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VITÉZ JÁNOS ELSŐ KÖVETI BESZÉDEI 

A kiváló főpap és politikus, hazafi és humanista halálának ötszázadik évfordulóján talán 
ünneprontásként hat megállapításom: bár történészek, irodalomtörténészek sosem mulasz
tották el őt kellőképp méltatni, müveinek tekintélyes részét még mindig nem ismerjük, sőt 
az ismertekről is bízvást elmondhatom: rossz és csonka szövegközlésben ismerjük őket. Ezt a 
nem éppen örvendetes állítást fölösleges itt részletesen bizonyítanom: a műveket őrző kéziratok 
tanúskodnak mellette.1 Meg kell azonban jegyeznem, hogy e hiányokért nem a történészek 
vagy az irodalmárok a felelősek; a filológus feladata, hogy feltárja és használhatóvá tegye a 
műveket: a szövegeket. Közleményemmel ezt a célt óhajtanám szolgálni. 

Vitéz János ránk maradt műveit, formájuk szerint, két csoportba soroljuk: írt leveleket — 
túlnyomó többségükben politikai tartalmúakat, hivatalos céllal, kiváltképp Hunyadi János 
vagy az országnagyok nevében —, és írt, illetve elmondott beszédeket, az előbbiekhez hasonló 
tartalommal és céllal. 

Ami mármost politikai szónoklatait illeti, szövegük szerint négyüket ismertük ezidáig, 
Fraknói Vilmos kiadásában;8 a következőket: 

1. V. László és a magyarországi rendek nevében, Bécsújhely, 1455. március 23. (Pulsalis 
merőre publico animis... quiescant in pace, amen.); 

2. az előbbiek nevében, Bécsújhely, 1455. március 27. (Vocaíi et tandem missi ,.. solici-
tudinis condimento peragetur.); 

3. V. László nevében a pápai követnek adott válasz, Bécs, 1455. május (Adventus tuus, 
reverendissime páter ... iterum atque Herum recommitted.);* 

4. ugyancsak a pápai követnek adott válasz, Prága, 1456 eleje4 (Religiosam operám . . . que 
tractanda erunt.). 

E négy beszéden kívül, amelyeknek Fraknói csak a latin szövegét közölte,5 ugyanő egy 1877-
es közleményében (lásd 4. jegyzetemet) további ötnek a felfedezéséről tudósított, majd A 
magyar nemzet története IV., általa írott kötetében6 hosszabb részleteket közölt egyikükből, az 
1452. december 13-iból, magyar fordításban. Ettől eltekintve erről az öt beszédről azóta sem 
tudtunk meg többet, s bár Juhász László 1931-ben ismét szemlét tartott a kéziratok felett, sőt 

1 Vitéz János müveinek kritikai kiadását készítem elő. Jelen közleményem a még esetleg évekig elhúzódó 
munkából ad ízelítőt. 

'Voltaképpen két kiadásról van szó: Zrednai Vitéz János nagyváradi püspök politikai beszédei és Aeneas 
Sylvius Piccolomini Vitéz Jánoshoz intézett levelei, 1453—1457. Bp. 1878., illetőleg Joannis Vitéz de Zredna 
episcopi Varadiensis in Hungária orationes in causa expedltionis contra Turcas habitae, item Aeneae Sylvü 
epistolae ad eundem exaratae, 1453—1457. Bp. 1878. — Noha e két kiadvány szöveg szempontjából egymással 
azonosnak látszik (JUHÁSZ László: Adalékok az 1437—1490. évekből. Bp. 1931. 6. 1. jegyzet), a szövegössze-
hasonlítás tanúsága szerint a második kiadás sokban eltér s lényegesen jobb az elsőnél, bár tökéletesnek koránt 
sem mondható. 

* Ezt a beszédet csak a latin kísérőszövegű kiadás közli, a magyar nyelvűben eggyel kevesebbet olvashatunk. 
A szónoklat szövegét FRAKNÓI egy XV. századi, Drezdában őrzött hártyakódexből adta ki, de ennek jel
zetét nem közölte. Érdeklődésemre a Sächsische Landesbibliothektől, H. Deckert úr aláírásával, 1971. április 
8-i kelettel azt a szíves választ kaptam, hogy sem Fraknói megjelölése, sem az incipit — explicit alapján nem 
lehetett e kódexet azonosítani. 

4 FRAKNÓI ezt a beszédet egy későbbi közleményében — Vitéz János levelei és beszédei. MKsz 1887. 
59—62. — 1454 januárjára tet te , nem jelezvén, hogy ezzel korábbi datálásának ellene mond. Az a prágai 
kézirat, amelyet ebben a cikkében ismertet, valóban ezt a keltezést tartalmazza, s a beszédet mint „responsio 
prima"-t közli (176v—178v ff), melyet ugyanott egy „responsio secunda" követ (178v—183r ff), mégpedig 
— mint a kézirat mondja — „facta nono die post primam responsionem supratactam per Jo . E. W. ( = Jo-
hannem episcopum Waradiensem), Prage 1454". A beszéd szövegét még nem tették közzé; először a gondozá
somban megjelenendő kritikai kiadás lapjain jelenik majd meg. Fraknóinak e kódex tar ta lmát és beosztását 
ismertető adatai egyébként meglehetősen megbízhatatlanok. 

s Lásd ezzel szemben: A magyar irodalom története 1600-ig. Bp. 1964. 225. 
• A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526). Bp. 1896. 117-118 . 
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bejelentette, hogy dolgozik Vitéz beszédeinek kritikai kiadásán, az azóta eltelt negyven esz
tendő sem hozott e téren olyan új eredményt, ami a Vitéz-kutatást előbbre vihette volna: 
továbbra is meg kellett elégedni a Fraknói-kiadás 3 (illetve 4) beszédével, a szövegközlés minden 
pontatlanságát is beleértve. 

Fraknói az említett 1887-es közleményben röviden ismertette a prágai káptalani könyvtár 
egy XV. század végi kódexét (jelzete: G 20). Ez a kódex — elejétől a végéig egy kéz írása — 
a XV. század ötvenes éveiből egy sereg fontos dokumentumot őrzött meg, amelyek az iroda
lomtörténészt meg a politikai történet kutatóját egyaránt érdekelhetik. Hogy csak szűkebb 
témánknál maradjunk: tartalmazza egyebek között Vitéz leveleskönyvének az eddig ismertnél 
bővebb változatát (Ír— 72v ff),7 a Fraknóitól közzé tett beszédek közül hármat (1454. január, 
Prága: 176v-178v ff8; 1455. III. 23., Bécsújhely: 190r-197v ff9 és 1455. III. 27., Bécsújhely: 
205r— 206r ff10), továbbá Vitéznek Fraknói szerint még öt — szerintem még hét — eddig ki 
nem adott, szövegében nem ismert politikai beszédét. 

E hét beszéd közül egyet úgy említ Fraknói, mint „1455-ben, a frankfurti birodalmi gyűlé
sen, a magyar királyi követ által tartott beszedet (166*—167b)";u a szöveg stílusa azonban 
arról tanúskodik -~ legalábbis számomra —, hogy ez is Vitéz műve. Említi az 1454. januári 
második prágai beszédet (az ennek a közleménynek 4. jegyzetében is idézett „responsio se-
cunda"-t, 178v—183r),la egy 1455. IV. 11-i bécsújhelyi beszédet (208r— 209v),13 továbbá — 
de sorrend szerint elsőként — azt a három szónoklatot, amelyek e közleményünk szorosabban 
vett tárgyát is adják. Végeredményben tehát Fraknói a kódex öt további beszédét tulajdo
nítja Vitéz Jánosnak, én hatodikként a frankfurtit is az ő alkotásának tekintem. Elkerülte 
azonban a figyelmét az a szöveg, amelyet a 209v— 21 Ív fóliók tartalmaznak, amelynek a kódex 
írója elmulasztott címet adni, s amely ennek következtében egybeolvadt az őt megelőző beszéd
del. A figyelmes olvasó azonban észreveszi, hogy itt új darab kezdődik, egy olyan beszéd, amely
nek szerzője — egyelőre megint csak a magam benyomásaira hivatkozom — minden valószí
nűség szerint Vitéz János.14 

A prágai Vitéz-kódex mellett eddig kiadatlan beszédeinek fontos lelőhelye a müncheni 
Bayerische Staatsbibliothek 8482. számú, XV. század végi latin nyelvű kézirata." Nem oly 
gazdag Vitéz-anyagban, mint a prágai — mindössze annak a három beszédnek a szövegét tar
talmazza, amelyeket e közleményemben szándékozom közrebocsájtani (59r—64r, 65v—69v 
és 69v— 72v ff), valamint egyet a már kiadottak közül (43r—44v ff) —, viszont korrektebb 
szövege feltétlenül alkalmassá teszi arra, hogy a főszöveget szolgáltassa. 

Rövid áttekintésem summázataként leszögezhetjük, hogy Fraknói és Juhász kutatásai 
alapján további öt beszéd szövegét bizonyosan Vitéz Jánosnak tulajdoníthatjuk, a magam 
eddigi megfigyelései szerint pedig valószínűleg még kettővel megnövelhetjük a számukat. 

Már említettem, hogy Fraknói 1887-es közleménye három olyan kiadatlan beszéd meglété
ről tudósít, amely időrendben megelőzi a már közzétetteket. Idézem szavait: 

„1. 1452. október 8-dikán, Bécsben, a magyar rendek nevében, V. László királyhoz tartott 
üdvözlő beszéd. (101a— 107»). 

2. 1452. deczember 13-dikán, Bécsben, ugyanazok nevében, ugyanahhoz intézett második 
beszéd. (107b—111»). 

3. 1453. márczius 21-dikén, Bécsben, a magyar rendek nevében Frigyes császárhoz inté
zett beszéd, melyben a korona visszaadását sürgeti. (lllb—115b)."16 

Ennyiben tehát Vitéz első politikai beszédeiként tarthatjuk őket számon — noha meg
győződésem, hogy már ezeket megelőzően is fogalmazott, illetőleg előadott ilyeneket. Fraknói 

7 Megemlítendő, hogy FRAKNÓI a leveleskönyvhöz képest gyarapodásként regisztrálja azt az általa a 
98v—99v fóliókra helyezett (valójában a 98v — 101r follókon olvasható) 1452. V1. 15-i levelet, amely a kormány
zó és az országtanács nevében panasszal él a pápánál Frigyes császár ellen V. László fogvatartása miat t . Ez 
azonban nem más, mint a leveleskönyv 67. darabjának megismétlése, amelyik egyébként a maga helyén, a 
kódex 61r—63r fólióin is megtalálható. 

• FRAKNÓI: i. cikk 61 . : 176r-178v. 
• FRAKNÓI: i. cikkében az 1454. évről beszél, színhelyül Prágát jelöli meg. 

10 FRAKNÓI: i. cikkében ezt a beszédet nem említi a prágai kódex szövegei között. 
11 Valójában a 166r—168v fóliókon található. 
" F R A K N Ó I : i. cikke szerint: 179r—182v. 
13 FRAKNÓI: i. cikkében: 208r—200(!)v; továbbá hibásan Prágába helyezi s egy esztendővel korábbra 

keltezi. 
11 Incípit: Serenissime prineeps et excellentissime imperátor! Diuturna satis exspectatione perfuncti comperimus 

tandem exspectatum huius diuturni conventus exitum, ac simul cognovimus, quorsum tamfrequens consultationum 
vicissitudo ac ad nos usque dies producta novissime evaserit. Explicit: Postremo quantum ad privatas personas 
nostras: committimus nos imperiali maiestati tue, et si <quid> dignum ipsius obsequio possumus, id totum ad 
eiusdem mandata parati offerimus. 

11 Ezt felhasználta már FRAKNÓI is 1896-os történeti müve írásakor (lásd 6. jegyzetemet), és regisztrálja 
JUHASZ László i. m. 607. Vö. továbbá: Catalogus Codicum Latinorum Bibliothecae Monacensis. München 
18942. — Hogy e kódexet Münchenben megtekinthettem, ez úton mondok érte köszönetet M. Salacz úrnak. 

