
AZ ELSŐ MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI NAPLÓ-
(Feiler Miklós naplója az 1546. évi pozsonyi országgyűlésről).

Az augsburgi Fugger-ház sokoldalú s a korabeli Európa minden 
számottevőbb gazdasági területét behálózó üzleti vállalkozásainak egyik 
bázisát a Thurzó János társaságában létesített besztercebányai rézipar- 
válíalat képezte1 és pedig éppen abban a korszakban, amely Európa ez élen 
álló tőke-hatalmasságát pályafutásának delelőjén mutatja. A vállalkozás 
e fontossága, az annak kiépítésére fordított nagyszabású tőkebefektetések 
s még inkább a besztercebányai réz általános gazdasági jelentősége2 3 
mellett nem hatnat meglepően, ha azt látjuk, hogy a Fugger-ház a besz
tercebányai s budai fak to rátusok  révén nemcsak a réziparvállalat üzleti 
vezetését s az ezzel többé-kevésbbé összefüggő kisebb-nagyobb alkalmi 
árú- és hitelüzleteket bonyolította le, hanem a legélénkebb figyelemmel 
kisérte a politikai viszonyok alakulását is a korabeli Magyarországon és 
a kormányzat befolyásosabb személyiségeinél igyekezett azok lekötelezett 
jóindulatát a maga számára biztosítani.8 A vállalkozás rentabilitásának foko
zása érdekében keresett kedvezmények s kiváltságok, de meg a beszter
cebányai bányaművelésből kiszorult hazai vállalkozó elem sérelmi pa
naszai s még inkább a közhangulatnak a nagy tőke monopolisztikus tö
rekvéseivel szemben elfoglalt ellenséges magatartása,4 — mindez egyaránt 
kívánatossá tette, hogy az országos kormányzat befolyásos személyeinek

1 M. Jansen : Jakob Fugger der Reiche, Studien zur Fuggergeschichte, Heft 3, 132.1. sk.
2 Paulinyi 0 .:  A középkori magyar réztermelés gazdasági jelentősége. Különnyomat 

a Károlyi Árpád Emlékkönyvből, Bpest, 1933.
3 Az öreg Thurzó János életében maga Thurzó volt az, ki a vállalat e gondjainak 

terhét viselte; utóbb, már az öreg Thurzó halála után, Thurzó Elek lett a társulat politikai 
exponense Magyarországon, aki ily természetű szolgálataiért külön évi 500 frt-ra rugó fi
zetést is élvezett a közös vállalat részéről. Szoros üzleti kapcsolatban állott a Fugger- 
házzal a II. Fajos korabeli rezsimnek egy másik tagja, Sárkány Ambrus is s a számadá
sokban ismételten találkozunk különböző személyeknek, pl. Szathmáry prímásnak jutta
tott kisebb-nagyobb összegekkel.

4 Strieder J . : Studien'zur Geschichte kapitalistischer Organisationsformen, 55 s köv. L
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jóindulata a vállalattal, illetőleg annak tulajdonosaival szemben biztosít
tassák. Az 1525. év szomorú tanulságai,— amikor Thurzó János és Fug
ger Jakab grandiózus alkotása csaknem áldozatul esett a tehetetlen és 
leplezetlen visszaélésekben csupán a maga önös érdekeit kereső kormány
zat ellen felviharzó forradalmi megmozdulásnak, — csak növeli ék a Fug- 
gerek éberségét. A rákosi országgyűlés viharos jelenetei nyomán a vál
lalatra szakadt e katasztrófa óta a Fuggerek minden jel szerint rend
szeresen figyelemmel kisérték a követek sorából megnyert egy-egy bizal
mi emberük útján a magyar országgyűlések tárgyalásait. Sőt amikor a 
magyarországi vállalatukat közelebbről érintő kérdések forogtak szőnye
gen, gondjuk volt rá, hogy kézhez kapják az országgyűlés hivatalos iro
mányainak szövegét is.

A politikai viszonyok ez éber szemmeltartásának köszönhetjük, hogy 
a besztercebányai vállalat számadásai, kiváltság- s szerződéslevelei és 
üzleti levelezése közt az augsburgi Fugger-levéltárban5 oly kisebb irat
csoportra is akadunk, amely pár exellence a politikai történet körébe vág. 
Hat darab országgyűlési irat szövegét találjuk itt. Emeli a lelet értékét, 
hogy az 1524-iki hatvani és az 1525. évi rákosi országgyűléseknek már 
ismert végzéseitől eltekintve, ez iratcsoport teljesen egyedülálló, legalább 
is eleddig más lelőhelyről nem ismert országgyűlési irományokat foglal 
magéban. Egy az 1535. évi pozsonyi országgyűlés által az uralkodó elé 
terjesztett kívánalmak töredékét tartalmazó darab kivételével ez iratok, 
számszerint három darab, az 1546. évi országgyűlésre vonatkoznak és a 
királyi előterjesztést, a rendek által szentesítés végeit az uralkodó elé 
terjesztett törvénycikkeknek a szövegét, amely a végleges, szentesített tör
vénykönyvtől több lényeges pontban eltér s végül az országgyűlés tár
gyalásainak egy naplószerű leírását őrizték meg számunkra.

Irományaink alapján az országgyűlés egyik-másik mozzanata egé
szen újszerű megvilágításban tárul elénk s az országgyűlés tárgyalásai
nak Fraknói Vilmos által a Magyar Országgyűlési Emlékek 3. kötetében 
az ott közölt irományok alapján megrajzolt képe sokkal színesebbé, ta
goltabbá válik. Nemcsak hogy a tárgyalások középpontjában állott poli
tikai kérdések: a török béke, a belső rend és közbiztonság, a honvéde
lem s a jobbágyok szabad költözése domborodnak ki plasztikusabban, 
hanem belelátunk a tárgyalások részleteibe is, megismerjük a szereplőket, 
az uralkodónak s a rendeknek az egyes kérdésekben elfoglalt álláspont
ját s bizonyos mértékig az egyes politikai tényezők (az uralkodó, a főúri 
rend s a köznemesség) dinamikus erőviszonyát is.

Helyszűke miatt ez alkalommal csak az országgyűlési naplót tehet
jük közzé. Reméljük azonban, hogy az Évkönyv legközelebbi kötetében

5 Ung. Handel 2, 3, 4.
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helyet találnak a további csatlakozó országgyűlési irományok is s fenn
tartjuk magunk számára, hogy e második közlemény kapcsán magával 
az országgyűlés történetével is behatóbban foglalkozzunk.

Az országgyűlésnek az alábbiakban közölt naplószerű leírását, a 
Fuggerek külön meghagyására, Feiler Miklós besztercebányai követ6 ál
lította össze.7 Naplója az első ismert országgyűlési naplónk, amely kor
ban messze megelőzi az országgyűlési diariumoknak zárt, csak a XVII. 
század második negyedével kezdődő sorozatát; Országgyűlési Emlékeink
nek immár a bécsi béke idejéig terjedő köteteiben párját még hasztalan 
keressük.

A besztercebányai követ egyes mozzanatokban s ezek helyenként 
a homloktérben állók, meglehetős részletességgel ismerteti az országgyű
lés tárgyalásait. Nem szorítkozik csupán a tények kronologikus felsorolá
sára, hanem feljegyzi számunkra a szereplő személyek felszólalásait is. 
S e vonatkozásban több mellékes, csekélyebb történeti értékkel bíró, in
kább csak színező mozzanat mellett, különösen az országgyűlésen szemé
lyesen megjelent uralkodó élőszóval tett nyilatkozatainak a megörökíté
séért lehetünk hálásak. De nem kevésbbé jellemző a névtelenül feljegy
zett közbeszólások, felfogások egyike-másika sem, amelyek villanó fény
nyel árulják el az ország közhangulatát éppen a legéletbevágóbb kérdé
sek megítélésében.

Ez a közhangulat a levert, már szinte elhatározásokra is alig képes 
csalódásé. Suttogó, de a rendek előtt álló uralkodó füléig is elható mo
rajlásban „Quid nobis hoc profuit ?“ a válasz az uralkodónak mintegy 
önigazolásul tett utalásaira, hogy az elmúlt évek sorén mit áldozott az 
ország védelmére.8 A nagy tét, a Habsburg-orientáció nem hozta meg az 
óhajtott nyereményt, az ország integritásának helyreállításához hozzásegítő 
külső támogatást. A magyarság azonban mit sem volt hajlandó engedni 
az integritás gondolatából. S amikor az uralkodó a császári politika bo
nyodalmai által megkötve az erőviszonyok reális mérlegelésével éppen 
ezen az országgyűlésen a török béke elkerülhetetlen szükségességét9 tárta 
a nemzet elé, a rendek nem voltak hajlandók magukévá tenni a királyi 
előterjesztés okfejtését és a véleményük szerint csak a töröknek kedvező.

6 Besztercebánya 1542. évi adóösszeírásában (Relkovic N .: Karpathenland 1933. évf.) 
a Ringbürgerek sorában találjuk 480 frt. ingó vagyonnak megíelelő adótétellel.

7 L. alább a 230. l.-on Dernschwam feljegyzését.
8 L. alább a 228. l.-on.
9 A Ferdinand által 1545-ben kezdeményezett béketárgyalásokra nézve 1. Hammer- 

Purgstall: Geschichte des osmanischen Reiches 111. köt. 270. s köv. 11. Török P á l: 1. Fer- 
dinánd konstantinápolyi béketárgyalásai 1527—1547. M. Tud. Akad. Értekezések a tört. 
köréből. XXIV. köt. 12. sz. Bpest, 1930. 94. és köv. 11.
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időhaladékot hozó fegyverszüneti s béketárgyalások helyett a császár 
hathatós segélyével a török kérdés fegyveres likvidálását követelték.10

Rendek és uralkodó csalódottan, keserű érzésekkel eltelve állottak 
egymással szemben, kölcsönösen egymás rovására írva az eltelt húsz esz
tendő eredménytelenségét. A keserű szemrehányásokban keresett maga
megnyugtatásra mindkét félnek megvolt a joga. Mert tagadhatatlan, hogy 
mindaz, ami akár a meghasonlott, eszményi célok, érzelmi indítékok és 
önös érdekek zagyva okozati komplexumában pártokra szakadt s a pol
gárháború anarchiájában őrlődő nemzet, akár a nemzetközi bonyodalmak 
s a császári testvér nyugatra néző tervei által megkötött uralkodó részé
ről a magyar kérdés megoldása érdekében történt, mindkét részről csak 
fél erőfeszítés volt. S ha a rendek „Quid nobis hoc profuit?“ kifakadá- 
sának volt alapja, nem volt oka az uralkodónak sem, hogy adós ma
radjon a válasszal. Nem is maradt. A királyi előterjesztés s még inkább 
az annak átadásakor az uralkodó által a rendekhez intézett szóbeli in
telem és az uralkodónak egyéb élőszóval tett nyilatkozatai kíméletlen fi- 
lippika a rendek mulasztásai, önzése s a nyelvükön hordott eszményi 
célokért azokhoz méltó tettekre nem képes, hanem az önsegély iránti kis
hitűség leple alá búvó szűkkeblűsége ellen. A nyilatkozatok kíméletlen 
őszinteségére jellemző, hogy az uralkodónak a királyi előterjesztés át
adása alkalmával mondott beszédét az azt magyar nyelven tolmácsoló 
kancellár, Oláh Miklós, nem is merte lényegesen tompító enyhítések nél
kül fordítani.11

