwa,58 Thurotz59 vel Lyptho60 gentes descenderent, omnes 
eorum condescensiones in bonis hostium facere possent. Et mihi videtur, quod terra illa 
illique comitatus ita sunt [10r] fertiles et victualibus copiosi, quod quinquaginta milia 
hominum per illas partes descendendo penuriam et defectum alimentorum non 
paterentur.61 Oppida sunt illic hostium multa et non inopulenta libereque praedae 
exposita et subiacentia, possent gentes illae per fluvium quoque Waag62 omnia genera 
victualium super strues et trabes lignorum (quorum in illis partibus copia habetur) huc 
infra in Hungariam sibi ipsis deduci facere et se illis alimoniis ibi inferius etiam sustentare. 

Quid plura item facienda foret interim, quousque omnes undique ex Germania, 
Bohemia, Slesia, Moravia, Lusacia, item ex Transsilvania, deque regno Croatiae et 
Sclavoniae copiae atque gentes insimul convenire, in campum prosilire et ad profligandum 
waywodam et suos Thurcos coniungi et coadunari ac contra ipsum progredi possint. Prius 
ne gentes in castris, in campo aut alibi inutiliter incassumque iacerent, neve tempus et 
stipendium sine fructu et servitio utili tererent consumerentque, peditatus lanceariorum 
Maiestatis Vestrae posset obsidere castrum waywodae Papa63 nuncupatum, in plano loco 
extructum, domum hostium principalem, ingenti et amplimissa piscina redditibusque et 
pertinentiis insignem, quas quidem Maiestatis Vestrae gentes iuvarent comitatuum 
quoque vicinorum Hungaricae copiae, quia meo iudicio cum waywoda veri et probi 
Hungari pauci erunt, sed Huni illi Scitici, a recta fide et fidelitate alieni.64 

Ex alia vero parte uno et eodem ductu atque tempore Petrus Pereny65 per regem 
novum illegitimum in waydam Transsilvanum electus, quem spero a sincera et vera 
fidelitate reginalis Maiestatis non defecturum, nec Vestris Maiestatibus defuturum, levatis 
secum aut penes se dominis et regnicolis potioribus regni Transsilvaniensis unacum 
reverendissimo domino Transsilvaniensi66 et cum Siculorum copiis civitatuumque et 
Saxonum auxiliis maiori, quo fieri poterit, numero egrediatur per bona waywodae, quae 
non pauca sibi in itinere obvenient. Nescio, si pertinentiae castri sui Lyppa,67 Solymos68 et 

58  Árva vármegye (közigazgatási egység az egykori Magyar Királyság északi részén, területének nagyobbik 
fele ma Szlovákia, míg kisebbik fele Lengyelország része).

59  Turóc vármegye (közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részén, utolsó székhelye Turóc-
szentmárton volt, területe jelenleg Észak-Szlovákia része).

60  Liptó vármegye (a Magyar Királyság közigazgatási területe, vármegyéje volt, jelenleg Észak-Szlovákia 
része).

61  Az említett felső-magyarországi vármegyék alapvetően gyéren lakott, hegyvidéki területek, nem éppen jó 
szántóföldjeikről híresek. Jelentősebb sereg eltartására – a szerző állításával ellentétben – aligha alkalmasak. 

62  Vág (ma: Váh/Waag, SK), a Duna bal oldali mellékfolyója.
63  Pápa, Veszprém megyei mezőváros, a Szapolyai család birtoka.
64  A németellenes magyar nemesség szittya ideológiájáról bővebben: Kubinyi 2006, 361–374. 
65  Perényi Péter. Mohács után eleinte Szapolyai híve, később gyakori pártváltásairól vált hírhedtté. Perényi 

a mohácsi csata idején még temesi ispán volt, Szapolyai koronázása után nyerte el az erdélyi vajda méltó-
ságát, melyben pártváltása után, 1527-ben Ferdinánd is megerősítette.

66  Gosztonyi János 1524-től viselte az erdélyi püspöki címet, melyet a pápa nem erősített meg. Az ellen-
királyok küzdelmében Ferdinánd pártjára állt, ezért 1527 őszén Szapolyai elfogatta, és katonái Kolozs-
várott halálra kínozták. 