" A beszédek valójában a lOlr—107v. 107v— l l l v é s l l lv—114v fóliókon foglalnak helyet. 
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rövid utalásai kellőképpen megjelölik a szónoklatok elmondásának körülményeit és tárgyukat; 
szövegük megértése nem igényel bővebb magyarázatokat. Csupán néhány előzetes megjegy
zésre szorítkozom. Először; mivel a müncheni (M) kézirat a jobbik, ezt közlöm, a prágai (P) 
eltéréseit pedig zárójelben idézem a megfelelő helyen. A második a helyesírásra vonatkozik: 
kisebb jelentőségű tollhibákat, hangtani-helyesírási modorosságokat (mint például az aput— 
apud, solicitudo—sollicitudo, magesías—maiestas) nem regisztrálok; megőrzöm a kódexeknek 
diftongusokat következetesen mellőző írásmódját, de elhagyom aíi~ci szótagok írásában oly
kor mutatkozó, de koránt sem következetes, tehát nem szabályos eltérések jelölését, ebben 
tehát tartom magam a megszokott, „klasszikus" helyesíráshoz. Harmadszor: a beszédek 
latin szövegét magyar fordítás kíséretében adom közre. Fordításom természetesen nem akar 
versenyre kelni Vitéz stílusával; de így kellett tennem, mert az első — még oly gyatra — ér
telmezés az én feladatom, nem szólva arról, hogy mások számára is megkönnyítem ezáltal a 
szövegekkel való ismerkedést. Ami Vitéz gazdag antik idézet-anyagát illeti, természetesen 
szerettem volna bővebben megjelölni forrásait. Nem akartam azonban a jegyzetek számát 
nagyon megszaporítani, ezért csak azokat a helyeket regisztrálom, amelyekre ő is kifejezetten 
mint forrásaira hivatkozik (a kisebb-nagyobb eltéréseket nem tüntetem föl). Végül: a közlés 
alapjául a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára mikrofilmtárában őrzött fényképmáso
latok szolgáltak, az M anyagát a 2565 B jelzetű, a P-ét a 916 B jelzetű mikrofilm tartalmazza. 

Ezek előrebocsátása után lássuk magukat a beszédeket: 

1. 

(M f 59r P f 101 r) Oratio ad dominum regem Ladislaum in prima visitatione sua (sua om. 
P) ex parte regni Hungarie, habita post restitutionem suam (etc. feliciter íncipit add. P). 

Serius multo, serenissime princeps et domine, serius inquam multo atque posterius, quam 
tempus et necessitudo ac vota rei publice tuorum principatuum postulabant, aliquando tarnen 
Dei nostri dono et tibi et nobis pariter omnibus restitutus es. Quod flagitabamus (P f lOlv) 
equidem quotidie, quod curis, quod conatibus continuis petebamus, quippe cum inter omnes 
adversitatum vertigines — quas hoc interregno durante contra focos, contra vitam fortunasque 
nostras ab intra, a foris quoque experti sumus — te semper memori mente nostra vocabant 
suspiria, te larga desideria requirebant. Quoniam licet intempestivo obitu divi genitoris tui 
pax quoque nostra cum eo simul obierit incesserintque (intercesserintque P) tempóra dira 
bellorumque fulmina diriora, inter que circumsiliebat quasi agmine facto morborum, tumul-
tuum atque procellarum omne genus, ius fasque inermi satis iustitia tractabatur atque, iuxta 
veterem quandam sententiam, mille hominum species et rerum discolor usus, velle suum cuique 
erat, nee voto uno vivebatur17 —; non diuturna tarnen, Domino Deo unioni nostre opem ferente, 
ea tempestas fuit, sed abiectis omnibus mentium schismatibus, omnibusque disparitatibus 
submotis, primates omnes pariter et palmites regni omnesque illius corone subditi ad te domi
num et regem suum ultro vota omnia contulerunt, exindeque secutum est, ut quamvis heres 
esses, consentiens tarnen vox populi, ut veteres dicere solebant,18 ratum nomen imperiumque 
tibi regi efficeret. Sub cuius demum nomine illius tue hereditatis res publica per hos ex nostris 
primoribus gubernata est, quibus se ipsa commiserat, tanto ardentius aspiráns ad (M f 59v) 
reductionem tuam, quanto evidentius noverat te (noverat te reduplicat P) unicum rebus 
suis (P f 102r) dubiis lumen affuturum ac patronum potentem publici privatique decoris. 
Ad quam sane rem consequendam quamvis animus quidem nunquam defuerit, tempóra plerum-
que defuerunt; que simul ut aliquid Iucis atque vie ad id ostendere visa sunt, mox ad te repe-
tendum reducendumque officiosis laboribus semper affuimus cause nostre, utpote que neglecta 
nos conficiebat angoribus, obtenta vero molestiis omnibus liberasset. Quid pluris? Ventum est 
ad hoc tempus, quo nobis celeberrimus dies illuxit desiderate restitutionis tue, in quo videlicet 
te, unicum decus ac solacium nostrum, in vigore sospitem et in libertate voti compotem vi-
derimus; que licet serius, uti pretulimus, quam vota nostra poscebant, accesserint, eo tarnen 
felicius secuta sunt, quo supra spem nostram celerius contigerunt. De quibus quidem rebus, 
indite princeps, coram maiestate tua paulo plura locuturus, que hii domini, primores regni tui 
ceterique hie astantes fratres et college mei per me dicere voluerunt, optarem ita eorum iussa 
exsequi, quatenus verba mea recte quidem intentioni equarentur; quod si nunc vitande pro-
lixitatis causa completum iri non poterit, curabit serenitas tua de eorum mente ex hiis paucis 
ampliora cogitare. 

" V ö . PERSIUS: 5. szatíra 52 — 53. 
1S E mondás végső forrása ismeretlen; a Nagy Károly udvarában élt ALCUINUS egyik levelében <166,9) 

elítélően nyilatkozik arról a — hihetőleg már akkor elterjedt — elvről, amely szerint „a nép szava az Isten 
szava". Lásd: Th. B. HARBOTTLE: Dictionary of Quotations (Classical). New York é. n. 308. 
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In primis causam adventus nostri et deinde rem, pro qua venimus, ac tertio in loco vota 
que ex parte regni tui attulimus, explicabo. 

Causa et ratio adventus nostri, serenissime princeps et domine, illa pal (P f 102v) maris et 
potissima est debitum visendi maiestatem tuam, afferendique ex parte sepedicti regni tui, 
prout a subditis decet, salutes, necnon devotam, promptam et fidelem obsequendi voluntatem, 
uti domino nostro naturali; deinde vero ut huic felici (M f 60r) eliberationi ac restitutioni 
tue supremo et letissimo corde — prout uberius atque ulterius animus humánus erigi potest 
— congaudeamus. Exsequimur itaque hec omnia die ista, novo nostro gaudio corusca, utpote 
in qua primum potestas ac copia data est, ut quantum affectionis, fidei ac pariter spei in illius 
totius ordinis fidelium tuorum consilio esset: si non declarare prorsus, saltern commemorare 
(memorare P) per quedam, ut ita dicam, rerum fastigia valeremus. 

Videmus serenitatem tuam sanam et incolumem ac libertatis sue perpetua felicitate gau-
dentem, et super hec omnia claram valde (val P) maiestatem cum etate exsurgentem, princi-
pem (principatum P) natum non factum, tot terrarum dominatorem, illudentisque fortune 
(adversatatis P) in tanta etate victorem. Que sic votive intuentes dicere possumus (possim P) 
letiora esse corda nostra, quam verba; et quod sicuti de restitutione, sic non minus de sanitate 
tua leta exsultat Hungária, nihil magis tarn voce, quam voto complecti desiderans, quam ut 
leto semper ordine tue etatis et nominis gloria predicetur. Pro quibus omnibus danda in primis 
est gloria et referenda gratia omnipotenti Deo, per quem reges regnant, per quern principes 
dominantur,19 et qui te non ex etate aut annis, sed ex virtute (P f 103r) nobis estimandum 
instituit, quique virtutis tue, quam etatis celeriorem cursum fecit. Cui quamquam gratia referri 
non potest tanta, quanta debetur, habenda tarnen est, quantam maximam animi nostri capere 
possunt. Quantum vero in nobis est, tarn in nostris personis, quam illius tui fidelis regni nomine 
congratulamur huic beato statui tuo, utpote in quo decus, spes, salus et tranquillitas tantorum 
consistit populorum, oratumque facimus ipsum Deum nostrum, ut post hec initia tua (M f 60v) 
felicia ad incrementa feliciora eatur, utque consummetur et in etate et in virtute tua id, quod 
iam rudimentis felicibus esse et premonstrare cepisti. Congratulamur etiam huic prospere 
restitutioni vel, ut competentius dicam, victorie tue. Nam in hiis ipsis, qui tuo nomine vicerunt, 
tu vicisti; quandoquidem tuo nomine (tuo nomine om. P) tuoque auspicio et castra mota et 
certamina fuere instituta. Vicisti igitur, priusquam pugnasti; aspiravit primo fortuna labori, 
preceps certe, sed gloriosa victoria, que nisi preceps fuisset, nostra quoque (nostraque P) 
assistentia particeps accedebat (accedat P). Sed ex quo gloriosa facta est, concurrit nobis in 
tua persona communis eiusdem cum victoribus utilitas. Sicque (Ita ut P) victoria ista, cui nee 
celitum aliquis, ut ita dicam, nee homo invideat, quamvis communione castrorum nostra esse 
non potuit, profectu tarnen et fructu nobis adequata est. Illic (enim add. P) iniquitate rerum 
impediti, hie tua persona mediatrice, que omnium nostrum communis est, comparati sumus, 
quamquam si (P f 103v) liga, si coherentia (si si liga coherentia P), si denique apparatus et 
adventus nostri fáma quicquam cooperari potuerunt — que omnia in expeditione ilia victrici 
in presenti fuerunt —, nos quoque apud docta de nostra sincera fide pectora huius victorie 
expertes non iudicabimur. De mora vero castrorum res ipsa potius quam oratio mea excusatio-
nem afferet. Nam casus morbusque regni tui iam pene omnibus cognitus est ac scitu dictuque 
tritus. Passi enim sumus inter alia, que hactenus necessitas atque vis quedam pene fatális 
(feralis P) ferre coegit, gentes hostiles patriis sedibus tuorum fidelium hospitas, que sub tue 
serenitatis nomine suam occasionem petentes atque tuo damno sua lucra sectantes, precipuis 
semper mentem nostram sudoribus urgent. Hii studia nostra in diversum traxerunt, hii 
procursum officii propositi retardare coegerunt, cum quibus etsi plerumque colloquia unionis 
(M f 61r) pacis habentia vultum contracta fuerint in eum finem, ut liberi pro tua liberatione 
ageremus, incautior tarnen cum eis et sumptuosior sepe pax (pax sepe P) fuit, quam bellum. 
Nunquam legitimo ordine, sed ferro belloque iudice nobiscum usi sunt, ita ut ex eorum parte 
omnibus letis rebus nostris par fuerit mensura malorum. O quam suavi desiderio hiis tuis 
victricibus castris castra iungere et suffraganea arma tibi in tempore afferre propositum erat, 
si animum nostrum hiis adversitatibus tremulum sollicitudo sedandi (sedendi P) eas non 
pulsasset! Quern enim profundius tua (P 104r) tangebat adversitas, quam nos? Cui plus 
iniurie, quam nobis ilia tua (tua om. P) educatio, que captivitati simillima erat, ingerebat? Ubi 
denique tua reductio magis necessaria erat, quam apud nos? Ex quibus recte maiestas tua 
potest conicere, nos facilius de tua liberatione tarn cita, quam (de add. mendose M) te de 
nostra fide et obsequio potuisse dubitare. Immo certe aperteque dixerim conclusum fuisse 
omnium consensu et scito in hac congregatione regni tui novissima, ut confestim contra deten-
torem tuum in earn aleam belli certaminisque procedatur, que — si idem diutius restitisset — 
alterutrius partis caput mersura (mensura P) fuerat. Paratus erat gubernátor, parati quoque 

" Vö. Példabeszédek 8, 15-16. 