A közvetlen nyilatkozatokban a keserű hév nem minden elfogultság 
nélküli szavain keresztül is éles körvonalakban rajzolódik elénk I. Fer- 
dinánd uralkodói egyénisége. A királyi hivatottságát, kötelességeit átérző 
s azok teljesítésének élő uralkodóé, akinek eszménye az ország egyete
mes jóléte, a kiváltságosaké csakúgy, mint a szegény népé, aki tisztán 
látja a magyar élet bajainak szövevényét, a rendiségnek még teljükben 
lévő életformái közt az anarchikus önzésnek féktelen nekiszabadulását s 
az általános káoszból kivezető út keresésében a központi, a királyi ha
talom kényszerítő kezdeményezésének szükségességét. Ez utóbbinak meg
győződésszerű tudatában idegenül, mondhatni ellenséges érzésekkel áll 
a káosz életformáját adó magyar rendiség világában, hajolva annak akár 
a fegyver ultima ratiojával való erőszakos letörésére is. De mert több 
korona birtokában s a világviszonylatokba néző családi hatalmi politika 
bonyodalmai által megkötött kézzel erejének s idejének csak töredékét szen
telhette Magyarországnak, magyar talajon a központi hatalom csak igen 
szerény alapjainak megvetésével kellett beérnie s korát megelőzött úttö-

10 A rendek által felterjesztett töivényszöveg a Fugger-levéltárban.
11 L. alább a 209. l.-on.
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rője maradt a kiegyensúlyozott állami lét új életformáinak kialakítására 
hivatott abszolutizmusnak. A kemény szó, amit az országgyűlés vég
zéseinek megtartására magukat kötelezni vonakodó magyar uraknak ki
áltott oda : „Ego nihil curo, sive iuretis, sive non 1 Sunt mihi adhuc in 
Scharos tot ingenia pulveres et globi, quod vos ad observanda haec, ne
minem nominando, cogere possum“12 igazában üres fenyegetés volt és 
maradt.

*  *
*

A részleteket s egyéb mozzanatokat illetőleg magára a naplóra u- 
talva az olvasót, következőkben adjuk annak teljes szövegét, amint az 
Feiler Miklós eredeti kéziratában reánk maradt.

Commemoratio dietae Posoniensis pro festő conversionis beati Pauli 
apostoli in Anno 1546.

Quamvis diéta et conventus iste modernus a regia maiestate ad 
praeteritum festum conversionis beati Pauli apostoli, qui erat 25 dies Ja- 
nuarii, regnicolis et ordinibus regni erat indictus et denominatus,13 post- 
quam autem eadem regia maiestas propter aquae inundationem et nimi- 
as glacies ad hunc ipsum diem huc venire non potuit, nihil certum us- 
que ad adventum suae maiestatis est tractatum. Modo prima die Feb- 
ruarii, feria videlicet secunda, in vigilia purificationis Mariae sunt hii, qui 
iám praesentes erant, nominatim conscripti et consignati.

Sexta tandem die huius mensis Februarii, die videlicet Sabbathi ad- 
venit regia maiestas per aquam circa horam prímám meridiei. Cui tűm 
praelati et proceres regni ante portám civitatis Posoniensis cum certis 
regnicolis iám hic existentibus obviam ivissent, suam maiestatem summa 
cum reverentia et honore, quo decuit, excepissent. Retulit illis sua ma
iestas vicissim ingentes gratias, nec voluit, ut potiores cum ea arcem as- 
cendant, séd ad hospitia eorum eos migrare iussit.

Sic neque illő, neque altero die, videlicet Solis, actum et tractatum 
est nihil, quamvis die Solis et proceres regni et regnicolae circa horam 
vesperarum ascenderant. Tarnen regia maiestas usque in alterum diem, 
feriam videlicet secundam, octavum huius mensis transtulit et eos rele- 
gavit.

Illő die adveniente mane circiter inter horam septimam et octavam 
incepit dominus cancellarius dominus Nicolaus episcopus Zagrabiensis14

12 L, alább a 230. l.-on.
13 A kir. meghívólevél 1545. december 18-ról •. Magyar Országgyűlési Emlékek (a 

továbbiakban M.O.E. jelzéssel idézve) 111. köt. Bpest, 1876. 17—18. 1.
14 Oláh Miklós : 1543-tól 1548 augusztus 1-ig töltötte be a zágrábi püspöki széket ;
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ex iussu et in praesentia regiae maiestatis proponere regnicolis et Omni
bus statibus pericula et naufragium regni, quae regiam maiestatem indu- 
xissent ad dietam et conventum hunc indicendum cum gratiarum actione, 
ut videlicet sua maiestas admodum grato acciperet animo, ut ad voca- 
tionem et commissionem suae maiestatis comparuissent ; vellett sua ma- 
iastas cum omni gratia et clementia haec erga eos cognoscere; hoc eti- 
am adiungendo, quod sua maiestas libenter ad diem et terminum depu- 
tatum et determinatum advenisset, sed aquae et glaciei discrimen vel 
discrimina fuissent in causa, cur venire non potuisset. Sed ut sciant cau
sam, cur videlicet regia maiestas eos convocaverit, obtulit illis et rehi- 
buit scripta aliqua sermone latino conscripta,16 ex quibus maiestatis re
giae voluntatem et animum latius, diffusius cognoscere et inlelligere pos- 
sent. Quibus exhibitis accepit illa Albertus praepositus16 item et illa prae- 
sente regia maiestate regnicolis satis bene perlegit. Quibus perlectis regia 
maiestas oretenus etiam loqui cepit, quae sua verba tandem dominus, 
cancellarius Nicolaus Olahus ungarico sermone regnicolis interpretavit, sed 
longe aliter, quam prout regia maiestas referebat.

Intellexistis, inquit, ex scriptis istis iam voluntatem et animum me- 
um, quod videlicet ego ab initio regiminis mei omnia feci pro vobis, quae 
ad iustum et bonum principem spectant et non modo pro mea persona 
sed etiam apud dominum et fratrem meum, caesaream videlicet maies
tatem, similiter et apud imperium atque alios potentatos semper pro re-

1548. aug. 1-töl 1553. máj. 7-ig egri püspök, majd 1568. jan. 14-én bekövetkezett haláláig 
esztergomi érsek (Gams). A magyar kancellár tisztét 1546—1568-ig töltötte be. Liber dig- 
nitariorum saec. Orsz. Levéltár. Kamarai levélt.

15 A kir. előterjesztés szövegszerint eddigelé nem volt ismeretes ; Fraknói is csak 
a magyar tanácsok által javasolt tervezetét ismerte (M.O.E. III. köt. 18—22. 1.), amely a- 
zonban utóbb részben módosult, részben kibővíttetett. A kir. előterjesztésnek az ország- 
gyűlés elé terjesztett végleges szövege a naplóiró Feiler Miklós másolatában megvan a 
Fugger-levéltárban (Ung. Handel, 2, 3, 4); helyszűke miatt mind a kir. előterjesztést, mind 
az ugyanitt található egyéb, ismeretlen országgyűlési irományokat majd csak az Év
könyv legközelebbi kötetében közölhetjük.

16 Perreghi Albert pécsi prépost (egyben a székesiehérvári Sz. Miklósról ne
vezett bástyákon kívüli prépostság prépostja is és kommendatora a somogyvári bencés 
apátságnak), kir. tanácsos s a magyar udvari kamara elnöke. A jelek szerint Báthory Ist
ván környezetéhez tartozott. Mint királyi szállásmester (distributor hospitiorum regis) 1522- 
ben Báthory révén nyeri el a Csanádi kanonokségot s a maroselvi esperességet, mely stal- 
lumát a Csanádi püspök tiltakozása ellenére is megtartotta. 1527-ben a nádor titkára
ként szerepel ; utóbb azonban a magyar udvari kamara szolgálatába lépett át, amelynek e- 
lőbb titkára, majd 1537-től haláléig (1546. junius 8.) elnöke (praefectus) volt. (Adatok : Rupp 
Jakab : Magyarország helyrajzi története I. köt. Bpest, 1870. 328. 1. Egyháztört. emlékek 
a hitújítás koréból 1. köt. Bpest, 1902, 58—64, 329. 1., 111. köt. Bpest, 1906. 4, 181.1. ; IV. 
köt. Bpest, 1909. 97, 494. 1. A pannonhalmi Sz. Benedekrend története, XII. köt. Bpest, 1912. 
162—163.1. Orsz. Lvlt. Cam. Hung. Liber dignitariorum saecularium.)
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ligione Christiana vices meas interposui, ut vos conservare possem ; mo
do vos velitis odia, persecutiones, pauperum oppressiones et partitiones 
inter vos hucusque habitas a vobis semovere, quia illa fuissent prima et 
principális causa ruinae et desolalionis vestrae. Induxit pro teste Christum, 
qui dixisset, quod omne regnum in ipso divisum desolare opportet. Dixit 
etiam, tria esse peccata, quae deus prae ceteris peccatis odio haberet : 
oppressionem videlicet pauperum, effusionem sanguinis innoxii et laboris 
mercenariorum (1) detentionem, quae omnia inter vos sunt nimium com- 
munia. Si itaque tarn ruinam temporalem, quam damnationem perpetuam 
evitare volueritis, opus est, ut vitia praenominata ex animis vestris exclu- 
datis et eiiciatis, fraterne et Christiane vivatis. Hoc facto Deus érit vobis- 
cum. Qui si nobiscum fuerit, nullum malum nobis nocere poterit, bona 
erunt omnia. Ego autem quicquid in me érit, omnia, quae possum praes- 
tare pro vobis, non parcendo personae meae propriae, huius filii mei hic 
mei (1) praesentis et aliorum, quos Deus mihi dedit, atque regnorum me- 
orum hereditariorum, necnon aliarum facultatum mearum (1) praestare et 
vices meas etiam apud dominum fratrem meum, caesaream maiestatem, 
apud imperium et alios potentatos vices meas interponere sum paratus. 
Admonendo illos, ut cum bona quiete et tranquillitate de praedictis agere 
et tractare atque deliberare vellent, ut auxilio divino et diligentia eorum at
que amore erga pátriám ea, quae his diebus per aquam et glaciem neg- 
lecta essent, resartiri possent; emendando illos, ut eos ad horam sextam 
venire iussisset et non venissent, nisi post horam septimam.

Illő die nihil ulterius est tractatum, quamvis regnicolae convenerant 
post prandium. Séd inter Andreám Schorom17 et Georgium Sybryk18 orta 
erat quaedam dissensio, propter quam redactum est negotium ad cras- 
tinum.

Crastino, nona videlicet die huius mensis, adveniente allata sunt 
scripta et propositiones regiae maiestatis in medium. Quae quamvis in 
arcé coram et in praesentia regiae maiestatis per Albertum praepositum19 
apperte perlecta erant, séd quia non omnes norunt sermonem Latinum, 
visum est illis, ut denuo sermone etiam et idiomate Hungarico interpre-

17 Csórón (Choron) András ; csalódja már a XV. sz. második felében Veszprém me
gyének tekintélyesebb családjai közé tartozik, ő  maga családi javait jelentékenyen gyara
pította s utóbb, 1564-ben a megye főispánja is (V. ö. Csánki : Magyarorsz. tört. földrajza 
III. k. 268.1. Nagy Iván : M. o. nemes családjai, III. 183.) ; a zavaros időkben — mint a- 
lóbb is látjuk — sokat hallatott magáról hatalmaskodásai révén. L. még politikai szerep
lésére M.O.E. III. köt. 64—65. I.

18 A már a középkorban szerepet játszó Vas megyei családból (Csánki, i. m. II. k. 
848. 1.) : 1538-ban mint bozsóki birtokos Batthyány Ferenc hatalmaskodása miatt emel 
panaszt. (Magyarország vármegyéi és városai: Vasmegye 196. 1.)