67  Lyppa korrigálva Somlyo alak helyett. Lippa, Arad megye (ma: Lipova, RO).
68  Solymos vára, Arad megye (ma: Șoimuș, RO).
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Debretzen69 in illis adiacent partibus, obsideat et ipse castrum wayvodae Thokay,70 in 
cuius circumvicinitate et prope Ticiam71 non pauca bona habet waywoda. Ex quibus 
gentes illae se nutrire alereque omni victu possent, ubi Thalliia,72 Regeetz,73 Boldogkew74 
et nonnulla oppida magna ad domum et curiam suam Budensem spectantia, Kengyel,75 
Apor,76 [10v] Myndzenth,77 Wyffalw,78 Naghzantho79 etc. Quia wayda haec quattuor loca 
habet primaria et pertinentiis proventibusque aliis locis80 et bonis eorum opulentiora 
videlicet castra Scepes, Thokay, Papa, Thrinchyn81 in quo habitat, quod est fortissimis 
propugnaculis munitum, et ab illa parte, unde illud castrum Thrinciniense obsideri 
oppugnarique a monticulo quodam arci contiguo facilius possit,82 illinc quadruplicibus 
fortissimis muris triplisque fossatis, profundis muratis et subductis fortificatum est 
castrum.

Si quis vero diceret, quare non suades, ut castrum Budense et Strigoniense de 
manibus hostium expugnentur, si illa castra sunt in regno prima et capitalia. Breviter illi 
respondeo. Hostes illa duo castra nunc ita repleverunt et fortificaverunt omni 
fortitudinis genere, gentibus, pulveribus, victualibus et ingeniis, ut si quis dentes 
molares de ore suo globis excuti cupit, illuc vadat, non ita leviter iam recuperare 
reobtinereque poterimus illa duo castra, sicuti amisimus. Quorum amissionis culpam 
quibus imputare debemus? Nempe illis, qui ea pueriliter tenuerunt, et qui sciverunt se 
magnos habere hostes, tamen in eorum83 arcium castrorumque tuitionem gentes 
defensores non conduxerunt, in quibus hominibus verificatum est illud proverbium, 
quod habent, non habent, quia nulla potestas avaro super aurum. Meo iudicio waywoda 
non ausus fuisset se coronari facere ullo modo, si illa duo castra Budense et Strigoniense 
ad manus accipere non potuisset, sed spero omnipotentem deum, quod cuius campus et 
civitas erit, arces etiam illae sibi et non alteri cedent.

69  Debrecen, Bihar megye.
70  Tokaj, Borsod megye.
71  Tisza.
72  Tállya, Zemplén megye (ma község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Szerencsi járásban).
73  Regéc, Abaúj megye (ma község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Gönci járásban).
74  Boldogkő, Abaúj megye (ma: Boldogkőváralja, község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Gönci 

járás ban).
75  Kengyel, Külső-Szolnok megye (ma község az Észak-Alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Törökszentmiklósi járásában). Kenyeres, 2020, 77.
76  Apor, Csongrád megye (Szapolyai-birtok a Tisza és Körös összefolyásától délre). Kenyeres, 2020, 77.
77  Mindszent, Abaúj megye (Miskolc határában, a 16–17.  században létrejött korábbi, önálló település, 

amely 1880-tól Miskolc része lett).
78  Újfalu néven több Szapolyai-birtok is szóba jöhet: az egyik Tornaújfalu (ma: Turnianska Nová Ves, SK), 

a másik pedig Miskolctól északkeletre a Hernád mellett. Kenyeres, 2020, 90.
79  Nagyszántó mögött minden bizonnyal nem a Bihar megyei Nagyszántót kell érteni, hanem Abaújszántót, 

amely ténylegesen Szapolyai-birtok volt. Kenyeres, 2020, 90.
80  A locis után törölve: opulentiora.
81  Trencsén szabad királyi város, Trencsén megye (ma: Trenčín, SK), 1528 nyarán foglalták el Ferdinánd 