et ceteri domini, ut reassumerent bellum istud, quod iam diu pro hac re inceptum eratv non ad 
gerendum modo, sed ad finiendum. Verum aliis occasio, aliis tempus defuit: voluntas, credo, 
nemini; atque si erratum est, non in re ipsa, sed in temporibus erratum est. Sed quia, illustrissi-
me princeps, in negotio isto felicitata adeo fortuna tua preventi sumus, sufficiet nobis nunc 
eum ipsum eventum prosperum laudibus ac (pro P) gratulatione sequi et utilitatis eius amplecti 
consortia. In quo videlicet eventu victoria ipsa pene prius parta est, quam bellum (prelium P) 
initum (potuit sane in hiis secundis successibus add. P), in quo denique cum maiore decore, 
quam laboré reductus es. (M f 61v) Ingentem victoriam facilem etiam Deus fecit. Potuit 
sane in hiis secundis successibus (Potuit. . . successibus om. P) illustris hie dominus comes 
Cilie, qui ipsius victoris exercitus sub tuo auspicio preses fuerat, aptissime ad laudem tuam et 
suam comparare dictum illud, (P f 104v) quod olim primi illius victoriosissimi Cesaris fuisse 
memorie traditum est, cuius mavortia castra cum (cum mavortia castra P) nonnunquam vic
toria pene prius, quam fama ad hostes precurreret, mandasse ferunt eum scriptis ad suam glóri
ám verba illa: „veni, vidi, vici".20 Felicia nimirum huius orientis tui regiminis elementa, que 
in primevo sortis sue exordio victorie sacramentis initiata sunt! Triumphasti certe maiestate 
insigni, prout huius tue etatis habitus erat. — Que omnia (ut paucis concludam) recte quidem 
nos omnes tui subditi magna ex hiis ingentique et in presenti letitia, et in futurum spe reficimur 
(respicimurP,), magnam certe fiduciam in tua virtute, fortuna, auctoritate et felicitate quietis, 
pacis, concordie ac libertatis reponentes. 

Succedit nunc expedire rem, pro qua specialiter advenimus. Dudum, serenissime princeps, 
dum adhuc (ut cum venia loquar) apud prima etatis tue versareris crepundia, quo primum 
voce et votis potuerunt tue iuvari partes,21 tota, uti supra memini, natio et res publica regnt 
Hungarie submotis ultro sedatisque omnibus turbinibus, qui paulo ante et voluntates et mentes 
eius generis a sese magis, quam a te distraxerant, unione invicem iurata, te dominum suum, 
non peregrinum, sed heredem, genitoris quoque atque avi divorum regum successorem regem 
declaravit, suscepit et recognovit, regnum quoque (regnumque P) illud tibi et sub tuo deinceps 
nomine tenuit et tenendum publice decrevit, atque in hac constantia etiam innumeris bellorum 
morbis — ne dicam (P f 105r) tonitruis adversantibus — perseveravit, deputatis gubernátoré 
et presidibus ac rectoribus, qui illius rer publice opportunum regimen sub te rege et domino 
administrarent. (M f 62r) Ita ut hactenus non regnum regi, sed rex regno defuerit. Ut igitur 
earn rem, quam diu iam animus noster parturit, nunc votive pariat: obedientiam maiestati tue 
ac fidem fidelitatemque (felicitatemque P), necnon subiectionem et debitam obsequendi 
voluntatem iam dudum tibi et tue presidentie regali devotas et destinatas, hac die ex novo ex 
parte domini gubernatoris nostri ac (et P) omnium prelatorum, baronum, comitum, miiitum, 
procerum et nobilium totiusque regni Hungarie afferimus offerimusque ac damus et prestamus, 
sperantes ac etiam in proposito habentes, hanc ipsam fidelitatem (felicitatem P) et serviendi 
promptitudinem in posterum nos ostensuros longe maiorem opere quam sermone. Sic itaque 
hactenus iure nature speratum iam paratum accipe regnum, hereditarium quoque sceptrum 
sicut sanguini, ita et virtuti tue debitum posside; et ita posside, ut et tuis utaris iuribus, et 
nostra tuearis, experturus suo tempore impérium tuum in nos, cuius vis omnis in consensu 
obedientium erit, semperque illud longe firmissimum reputabis impérium, quo obedientes 
gaudere solent. Hucusque preter voluntatem et animum tibi notorie offerre nequivimus, 
quales ex hac die experiundo cognoveris, perinde opera eorum (eorum reduplicat P) pretium 
faciei22 (P f 105v) Tibi igitur devovere dignum duximus vite corporisque quod superest, te 
requirentes teque exinde deprecantes (precantes P), ut de cetero ne sinas levi et momentanea 
fidem nostram fama pen dere. 

Restat iam absolvere tertium, quod postremo addendum erat, ut videlicet aperiam vota et 
desideria regni tui, quibus exaudiendis maiestatem tuam advocare missi sumus. Et quidem inter 
omnia vota nostra, que vel saluti patrie vel consolationi nostre profutura speravimus, hec 
precipue in animo nostro versata sunt, ut post earn turbulentam caliginem, que nobis inter 
ceteros lugubres casus in hac tua (M f 62v) absentia regie lucis visum eripuerat, veniret ocius 
tempus illud (istud P), quo tandem et lucem simul et regem spectare possemus. Positi quippe 
inter quandam turbarum rotam ac plurima rerum involucra, defungi properavimus ea cura et 
exspectatione, quibus tuam personam videre magis incolumem, quam audire laboravimus, 
gravissimum semper in cordibus nostris reputantes, dum te regii sanguinis et nominis principem 
(principum P) nostrum, extorrem prius patria, deinde sub alieno nutu, sub prescripta ac pre-
finita licentia degentem, peregrinantem, vel si ausim (ausum mendose M) dicere, quasi exsulan-

20 Vö. SUETONIUS: De vita Caesarum 1, 37. 
21 P: az „apud prima etatis t u e " szöveg mellett a margón pótolta a másoló: „versareris crepundia, quo 

primum voce et votis" , majd a következő sorban így folytatta: „potuerunt iuvari partes" . 
22 Vö. LIVIUS: Ab űrbe condita 27, 17, 14. 
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tern sentiremus. Cum vero iam omnipotentis (omnipotenti P) Domini omniaque dirigentis 
Dei nostri munere et gratia tarn iuri, quam arbitrio tuo redditus sis, superest, ut tuorum 
quoque omnium reddaris aspectibus; quoniam licet ad te visitandum vota ac voluntatem 
omnium deferre hec vicaria legatio sufficiens (P f 106r) forte fuerit, ad te tarnen aspiciendum 
oculos tibi singulorum afferre potens non exstitit. 

Hec igitur sunt vota, hec desideria omnium pariter et singulorum illius regni tui fidelium; qui
bus exaudiendis maiestatem tuam advocare missi sumus, ut quo primum fieri poterit utque 
citius fieret, summe optamus: videre velis regnum tuum, ab omnibusque de regno tuo videri 
digneris, quatenus illius prime et maioris tue hereditatis possessionem, quam nunc animo obti-
nes, pede quoque et manu felix contingas. Agnoscas patriam, que te regem prius edidit, quam 
agnovit (alias accepit add. P)! Agnoscas tua et tuorum iura! Agnoscas denique consortia eorum 
ac officia, apud quos tui principatus mandata et ferenda sunt et perferenda (preferenda P), 
sciturus indubie tandem cum notis tibi moribus facilius te communicaturum consilia. Omnis 
quippe ordinis hominum, omnis generis, omnis denique fortune studia cum aspectui tue, tum 
gratulationi (tum gratulationi om. P) affluere parant, ne amplius ignoti sint regi suo, et ne re
gem (M f 63r) suum ignorare videantur. Eaque lege et mente tuum adventum futurum presa-
giunt, ut in quemcumque locum adveneris, lux venisse quedam et spes salutis videatur, pre-
sertim cum vix unquam regis alicuius seu principis sui presentiam letius exspectavit Hungária, 
quam tuam,neque ab alio quieti sue opitulamen querit et nee tuum tamquam alienigene iugum 
timet. 

Exstant et alia multa, serenissime princeps, que te, ut illuc accedas, (P f 106v) cohortari 
possunt. Et in primis precipueque, ut orbem ilium regni tui propter tuam absentiam interdum 
fluctuantem quieta, votiva et tranquilla pace componas. Pace, inquam, que nihil sit habitura 
insidiarum, sciens maiestatem ac potestatem regiam cum ad singulorum auxilium, turn vero 
maximé ad universorum salutem, atque fruende iustitie causa — ut veteribus placet23 — 
creatam esse. Hec opera atque hee sunt generosi principis artes, ut tanto plus suorum paci et 
(ac P) utilitati consulat, quanto maiori ipsum contigit numero hominum presidere. Neque 
enim vulgaris et mediocris negotii tibi cura habenda est: regni vel potius lati cuiusdam orbis 
Hungarie res agitur, quod tarn diu iactatum tempestatibus multo turbine et nigra veste senes-
cens, delusam sepe ac pene proiectam spem salutis in tua tandem auctoritate et virtute reposuit. 
Circumspice hanc ipsam hereditariam tuam patriam, infesta (infestam P) laborum serie exspec-
tationeque tui tarn longa non egrotantem modo, non sauciam, sed ferme confectam. Per varios 
casus, per tot discrimina rerum duravimus sub spe adventus tui, et nos rebus secundis servavi-
mus. Curandum est presertim maiestati tue, quis deinceps sit rebus dexter modus, ac ne expertis 
gravia alia experiri contingat. Felices, quibus est fortuna peracta iam sua: nos — nisi tua (M i 
63v) presentia tuaque Providentia successerit — alia ex aliis in fata vocamur. Exstant hostes 
bellis et armis (P f 107r) infesti; mora quedam nunc solum allata est bellis, non causa sublata; 
cum barbaris Teucris eternum bellum nobis est; hiidem (idem P) ex natura, que perpetua est, 
non mutabilibus in diem causis hostes sunt; cum hiis nulla pacis fida condicio tibi esse potest, 
utpote qui et fidei tue et patrie inimicam gentem (mentem rede P) gerunt. Hii equidem adver-
sum nos anniversariis vel prope assiduis armis assueti nunc quasdam (quadam P) belli ferias 
nobiscum, non pacem tenent. Ex altera vero parte alii domibus parietibusque tuorum fidelium 
assidentes sub nomine pacis quotidianis nos contumeliis eludunt. Veniendum igitur est, et ne 
talia de cetero cumulentur, providendum. Providebis autem facilius, si tuorum subditorum, 
quorum hec res (res hec P) agitur, impresentiarum votis detuleris induxerisque in animum 
amare, quos recturus es. Nusquam enim, ut prisci aiunt, magis fides subditorum, quam amore 
cogitur,24 et nullum tutius regnum est, quam preesse volentibus. Quamobrem cede tuorum fi
delium desiderio et accede, ut et remedia defectibus et consolationem rebus adhibeas. Nee tu 
ipse presentiam tuam difficiliorem nobis facias, quam imperátor fecerat. Quin potius et etate 
hinc in posterum et usu doctus te regem natum rei publice memoremque nominis sui imitato-
remque maiorum insinues, nee curare indignum ducas, cum opus ac salutare fuerit, et vitam 
pro laude pacisci. Adventus tuus, serenissime princeps, non faciet (P f 107v) nos fideles, sed 
inveniet (muniet P). Iamiam, si voles, dudum destinata tibi (tibi destinata P) nostra obsequia 
ocius quam serius experiri poteris. Quicquam certe nobis supererit, fortune stabilis fidelitas 
tutabitur. Tu ipse fidelitatis (felicitatis P) omnium spectator eris et testis; tibi res future 
portendent (M f 64r) consilia, et per te rebus ipsis auxilia prestabuntur (auxilium prestabi-
tur P). Enitere igitur et propera hec prima quieti nostre alimenta afferre, ut et faciem tuam 
de cetero aspectibus nostris, et presentiam rebus componendis facilem exhibeas, memorque 
generis tui, quod amplissimum ex utroque parente augusto accepisti, maius atque auctius 

ESVö. CICERO: De officiis 2, 41. M Forrását nem találtam meg. 
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pares posteris relinquere. Nee iam ostendat maiestas tua absentie sue locum solum muta-
turn esse, non periculum; immo age, ut (et P) restitutus in patriam, cum te ipso illám pát
riám restituas! 