19 L. 16. jegyzet.
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larentur, quod fecit et inassumpsit dominus Michael Meray.20
Hoc peracto factae sunt plurimae querelae coram regnicolis a ca- 

pilulo Strigoniensi et abbatia de Sancto Benedicto contra Melchiorem Ba
lassa,21 quod bona et possessiones eorum occupasset et detineret in hu- 
cusque diem. Deinde comitatus de Ung, de Bereg, de Zabolcha et de 
Zarand contra Georgium de Homonna,22 quod nobiles ita indebite per- 
sequeretur et ita opprimeret, quod nullus neque vicecomitis, neque iu- 
dicis nobilium officium vult assumere. Contra Michaelem Bidy23 con- 
questus est Franciscus Dobo. Contra Sigismundum Balassa24 conquestus 
est comitatus Abaujwariensis, quod iudicem nobilium captivare fecisset 
et captum detineret etiam modo et quod in depraedatione nonnullarum 
possesionum etiam homines interfecti essent. Contra Andreám Schorom25 
conquestum est capitulum Wesprimiense, quod bona et possessiones 
eorum occupasset et detineret. Quae querimoniae cum infinitae esse vi- 
derentur, iniunctum est Omnibus, ut illo die quilibet querelam suam con- 
scribere curet et cras, ad feriam videlicet quartam in medium proferat, 
ut aequali voto et consensu regiae maiestati exhibeantur.

Iam dicto altero die, feria videlicet quarta adveniente repetita sunt 
scripta regiae maiestatis, in primis ubi impensa et exhibita in nos regia 
sua opera commemorat cum oblatione paterna et gratiosa, etiam in pos- 
terum omnia veile praestare, quae ad iustum et bonum principem perti- 
nere videbuntur. Conclusum est, ut maiestati suae serenissimae agenda 
sunt gratiae, prout in articulis desuper confectis latius patebit. Sunt alia 
etiam negotia reipublicae regni in medium producta, sed propter diversa 
querimonia concludi non potuerunt.

lnprimis erat Albertus praepositus, qui optavit, ut claustrum So-

20 A Somogy megyében már a középkorban birtokos (Csánki, i. m. II. köt. 686. 1.) 
Mérey-családól ; képzett jogász ; 1542-től tagja az újjászervezett magyar helytartótanács
nak, 1544—1562-ig kir. személynök ; Nádasdy Tamás halála után az uralkodó által ná
dori helytartóvá neveztetvén ki, e tisztségében az 1563 : 75. t.-c. is megerősítette.

21 Közismerten hírhedt alakja a Mohácsot követő zavaros évtizednek. Hont megye 
főispánja. Eleinte Szapolyai János pártján van, de ennek halála után Ferdinénd hűségére 
tér. Léva, Szitnya és Csóbrágh várai birtokában erőszakos foglalásai és hatalmaskodásai 
révén réme volt e vidéknek, mígnem az 1548 : 49. t.-c. értelmében az uralkodó katonai 
karhatalommal zavarta ki birtokaiból. B. M. ekkor Erdélyben talált menedéket; ismételt 
átpártolások utón 1561-ben végleg Ferdinánd hive lett. Meghalt 1558. febr. 9-én.

22 János és Szapolyai Krisztina fia, neje révén Terebest bírta. Meghalt 1568 körül.
23 Budi Mihály, Mária királynő kegyelt híve, ki még 1526-ban az ő kezére bízta 

Munkács várát s uradalmát; 1545-ben Ferdinánd Bereg m. főispánjává nevezte ki ; rövid
del ezután 1546-ban vagy még 1545-ben elhunyt.

24 B. Imre erdélyi vajda és Menyhért fivére, borsodmegyei főispán.
26 L. fentebb 17. jegyzet.



moghwara26 regia maiestas ab eo accipiat, quia ipse propter inopiam di- 
utius tenere non posset et illud fortius munitum vei conservetur, vel in 
toto destruatur.

Deinde Ladislaus Bánffy27 supplicavit, ul castrum Wyglesch28 sibi 
restituatur, cum ipse sit illius castri verus heres.

Pro Emerico Werbewczy29 supplicavit Paulus Istvánffy,30 ut castrum 
Dobranywa81 sibi restituatur.

Franciscus Reway32 fecit querimoniam contra Petrum Bakyth,33 quod 
omnia iura arcis Holyttsh34 ab heredibus legitimis pro certa summa pe-

26 Perreghi Albert pécsi prépostot a somogyvári apátság kegyúri jogát gyakorló Bá- 
thori István nádor tette meg 1535-ben, röviddel halála előtt annak kommendátorává (Pan- 
nonh. Sz. Benedek rend tört. Xll. köt. 162—163. 1.). A folyamodó kérésének megfelelően 
az 1546 : 44. te. többek közt Somogyvárra nézve is oly értelemben intézkedett, hogy az 
uralkodó vagy gondoskodjék annak kellő védelméről vagy bontássá le.

27 Az alsólindvai B.-család bolondóci ál. beckói ágából, Zalamegye főispánja. 1556— 
1574 főajtónálló, azután főlovászmester, megh. 1583-ban.

28 Végles várát Thurn (Thurry) Kristóf — az 1530-as évek első felében Mária ki
rálynő zólyomi kapitánya s egyben a vármegye főispánja (1. Föglein A., Századok 1924. 
471—473.) — tartotta a Ráskay-család kárára elfoglalva; az országgyűlés az 1542 (beszterceb.):
10, 1542 (pozsonyi): 6,1545: 46. tc.-ben ismételten elrendelte, hogy az jogos tulajdonosának, a 
Ráskay-családnak, névszerint Ráskay István Nógrád megyei főispánnak visszaadassék. 
Bánffy László nyilván anyja, Ráskay Ilona (István testvérnénje), révén tartott igényt Végles 
birtokára, azonban eredménytelenül, mert ez a koronára, s ennek adományából Dobó 
István (1559), majd a Belássák (1570—72) kezére jutott (Föglein, i. h.; Bél M.: Notitia
11. köt. 492. 1.)

29 István fia, tolnai főispán.
30 A történetíró atyja ; az országgyűlésen valószínűleg Baranya m. követe, amely

nek egyidőben alispánja is volt.
31 Dobronyiva várát s a hozzátartozó uradalmat még W. Imre atyja szerezte meg 

birtokcsere útján Perényi Pétertől 1518-ban (1. Fraknói V.: Werbőczi István Bpest 1899, 358.1.); 
a Mohácsot követő trónküzdelmek idején, azonban erre is Thuri Kristóf tette volt rá a kezét. 
A 28. jegyzetben id. törvénycikkek ezt is jogos birtokosának, W. Imrének rendelik visszaadatni.

32 Turóc m. főispánja s 1542—1553. nádori helytartó ; * 1481-ben, t  1553. nov. 1- 
én Pozsonyban. (L. Szinnyei: Magy. írók XI. k. 843. hasáb és Fraknói V.; Ért. a Tört. 
Tud. köréből 11/6. füzet).

33 Az 1522-ben a Rácországban hadakozó [Tömöri seregéhez csatlakozott hat B.- 
testvér egyike. Pál, fivérével együtt ismételten kitüntette magát a török elleni harcokban. 
(L. alább a 216. s köv. ll.-on Révaynak adott válaszát; v. ö. Ivicnek alább a 63. jegyzet
ben id. művét az 56. s  köv. ll.-on és passim, illetőleg a 12. táblán.)

34 Nyitra megyében, Szakolcától délre. — A vár s a hozzátartozó uradalom a XVI, 
sz. első felében a Czobor-család kezén volt, Bakith Péter az 1539-ben elhalt Cz. Gáspár 
özvegyével, Sárkány Orsolyával kötött házassága révén vette birtokába a várat s uradal
mat (1. alább a 216. l.-on), amelynek területén utóbb az 50-es évek elején rácz-telepíté- 
sekkel is megpróbálkozott (Magy. orsz. vármegyéi s városai: Nyitra m. 615.) A hosszú 
évekig húzódó Révay—Bakith-perre vonatkozó további adatokat 1. Rugonfalvi Kiss István: 
A magyar helytartótanács I. Ferdinand korában, 45, 110, 196, 216. 1. — V. ö. még alább 
a 216. és 219. ll.-on.
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cuniarum coemerit lillerasque quittantionales desuper habeat, omnia eti- 
am singula iura, quae regia maiestas in arcé illa haberet vei habere 
praetenderet quoquo nomine, a  sua regia maieslate impeirasset, tarnen 
arcem illám neque processu iuris, neque arbitrativa compositione ab ipso 
Petro Bakyth rehabere posset; supplicando, ut vices suas regnicolae in- 
terponerent pro eo apud regiam maiestatem, ut admitteretur sibi et libe
rum sit illi, quocunque modo posset, illud castrum obtinere et recuperare. 
Ipse tandem videre vellet, si recuperare posset, vei non. Alia etiam ad- 
iungens: quod Petrus Bakyth esset Rascianus et quod talibus hominibus nun- 
quam fuisset mos vei consuetudo loca vel castra finitima confidere.

Nuntii Stephani Banffy35 supplicaverunt pro arce Werewcze,86 ut 
provideatur, ne pereat, quia immineret exinde periculum toto regno Scla- 
woniae.

Nicolaus Kostka87 supplicavit primo, ut desolatos et opressos ioba- 
giones suos regia maiestas ab onere dicae et contributionis ad aliquot so- 
lummodo tempus eximere velit et dignetur. Secundo, quod regia maies
tas tricesimam88 sibi pro conservatione castrorum suorum deputatam et 
per dominum Podmanyczky36 37 * 39 occupatam regia maiestas eliberare et sibi 
remittere dignetur. Tertio, ut possessiones suas et praesertim oppidum 
Zolna40 etiam per dominum de Podmanyn occupatas regia maiestas re
mittere et sibi restituere iubeat et faciat.

Civitates liberae partium superiorum Leuschovia, Eperyes, Bártfa et 
Cybinium fecerunt querimoniam contra Leonardum Teczey41 capitaneum 
Cassoviensem, quod eos arestaret et taxaret pro eo, quod Sigismundus

36 Szapolyai János nádorának, Jánosnak a fia ; 1554—1567 főasztalnok, majd ország
bíró ; t  1568-ban.

36 V. ö. az országgyűlés által hozott 42. te.
37 A huszita-világban beköltözött Kosztka-családból. Lietava és Sztrcsén várak bir

tokában egyik ismert hatalmaskodója a Mohácsot követő polgárháború évtizedeinek.
88 Valószínűleg a zsolnai harmincadot kell értenünk. Az 1546 : 54. te. az elzálogo

sított (névszerint többek közt a Kosztka és a Podmanickyak kezén lévő harmincadokat is) 
harmincadok visszaváltását rendelte el.

39 A Szapolyai pártján álló két fivér, János és Rafael egyike: hűtlenségük és hatal
maskodásaik miatt az 1542. évi pozsonyi országgyűlés mindkettőjüket proscribálta ; Fer- 
dinánd hűségére térve azonban az 1545 : 47 te. feloldotta őket a proscripció alól. A jog
talanul elfoglalt javak visszaadása s váraik lebontása még a későbbi országgyűléseket is 
foglalkoztatta (1546 : 56, 1547 : 25).