csapatai a Szapolyaiaktól.
82  A facilius possit beszúrás a sor fölé.
83  Az eorum után törölve: arces.
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Si quis vero mihi ad oculos obicere auderet, tu multa scribis et dicis, bella aliis suades, 
qui nunquam in bello fuisti, et ne unico quidem conflictui unquam diebus vitae tuae 
interesse ausus es. Quis vidit, quod84 passeres concionari et praedicare debeant 
accipitribus et falkonibus [!]85 de arte aucupii,86 si unguibus carent acutis ad aves 
capiendas necessariis. Serenissime princeps, tales praesumptuosos et audaces viros, mihi 
haec ridiculosa verba obiectare [11r] audentes his Herculeis nodis crudelibusque verbis 
de me absolvam. Quod licet ego nunquam in bello fui et ex furia, quantum ego saevire 
soleo, neque gladium contra aliquem extraxi, sed mater mea genuit me non fortem et 
bellicosum pugnatorem, sed scriptorem et somniorum excogitatorem. Conservet 
altissimus Maiestatem Vestram Sacram unacum omnibus suis et felicitet easdem 
provehatque ad optata. Mihi tamen benignum responsum de mea defensione et servitio, 
pro quo supplicavi, dari facere ne dedignetur. Maiestati Vestrae Sacrae ac utraeque 
reginali Maiestatibus spero me iuvante deo posse forsan ita bene servire et fideliter, 
sicuti quispiam alter meae parvitatis et conditionis homo, dummodo sub protectione 
Maiestatum Vestrarum me esse videam. Agat igitur Clementissima Maiestas Vestra, ut 
si eius curia omni mortalium genere referta ornataque est, ne et somniatore careat, qui 
desideranti animo servire cupit Sacrae Maiestati Vestrae. Haec ego salvo iudicio et 
saniori consilio aliorum prudentiorum, qui melius negotia ista quam ego intelligunt, 
pro captu dumtaxat mei capitis scripsi, alia prudentiae et pensitationi consiliariorum 
Maiestatum Vestrarum, haec altiori animo considerantium reliqui.

Posset adhuc mihi Maiestas Vestra dicere, quae sunt causae, vel propter quas rationes 
tu dicis bellum esse de partibus illis superioribus regni inchoandum. Prima causa est 
quod gentes Maiestatum Vestrarum a Thurcis ibi inter scrupulosa montana nullum 
metum haberent, quia Thurcos waywoda illuc sursum ductari facere me iudice non 
posset. Alia, quod gentes Maiestatum Vestrarum ibi haberent victualia, terra illa non est 
desolata et depasta, in illis partibus Scepusiensibus haberent item quid diripere et 
lucrari, quibus lucris et rapinis vividiores, proniores et inclinatiores ad omnia maiora 
aggredienda et audenda redderentur. Et nec existimo, quod Georgius comes posset ibi 
tantum numerum exercitus congregare et tanta manu armata insurgere, ut repelleret tot 
gentes Maiestatum Vestrarum aut cohiberet aut ab actionibus belli et insultibus arceret. 
Videreturque melius et consultius, ut inprimis cornua erecta audaciamque et ferociam 
illius minoris [11v] natu iuniorisque, hoc est Georgii gentes Maiestatum Vestrarum 
refrenarent et coercerent, quam ut cum ambobus hostibus waywoda et Georgio 
fortunam tentarent et experirentur. Quia mihi videtur, quod duos ductabunt exercitus: 

84  A quod után törölve: Bud Bubo.
85  A falkonibus után törölve: ad.
86  Meglehetősen fabulaszerűen hangzó mondat, ennek ellenére az ismert adagiumgyűjteményekben (főképp 