Hec ego nunc dicere habui coram serenitate tua. Plura vero, que dicenda erunt, hii domini 
spectabilius explicaturi sunt; opus est, ut maiestas tua deputet locum et horam atque consili-
arios suos, cum quibus ad eorum, que acturi sumus, opportunam conclusionem procedatur. 

Wienne, octava (octavo P) die mensis Octobris, anno Domini 1452 (millesimo CCCC-o 
LII-o P). 

Magyarul: 

Sokkal később, felséges fejedelem urunk, bizony sokkal később és jóval vontatot tabban, mint ahogy az idő 
szabta körülmények meg a fejedelemségeid alkotta állam igényei megkívánták volna — végül azonban Isten 
adományképp mégis csak visszaadattál önmagadnak s ugyanakkor nekünk is mindannyiunknak. Ezt sürgettük 
minden áldott nap, erre irányultak gondjaink, erre állandó igyekezetünk I Hiszen a balsors összes forgatagai 
közepette — és a királytalanságunkban házunk, életünk, vagyonunk ellen mennyi belső és külső rontás nem 
t á m a d o t t ? ! — emlékező keblünkből hozzád szállt minden sóhajunk, téged kerestek epedő vágyaink. Igaz 
ugyan, hogy szentéletű atyád korai halálával meghalt a mi békességünk is, és beköszöntött e szörnyű kor és a 
háborúságok még szörnyűbb villámai, melyek közepette — mintegy hosszú csatasorban — mindenféle betegség, 
fegyverzaj s nyugtalanság zajgott körülöttünk, a jogot és törvényt ugyancsak erőtlenül osztotta az igazság
szolgáltatás, és egy régi-régi mondás szerint: ahány ember, annyi szokás, mindenkit önfeje vezetett, s nem 
azonos szándék szerint éltek. De az Oristen segítségével létrejött a mi egyességünk, a vihar nem bizonyult 
tartósnak, s elvetvén lelkünkből mindenféle pártviszályt, félretéve mindennemű torzsalkodást, mind az összes 
főemberek, mind az előkelők s e korona összes alattvalói egy szívvel-lélekkel ismertek el téged uruknak-
királyuknak. Innét van az, hogy bár jog szerinti örökös vagy, királyi címedet s hatalmadat mégis — mint a 
régiek szokták volt mondani — a nép beleegyező szava szentesítette. Végtére is a te örökül kapott országodat 
a te nevedben azon főembereink kormányozták, akikre maga bízta rá önmagát — annál hevesebb vágyakozás
sal visszatérésed iránt, mennél szilárdabban győződött meg arról, hogy bizonytalanságában csak te lehetsz 
vezércsillaga, a köz és az egyén becsületének egyedüli hathatós pártfogója. E dolog valóra váltására sohasem 
hiányzott ugyan belölünk a szándék — az alkalom azonban többnyire hiányzott. Mert valahányszor a legcse
kélyebb fénysugár vagy út mutatkozott abba az irányba, visszakövetelésed s visszahozatalod érdekében mind
annyiszor mindjárt hív buzgalommal láttunk munkához, hiszen hanyagságunk csak növelte volna szoron-
gatottságunkat, míg a siker megszabadított volna minden nehézségünktől. 

Mit szaporítsan a szót? Elérkezett az idő, ránk virradt e jeles nap, hőn óhajtott visszatérésed napja, amikor 
is téged, egyedüli ékességünket s vigaszunkat épségben, egészségben s várva-várt szabadságodban megpillan
tot tunk I Noha, mint már mondottuk, később jött el az alkalom, mint óhajtottuk, ám annál boldogítóbban 
köszöntött be, mennél jobban elébe ment reményeinknek. 

Ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, dicső fejedelem, kissé bővebben szándékozom felséged előtt szólani 
azokról, amiket országod főemberei és a többi i t t jelenlevő testvéreim és társaim általam akartak tolmácsol
tatni; úgy szeretném kívánságukat teljesíteni, hogy szavaim mindenben megfeleljenek szándékaiknak. Ha 
azonban a terjengősség elkerülése végett ezt megvalósítani nem tudnám, felséged bizonyára e kevés szó 
alapján is nagyra fogja értékelni az ő szándékaikat. 

Elsőnek jövetelünk okát fogom kifejteni, azután azt az ügyet, amelynek érdekében idejöttünk, harmadik 
helyen azokat a szándékokat tolmácsolom, amelyeket országod részéről hoztunk magunkkal. 

Jövetelünk oka és értelme, felséges fejedelem-urunk, legjelesebbül s legfőképpen a felségednél teendő láto
gatás kötelezettsége, meg hogy átadjuk már többször említett országod részéről — miként alattvalóidhoz 
illik — az üdvözleteket, valamint azt a hódoló, készséges és hív odaadást, amely téged, természetadta urunkat 
megillet; továbbá az, hogy boldogságtól dagadó szívvel örömünket fejezzük ki mostani szerencsés kiszabadulá
sod s visszatérésed miat t — amilyen mértékben csak képes rá az emberi lélek. Mindezt ma teljesítjük tehát , 
ezen az új örömünktől fényeskedő napon, amikor is először adatik meg annak lehetősége s képessége, hogy ha 
nem is kifejezzük a maga teljességében, de legalább — hogy úgy mondjam — nagy vonalakban megemlítsük, 
mekkora szeretet, hűség s remény él híveid egész rendjében. 

Épnek és egészségesnek látjuk felségedet, aki el nem múló örömmel élvezi szabadságát, s mindezeken túl 
látjuk tündökletes méltóságát, amely éveivel együtt növekszik, látjuk a természet rendelte s nem emberi 
akarat alkotta fejedelmet, számtalan föld uralkodóját, aki már ily zsenge korában fölülkerekedett a sorscsapá
sokon. Mindennek jóleső látványa, bízvást mondhatjuk, nagyobb boldogsággal tölti el szívünket, mintsem azt 
szavaink kifejezhetnék. Magyarország nem kevésbé boldogan örvend épségednek, mint visszatérésednek; szava 
és szíve egyaránt azzal a vággyal van teli, hogy éveidet s nevedet mindenkor ujjongva dicsérjék. — Mindezekért 
legelsősorban a mindenható Istent illeti a dicséret és dicsőség, mert őáltala uralkodnak a királyok, és az ural
kodóknak ő ád hatalmat. Ő tanítot t meg bennünket arra, hogy téged ne életkorod vagy éveid, hanem érényes-
séged mértékével mérjük, ő erényeidet gyorsabb növekedésre sarkallta, mint éveidet. Noha oly mértékű hála
adásra képtelenek vagyunk, mint amekkorával tartozunk neki, mégis lelkünk mélyéig hálát kell éreznünk 
iránta. — Ami pedig bennünket illet, mind a magunk személyében, mind hív országod nevében üdvözöljük 
eme boldog állapotodat, hiszen ez biztosítja nagyszámú néped fényét, reményét, üdvét és nyugalmát; Iste
nünkhöz pedig azért imádkozunk, hogy ez az örvendetes kezdet még örvendetesebb gyarapodásban folytatód
jék, és hogy éveidben s erényeiben kiteljesedjék mindaz, aminek örvendetes zsengéit máris felmutattad. Üd
vözüljük továbbá szerencsés visszatérésedet, pontosabban fogalmazva: győzelmedet. Mert azok személyében, 
akik a te nevedben győztek, te győztél; hiszen mind a hadjárat megindulása, mind az ütközetek lefolytatása 
a te nevedben, a te föséged alatt történt. Qyőztél hát , mielőtt harcoltál volna; már fáradozásod legkezdetén 
rád mosolygott a szerencse, ez a hirtelenül jött, de dicső győzelem — melynek, ha nem jön ily hirtelenül, tevő
leges részesei lehettünk volna mi is. De miután dicsőséggel zárult, a belőle fakadó haszon, a te személyedben, 
közössé válik számunkra magukkal a győztesekkel; úgyhogy ez a győzelem — amelyet sem az égi hatalmak 
valamelyike (ha szabad így mondanom), sem ember meg nem irigyel — táboraink egyesítése révén nem vál
hatot t ugyan a mienkké, mégis eredményét s gyümölcseit tekintve tulajdonunkba jött . Amott az események 
kedvezőtlen alakulása utunkat állta, itt viszont a te személyed közvetítő ereje (s az közös valamennyiönk szá
mára !) nekünk is egyenlő részesedést biztosított, bár ha a szövetség, ha az összefogás, végül ha hadrakelésünk 
és jövetelünk híre némi segítséget jelenthettek — s mindez jelen volt a győztes hadjárat során ! —, akkor a mi 
őszinte hűségünkről megbizonyosodott elmék nem fosztanak meg bennünket e győzelemtől. Ami pedig hada
ink késlekedését illeti, azt jobban mentheti maga a való helyzet, mintsem az én szónoklatom. Hiszen országod 
szerencsétlen betegsége szinte már közismert, és szóbeszéd tárgya mindenütt . Mert egyebek között — amelyek
nek elviselésére egy szinte sors rendelte erő szorításában ezidáig kényszerültünk — még hazáddal s híveiddel 
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szemben ellenségként viselkedő népektől is szenvedtünk, amelyek felséged nevét ürügyként használják fel, a 
te károdra keresik önhasznukat, minékünk pedig állandó égető és súlyos gondokat okoztak. Ezek azután meg
osztották erőinket, késleltették kötelességünk s szándékaink megvalósítását; és folytak ugyan általában a 
velük való tárgyalások, békekötés színe alatt , abból a célból, hogy szabadon tevékenykedhessünk kiszabadí
tásod érdekében, mégis a velük kötött béke mindig több óvatosságra intett s költségesebb volt, mint maga a 
háború. Soha nem a törvényesség, hanem a fegyver és a háború eszközeivel jártak el velünk szemben, úgyhogy 
amennyire rajtuk állt, derű s ború minálunk elválaszthatatlanul együttjárt . Ö milyen édes vágyakozás töltött 
el bennünket, hogy győztes hadaiddal hadunkat egyesíthessük és segítőkész fegyverünkkel idejekorán ott 
lehessünk í Csakhogy a viszontagságoktól való félelem és aggodalom fegyvernyugvásra kényszerített. Mert kit 
érintett oly érzékenyen a te méltatlan helyzeted, mint éppen bennünket? Kit sértett nálunk fájdalmasabban az 
a jogtalanság, amit a te neveltetés cimén elszenvedett fogságod jelentett? És hol volt nagyobb szükség a te 
visszajöveteledre, mint minálunk? Mindebből bízvást kikövetkeztetheti felséged, hogy mi előbb vonhattuk 
volna kétségbe a te hirtelen kiszabadulásodat, mintsem te a mi hív szolgálatkészségünket! Sőt teljes bizonyos
sággal és nyíltsággal kimondhatom: legutóbbi országgyűlésünkön közakarattal úgy határoztunk, hogy fogva-
tartód ellen azonnali hatállyal fegyveres harcot indítunk, mégpedig úgy, hogy tartós ellenszegülése az egyik fél 
fejét követelte volnál Fölkészült rá a kormányzó s fölkészültek a többi urak is, hogy felújítsák azt a háborút, 
amely e cél érdekében már régen megindult, s ne csupán folytassák azt, de be is fejezzék. Csakhogy egyeseknek 
alkalmuk, másoknak meg elegendő idejük nem volt; úgy hiszem, a jó szándék egyikükből sem hiányzott l Ha 
mulasztás terheli őket, ezt csakis az időpontra s nem az ügyre vonatkozóan követték el. Miután azonban az 
események során a te oly kedvezően alakult szerencséd élőnkbe vágott, felséges fejedelem, megelégszünk azzal, 
hogy e szerencsés eseményt magasztalva örvendezzünk s gyümölcseit a magunkévá tegyük. Hiszen e sikerben 
is jóformán előbb vívatott ki a győzelem, mintsem megindult a küzdelem, és visszatérésed nagyobb pompa 
kíséri, mint fáradság. E páratlan győzelmet Isten is megkönnyítette. — E sikeres események tekintetében a 
jelenlévő dicső Ciliéi gróf úr, a te főséged alat t hadakozó győztes sereg vezére, mind a te, mind a maga dicsősé
gére minden joggal alkalmazhatta azt a mondást, amelyet a hagyomány ama hajdani győzelmes első Caesarnak 
tulajdonít; miután seregének győzelméről gyakorta előbb szerzett tudomást az ellenség, mint közeledéséről, 
állítólag — maga dicsőségének öregbítésére írta le e szavakat: „Jö t tem, lát tam, győztem." Kétségtelenül sze
rencsés mozzanat vezeti be uralkodásodat, hiszen már a kezdet kezdetén győzelem ragyogja be szent fényével I 
Azzal a kiváló fenséggel győzedelmeskedtél, mely életkorod sajátja. Röviden összefoglalva: minket alattvalói
dat mindezek méltán nagy, sőt túláradó örömmel töltenek el a jelenben, a jövőt illetően pedig bizton nagyfokú 
bizalmat helyezünk erényeidbe, szerencsédbe, tekintélyedbe és életerődbe a mi nyugalmas békességünk, bé
kénk, egyetértésünk és szabadságunk tekintetében. 