10 Zsolna mezőváros Trencsén m.-ben.
41 Téczey (=Czéczey) Lénárt a hasonnevű Abaúj vármegyei, azóta kihalt család

ból ; Szapolyai párthíve s mint ilyen 1536-tól haláláig (1550) Kassa kapitánya, ezt meg
előzőleg tályai kapitány volt (Magy. orsz. várm. és városai: Abaúj-Torna vm. és Kassa. 
50, 110, 488. 538. 1.)
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Balassa42 intromisisset se in iuris ditionem reginae Isabellae et filii regis 
Joannis captivando iudicem nobilium et alios nobiles.

Sunt nonnulli comitatus in vicinatu Strigniensis, prout Barsiensis, 
Honthensis, Nittriensis, Komaroiensis (!), Newgrad et Hewesch, quibus 
bassa Budensis saepenumero seribit pro dica et censu. Ostenderent et- 
iam huiusmodi litteras Turcicas, quod Turca illis ferro et igne minatur. In- 
tercessio facta est, ut regia maiestas illos ab huiusmodi tributatione tyran- 
norum eliberare dignetur propter pericula illis imminentia.43

Nuntii dominae Twrzonyssae, nunc consortis videlicet domini Per- 
sensky44, fecit querelam adversus comitem Nicolaum de Zalmys,45 quod 
iuri sibi Stare nollet ;46 ob hoc rogavit regnicolas ut pro ea fieret inter- 
cessio apud regiam maiestatem, ut sua maiestas dignetur illum ad com- 
parendum iuri compellere. Tunc irruerunt aliqui in illos dicentes, si in- 
quit domina vestra vult. ut pro ea intercedatur, cur non manet hic inter 
nos in regno. Qui dixerunt, eam in Galgocz47 esse et habere multas gen- 
tes. Responderunt ex regnicolis, scimus, quod gentes habet, séd non in 
regni, nisi sui ipsius usum.

Homines episcopi Wesprimiensis48 fecerunt querelam super Baltha- 
sarem et Joannem Lengyel,49 quod in executione cuiusdam sententiae 
iuridicae unum ex suis capitularibus ita verberare fecisset, quod vix mor
tem evasit, hominem veroregium interfecisset - adeo, quod núllus peni- 
tus in executione ausus est amplius exire.

42 L. fentebb 24. jegyzet.
43 V. ö. 1546 : 40. te.
44 Ormosdi Székely Magdolna, előszóra Mohácsnál elesett Széchy Tamás Vas vm-i 

főispán majd Thurzó Elek helytartónak második neje; Thurzó Eleknek 1543-ban bekövet
kezett halála után harmadszor is férjhez ment helfensteini Pernstein Jánoshoz. A „Persensky“ 
név nyilván az utóbbi torzítása.

45 Ifj. gróf Salm (1528-tól Salm—Neuburg) Miklós, Bécs 1529. évi védőjének a fia, 
pozsonyi főispán, főajtónállómester s Ferdinand magyarországi főkapitánya ; főkapitényi 
kinevezésre 1. alább a 223. I.

46 A vitás per alighanem a Széchy-örökség körül folyhatott. Salm Miklós ugyanis 
neje Széchy Margit (Newald J.: Niclas Graf zu Salm, Wien 1897, 108. 1. tévesen Csáky 
Margitnak mondja) révén veje volt ormosdi Székely Magdolnának.

47 Nyitra megyében; 1524 óta gróf Thurzó Elek, majd halála után átmenetileg özvegye
kezén.

48 Kecheti Márton 1527—48-ig.
49 Somogy vm.-nek már a középkorban is ismert (Csánki. i. m. II. köt, 683.) csa

ládjából. Mindketten Lászlónak, az 1505-iki országgyűlésen Somogy vm. követének a fiai. 
János 1525-ben Mária királynő megbízásából annak kamarásával, Beheim Bernáttal együtt 
a lefoglalt besztercebányai Fugger—Thurzó vállalat kezelője, 1527-től I. Ferdinánd főasz- 
talnokmestere. — Boldizsár volt Faiszy Katalinnal kötött házassága révén a család vagyo- 
nosságénak megalapozója, fiai azonban már Győr s Komárom megyébe származtak el.
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Vicissim et Nicolaus Gozthony50 castellanus castri Dregel51 52 53 ad eandem 
sententiam fecit querelam, quod in executione similiter sententiae suae 
iuridicae Franciscus Nyary61 unum hominem regium interficere fecisset et 
si conventus non aufugisset tune et illum interfecissent.

Illo die nihil certi in communibus negotiis regni potuit concludi, ni- 
si quod peracto prandio circa horam vesperarum allatae sunt ad arcem 
supplicationes et querimoniae — cum istae, tum plurimae aliae — ad 
regiam maiestatem cum declaratione, ut sua maiestas dignetur illis O m 

nibus providere gratiose. Hoc etiam declarato. quod sua maiestas fecisset 
aliquam menlionem in scriptis suis de nonnullis Hungaris, qui cum literis 
suis apud Turcarum imperatorem, qui alias ad susciieendam cum rege 
nostro pacem non fuisset alienus, susceptionem pacis interturbassent ;B3 
quod regnicolae hic praesentes desuper singulärem habuissent examina- 
tionem et plures invenire non potuissent, excepto monacho fratre Georgio 
cum suis coherentibus, qui in eo puncto adeo notari possint; praeter- 
quam Franciscus Bebek54 et Georgius Hwmonnay,55 qui si etiam cum 
Turcis aliquam intelligentiam haberent, comitatus tarnen toti sub eis 
existentes ad hoc non consensissent, supplicantes, ne sua regia maiestas 
pro uno aut altero nos omnes regnicolas pro talibus reputaret.

Sequenti tandem die, feria videlicet quinta, undecima die Februarii 
statim mane orta est inter regnicolas quaedem segregatio ratione domus 
sive habitationis, in qua per duos iam dies conveneramus. Habebat fo- 
re3 sive ianuas tres, per quarum alteram aliqui praeterito die ausculte- 
bantur et quiequid audiebant dominis eorum deferebatur. Secundo quod 
inter regnicolas multi essent servitores dominorum, coram quibus non 
esset unieuique tutum loqui id, quod vellet, vel necessitas expostularet. 
His duabus ex causis volebant ire regnicolae vel ad claustrum56 vel ad 
locum aliquem alium. Sed cum in eundo magister Michael Meray57 reg-

50 A középkorban Vas vm.-ben birtokos családból; neje Orczi ál. Füsi Klára volt.
61 Hont m.-ben; 1438-tól az esztergomi érsekség tartozéka.
52 A Pest vm.-ben már a középkorban birtokos családból. A török elleni harcoknak 

egyik neves magyar csapatvezére, résztvett a schmalkhaldeni háborúban is ; kezdettől togva 
Ferdinand hive, ki 1535-ben bárói rangra emelte s a János király pártját követő Balassa Meny
hérttel szemben Hont m. főispánjává nevezte ki.

53 A béketárgyalésokra vonatkozólag v. ö. a 9. jegyzetben i. h.
54 1528. óta Gömör vm. főispánja, 1532 óta János kir. majd Izabella h íve; az 1556: 

24. te. hűtlensége s hatalmaskodásai miatt fiával Györggyel együtt proskribálta. Erdélybe 
menekült, hol fondorlatai miatt Izabella gyűlöletét is magára vonta ; 1558-ban Balassa 
Menyhért megölette.

85 L. fentebb. 22. jegyz.
56 Nyilván a Ferencrendieknek a róluk elnevezett téren álló kolostorét kell értenünk.
57 L. fentebb 20. jegyz.
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nicolis obviasset, reduxit eos iterum in locum priorem, quorsum septem 
comitatus venire et interessé nolebant, videlicet Honthensis, Newgradien- 
sis, Barsiensis, Hewesiensis, Gemeriensis, Borsodiensis et Abawywa 
riensis. His tandem tam saepius vocatis et admonitis quattuor illorum in 
medium venere, videlicet Barsiensis, Honthensis, Newgradiensis et He
wesiensis, séd alii trés non, quos iám nominatos esse scitis.

Nihilominus regnicolae inceperunt tractare de nonnullis articulis, 
quomodo videlicet resistere possent Turcis,88 deinde de exercitu regio et 
de modo in illő observando,59 tertio de iuris administratione.60 Séd prop- 
ter sequentes querelas nihil concludi potuit.

In primis advenit Petrus Bakyth, qui se excusavit contra Franciscum 
Reway in negotio castri Holyttsch.61 quod se neque per vim, neque per 
fraudem ad arcem illám non introtrusisset, séd viduam illám relictam 
quondam Gasparis Czobor62 cum scitu et voluntate regiae maiestatis in 
uxorem duxisset, cuius virtute ad arcem illám venisset; sicque cum scitu 
et voluntate regiae maiestatis tutor extitisset tűm uxoris, tűm aliorum orpha- 
norum. Cui itaque ius favebit, videbitur. Séd in aliis rebus audio, inquit, ut ho
norem et fidem meam palpasset, dicendo, me esse Rascianum et profugum a 
Turcis, neque dignum esse, ut vei ego vei alter Rascianus locum huiusmodi 
finitimum tenere vei possidere deberet. De fide quidem et religione negare 
non possum, quod Rascianus non essem séd scio me conscientiam tam 
puram et bonam habere, quam alter quisque. Quod ex Turcia profuge- 
rim, hoc quoque negare non possum, neque volo, séd mihi videtur longe 
melius főre, quod ex parte illa huc veniant, quam quod abhinc illuc 
irent. Ubi autem dicit, me vei mihi similes non dignos esse talem locum 
finitimum tenere vei possidere, induxit Jaxitones,63 despotum,64 qui non 
unum, 3ed plures habuerunt et possiderunt arces. Cur itaque me in hac 
parte spernere vult. Nos, inquit, cum família noslra non diu sumus in 68

68 V. ö. az országyűlésnek a subsidium megajánlásáról szóló s a behajtás módo
zatait szabályozó 5—14. tcikkét, továbbá a 17-iket a nemesek személyes hadbaszállásáról.

59 V. ö. az országgyűlés által hozott 19., 20., 22. és 23. tcikket.
80 Az országgyűlés a 30—35. t.-c.-ben szabályozta a törvényszékek tartását, míg a 

25—27. t-c.-ben a nyilvános gonosztevőkről, magánosok hatalmaskodásáról s fosztoga
tókról intézkedett.

61 L. fentebb a 212—213. lapon.
62 L. fentebb 212. 1. 34. jegyzet.
68 A nagylaki Jaksichok : István és Demeter, a Rácországban, Jagodina vidékén 

birtokos Jakab fiai, Szendrő eleste után menekültek át 1200 harcossal Magyarországra, ,a- 
hol 1464-ben I. Mátyás királytól a csanádmegyei nagylaki uradalomra nyertek adományt 
(lvic Aleksa : Istorija Srba u vojvodiani, Növi Sad, 1929. 16. 1. s köv. ; a család leszár
mazási táblája : u. a,: Rodslovne tablice srbskih dinastija i vlastele . . . Növi Sad, 1928. 
11. tábla: v. ö. Borovszki S.: A nagylaki uradalom története).

84 Brankovich György szerb despota.
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hoc regno, séd ab eo toto tempore, quo Franciscus Reway factus est no
bilis, tantum regno cum effusione sanguinis capitumque et vitae periculo 
tota progenies sua non servivit, quantum nos hoc brevi tempore. Suppli- 
cans, ut regnicolae velint vices suas interponere apud regiam maiestatem, 
ut in iuribus suis eum conservare dignetur.

Deinde facta est expositio per homines et nuntios Stephani Loson- 
czy6B ratione Hyspanorum, ut regnicolae, pro eo et filio Ladislai Orzag,65 66 
noverco videlicet suo intercedere velint, ut post tot damna et oppressio- 
nes pauperum colonorum eos ad alia loca migrare faciat, quia tam cru- 
deliter cum pauperibus colonis agunt, ut nullus penitus cum illis manere 
potest. Quos si ab ipsis pauperibus colonis non recipiet maiestas regia, 
tune actum est de illis.