Erasmusnál) nem találjuk ennek pontos nyomát. Baranyai Decsi János gyűjtésében található hasonló: 
„Olyan, mint az veréb az keselyű ellen.” Erasmusnál ezt az értelmet a hinnulus leonem (öszvércsikó az 
oroszlán ellen) című adagium hordozza (Ad. 249, ASD II-1, 361–362), melyhez Erasmus a következő 
magyarázatot fűzi: non inconcinne trahetur ad id quoque, quoties fit ut longe inferior lacessat potentio-
rem aut multis partibus indoctior certet cum eruditissimo. Baranyai Decsi ezt fordítja a veréb a keselyű 
ellen fordulattal. A szövegünkben szereplő forma ennek egy változata lehet.  
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Georgius levabit ex Bohemia et Moravia, atque ex bonis suis gentes. Audiebam ipsum 
adhuc ante annum elapsum87 plerosque et armigeros et magistros rotharum conduxisse, 
et sallario pensioneque annuali sibi obligasse. Waywoda vero insurget cum illis nobilibus 
et liberae conditionis aliis hominibus illorum comitatuum, in quibus ipsi bona habent 
et comitatus honore cum fratre suo funguntur. Et non habebit waywoda, uti ego iudico, 
multos hwzarones, sed quos habebit erunt boni, quos, uti per coniecturam arbitror, 
Thurcis coadunabit. Nam bene sciunt domini consiliarii reginalis Maiestatis, quod ad 
Hathwan88 etiam illos comitatenses warmegyeket coegerat ad insurgendum, qui et in 
equis et in pedibus sunt inpugnaces, ad bellum inutiles: aliquibus media ocrea deest, 
quibusdam calcar89 medium, multorum ex illis strepa de fune erit facta. Ligabit unus 
quisque illorum ad latus et timpora [!] unum rubiginosum ensem, vel tyzzakum90 de 
lacerata vagina a certis annis non extractum, tegebunt se clipeis vetustis collis eorum 
appensis, quorum tecturas et superficiei cutes tineae muresque dudum totaliter 
corroserunt. Habebunt lanceas illi sive hastas cavatas seu cannales, frangibiles ut 
arundines flexibilesque, qui vocabuntur copya, de nem kapya; equos habent illi 
macilentissimos parvosque, quibus costae dumtaxat et ossa apparebunt, de Bucifallinis91 
magnisque et atrocibus equis ne timeamus, non gignit terra illa tales. Horum numerum 
vidimus in Hathwan, quos scio hostes levaturos, et penes eos ad insurgendum coacturos 
pro augendo numero exercitus eorum.

Tertia causa est, quare dico, quod melius esset prius cum Georgio fortunam tentare, 
quia ille tantam copiam gentium et multitudinem meo videre congregare non potest, 
quantus Thurcorum et waywodae exercitus erunt. Et si gentes Maiestatum Vestrarum 
Dei clementia et auspicio illum iuniorem profligare possent, in illo conflictu experiremur 
de audaciis et strenuitatibus gentium illarum, quid valeant et quantum audeant. Qua 
victoria et superatione (a deo clementissimo ut sperandum est non abneganda) magis 
exstingueremus spretum et ignem superbiae in waywoda accensum et Thurcorum 
quoque insolentia ex praediernis victoriis concepta minoraretur, et contra nos pro 
waywoda tepidius pugnarent et segnius, vel [12r] forsan sese et pedes eorum etiam a 
conflictu pro eo faciendo retraherent regrederenturque. Et item si iunior ille debellari 
primum possit, non esset dubitandum, quod maior timor et trepidatio invaderet illos, 
qui castra seu arces hostium tenent, et omnes etiam subditos eorum, et facilius ab ipsis 
castra obtineri et lucrari possint, vel forsitan ex eis etiam effugerent. Subditi vero eorum 
ita dispergerentur, domarentur, ut possint in auxilium Maiestatum Vestrarum levari, 
quia boni pedites consurgunt penes fluvium Waag, qui si diffugerent, nec levari rursus 
possint contra Vestras Maiestates, si dispergerentur et sparsim latitarent.

87  Valószínűleg még 1525-ben, talán épp az alább említendő hatvani országgyűlésre.
88  Ti. az 1525-ös hatvani országgyűlésen, ahol éppen a nagy számban megjelent köznemesség nyomására 

sikerült az akkori kormányzat prominenseit, egyben Szapolyai János ellenfeleit megbuktatni.
89  A calcar beszúrás a sor fölé.
90  Jászay szerint a tesák szlovák kifejezés rejlik mögötte, mely széles pengéjű görbe kardot jelent. Jászay, 

1846, 341. A mai szlovákban vadászkés jelentésben használatos.  
91  Nagy Sándor híres lova, a termetes harci mén megtestesítője.
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