A következőkben azt kell kifejtenem, hogy mi is jövetelünk legfőbb célja. — Még gyermekként játszadoztál 
(ha szabad igy mondanom, felséges fejedelem), amikor, mint említettem, a magyarok egész népe és országa — 
mihelyt szóval és szándékkal pártállást lehetett foglalni — mindennemű belső vihart, amely nemrég önmaguk
tól még inkább elszakította a szíveket és a lelkeket, mint tetőled, önszántából lecsendesített és megszüntetett, 
majd szent összefogással téged nyilvánított ki, fogadott és ismert el saját urának, idegen helyett jogos örökös
nek, a tyád és nagyatyád, e szent emlékezetű királyok utódjának, és ezt az országot számodra, vagyis a te 
neved alat t megőrizte s megőrzését nyíltan hirdette, és eme állhatatosságában számtalan háborús nyavalya 
— hogy ne mondjam: villámcsapás — ellenére kitartott , miután kormányzót, elöljárókat és vezetőket jelölt 
ki, hogy megfelelőképp ellássák az állam Irányítását a te királyi uralmad alatt —, úgyhogy mostanig sem a 
király nélkülözte az országot, hanem az ország a királyát. 

Amivel tehát a lelkünk már régóta vajúdik, hogy azt most óhaja szerint a világra hozhassa: a felségedet meg
illető engedelmességünket, hűségünket, hódolatunkat és köteles szolgálatkészségünket, amit már oly régóta 
neked s királyi tőségednek szenteltünk és rendeltünk — mindezt ma újólag megadjuk, átadjuk, felajánljuk 
és tanúsítjuk a kormányzó úr, valamint egész Magyarország valamennyi főpapja, bárója, ispánja, vitéze, 
főura és nemese részéről, mégpedig azzal a reménnyel, és szándékkal, hogy hűségünkről és szolgálatkészségünk
ről a jövőben sokkal hatékonyabban tanúskodnak majd tetteink, mint a szavaink. Aminek reményét mind ez 
ideig csak a természet szabta jog táplálhat ta: immár készen vedd át az országot; és legyen tiéd az őseid jogara, 
mely a verség jogán éppúgy téged illet, mint erényeid fejében; úgy legyen pedig a tiéd, hogy a magad jogaival 
élhess, a miénket oltalmazhasd, mert annak idején magad fogod gyakorolni felettünk a hatalmat — melynek 
minden erejét az alattvalók egyetértő engedelmessége adja —, s légy mindenkor meggyőződve róla, hogy az a 
birodalom a legszilárdabb, amelyben örömmel jár az engedelmesség. Mind ez ideig szívünk jószándékán túl 
semmi jelentőset nem ajánlhattunk föl; ennek milyenségéről mától fogva tapasztalatból győződhetsz meg, 
aminthogy „tetteik adják meg értéküket". — Méltónak véltük tehát , hogy maradék életünket s testi erőnket 
néked áldozzuk, eléd terjesztvén azt az esdeklő kérésünket, hogy kérészéltű, kósza hírek alapján ne ítélj a mi 
hűségünkről. 

Még a harmadik rész van hátra, beszédem utolsó mondanivalója, az tudniillik, hogy eléd tárjam országod 
azon óhajait és kívánságait, amelyeknek meghallgatására felkérni felségedet: küldetésünk célja. Mármost 
valamennyi óhajunk között, amelynek teljesedésétől a haza üdvét s a magunk vigasztalását reméltük, az 
töltötte el leginkább a lelkünket, hogy ama zűrzavaros köd eloszoltával, amely távolléted folyamán a többi 
gyászos csapás közepette megfosztott bennünket a királyi fényesség látásától, mihamarabb elérkezzék az az 
idő, amikor végre ismét szemlélői lehetünk a fényességnek s királyunknak egyaránt. A zűrzavarok forgataga 
és az események számtalan buktatója közepette bizony túl igyekeztünk már lenni azon a várakozással teli 
aggodalmunkon, amelynek célja inkább az volt, hogy épségben láthassuk személyedet, semmint hogy hallgas
suk; mert lelkünket legtöbb keserűséggel az töltötte el, hogy rólad, aki királyi származásod s címed jogán feje
delmünk vagy, azt kellett tapasztalnunk, hogy először megfosztottak hazádtól, azután idegen akarat megszabta 
előírások és korlátok között kellett élned idegenként — de talán szabad mondanom: szinte száműzöttként. 
Miután azonban mindenható Urunknak s a mindenséget kormányzó Istennek adománya- és kegyelmeképp 
visszanyerted jogaidat éppúgy, mint önrendelkezésedet, megkívántatik az is, hogy valamennyi híved meglát
hasson téged. Mert igaz ugyan, hogy e téged meglátogató követség elégséges talán arra, hogy tolmácsolja a 
közösség óhajait és szándékait, arra azonban képtelen, hogy minden egyes alattvalód szemét magával hozván, 
megmutasson téged őnekik 1 Országod híveinek tehát , egyenként és összességükben egyaránt, az az óhajuk 
és az a kívánságuk — melyeknek meghallgatására felkérni felségedet, küldetésünk célja —, hogy mihelyt 
lehetővé válik (s hő vágyunk, hogy ez mielőbb bekövetkezzék!), látogasd meg országodat és méltóztassál meg
mutatni magad országlakóid összességének, hogy örökséged ama első s nagyobbik birtokát, amelyet most még 
csak lélekben bírsz, boldogan érinthesd kezeddel is, lábaiddal is. Ismerd meg hazádat, mely előbb te t t téged 
királyává, semmint megismert volna ! Ismerd meg a magad s híveid jogait! És Ismerd meg azok életkörülmé
nyeit s feladatait, akikhez fejedelmi utasításaid szólni fognak, mer t biztos lehetsz abban, hogy ha kiismered 
szokásaikat, akkor elhatározásaidat is könnyebben közlöd majd velük. Mert minden rendű, rangú és vagyoni 
állapotú ember készségesen a színed elé járul és üdvözöl téged, hogy ne maradjon többé ismeretlen a királya 
előtt, s ne tűnjék fel úgy, mintha maga sem törődnék királyával. És olyan érzéssel tekintenek jövendő megér
kezésed elé, hogy bárhová érkezzél is, az a fénynek s az üdvösség reménységének beköszöntését jelenti, külö
nösképp mivel még soha egyetlen királyának vagy fejedelmének a megjelenését nem várta örvendezőbben Ma-
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gyarország, mint a tiédet, és nem mástól reméli nyugalmának biztosítását, és nem retteg a te igádtól, mert nem 
idegen iga az. 

Felséges fejedelem 1 Még sok egyébbel is buzdíthatnánk téged, hogy útra kel] hozzánk; elsősorban s főként 
azzal, hogy széles-nagy országodat, mely távolléted miatt olykor nyugtalanul háborog, csendes, óhajtott s 
nyugalmas békességre vezessed. Békességre, ismétlem, melyben nem lesz csalárdság; mert tudom, hogy a király 
méltósága és hatalma nemcsak azért lett megteremtve, hogy az egyes ember támasza legyen, hanem főként az 
egésznek az üdvössége és — amint a régiek mondották — az igazság élvezete végett. Egy igazán nemeslelkű 
fejedelem mestersége és tudománya éppen az, hogy annál éberebben őrködjék övéinek gyarapodásán, mennél 
nagyobb látszámú embercsoport élén áll. Mert a te feladatoddal együttjáró gond nem közönséges és nem közép
szerű. A magyarok országának, jobban mondva: világának az ügyéről van itt szó, amely a hosszantartó viha
rok sok hányattatásától és gyászáról elaggva, végül is a te tekintélyedbe s erényeidbe vetette üdvének oly 
sokszor megcsúfolt s szinte lábbal tapodott reményét. Nézz körül örökül kapott hazádban, melyet a sorozatos 
zalkatások megtörtek, és a reád való vég nélküli várakozás nemcsak beteggé tett, nemcsak megsebzett, de 
szinte elemésztett. A legkülönbözőbb szerencsétlenségeken és a válságos helyzetek egész során át csak eljö
veteled reményéből merítettünk kitartást: így sikerült megőriznünk magunkat egy szebb.jövendő számára. 
Ezért a továbbiakban elsősorban felségednek kell gondoskodnia a dolgok helyes irányításáról, hogy e súlyos 
megpróbáltatásokat még súlyosabbak ne kövessék! Boldogok, akiknek sorsa immár beteljesedett; mi — ha 
jelen nem leszel s gondviselőként nem segítesz — ismét a végzet játékszerévé válunk. Itt áll az ellenség, fegy
verrel s háborúval fenyeget. Most ugyan a harcokban némi szünet állt be, de meg nem szűntek azok: a barbár 
törökökkel örökké tart a mi háborúnk, örök természetükből adódik, hogy minden nap változatlanul fönntart
ják ellenségeskedésük okát. A velük való béke sohasem jelenthet biztonságos állapotot, mert ők vallásod és 
hazád ellen egyaránt ellenséges érzülettel viseltetnek. Évről évre, szinte megszakítás nélkül fegyverben állnak 
ellenünk, s ha most valamiféle szünetet tartanak is — ez még nem béke 1 A másik oldalon pedig olyanok 
szórják ránk (békesség ürügyén 1) naponta a gyalázatot, akik itt lakoznak híveid házai és falai szomszédsá
gában. Jönnöd kell hát s odahatnod, hogy el ne harapóddzék a jövőben az ilyesmi! Márpedig annál könnyeb
ben odahathasz, ha most meghajolsz alattvalóid kívánsága előtt — hiszen az ő ügyük forog kockán —, és 
szeretettel töltöd el lelkedet azok iránt, akik uralni fognak. Mert mint őseink mondták: csakis szeretet vált ki 
az alattvalókból hűséget, és azok uralma a legbiztosabb, akik önként hódolók élén állnak. Engedj hát híveid 
kívánságának, s jöjj, hogy orvosold a bajainkat s bátorítsd ügyeinket! És megjelenésed elé ne gördíts több 
akadályt, mint amennyit a császár gördített 1 Mi több: gyarapodó életkorod és a gyakorlat majd megtanít, 
hogy valóban az ország születtet királyaként s méltóságod öntudatában őseid követőjeként mutatkozz be, s ne 
tekintsd magadhoz méltatlannak — ha üdvös és szükséges lesz — akár életeden vásárolni meg a dicsőséget. 
Nem jöveteled tesz bennünket híveiddé, felséges fejedelem: itt már híveket találsz I Ha kívánod, mihama
rabb meggyőződhetsz immáron régóta neked tartogatott szolgálatkészségünkről. Ami azután számunkra még 
hátralesz, minden bizonnyal az állhatatos és hűséges szerencse veszi majd a pártfogásába. Saját szemeddel 
győződhetsz meg hűségünkről, az eljövendő események fognak tanáccsal szolgálni néked, az események pedig 
a te segítségedet fogják élvezni. Meríts hát erőt hozzá és mielőbb gondoskodj zsenge nyugalmunk kezdeti 
táplálásáról, örvendeztesd már meg arcod látásával tekintetünket, könnyítsd meg jelenléteddel feladataink 
teljesítését, és atyádra emlékezve még gazdagabb örökséget igyekezz utódaidra hagyni, noha mindkét felséges 
ősöd hatalmas örökséget hagyott terád is. Ne kelljen immár felséged részéről attól tartanunk, hogy távol
létét csupán helyileg változtatta meg, de a veszélyt nem vette le rólunk 1 Ellenkezőleg: miután visszaadtak 
hazádnak, önmagáddal együtt hazádat is add vissza régi önmagának 1 

Ez volt, amit el kellett mondanom felségednek. A többi mondanivalót ékesebben kifejtik majd ezek az 
urak; felségedtől csak a hely, az időpont és tanácsosai kijelölését kérjük, hogy megfelelő megegyezésre juthas
sunk velük a megtárgyalásra váró ügyekben. 