Franciscus Zekel67 supplicavit regnicolis pro intercessione ad regiam 
maiestatem, ut castrum suum Lak68 prope Somoghwara existene vei ab 
ipso accipiat, vei ad sustentationem subsidium praestare dignetur, quia 
propter inopiam diutius fovere non posset.

Omnibus est notum, quod Joannes Balassa69 quendam Hyspanum 
in quodam campo in venatione caesareae maiestatis existente bacculo 
percusseret. Quis Hyspanus nunc per literes ad portám civitatis et etiam 
ad fores domus domini Strigoniensis, locumtenentis regii affixas, eundem 
Joannem Balassa ad Romám vei ad Senys70 ad pugnam et duellum in
vitat et vocat.71 Venerant in medium regnicolarum fratres ipsius Joannis 
Balassa, videlicet Emericus72 et Sigismundus73 pro sano et bono consilio,

65 A temesvári hős : Temesvár kapitánya s az 1540-es évek második telében Nóg- 
rád m. főispánja. Birtokainak törzsét a Nógrád m-ben fekvő szécsényi, somoskői, gácsi s 
losonczi uradalmak képezték, de ezeken kívül voltak javai az ország többi részeiben is, 
igy Abauj, Heves, Hont, Gömör, Zemplén, Szabolcs, Zaránd, Temes megyékben is.

66 Losonczy István nejének, pekrovinai Pekri Annának első, az 1544-ben elhalt 
guthi Országh Lászlóval kötött házasságából született fia.

67 Ormosdi Székely’Ferenc.
68 Valószínűleg a mai öreglakkal azonos (Csánki D. i. m. II. köt. 574. U. 1524-ben 

Korláthkeőy Péter nyerte II. Lajos királytól adományul. A polgárháború zavaros viszonyai 
közepette a család sérelmére történt elbirtoklások után a 40-es években került ismét a 
jogos birtokosok, K. Péter leányainak kezére. Székely Ferenc neje K. Anna, Péter leánya, 
révén jutott birtokába. (Magy. orsz. várm. és városai : Somogy vm. 125. 1.) L. az 1546 : 
44. tc.-t ; a milleniumi kiadásban azonban Lakhelyeit tévesen Kák áll.

69 A költő Bálint atyja ; 1550. szolnoki, utóbb bányavidéki kapitány s végül főajtón- 
álló mester.

70 Sienna?
71 A kérdéses spanyol alább a 225. lapon Tűm Ferenc néven említve ; egyéb forrá

sokból Francesco Lasso néven ismeretes. Ez ügyre vonatkozó adatokat 1. Mocsáry 
Nógrád esmertetése, III. 120. 1.

72 Előbb Szapolyai János híve s ennek részéről Maylad Istvánnal együtt Erdély vajdá
ja, a 40-es évek elején Ferdinándhoz pártol; 1544-ben ennek erdélyi főkapitánya ; 1 1550-ben.

78 L. fentebb 24. jegyzet.
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quia intelligerent Italos et Hyspanos esse insidiosos et nollent, quod 
alicubi in itinere per insidias interficeretur. De quo negotio certe satis ma- 
ture est tractatum, ne perinde regnicolae dicerentur suis plus favisse, 
quam externis. Dicebant aliqui; si inquit, fráter dominationum vestrarum, 
dominus Joannes potuit Hyspanum antea ad percutiendum clam et occulte 
ad tantum itineris spatium sequi, cur etiam nunc quoque non. Séd con- 
siderata in hac re diversa conditione conclusum est, ut regia maiestas in 
aula sua regia( cum et antea negotium hoc Prágáé in eadem maiestatis 
suae aula inceptum erat, etiam pugnam et duellum hoc admittere velit et 
dignetur.

His querelis peractis missae sunt ad regiam maiestatem post pran- 
dium circa horam vesperarum per internuntios regnicolarum unacum illis 
ad quos querelae pertinebant.

Altera tandem die, duodecima videlicet Februarii sunt consignati 
aliquot articuli, qui tandem redigentur in scriptis pro forma ut decet.

Nihilominus venit in praesentiam regnicolarum quidam Nicolaus 
Loranth et exposuit, quod quidam Alemanus eum in ius vocasset, séd 
non dixit, quam ob causam. Ad cuius iuns sive citationis terminum cum 
comparere non potuisset, convictus sit in sententia per non venit, Quam 
cum per inhibitionem iuxta regni consuetudinem refellere et illáé prae- 
venire voluisset, nesciret, Germanus ille unde ductus regiam maiestatem 
accessit et literas a sua maiestate obtinuit, ut Nicolaus Loranth ubicum- 
que locorum reperiri poterit, arestetur et detineretur. Iudex autem et iu- 
rati cives civitatis Brunnensis non consideratis et literis regiae maiestatis 
non bene intellectis non quod ipsum Nicolaum Loranth iuxta contenta 
literarum regiarum arestassent vei delinuissent, séd in toto captivasssent 
et captum detinuissent usque ad duodetrigesimum diem ; ita ut si aliqui 
certi domini et nobiles pro eo non fideiubissent (!) usque ad quintam 
dominicam post conversionis Pauli tunc adhuc captus et detentus deti
neretur. Quae omnia in praeiudicium et derogamen libertatis nobilium et 
nobilitatis essent, maximé cum in aperto facinore non sit deprehensus. 
Declarando, quod si hoc hódié sit in eo, cras futurum esset in alterum. 
In tantum apud regnicolas interpellavit, ut coacti sunt unum ex eis, Tho- 
mam videlicet Kamaray ad regiam maiestatem ad arcem mittere, ut sua 
maiestas dignetur eum ex fideiussionis vínculo eliberare. Si quid tarnen 
iuris idem Germanus erga eum haberet, hoc secundum iuris processum 
quaerere deberet.

Tandem advenere homines relictae dominae Jaroczkynae,74 sororis 
videlicet carnalis Francisci et Wolffgangi quondam comitum de Bozyn et

14 Szül. Szenlgyörgyi és Bazini Borbála grófnő először Lichtenstein Erasmus, majd 
Jaroczky Gáspár neje.
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Sancto Georgio,75 qui nomine eiusdem dominae relictae regnicolas roga- 
rent, ut pro ea intercedere velint apud regiam maiestatem, ut si quod ius 
in eam a fratribus suis praedictis ex arcibus Owar76 et Dewen77 atque ali- 
is demortuum et redaclum fuisset, ut sua maiestas dignetur eam desuper 
facere contentam.

Item comitatus Posoniensis fecit querimoniam contra Hyspanos, quod 
statim post festum Penthecosten huc in medium eorum venirent et in 
Scharlokewz77® tantam vastitatem fecissent et desolationem, ut non modo 
rustici et coloni, sed et soli nobiles famem et penuriam pati cogerentur. 
Nihilominus ad servitia regiae maiestatis proficisci noluerunt, donec et 
antequam ipsis coacti sunt dare et mutuare florenos sexcentos, super 
quos sufficientes ab eis haberent literas obligatorias. Rogantes regnicolas, 
ut apud regiam maiestatem intercedere velint ut cum illis Hispanis solu- 
tio fieret, ut ex solutione stipendiorum suorum iuxla eorum obligationem 
pecunia praedicta solveretur.

Ultimo advenit cum magna vehementia Franciscus Rewaj et pro- 
posuit coram regnicolis, se intellexisse Petrum Bakyth hic fuisse et dixisse 
eum cum ipso esse in iure ratione arcis Holyttsch.78 „Sed ego, inquit, 
non sum ; adeo enim eum convici iure, ut nullus iudex ulterius hoc iu- 
dicare potest. Deinde intelligo, quod me de fide et religione sua incul- 
passet, de quo ego secum contendere nolo, quia ego non sum neque 
episcopus, neque archiepiscopus, neque cardinalis et tota fere Christia
nitas nunc hac in parte dissentit. Sed spero, quod brevi discutietur, quid 
uni ac alteri sit sciendum. Hoc quoque intelligo, quod in tantum effu- 
sionem sanguinis sui et suorum exaltavit, quam ultra modum; mei autem 
et meorum sanguinem vilipendit, quum ego suum non vilipendi, quia 
scio, quod fráter suus, Paulus Bakyth servivit regno et coronae cum san- 
guine et vita sua.79 Scio etiam, quod in Mohattsch unus fráter eorum 
est mortuus. Scio etiam et vidi, quod sub Buda idem ipse Petrus cum

75 A család ifjabb bazini alágából ; mindkét fivér elhalt 1534-ben s Farkas fiában, 
Kristófban 1543-ban teljesen kihalt a család fiága. L. Ila Bálint: A Szentgyörgyi és Ba
zini grófok birtokainak kialakulása, különny. a Turul 1927 : 3—4. füzetéből).

76 A mai Magyaróvár Moson m-ben ; a XV. sz. derekán az utolsó vereskői Wol- 
furt özvegyének kezével jutott György szentgyörgyi s bazini gróf birtokába. Péter erdélyi 
vajda s országbíró 1517-ben bekövetkezett halála után a kincstár is igényt formált rá s 
azt érvényesítette is (1521.). L. Ila B. i. m. 17—18. és 26. 11.

77 Pozsony m.ben - a XVI. sz. derekán került politikai egyezség révén a Garaiak 
kezéből a család birtokába. 1521-ben Óvárral együtt visszaszállott a koronára. (11a B.: i. h).

77a Dernschwam Jánosnak, a Fuggerek besztercebányai faktorának kezeírásával fölibe 
írva : „die Schuth“ =  Csallóköz. V. ö. az országgyűlés által hozott 47. tc.-t.

78 L. fentebb 212—13. és 216. lapokon.
79 Katzianer 1537. évi eszéki hadjáratában esett el.
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unó Turca hastam fregit et alia múlta. Nihilominus me et meos vilipende- 
re non debuisset, quia et isti erant militares.“ Induxit aliquos ex regni- 
colis, qui sibi testimonium praebuerent, ut Joannes Reway80 in Mohattsch 
esset mortuus, item quod si Stephanus,81 fráter suus, in bello non sit 
mortuus, tarnen vulnera tot habuit a Turcis, quam ultra módúm. Ipse 
quoque si non contra Turcas, tarnen contra cruciferos regno servivisset et 
signum vulnerum adhuc haberet. Et quod nullum regis hactenus fuisset 
bellum, in quo non interfuisset, excepto bello imperiali sub Pesth,82 quo 
tempore in aliis regiae maiestatis servitiis esse debuisset. Quantum autem 
de iniustitia, quam dixit Petrus Bakyth, quam sibi fecissem, nolo nihil 
dicere, antequam dominationes vestrae, inquit, dent mihi testimonium, 
quid dixerim, vei non dixerim.

Nihilominus sequenti die, videlicet Sabbathi venit iterum in praesen- 
tiam regnicolarum et dixit: „Video inquit, dominationes vestras múlta ha
bere negotia, ex eo nollem, ut vei mei vei aliorum causa communia negotia 
negligerentur. Eam ob causam dico, siquid Petrus Bakyth tale locutus es
set, quod contra honorem meum esset, tune ego omni via, modo et ra- 
tione, quibus se quilibet honestus purgare debet, purgare volo et cor- 
respondere.

Venit deinde Johannes Thurszo83 et Bernhardus,84 85 qui conquesti 
sunt contra dominam relictam quondam Alexii Thursonis, nunc vero con- 
sortis domini Perstensky,86 quod quamvis ipse verus heres et successor 
legitimus fuisset fralris sui, domini Alexii bonorum, sed quia idem domi
nus Alexius de bonis suis testamentariam fecisset dispositionem, noluit 
illám violare, imo illám ratificavit. Sed nesciret, cur dominam illám vio- 
lasset et illi satisfactionem non fecisset, quod cum ipse Johannes Turzo 
considerasset, tandem contra dominam iuxta huius regni consuetudinem 
iure egit et illám in sententia convicit. Quare rogavit regnicolas, ut pro 
eo intercederent, ut iuris et sententiae executionem consequi posset et 
valeant (1).

Volebant quidem hoc servitores ipsius dominae post Joannis Tur- 
szonis iam abitionem repugnare, dicentes, quod dominus quondam Ale-

80 Ferenc fivére ; Nagy Iván s Fraknói (a 32. jegyzetben i. h.) 1519 előtlre teszik 
elestét.

81 Már Mohács előtt ismert naszádos kapitány ; Mohács után eleinte Perényi sik
lósi kapitánya és János kir. híve, mígnem Mária királynő 1527-ben Ferdinánd pártjára vonja

82 Az 1542. évi bírod, hadi vállalat.
83 Thurzó Elek mostohafivére s részben örököse, t  1558-ban.
81 Thurzó Elek testvérbátyjának Györgynek Fugger Annával kötött házasságából 

született elsőszülött fia ; az ausztriai Grafenecket bírta.
85 L. fentebb 44. jegyzet.
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xius prius satis illi dedisset et dominium quoddam sibi coemisset,86 87 88 quod 
pro ducatu stetisset; séd iám perbibisset et hoc quoque perbibere vellet. 
Séd nullus datus est locus, nisi quod si Joannes Turszo aliquid tale ex- 
posuisset, quod contra dominam esset, faciant desuper supplicationem 
aliquam, penes quam aeque ut penes alterius sollicitare et intercedere 
volunt.

Ultra hoc venit in medium egregius Michael Rawony87, qui nomine 
et in persona totius regni Sclavoniae regnicolas salutavit et rogavit, ut 
si quando huiusmodi diaetae sive conventus fierent, ne ipsi quoque om- 
mitterentur, séd vocarentur et parati essent venire atque simul et bona 
et mala cum dominis suis páti.

Venit etiam in medium Ludovicus Pekry88 et adduxit quasdam lit- 
teras Mathiae Baso89 ex Mwran, in quibus dominis et regnicolis scripse- 
rat, eum intellexisse, quod Ludovicus Pekry in consilio regio eum inter- 
pellasset, quod fratruelem suum minorem, Joannem Tornaly,90 antequam 
eum ex arcé Mwran dimisisset, tribus plagis plagare fecisset. Qúod si 
Ludovicus Pekry adhuc hoc diceret, tunc facérét sibi iniuria, quia hoc, 
quod de eo diceret, non fecisset. Ad quod se Ludovicus Pekry confiteba- 
tur dicens, quando tempus esset, vellet illum, a quo ipse hoc audivisset, 
et nominare et ostendere. Nesciret tarnen, in quem finem Matthias Baso 
hoc huc scripsisset. Si sciret, inquit, hoc contra suum honorem factum 
fuisse, tunc vellet de hoc correspondere et non retro, séd procedere.

Illő die nihil tale ulterius est actum vei tractatum, nisi quod innu- 
merabiles sunt, qui arces in confiniis habent, qui omnes supplicabant 
pro subsidio et defensione. Quae si conservari non poterint, bene quidem 
nam alias distrahantur et dilaterentur.91

Sicque sint eodem die articuli regnicolarum nisi simpliciter consignali 
dominis proceribus exhibiti, vicissim dominorum articuli sunt in medium

86 A sziléziai Pless-uradalmat 1527-ben vette meg Th. Elek öccse részére, amelyet 
azonban ez utóbb elzálogosított. (Az erre vonatkozó iratok az augsburgi Fugger-levéltár- 
ban Ung. Handel 35. 3, jelzett alatt.)

87 1557-ben Nádasdy Tamás országbírói ítélőmestere, majd 1551-ben Szlavónia íté
lőmestere is. (Mályusz Elemér: Levéltári Közlemények 1927 évf. 97. 1. 3. jegyz.) — V. ö. 
alább is a 17. l.-on.

88 Mint Ferdinénd hive 1533-ban Likava és Liptóújvár várakra nyert adományt s 
Liptó és Árva megyék főispánja lett. 1537-ben azonban kegyvesztett lett, javai nagyrészét 
elveszíti; az 1541 : 56. tc.-ben a rendek közbenjártak érdekében, de eredménytelenül.

88 Tornallyai Jakab kincstárnok (János király pártján) murányi várnagya, majd en
nek elhunyta után egyben kiskorú János fiának a gyámja is. Hatalmaskodésai miatt vé
gül is az uralkodó az 1548 : 49 te. értelmében katonai karhatalmat küld ki ellene Salm 
M. főkapitány vezérlete alatt, aki Murányt bevéve B-t elfogta s kivégeztette.

80 L. az előző jegyzetet.
97 V. ö. még az 1546 : 42. és 44. tc-t.
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regnicolarum allati. Qui illő di neque perlegi, neque interpretari potuerunt, 
séd redactum est negotium ad dominicum diem immediate sequentem, 
horam videlicet vesperarum.

Ad quem videlicet dominicum diem proceres omnes ad regiam ma- 
iestatem ad arcem sunt vocati. Hoc intellecto ascenderent et potiores ex 
regnicolis, ut hoc die dominico nihil penitus potuit tractari.

Séd feria secunda 15. huius mensis Februarii cum articuli domino 
rum coram regnicolis essent perlecti, nihil penitus ab articulis regnicola
rum dissentire videbantur, nisi in tribus. Primum in colonorum huc et 
illuc migratione.92 Secundo in danda contributione.93 Tertio super pena 
transgressoribus constitutionum94 imposita. De quibus cum múlta et varia 
eodem die essent tractata, quomodo videlicet hii trés articuli componi 
possent, ne dissentire viderentur, tunc, nescire domini unde moti, sequenti, 
videlicet die 16. huius mensis, feria tertia in articulis regnicolarum eis 
exhibitis adhuc plures fecerunt difficultates et dissensiones. Ut videlicet 
iurato nobili, dicatoii regio in quolibet comitatu adiungendo nulla ex con
tributione regia datur solutio.95 Deinde, ut restantiae conlributionum prae- 
teritarum non debeant dari ad manus regiae maiestatis, séd ut deputen- 
tur pro solvendis debitis. quae domini in diversos usus et necessitates

93 A királyi előterjesztés igen nagy súlyt helyezett e kérdés rendezésére. A szabad 
költözés eltiltása annakidején — véli az uralkodó — indokolt lehetett de van egy ma- 
gasabbrendű és igazságosabb szempont, amely kelt, hogy a rendeket a szabad költözés 
jogának megadására indítsa. „Nam ut milia veterum exempla misse nunc fiant“ — mondja 
tovább a kir. előterjesztés — „nostra aetate saepius experli plerique omnes sunt, quibus 
penis. malis afflictionibus et periculis divina maiestas regna, provincias. principalus, do- 
minia et miserae, plebeculae, quam sanguine suo prelioso aeque ut alios omnes fidetes 
redemil, captivilatem el duram afflictionem severissime affecerit.“ Ez vár Magyarországra 
is, hacsak a jobbágyok és a köznép szabadságával nem törődnek. (Fugger-lvlt 2, 3, 4). 
— Az országgyűlés által hozott 39 te. azonban a meglévő állapot fenntartásával a kér
dés további rendezését a következő országgyűlésre odázta. Bár naplónk nem szól róla 
részletesebben, hogy a főrendek és az alsó tábla közt miben állott az ellentét, a te. in
dokolásából nyilvánvaló, hogy a köznemesség volt az, amely a kérdésnek a királyi elő
terjesztés értelmében való rendezéséi elutasította, mig a főrendek hajlandók lettek volna 
az uralkodó álláspontját magukévá tenni.

93 Az 5 tc.-ben az országgyűlés minden jobbágytelek után a jobbágytól behajtan
dó 1—1 frt. és a birtokosok állal fizetendő 20—20 d. (utóbbi a királynő részére) ajánlott 
meg, azzal, hogy ha az összeg minden visszaélés nélkül védelmi célokra fordíltatott, úgy 
ez az összeg Sz. Lőrinc napjakor másodízben is behajtandó; vagyis a teljes megajánlott 
összeg 2—2 frt. és 40—40 d-t tett ki.

94 Nyilván az országgyűlés által hozott 25. te rendelkezésére kell értenünk, e te. a 
rendek által felterjesztett szövegezésben lön szentesítve.

95 A 9. te. valóban a főrendek követelése értelmében oldotta meg e kérdést; a vár
megye részéről kiküldött esküdt fizetéséről u. i. a vármegye volt köteles gondoskodni.
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regni fecerunt.96 Et alia huiusmodi plura ex quibus cognoscebatur, eos 
nolle recto tramite procedere.

Super quibus regnicolae commoti, Í7. huius mensis ad regem as- 
cendere volebant ad protestandum, quod huiusmodi dissensionis ipsi in 
causa non essent. Et sic rebus infectis discedere volebant. Hoc domini 
considerantes, condescenderent ad omnia et singula per regnicolas con- 
clusa, quod certe regnicolae grato a dominibus (I) acceperunt animo. Sic- 
que conclusum est, ut dominus personalis praesentiae97 accipiat ad se, 
quos voluerit, ad horam secundam, ut articuli in formám redigantur et 
cras regiae maiestati aequali voto exhibeantur.

Stetit tandem in medium iterum Michael Rawony,98 99 qui comitem 
Nicolaum de Zalmiis" excusavit rogans, ne sibi regnicolae aegre ferrent, 
quod solus eos non accessisset. Certe libenter hoc fecisset, séd se a re
gia maiestate absentare non posset. Quare volebat innotescere« quod re
gia maiestas eum ad prefectum et supremum capitaneum regiae maies- 
tatis in hoc regno constituissset. Et quamvis se excusasset, ipsum ad 
tantam provinciám non esse sufficientem, tarnen cum regia maiestas se- 
cus habere noluisset et ipse quoque sentiret certa iám bona in Hungá
ria habere, eo libentius etiam hoc assumpsisset et dominationibus suis 
servire vellet. Hoc etiam significans, quod a Kathzyaner100 in ista arcé 
Posoniensi multorum dominorum et nobilium huius regni iura et literalia 
instrumenta tum muneribus, tum pecuniis plus quam pro 2 V2 millibus 
florenorum obtinuisset, ut si qui ex eis essent, ad quos pertinerent, eum 
accedere deberent et paratus esset sine omni taxatione et difficultale illis 
restituere.101

Articulis deinde 18 die regiae maiestati mox post prandium exhibi- 
tis incepit in primis loqui dominus cancellarius102 et in persona tarn pro- 
cerum, quam aliorum statuum omnium gratias ágens regiae maiestati de

96 A 12. te. a főrendek követelésével ellentétben mégis azt a rendelkezést tartal
mazza, hogy az előző évek adójából visszatartott hátralékot az uralkodó hajtsa be.

97 Mérey Mihály; v. ö. 20. jegyzet.
98 L. fentebb 87. jegyz.
99 A lapszélen Dernschwam kezevonásával: „Graf von Salm.“ — L. fentebb 45. jegyzet.
100 Katzianer János. Ferdinand kir. hadainak magyarországi főparancsnoka. A sze

rencsétlenül végződött 1537. évi szlavóniai hadjárat után, amelyben seregétől megszökött, 
letartóztatták s bírói vizsgálat indult ellene. Bécsi fogságából sikerült azonban Szlavó
niába szöknie, ahonnan a törökkel kezdett tárgyalásokat. Mielőtt azonban e tárgyalások 
végleges eredményre vezettek volna, a Zrínyiek Kapronca várában meggyilkoltatták.