(M f 65v P f 107v) Oratio ad dominum Ladislaum regem in secunda visitatione generali 
(feliciter incipit add. P) 

Diuturni desiderii fructum effectumque vendicare cupientes (capientesP^serenissime prin-
ceps et domine, redivivos animos (P f 108r) vultusque reduces, qui iam olim tuo obsequio de-
dicati sunt, contulimus ad te nullius rei magis avidos, quam ut tuo honori tuoque beneplacito 
in omnibus deferatur; et qui non aliene voluntatis ministri apud te futuri sunt, sed testes nostre, 
quippe in quorum corde ac voto simul id precipuum ac singulare versatum est, ut in hoc laborum 
studio — quo hactenus te habendi, vei potius rahabendi gratia cucurrimus — tu nobis venires 
in bravium, tu oculos exspectatione fatiscentes reficeres, tu denique et finem curis anxiis 
et initium fidelibus studiis aperires. Cum enim omnium rerum ac fortunarum nostrarum patro-
cinium in te ac (ut P) sedes quedam collata (collocata P) sit, penes te etiam presidia omnia, 
huiusce ludificantis temporis sevitie congrua, recte consistant: dignum fuit dignumque semper 
futurum est, ut tibi sicuti ex debito (debiti P) subditi, ita et ex voluntate fideles reddamur, 
magna (magnaque recte P) tuorum progenitorum et excelsa in nos merita paribus ornamentis 
officii (M f 66r) decorare studeamus. 

Superiori legatione oratorum nostrorum25 prima debiti nostri exordia letabundi absolvimus, 
quibus credulus magis magisque certior fieres de reliquis officiis — presertim que tunc prorogata 
restabant — exhibendis. Nunc autem et hii, qui miserant et qui missi fuerant, delegantes et 
delegati assumus pariter: presentia fere omnes, absentia pauci, voluntate nemine dempto. 
Venimus ad te principem, regem, dominum nostrum, venimus inquam vocati, sed haud facile 
(P f 108v) discernere possum, si tua vocatio, an affectio nostra in id opportunius cooperata sit; 

26 Ebből s a beszéd egyéb kitételeiből arra következtetek, hogy vagy az első, vagy e második követség szó
noka nem Vitéz volt — noha mind a két beszéd kétségtelenül az ő fogalmazványa. 
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quamquam hoc asserere non formidem, quod in re ipsa auctoritas quidem tua potentior fuit, 
nostra tarnen affectio obedientior. Verum quocumque pacto id processerit, satis erit et me (satis 
. . . me reduplicat P) nunc dicere et te intelligere: nos venisse tarn libenter quam ultro, paratos-
que esse non vicaria facie, sed propria parere mandato ac beneplacito maiestatis tue. Neque de 
cetero nomenculatores solum fidelitatis, sed exhibitores reputari volumus. Ut autem apertius 
cognoscas, serenissime princeps, causam tarn promptissimi adventus ad te atque concursus 
nostri, paucis nunc pauca quedam expediam, plura et maiora hiis dominis maioribus tandem 
(expediam . . . tandem om. P) explicanda relinquens. Et in primis ut confirmemus, ac deinde 
ut iteremus (M f 66v) vultibus et actibus propriis, que nuper per oratores nostros vice et nomine 
omnium apud maiestatem tuam gesta fuere. Qui quidem — ut brevibus absolvam — specialiter 
ad hoc pro debito nostro missi fuerant, ut primum bonam et sanam valitudinem serenitatis 
tue videant, aspiciant ac demum referant, utque eidem sanitati tue ac pariter felici desiderate-
que restitutioni ad patrias sedes tunc primum habite congratulentur; secundo ut per eorum 
medium obedientia regni illius, dudum maiestati tue destinata, patefieret (patifieret P); ac 
tertio ut invitareris ad possessionem regni euisdem, quod tibi et iure debitum et (P f 109r) 
oblatione nostra paratum erat. Hec itaque eotunc per eos nostri vice peracta sunt, non post 
principia (uti credimus) debiti temporis. Nos exnunc identidem iteramus. In primis sospitem 
ac incolumem vitam et statum serenitatis tue leti aspicimus, delectamur sanitate tua, visione 
reficimur. Obedientiam vero, sicuti iam dudum obtulimus, ita nunc facie ad faciem common-
stramus. At circa tertium, indulto maiestatis tue, paulo longioribus verbis immorabimur, in 
quibus nos vocatos iam vocantes (vocantas P) fieri equo animo velim patiaris. Nuper, indite 
princeps, (uti supra tetigimus) oratorum nostrorum voce, omnium vero nostrum (nostro P) 
voto ad regnum illud tuum et eius (M f 67r) possessionem regalem invitatus es; quod quidem 
nobis — cum ob tui desiderium, tum ob necessitatem communem — dissimulandum non erat, 
sed pre (pie P) nobis ferendum, potissime quia cognoscendi prius tibi fideles (fideles om. P) 
tui erant, et postea adipiscendi. Itaque eotunc (eos tunc P) ad te vocandum misimus, nunc 
vero ipsi venimus, non modo ut te iliac vocemus, sed omnino advocemus, quatenus regnum 
simul splendoremque regni possideas, utque ne solum votis, verum potius humeris Hungarie 
reportatus videaris. Subdurum forte tibi aliis negotiis implicito id persuasum iri poterit, sed 
tarnen tempori ac statui tuo consules, si mentem, si propositum et animum tuum ad eorum, 
qui te diligunt, sensum ac voluntatem commutaveris. Iam pridem vota nostra et adventus tui 
desideria significatione (P f 109v) quadam audisti, nunc eadem coram accipe. Nullus certe 
sermo par erit, ut ea ita exprimamus, sicuti gerimus. Ob quod rebus quoque nostris magis 
consentaneum videbitur, si maiestas tua animo potius ea ipsa, quam aure percipiet. Quibus 
perceptis considera, quid apud te agamus, et quidem ut ad regnum tuum Hungarie tarn iure 
debitum, quam de facto tibi paratum accedas. Regnum inquarn (inquam om. P) illud, in quo 
divino munere in lucem editus es et in quo nobis natus (M f 67v) nobisque datus ac per hoc 
(ut pace aliorum tuorum subditorum dixerim) nobis in primis obligatus exstitis. 

Habes rationes plurimas, que te in id attrahere potentes erunt, et precipue ut flagrantia tue 
visionis desiderio tuorum fidelium corda confoveri tua presentia, ac exhilarari se sentiant, 
utque te fortius diligant, cum suam dilectionem a te expeti conspexerint. Que quidem tunc 
(nunc P) maximé expetita videbitur, si eorum benivolentiam tu possidere volueris, tuam vero 
vicissim ab eis possideri protinus (possidere pronus P) consenties. Habes ex nostri parte con-
sensum in te conformem et pene conflatum ad obsequia tua; habes denique equalitatem inter 
nos prope fraternam ex omni ordine, in tua obedientia concordem. Utere igitur ea, immo 
fruere potius ad tuam gloriam nostramque salutem, ac simul effice (efficie P) tarn causas, 
quam preces rogantium apud te gratas fore! 

Habemus autem et nos econtra, quid iam in tua indole stupido quodam et leto iudicio ad-
miremur: felicitatem, fortunam (P f HOr) clarissimeque etatis ac maiestatis pariter quotidiana 
crementa; exspectamus deinceps, quid in te laudemus. Unde si voles sine exceptione laudari, 
tolle moras, semper nocuit differre paratis; sciturus, quod in summis tuis tarn modernis, quam 
futuris laudibus unam hanc omnes excipiunt: veniendi tarditatem, atque turn demum recte 
sibi per te salutem (M f 68 r) ferri putabunt, si earn nullis ornamentis spoliatam (spolitam P) 
contuleris, cuius profecto nulla alia feraciora ornamenta crediderim, quam facilitatem, promp-
titudinem et celeritatem veniendi ac sumendi (succurrendi recte P). Per hec enim in toto illo 
regno longe lateque significabitur tibi omnium, quibus prees, salutem, liberos, famam ac for-
tunas esse carissimas. Latent adhuc forte nonnulli fines (affines recte P) iurgiorum ac voluntarii 
seditionum comites, discordes focos et lóca pacis dividua consectantes. Quamobrem agendum 
tibi erit, ut regnum illud adversus talium insolentias (consolentias P) non casu, sed auctoritate 
tua servatum videatur. Providendumque restat, ut ilia res publica optimatum consiliis ad-
ministretur, cessent iniurie, cedes sint (sunt P) represse, iurgia depulsa, remota quoque 
sit et a fama et a fortunis nostris ilia pessima humani sanguinis ministra dissensio. Solve Ju
stitium ob bella indictum; educ de latibulis leges, diu iam inter arma silentes! Pateant aures 

221 



excellentie tue vocibus precibusque ac querelis subditorum; nullius inopia, nullius solitudo 
(solicitudo rede P) a tuo sit tribunali exclusa! Toto denique regno effice, ut nihil deinceps sit 
acerbumvel crudele, sed omnia plena iustitie, clementie, mansuetudinis, humanitatis! Egredere 
igitur in aspectum magis publicum et in lucem tui natalis soli; perfer gradum ob has et similes 
egregias causas, per quas tibi et dignitas locupletior et potestas auctior (auctior potestas P) 
(M f 68v) futura est. Cumque in hiis rebus — ut verbis magni (illius add. P) oratoris nostri 
utar — cum summo (suo P) imperio et potestate versaberis, in quibus tuam auctoritatem 
saluti nostre consecratam arbitramur: in omnibus, que statues, que decernes, que ages, quid 
tantis hominum opinionibus, tantis de te iudiciis, tantis honoribus debeas, cogitabis, Id 
autem erit huiusmodi, ut consulas omnibus (debeas . . . omnibus om. P), medeare (mediare 
P) incommodis, omnium utilitati provideas, ut hie ipse animus, qui ad ingressum tuum re-
servatus est, idem ad salutem Hungarie prorogatus videatur. Quod quidem erit preclarum 
magis, quam difficile, quandoquidem non in laboré multo positum est, sed in quadam animi 
inductione ac voluntate.26 Ubi vero sine laboré non posset res procedere, equo animo patieris 
cum aliqua parte (cum aliqua te P) laborum tuorum pacem ac quietem et tibi et nobis re-
dimere. Preterea cum regnum illud, vel potius orbis Hungarie magne dignitatis sit, celebritate 
refertissimum, magnitudine amplissimum, condicione vero et situ ita resonans, ut ad oceanum 
usque significationes de eo vocesque referantur: enitendum atque elaborandum, ut non modo 
(P f 11 lr) hiis rebus ac remediis, que supra tetigimus, dignus fuisse, sed etiam omnia tuis arti-
bus superasse videare. Et quoniam in eis similibus dirigendis pars tuorum parentum nemini 
cessit, fac, ut tua ceteros vincat. Vinces autem, si — iuxta prefati oratoris ac (M f 69r) philo-
sophi sententiam — hiis artibus erga tuos fideles usus fueris, beneficio videlicet ac spe et animi 
grati adiunctione.27 Nam in primis opus erit, ut qui tibi ad obsequia obligati sunt, hiis tu 
vicissim obligari te ad beneficia commonstres. Qui vero spe tenentur, horum fiducie ita re-
spondebis, ut omnibus tibi obsequi enitentibus propositum ac paratum auxilium tuum esse 
videatur, denique ut spectatorem te suorum officiorum esse intelligant diligentem, utque 
videre (videri P) te plane atque animadvertere, quantum ab unoquoque proficiscatur, ap-
pareat. Quorum omnium operas adiunctione animi grati maximé accendes (accedes P), si 
tandem dignum duxeris singulorum obsequiis accommodare favores et gratias, ad eas ipsas 
rationes, propter quas quisque studiosus esse videbitur. Hec autem ita maiestati tue curanda 
sunt, ut et singuli (insinguli P) intelligant te videre, quid a quoque exspectes, sentire, quid 
accipias, meminisse, quid (quod M et P) acceperis. Nemo erit, mihi crede, in quo modo aliquid 
momenti sit, qui tempus sibi oblatum fidelitatis tibi ostendende pretermittat, presertim (P f 
lllv) cum omnium nostrum exspectatio id precipue requirat, ut videri possit. Noti enim tibi, 
quam ignoti satius serviendum putamus. Quare exsurge et sequere vota (vota om. P) nostra 
commodaque tua, atque ut (ut om. P) in eo terminetur oratio (N f 69v) mea, unde profecta est: 
omnibus nostris desideriis et Iaboribus, quibus hactenus te querendi causa perusi sumus, tu 
solus venias in premium, tu donum, tu ipse dator (datur P) futurus, cuius — ut olim Cicero 
aiebat ad Cesarem — nee fortuna habet maius, quam ut possit, nee natura melius, quam ut 
velit servare quam plurimos,28 et sine quo nulla unquam nostris queretur gloria rebus. Finis, 
Deo gratias. (Finis . . . gratias om. P) 