101 Talán nem tévedünk, ha az oklevelekben a Katzianer állal Trencsén elfoglalá
sakor zsákmányolt Szapolyai levéltár anyagát sejtjük. Az 1550 : 70. te. részben az okle
velek kiszolgáltatása fejében Satm Miklós főparancsnok részére telkenkint 10—10 dénár 
behajtását rendelte el.

109 Oláh Miklós, 1. fentebb 14. jegyz.
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tam pia et paterna admonitione incredibilique erga nos amore, quae sua 
maiestas tam oretenus, quam per scripta erga eos fecisset et exhibuisset. 
Super quam satis mature tractassent, consultassent et conclusissent sup- 
plicantes, ut sua maiestas dignetur illas hic maiestati suae oblatas robo- 
rare, confirmare et manutenere gratiose. Supplicarunt etiam pro conser- 
vatione arcium finitimarum, item pro danda relatione ad supplicationes 
regiae maiestati porrectas.

Ad quae regia maiestas paucis respondit, imprimis ratione articulo- 
rum. Haec autem regiae maiestatis verba dominus Thomas Nadasdy10® 
hungarico sermone interpretavit. Articulos istos, inquit sua maiestas, ego 
adhuc non vidi, nec scio, quales sin t; opus igitur erit, ut ego quoque 
illos perlegam et revideam. Quibus perlectis et bene ruminatis agam tan
dem omnia, quae ad iustum et bonum princípium pertinere videbuntur. 
Hoc autem adeo cito et simpliciter fieri non posset. Qui, si vos per un- 
decim vel duodecim dies desuper tractastis et conclusistis, opus erit. ut 
ego quoque ad hoc aliquot habeam dies. Diu tarnen vos relinere vo- 
lo (I),104 sed citiori quo fieri poterit modo vos expediám. Ego certe unum 
momentum negligere nolo, sed hac ipsa hora incipere et revidere volo, 
quo citius vos absolvere et expedire possem. Rogo igitur vos et etiam 
commilto vobis, ne interim discedatis. Opus est, si ego vos per tot dies 
expectaveram, ut vosmet quoque per duos saltem vei tres expectatis. Nam, 
inquit, antea etiam saepius múlta bona et salutaria conclusistis, sed sem- 
per in executione illarum fűit defectus. Sic nunc quoque scio, quod om
nia bona per vos sunt conclusa, si itaque executionem habere non de- 
berent, tune totus labor et omnes curae inanum factae essent. De sup- 
plicationibus quoque obtulit se regia maiestas quanto citius posse absol- 
vere, quod absolvere vellet. De castrorum finitimorum conservatione, si, 
inquit, iam pecuniam haberemus, utique loquendum, tractandum atque 
consulendum esset, quo modo et qualiter conservari possent. Nihilomi- 
nus, quiquid in me erit, ego providebo illa (?) meliori. quo potero, 
modo.106

Tandem incepit Michael Meraj personalis praesentia etiam loqui, 
etiam pro executione conclusionis supplicando, quia apud suam maies- 
tatem esset potentia et régimén observationis et executionis.

Ad quae sua maiestas brevibus ut prius respondit, quod ipse vio- 
lationis et non observationis conclusionum nunquam fuisset in causa, 
sed ipsorum solorum Hungarorum haec esset culpa. Eam ob causam vel
let talem iam habere curam, ut omnia debitae executioni demandari de- 
berentur.

103 Ekkor országbíró s a magyar hadak országos kapitánya; 1. alább 226. 1.
104 Nyilván elírás „nolo“ helyett.
106 L. a 42. s 44. t.-c.-t.
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Deinde supplicatum est pro Joanne Balassa106 pro sano et gratioso 
consilio, quid in negotio suo agendum esset et quod dominus suus gra- 
tiosus esse dignetur et quicquid fecisset, quod pro honore et dignitate 
aulae maiestatis suae fecisset, exhibendo suae maiestati litteras in qua- 
tuor locis affixas.

De quo regia maiestas se excusavit, suae maiestati fuisse satis su* 
perque molestum, quando negotium hoc et intellexisset et rescivisset. Et 
quamvis illum Franciscum Twm (!) unacum fratre suo quasi a cunabulis 
educaverit, ab ea tarnen hóra faciem suam non viderit et non modo fa- 
ciem suam non vidisse, verum etiam omnia regna, provincias et dominia 
sua illi prohibuisse. Contra hoc ipse facéré non posset, quod in aula et 
curia caesarea maiestatis esset, etiam si Caesar fráter suus sit, caput ta
rnen esset noslrum omnium. Nihilominus vellet de hoc negotio ulterius 
cogitare et bonam regnicolis desuper relationem dare.

Supplicavit etiam Michael Meray pro expensis episcopi Wesprimien- 
sis107 et Georgii Rakoffszky108 in legatione Wormaciensi expositis. Ad quod 
regia maiestas paucis respondit, cuius illi fuissent nuntii, ut etiam illi eos, 
persolvant.

Deinde factae sunt querimoniae per Ludovicum Pekry109 contra Pau
lum Keschkesch110 et Anthonium Nagwagthy,111 quod arcem suam De- 
wen112 nulla necessitate urgente ad manus Andreae Báthory113 tradidis- 
sent et alias res suas plurimas dissipassent.

Sicque Eusthasius Feledy114 fecit querelam contra Gábrielem Pekry, 
familiärem et affinem Stephani Losonczy,115 quod bona sua adeo devas- 
tasset et despoliasset, quod Turca vix peius facéré potuisset; hoc non 
contento adhuc etiam sibi ipsi coram regnicolis minatus esset.

Ad quae regia maiestas respondit, intellexisse etiam aliis similes in-

106 L. fentebb a 217. l.-on.
107 L. fentebb 14. jegyzet.
i°8 1541-ben Turóc m. alispánja, 1542-től Révay Ferenc nádori helytartó ítélőmestere.
109 L. fentebb 88. jegyzet.
110 A Báthoryak szolgálatában állott; Mohácsnál török fogságba esett, melyből Bá

thory István nádor szabadította ki.
111 Az 1530-as években Alsókorompán, 1560-ban Spáczán (Pozsony m.) szerepel 

mint birtokos. (M. orsz. várm. és városai: Pozsony m. 28. skk. 1.)
112 A pozsonymegyei Dévény, melyre I. Ferdinánd királytól Báthory István nádor 

nyert volt adományt.
113 Andrásnak, a nádor fivérének fia ; Szatmér és Szabolcs (1540—55) s egy időben 

Liptó m. főispánja, majd országbíró; t  1566.
114 Családja mér a középkorban is birtokos Gömör megyében, ö  maga 1526-ban 

Ajnácskőt szerezte meg.
115 Losonczy István neje Pekry Anna voll, P. Gábor Szolnok feladása (1552) után 

Erdélybe menekült, hol udvarhelyi s háromszéki főkapitány lett.
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iurias et contumelias contigisse. Volo igitur et domino Strigoniensi, lo- 
cumtenenti meo116 117 118 ceterisque consiliaris meis et iudicibus ordinariis com- 
mitto, ut illa omnia revideant et interim, quo ego super articulos fuero, 
adiudicent, ne tempus inaniter praetereat. Tandem ad regiam maiestatem 
deferantur, ut sua maiestas unacum dominis desuper concludere possit.

Tandem Thomas Nadasdy, nescitur unde ductus, officium capita- 
neatus regni in eodem Castro Posoniensi et loco praesenti sibi per ma
iestatem regiam concessum, suae maiestati iterum resignavit. Ad quod 
sua maiestas dixit, se veile desuper cogitare et tandem sibi relationem dare.

Sic plurimi loqui et supplicare volentes, regia maiestas quasi nau- 
sea ductus abivit in habitationem suam privatam.

Regia tandem maiestas super articulis consuluit per aliquot dies. Et 
quamvis illos statim altera vel tertia die absolverit, in transcriptione ta
rnen responsionis et replicationis, quam maiestas regia ad articulos vice 
versa fecit, consumptus est unus vel alter dies. Ita ut ad feriam secun- 
dam. vigesimum secundum videlicet huius mensis Februarii diem inci- 
piendo ante prandium ante horam octavam, finita verő est post nonam 
replicatio illa per regiam maiestatem regnicolis in arce tum scriptis tum 
oretenus facta.

Inprimis excusavit se, cur negotium sive inducias cum Turcis cum 
Hungaris eo tune communicare non potuisset, promiltendo amplius omnia 
negotia cum Turcis, si quae agenda contigerent, cum Hungaris veile com
municare.117

Declaravit eliam causam, cur pro hac vice hic inter Hungaros ma- 
nere non posset. Sed ex praesentibus comitiis Ratisponensibus rediens 
semper in tali vult esse loco, ut semper in triduo vei quatriduo apud nos 
esse poterit necessitate exigente.118

Deinde laudavit modum et conditionem factam super contributione 
regiae maiestati et reginae oblata, ne illae in proprium usum ut antea 
convertantur.119

Laudavit deinde alios etiam articulos plurimos et quasi omnes.
De maiori sigillo cancellariae suae dixit, eum tempore quondam do-

116 Várday Pál, esztergomi érsek 1527—49. s 1543—49. egyben kir. helytartó. — A 
Ferdinand korabeli helytartótanácsra nézve 1. R. Kis István : A magy. helytartótanács I. 
Ferdinand korában.

117 L. fentebb.
118 V. ö. 1546: 18. t.-c. — A törvénycikknek első, a rendek óllal felterjesztett szö

vegezésében azonban sokkal élesebb formában juttatták kifejezésre ebbeli kívánságukat, 
utalván az uralkodó távolléte folytán az országra háramló bajokra ; az uralkodó szemé
lyes megjelenését a regensburgi birodalmi gyűlésen fölöslegesnek találták. (Fugger-levélt.
2, 3, 4.)

119 L. az 1546:5—14. t.-cikkeket.
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mini Wesprimiensis et domini Petri Pereny cancellariorum videlicet suae 
maiestatis illud maius sigillum habuisse, séd vacanti tali officio non. Cum 
tarnen dominus Zagrabiensis nunc cancellarius esset,120 tunc vellet maius 
sigillum illi concedere.

Cum ad negotium montanarum vei montanistarum devenisset, ut 
videlicet argentum maiori pretio persolveretur, ad hoc dixit sua maiestas, 
quod propediem missura sit illuc certos commissarios tűm ex Hungaris, 
tum ex Germanis, ex quibus si intellexerit, opus esse augendam argenti 
solutionem, tűm omnem apud reginam Mariam, sororem suam et com
missarios illius interponere vellet operám.121

Incepit tandem declarare negotium montanarum cuprearum quae 
Fuggeri Augustenses sive Augspurgienses per certos annos tenuissent in 
arenda. Ex quibus ipsi et eorum praedecessores ingentem sumpsissent 
commodum el divitias quoque ingentes. Nunc verő nesciret unde illi ducti 
negotium hoc cupreum regiae maiestati indixerunt, ut diutius illud tenere 
nollent. Et quamvis regia maiestas ad illos miserit, ut si tantum in aren- 
dam dare non possent sicut antea, vellet illis aliquid ex arenda relaxare, 
illi tarnen regiae maiestati respondissent, quod si illis gratis penitus da- 
retur, diutius tenere nollent. Qualis autem exinde sequi posset ruina, hoc 
quoque declaravit. Quod non modo iste locus, ubi ipsa montana sunt, 
séd et aliae civitates omnes montanae et omnes vicini comitatus et re- 
giones desolarentur. Et non modo civitates montanae et circumiacentes 
comitatus omnes, verum etiam viae ex montanis ad Wratislaviam et Cra- 
coviam usque. Deficeret deinde argentum, quod in cupro erat, pro cu- 
sione monetarum. Sequeretur etiam populorum abitio, quod si Turca 
resciret, eo facilius loca illa occupare conaretur, quae hactenus propter 
populorum frequentiam et multitudinem invadere non fuisset ausus. Qui
bus occupatis et totum Scepusium et Sylesiam impugnaturus esset. Et 
alios huiusmodi eventus similes. Quae ne fiant, tractare curavit tűm cum 
certis mercatoribus, tűm cum montanistis ipsis, séd nullus est inventus, 
qui curam illarum montanarum assumere voluisset. Regia maiestas verő 
nolens negotium tarn necessarium intermittere, vult sola montana illa per 
homines et officiales suos coli facéré. Séd quia hoc absque ingenti pecu- 
niarum summa fieri non posset et sua maiestas quoque in camera sua 
tantam pecuniam non haberet, rogavit ob hoc dominos et regnicolas pro 
sano et bono consilio, quidnam in eo negotio faciendum esset. Et si qui 
ex dominis in vicinatu illő commorantibus tantae essent facultatis, ut suae

120 L. fentebb 14. jegyzet.
121 A rendek által e tárgyban felterjesztett t.-c., amelyben az eziistbeváltési díjnak 

márkánként 5 f. 75 d.-ban való megállapításét kérték (v. ö. az 1545 :50. t.-c.-l is), a szen
tesített törvénykönyvből kimaradt.

227



maiestati 40 vei 50000 florenorum ad hoc negotium mutuare possent, 
vellet sua maiestas ad certum terminum eos assecurare satis sufficienter.122

Ad articulum tricesimarum dixit sua maiestas, et scriptis et oretenus 
veile cum illis, qui tricesimas ex inscriptione regia tenerent et possiderent, 
cum successu temporum desuper concordare, quia esset iniustum et in- 
conveniens, quod illa pecunia, quae in defensionem regni ad tricesimas 
esset levata, illis deperdere et non persolvere deberet.123 Nam omni anno 
un (1) videlicet a viginti, quousque rex Hungáriáé esset, ad hoc regnum 
300 millia florenorum consumpsisset et aliquando etiam milionem flore
norum, séd hoc raro et non nisi ad generales expeditiones. Quumque 
aliqui in vinculis susurassent dicentes : „quid nobis hoc profuit ?“ — credo, 
quod sua maiestas hoc consideravit; statim dixit: „Tantum profuisse, ut 
sí in toto regnum non potui conservare, conservavi tarnen pro parte.“

De Hyspanis, quod de tam criminosis facinoribus eorum coerceret 
et ad alia loca eos poneret, sive locaret, nihil penitus regia maiestas 
dixit. Séd hoc dixit: „Si cui quid debent, is vei illi in tempore dicant et 
significent, quia solutio eorum populorum propediem est adventura.124

Tandem accessit ad articulum de metis Hungáriáé et Styriae.126 Quod 
quamdiu rex Hungáriáé esset, semper variae dissensiones inter eos fuis- 
sent et saepius commissarios constituisset, séd semper Hungari commis- 
sarii favebant Hungaris, Germani verő Germanis. Ob quam causam sua 
maiestas inducta esset, aliae nationis homines uni aut alteri parti minus 
suspectus isthuc mittere et ordinäre. Bohemos videlicet officiales suos 
iuratos, castellanum videlicet supremum Pragensem marschalkum Wolf- 
gangem Schlyk et alios ; qui si iuxta scripta et testimonia Francisci Bathy- 
any processissent et adiudicassent, tunc aliquae villáé et possessiones de 
regno Hungáriáé ablatae fuissent.128 Et dixit de fluvio aliquo Raba voca- 
to, ultra quem et ipse Bathyany et comes de Zalmis atque alii suas ha- 
bent possessiones. Super hoc Franciscus Bathyany vertebat caput. Hoc 
regia maiestas considerans commota dixit: „Quicquid ego dico, vera dico 
et solis ipsius Bathyany scriptis et testibus comprobare volo.“

128 A Fuggerek ekkor valóban véglegesen felmondták az 1546. júniuséban lejáró 
bérleti szerződésüket; az uralkodónak minden kísérlete, hogy őket a /állalat további bér
letére rábírja, eredménytelen maradt.

123 L. az 1546 : 54. t.-c.-t; a törvénycikknek a zálogbirtokosok részéről a harminca- 
dokkal szemben fennálló követelések rendezésére vonatkozó két utolsó pontját a rendek 
által felterjesztett törvényszöveg nem foglalta magában.

124 L. az 1546:47. t.-c.-t s fentebb a 217. és 219. ll.-on.
126 L. az 1546 :57. t.-c.-t.
126 Id. törvénycikk első. a rendek által felterjesztett szövegezésében többek közt til

takozott e határrendezés ellen, arra hivatkozván, hogy Batthyénynak nem volt joga hoz
zá, ahhoz a rendek beleegyezése nélkül hozzájárulását adni. miután az az egész ország 
ügye. (Fugger lvlt. i. h.)
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Fine finali dixit, suam maiestatem sperare dominos et regnicolas 
főre de huiusmodi conclusione sua contentas. Si vero ulterius aliquid esset, 
tune penes dominos consiliarios suos dare, eligere et addere deberent 
ex regnicolis octo, cum quibus sua maiestas omnia pro voto concludere 
vellet.

Qui eodem die, peracto prandio sunt electi et quatuor plus, quam 
regia maiestas optavit, ut si quos ex illis discedere contingeret, ut nume
rus illorum octo per se sit et maneat integer. Michael Meray personalis 
praesentia non est electus, quia absque hoc agit consiliarium regium. 
Sed pro primo electus est Andreas Schorom,127 pro secundo Gregorius 
Sybryk,128 pro tertio Stephanus Mekschey,129 pro quarto Joannes Meray,180 
pro quinto Thomas Kamaray, pro sexto Emericus Kálnay,1*1 pro septimo 
Georgius Rakoczky,132 pro octavo Martinus Berthoty,133 pro nono Eus
tachius Feledy,134 pro decimo Andreas Omany,,3B pro undecimo Joannes 
Schomfay, pro duodecimo Matheus Dersy.136 Istis conclusis determinata est 
hóra ad conveniendum ad alterum diem, 23. videlicet huius mensis, sexta.

Qua adveniente regnicolae convenerant, sed domini habebant alium 
negotium ex parte castri Hwzth, quod castrum nomine et in persona re- 
giae maiestatis Christophorus Kawaschy Paulo Bornemizza137 dedit et as- 
signavit.

Illo die sunt inter Gregorium Sybryk et montanistas magnae contro- 
versiae et contentiones factae ratione tricesimae in Bistricia188 erigendae. 
Deinde constituta est ad conveniendum hóra secunda a prandio. Ad 
quam horam regnicolae iterum convenerant, sed domini supplicationes 
nondum absolutas reviderent. Et sic in eodem die in toto nihil est ne- 
que tractatum, neque conclusum.

Altera die, 24. huius mensis, in die Mathiae ante prandium nihil 
penitus est tractatum, quia rex unacum filio suo Maximiliano ad civita- 
tem ad monasterium venerat.

127 L. fentebb 17. jegyzet.
128 A  Vas m.-i S. családból ; 1542-től a kir. helytartótanács tagja.
129 Alighanem Mecskey Istvánnal, Dobó egri alkapitányóval azonos.
130 A 8zemélynök testvére (ezt 1. fentebb 20. jegyzet).
131 Bars m. törzsökös családjából; nyilván azonos azzal az Imrével, ki 1526-ban 

II. Lajos király titkáraként szerepel.
132 Rakovszky György, 1. fentebb 108. jegyzet.
133 A Sáros megyében már a középkorban birtokos családból (Csánki i. m. I. 316.1.)
134 L. fentebb 114. jegyzet.
135 Borsod m. középkori kihalt családja.
186 A Szatmár és Szabolcs megyékben már a középkorban birtokos családból; va

lószínűleg e megyék valamelyikének volt követe.
137 Nyilván a későbbi veszprémi, majd erdélyi püspök.
138 Besztercebánya.

229



Séd 25. die post prandium ad horam primam sunt domini et regni- 
colae ad arcem per regiam maiestatem vocati, ubi domini consiliarii dum- 
modo et octo electi sunt detenti, ceteri omnes profecti sunt ad hospitia.

Qui tandem et altera et tertia die per regiam maiestatem sunt etiam 
in prandio in arce retenti, ul statim peracto prandio in negotiis esse de- 
buerunt. Dominus tarnen Slrigoniensis et Zagrabiensis sese continere non 
potuerunt, ut post prandium non dormivissent.

Haec autem acta sunt usque ad feriam secundam, primum videli- 
cet diem Mártii, qua die mane hora septima convocati sunt ad arcem 
et domini et regnicolae, quae adhuc hic erant. Tum dixit regia maiestas, 
quod aliqui adhuc fuissent articuli, super quibus bona opus erat consul- 
tatio et deliberatio, quod factum fuisset his diebus iam139 praeteritis co- 
ram et in praesentia dominorum consiliariorum et electorum, prout ex 
eisdem electis diffusius intelligetis, ut ex huiusmodi conclusione etiam 
effectus aliquando sequeretur certus.

Sicque articulos ipsos regia maiestas eodem die ratificavit, appro- 
bavit et confirmavit, committendo, ut nullos insigillatos extradare deberent, 
sed ut omnes sint sigillati. Sic tandem valedixit omnibus et qui vicissim 
cum porrecta manu valedicere voluit, potuit, quia omnibus paratus fuit 
manum porrigere. Deo optimo et maximo sit laus et glória quod res sic 
est conclusa.

Dicitur etiam, quod regia maiestas pro istorum omnium observatione 
inprimis iuramentum fecit, deinde etiam a dominis omnibus iuramentum 
accepit. Ad quod omnes erant parati, nisi Gaspar Seredy140 aliquantulum 
reluctavit, dicens, eum propter aegritudinem non semper fuisse coram. 
Ad hoc rex respondit: „Ego, inquit, nihil curo, sive iuretis, sive non. 
Sunt mihi adhuc in Scharos tot ingenia pulveres et globi, quod vos ad 
observanda haec, neminem nominando, cogere possum“.

Ad haec tandem feria quinta, quarta videlicet die huius mensis 
Mártii abivit maiestas regia ex arce Posoniensi Viennam versus.

Sit nomen Domini benedictum.

Kívül Dernschwam Jánosnak, a Fuggerek besztercebányai faktorá
nak kezeírásáoal: „Hernach was täglich in der ungrischen Landschafts
versammlung zu Pressburg von adi 8. Februarii des 46 Jahrs hin und 
wieder gehandelt, geschriren, ainer den andern vorklagt, ausgericht hot; 
ist derhalben forgeblich verzeichent worden, das man merlai doraus ne
men mag, ehe man beschleust etc. Durch Niclas Feiler beschreiben lassen.“

Paulinyi Oszkár.
139 Eredetiben : „iam iam".
140 Ferdinand egyik leghűségesebb híve s felsömagyarorszégi kapitánya. Hű szol

gálatait az uralkodó kiterjedt birtokokkal, legvégül 11543) Sz. György és Razinnal jutal
mazta ; f  1550 ben.
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