Wienne, XIII. Decembris, anno Domini M-o CCCC-o LII-o. 

Magyarul: 

Hosszan tartó várakozásunk termését jöttünk betakarítani, felséges fejedelem-urunk, elhozván hozzád 
újjászületett lelkünket s életre kapott tekintetünket, mely semmi másra nem érez oly nagy vágyat, mint hogy 
minden tekintetben neved fényét és tetszésedet szolgálja; de nem idegen akarat kiszolgálójaként, hanem a 
magunk szándékainak tanújaként, kiknek legfőbb szívünk-vágya az volt, hogy fáradozásaink — melyeket ez 
ideig megszerzésed, jobban mondva visszaszerzésed érdekében viseltünk — téged nyerjenek el jutalmul, a 
várakozásban elpilledt szemünket te üdítsed föl, és te vess véget aggasztó gondjainknak, nyissad meg forrását 
h ü szolgálatainknak. Mert minden dolgunk és vagyonunk oltalmát — mint valami szilárd épületet — reád 
építet tük, s méltán benned van minden védelmünk, mely szembeszállhat csúfolódó korunk ádázságaival; 
méltán történt tehát s ezután is mindenkor méltán úgy lesz, hogy amiként kötelességszerűen alattvalóid va
gyunk, úgy önként híveiddé váljunk, és azon igyekezzünk, hogy őseidnek irántunk megszerzett kiváló érde
meit megfelelő viszontszolgálatokkal ékesítsük. 

Küldötteink előző követjárása során boldogan róttuk le kötelezettségeink előlegét, hogy a hitet és a bizal
m a t öregbítsük benned hátralékos szolgálataink tekintetében, főleg amelyekre akkor haladékot kértünk. 
Most azonban azok is, akik küldtek, azok is, akiket küldtek: képviselendők és képviselők egyaránt itt vagyunk, 
jelenlévőként csaknem valamennyien, távollévőként csak kevesen — ám lélekben kivétel nélkül mindnyájan 
i t t vagyunk! Eljöttünk hozzád: fejedelmünkhöz, királyunkhoz, urunkhoz; eljöttünk, ismétlem, hívószódra, 
ám el nem dönthetem, vajon hívásod hajtott-e erősebben vagy a mi ragaszkodásunk; mindenesetre bízvást 
állíthatom, hogy tekintélyedben erősebb volt ugyan a hatalom szava, ragaszkodásunkban azonban nagyobb 
volt az engedelmesség ereje. De bárhogyan történt is, elég lesz, ha én kijelentem, te pedig elfogadod: mi oly 

!S Vö. CICERO: Epistularum ad Quintum fratrem liber I., ep. 1,31—32. 
17 Ez az idézet valójában CICEROnak QUINTUS nevő fivérére utal: De petitioné consulatus 21. 
!S Vö. CICERO: Pro Q. Ligario oratio 38. 
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szívesen jöttünk, mintha önként te t tük volna; felséged akaratát és parancsait sem kényszeredett, hanem szívből 
fakadó engedelmességgel teljesítjük, és a továbbiakban is azt szeretnők, ha nem csupán szavaink, de tetteink 
is hűségünkről tanúskodhatnának. 

Hogy azonban világosabban megértsd, felséges fejedelem, készséges jövetelünk és egybegyülekezésünk 
célját most néhány szóban tömören elmondom; a többi nagyobb jelentőségű kérdés kifejtését az ittlévő 
tekintélyesebb urakra hagyván. Eljöttünk először is, hogy tulajdon személyünkben megerősítsük s megismétel
jük azt, amit a minap valamennyiünk helyett s nevében a mi szónokaink felséged előtt végeztek. Ők — hogy 
összegezzem néhány szóban — különösképpen azért jöttek a mi kötelezettségünket lerovandók, hogy lássák 
felségedet erőben, egészségben, hogy erről jelentést tegyenek, és hogy örömüket fejezzék ki mind jó egészségi 
állapotod, mind szerencsés és várva-várt visszatérésed miat t az atyai székhelyre; másodszor azért, hogy közve
títsék ez ország hódofatnyilvánítását, mellyel már oly régen adósa felségednek; harmadszor azért, hogy fel
szólítson ezen ország birtokbavételére, amelyet a jog néked jelölt ki, mi pedig készséggel felajánlottunk. 
Ezekről szóltak tehát annak idején ők a mi nevünkben, úgy hisszük, nem sokkal a kellő idő kezdete után. 
Ezt ismételjük meg mi most. 

Először is felséged életét és körülményeit örömmel látjuk épnek és sértetlennek, boldogsággal tölt el egész
sége, erőt ád a látása. Ami korábbi hűségnyilatkozatunkat illeti, azt most szemtől szembe megismételjük. A 
harmadik pontnál azonban, felséged engedelmével, kissé hosszabban fogunk elidőzni — de jó lenne, ha türe
lemmel vennéd, hogy meghívottakból immáron meghívókká váljunk I 

Felséges fejedelem I Föntebb érintettük, hogy a minap küldötteink szaván át valamennyiünk kívánsága 
szólott hozzád, amikor meghívattál országodba s annak királyi birtokába. Nem lehetett ezt visszafojtanunk, 
már csak irántad táplált vágyunk s közös szorongatottságunk miat t is, hanem nyíltan kellett hirdetnünk, 
főként azért, mivel előbb meg kellett ismerned a híveidet, eljutnod őhozzájuk csak azután lehetett. Akkor tehát 
meghívásodra követeinket küldtük el, most pedig magunk jöt tünk, nemcsak hogy oda meghívjunk, hanem 
egyáltalában hogy fölszólítsunk: vedd birtokba országodat s országiásod dicső fényét, hogy ne csupán kí
vánságainkra, hanem valósággal a vállainkra támaszkodva vitessél vissza Magyarországra. Talán ugyancsak 
kemény vállalkozás lesz egyéb feladataid közepette erre rábeszélnünk, mégis az idők követelménye s a magad 
helyzete szempontjából tanácsos lesz egész gondolkodás- és érzésvilágodat azok szemlélete és céljai szerint 
alakítani, akik szeretnek téged. Hallomásból már korábban is tudomást szereztél szándékainkról és eljöttödre 
vonatkozó kívánságainkról; most mindezt személyesen adjuk át . Persze nincs az az ékes beszéd, mely kifejez
hetné a mi érzéseinket. Ezért a mi érdekeinknek is az felelne meg a legjobban, ha felséged nem annyira a fülén, 
mint inkább a szívén át engedné magához őket — s ha magadba fogadtad, fontold meg akkor, mi is a szándé
kunk: hogy eljöjj Magyarországra, melyet néked rendelt a jog, s a valóságban is vár reád! Abba az országba, 
amelyikben Isten adományaképp evilágra születtél, és amelyiknek szülötteként nékünk adattál , hogy ilyen
formán (többi alattvalóid engedelmével mondom!) elsősorban irántunk légy elkötelezve. Igen sok és nyomós 
ok ösztönöz téged e lépésre, de leginkább az, hogy híveidnek látásod vágyától lángoló lelkét jelenléteddel 
kielégítsed, hogy boldognak érezhessék magukat, és hogy még odaadóbban szeressenek, látván, hogy igényled 
a szeretetüket. Ez az igényed pedig akkor válik a legszembetűnőbbé, ha birtokolni akarod jóindulatukat, s ha 
haladéktalanul beleegyezel, hogy téged pedig ők birtokoljanak. — A mi részünkről nemcsak egyhangú, de 
szinte lángoló egyetértéssel nyilvánul meg feléd a hódolat, és csaknem testvéries egyenlőséggel osztozik vala
mennyi rend az irántad való szolgálatkészségben. Élj hát vele; mi több: használd ki a magad dicsőségére s 
a mi üdvösségünkre, egyúttal pedig tedd a magad számára kedvessé a kérelmezők ügyeit s kéréseit egyaránt ! 

Másfelől a te természeted is tartogat számunkra csodálni és örvendezni valót: életerődet, szerencsédet, 
diccsel teljes fiatalságodnak s ugyanakkor felségednek naponkénti gyarapodását; várva-várjuk, hogy még mit 
magasztalhatunk ezután tebenned 1 Ennélfogva ha azt akarod, hogy ne legyen híjával magasztalásod, hagyd a 
késlekedést, mert a halogatás még mindig csak á r to t t a tettrekész embereknek! Tudd meg ugyanis, hogy mind a 
jelenben, mind a jövendőben egy miatt nem lesz teljes a te dicséreted: amiért halogatod eljöttödet; és csak 
akkor nyerjük el majd általad üdvünket, ha egyetlen ékességétől sem fosztod azt meg — márpedig úgy hiszem, 
nincs annak fényesebb ékessége, mint jöveteled és segítségnyújtásod készsége s gyorsasága. Mert ez fog tanús
kodni ebben az országban arról, hogy előtted azok üdve, gyermekei, hírneve és vagyona a legdrágább, akiknek 
elöljárója vagy. Talán még mindig bujkál itt jónéhány perpatvarkodó és lázadásszító egyén, aki a széthúzás 
tüzét éleszti s a békétlenséget keresi. Evégből oda kell majd hatnod, hogy ez az ország ne véletlenszerű, hanem 
a te tekintényedbői adódó védelemben részesüljön az ilyenek fennhéjázásával szemben. Gondoskodni kell 
továbbá arról is, hogy az államvezetésben a legjobbak tanácsai érvényesüljenek, kiküszöbölődjék minden 
törvénytelenség, a gyilkosságokat megfékezzék, a peres viszályok megszűnjenek, és a széthúzás — az emberi 
vérnek ez a leghitványabb kiszolgálója — ne fenyegesse többé senki becsületét meg vagyonát I Oldd fel a 
háborúk okozta törvénytelenség állapotát, vezesd elő rejtekükből a törvényeket, melyeket oly régóta 
hallgatásra ítéltek a fegyverek! Nyisd meg felséges füleidet alattvalóid kérő vagy panaszló szava előtt; ne 
űzd el trónusodtól a szűkölködőt vagy az aggódót I És minden kérlelhetetlenségét, kegyetlenséget szűntess 
meg országszerte: töltsön be minden zugot az igazságosság, kegyesség, szelídség és emberiesség! Lépj tehát a 
nagy nyilvánosság elé, jöjj szülőfölded ege alá; indulj útra a felsorolt s a hozzájuk hasonló jeles okok miat t , 
amelyek méltóságodat fogják majd öregbíteni s hatalmadat gyarapítani. És hogy nagy szónokunk szavaival 
éljek: amidőn majd a teljhatalom birtokában fogod intézni e dolgokat — amelyekben, ítéletünk szerint, a mi 
üdvünk szolgálatára rendeltetik a te hatalmad —, minden döntésedben, minden elhatározásodban s minden 
cselekedetedben azt mérlegeld, hogy mivé! tartozol az emberek rólad alkotott jó véleményének, ítéletének és 
téged illető tiszteletének. Ennek pedig azáltal teszel eleget, ha mindenkiről gondoskodói, ha orvoslód a bajokat, 
ha mindenkinek a javát keresed: hogy az a lelkesedés, melyet bejöveteledre őrizgettünk, immáron kiteljesedjék 
Magyarország üdvösségére. S ez dicső dolog lesz, s nem is nehéz, hiszen nem kell hozzá nagy fáradság, csupán el
szánás meg akaraterő. Ha pedig fáradság nélkül nem lehet megvalósítani a dolgot, akkor nyugodtan viseld el, 
hogy csak fáradozásaid árán vásárolható meg a béke s a nyugalom mind számodra, mind a mi számunkra. 
Ezen felül, minthogy a magyaroknak ez az országa, jobban mondva világa oly nagy méltóságra és hírnévre 
jutott , annyira megnövekedett, hogy visszhangot kelt az állapota s a helyzete, hogy a róla szóló hírek még az 
óceánig is eljutnak: ezért minden erővel azon kell fáradozni, hogy ne csupán a fent említett dolgokra és orvos
lásokra való rátermettséged tűnjék ki, hanem az is, hogy a te tehetséged mindennél többre képes, s minthogy 
hasonló feladatok megoldásában őseid soha nem maradtak le másoktól, te igyekezz a többieket legyőzni. Győz
ni pedig akkor fogsz, ha — az említett szónok és gondolkodó mondása szerint — a következő eszközökkel élsz 
híveiddel kapcsolatban: szívélyességgel, reménykeltéssel és háládatossággal. Mert mindenekelőtt arra van szük
ség, hogy az irántad való szolgálatra kötelezett emberekkel szemben te is kötelezőnek érezd a szíves viszon
zást. A reménykedők elvárásának azzal teszel eleget, ha valamennyi neked szolgálni igyekvő ember megta
pasztalhatja feltétlen segítőkészségedet, s láthatja, hogy az ő szolgálatait gondosan számontartod, és hogy 
nyilvánvalóan látod és méltányolod minden egyes ember tevékenységét. Háládatossággal pedig akkor szítod 
föl legjobban a szolgálatkészségüket, ha kinek-kinek szolgálata szerint méred ki háládat és kegyeidet, mérle
gelvén az okokat, hogy ki miért tanúsít buzgalmat. Minderre pedig úgy kell felségednek ügyelnie, hogy min
denki megérthesse: te előre látod, kitől mit vársz, tudomásul veszed, amit kapsz, és emlékezetben tartod, amit 
kaptál. Hidd el, nem lesz olyan valamire való ember, aki elmulasztaná a hűsége bizonyítására kínálkozó alkal-
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mat, különösen mivel valamennyiünk várakozása éppen arra irányul, hogy az megmutatkozzék. Mert vélemé
nyünk szerint jobban szolgálhatunk néked, ha ismersz, mint ha nem ismersz bennünket. Rajta hát, teljesítsd 
kívánságunkat, mert az válik neked is hasznodra. 

Beszédem pedig végződjék azzal, amivel kezdődött is: reményeinknek és a keresésedbe ölt fáradozásainknak 
te légy egyedüli jutalma, ajándék és leendő ajándékozó egy személyben, akinek — mint egykor Cicero mondta 
Caesarnak — legfőbb szerencséje az, hogy képességei, s legnemesebb természete az, hogy szándékai is a lehető 
legtöbb ember megmentésére irányulnak, és aki nélkül hasztalan várjuk dicsőségünk föltámadását. 

3. 

(M f 69v P f 11 Ív) Oratio in legatione ultima ad dominum Fridericum imperatorem pro 
repetendis corona et hereditate domini regis Ladislai. 

Succedimus in seriem Iaboris, excellentissime cesar, multis mediis explorati, accedimusque 
iam tandem ad summám rerum cum (tum P) petendam, tum verő sub te auctore experiundam, 
utpote quibus expetite pacis desiderium nulla res, quam reddita pax finire potest. Inter que 
cum pari voto vitande, non serende dissensionis causam acturi sumus: offerimus in primis 
animos non aberrantes (vel abhorrentes M addit in margine) a quietis consiliis, ac deinde 
operám tempori et rebus agendis (P f 112r) congruam, optantes magnopere turbatam quodam-
modo rerum faciem nunc ad quietem publicam, veluti a stirpibus renate pacis, reducere; quam 
sane nee petisse ter quaterque (M f 70r) satis est. Iuvat usque morari et conferre gradum, ut 
vel sic (si P) demum superni opificis dementia possemus aliquid ad opportune concordie 
communem afferre fructum. Initia procursusque tractatuum, qui ad hanc rem suffraganet 
videbantur, per multorum manus perque cooperationes quamplurimas hactenus versati sunt; 
principes nonnulli prima in hiis loca susceperant, et primum ordinem exsecuti sunt. Deinde 
consiliarii imperialis celsitudinis tue et item serenissimi principis et (et om. P) domini nostri, 
domini Ladislai Hungarie, Bohemie etc. regis ac ducis Austrie, similiter consiliarii per vices 
hinc inde plurimi, cure sue et diligentie pariter orbem peregerunt. Quibus omnibus superac-
cessit demum illustrissimus princeps hie presens, dominus Albertus, similiter dux Austrie et 
Stirie, utpote qui utrique parti ne benivolentia solum, sed et sanguine debitor est, hie videlicet 
fráter, illic patruus. Is certe rei huic suapte natura grate quantam insuper potuisset gratiam 
adicere parabat. Is, inquam, maxima opera affuit cause huic, declaravitque palam et aperte 
multum, quam ferax sit fructuum hec futura concordia, quamque — versa vice — oborta dis-
cordia multorum sit (P f 112v) malorum et illex et causa, nempe que sola partem herentem sibi 
(minimé add. P) opprimere potens est, nisi opprimatur, utque paucis sollicitudinem eius 
exprimam, nihil pretermisit (preptermissit P) et dicere (M f 70v) et ostendere, quod in re 
ipsa curanda vel aperiri poterat vel cogitari. Sed cum in transigenda causa ista omnis labor et 
omnis industria pene frustra hucusque effluxerit, videreturque mora exinde secuta perplexis 
exspectatione mentibus in deteriora tendere, immo in aleam periculosi certaminis prominere, 
noluit prefatus gloriosissimus dominus noster rex et dux occasionem dare vulneribus; sed ut 
ostendat plus in rerum equitate, quam in armis spei reponi debere, misit nos ad conspectum 
maiestatis tue, superabundantem operám in hoc pacis negotio peracturos, declaraturosque ab 
alterutra parte concedi opportere, quod utrisque bene vertat. Quocirca paucis atque — uti in 
commissis accepi — simplicibus verbis in primis causam et deinde rem iniuncti officii explicabo. 

Causa equidem adventus nostri, serenissime princeps, precipua est, ut cum hactenus in 
hiis tractatibus, quibus pro concordia fraterna elaboratum est, ea solum opera intercesserit, que 
in componendis differentiis per mediatores adhiberi solet — in qua videlicet multa media 
exposita, sed pauca adhuc sopiende (supiende P) dissensionis remedia comportata fuere —, 
opportunum erat atque necessarium, ut novissime ex persona antefati (P f 113r) principis 
et (et om. P) domini nostri apud serenitatem tuam in presentia (principia P) ageretur de sin-
gulari modo et via, per quam efficaciter et laborum omnium et (M f 71r) differentiarum pariter 
alimenta tollerentur, ac simul sanarentur omnia contract! belli vulnera, quibus preter te aptius 
nemo mederi potest. 

Quo respectu referenda est iam pars altera, in qua primum magna quidem fide et nee minori 
fiducia id proponimus maiestati tue, ultro — ut non dubitamus — inclinate, ut ad ea, que nunc 
dicturi sumus, animum iustitie ac pietatis cultorem adhibeas, qui sane cum tibi, utpote rerum 
humanarum principi, in omnes habendus sit, turn maior in propinquos, maximus vero in pát
riám declarandus erit; quo videlicet apertius commonstrabis apud omnium hominum mentes, 
in quibus magne iudiciorum latebre magnique recessus sunt, propria ac legitima dignitatis 
tue iura recte et legaliter pre te ferre. Cum itaque diffiteri non valeat excellentia tua, quod 
manifestum est orbi, quando prefatus serenissimus princeps et dominus noster sanguine tibi 
propinquus sit, principatu vero ac possessione (posseione P) patrie comes, quodque eius here-
ditas altissimis defixa radicibus nunquam ulla legitima vi seu iure labefactari possit aut di-
moveri loco: prima igitur et laudabilis huius tui virtuosi animi declaratio erit, si in primis erga 
eum — quod in omnes exercere teneris — iustitiam colueris (volueris P), que unicuique, quod 
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suum est, (P f 113v) atnministrare iubet. Ad quod sane faciendum etsi generali dignitatis 
(M f 71v) tue debito astrictus sis, speciale tarnen debitum in hoc speciali casu etiam eviden-
tissime subest. Nam cum idem Serenissimus princeps et dominus noster, Ladislaus rex ac dux 
divina primum, et demum tua voluntate solio et sedibus patriis restitutus sit, homagia quoque 
(quoque om. P) fidelitatis ac obedientiam omnem ultro delatam a subditis efficaciter susceperit: 
iustum, equUm atque congruum et dici et videri potest, ut libere regnantem personam suam 
sue hereditatis pariter libertás subsequatur, restitutoque per te fratri (fratre P) iuris eius 
simul restitutio non negetur. Frustra enim eum tarn restitutum, quam liberum regem gloria-
bimur, si altera parte iuris sui claudicet res publica, et si ipsum voce sola fratrem, voluntate 
hostem confiteberis. Quamobrem vice et nomine supradicti principis et domini nostri, domini 
Ladislai regis ac ducis, per hoc officium nobis iniunctum, cum omni mansuetudine et honori-
fica instantia — primo: vigore inscriptionum et obligationum inter Hungarie reges veros et 
dominos Austrie ab olim firmatarum (et observatarum add. P); ac deinde: ex iuris, equitatis 
ac iustitie debito; et item: ex debito specialis inscriptionis et promissionis ac obligationis 
serenitatis tue — repetimus et reposcimus a maiestate tua (repetimus . . . tua om. P) coronam 
dicti domini (nostri add. P) regis, quoad regnum suum Hungarie, utpote ad fideles tue sere
nitatis (P f 114r) manus sub testimonio (M f 72r) litterarum eiusdem datam, preterea metas 
ac universa et singula castra, oppida, villas, possessiones et cuncta bona prefatum dominum 
(nostrum add. P) regem ac ducem (ac ducem om. P) hereditario iure concernentia — quas 
videlicet et que tarn ex regno Hungarie, quam in ducatu Austrie serenitas tua occupata tenet 
magis, quam possidet, et ad que nullo unquam tempore contra inscriptiones pretactas et contra 
iuramenta parentum tuorum in preiudicium ipsius domini nostri regis et ducis celsitudini ac 
domui tue ius quesitum novimus. Quodsi a peregrinis quorumcumque manibus occasio tibi 
ad hec occupanda forte incessit, id sue innocentie non poterit imputari. 

Hec itaque est, serenissime princeps, summa rerum, quam nos iure experiri opportunum 
fuit. Hec, inquam, unica et singularis via ad paciscendum super omnibus differentiis, per quam 
ipsa fraterna concordia exspectata magis, quam sera videbitur. In qua profecto re quamquam 
non egeas consilio, quo vales plurimum, quia tarnen — uti eommuniter aiunt — et summi 
gubernatores in magnis tempestatibus a vectoribus admoneri solent:29 suademus zelo bono, 
quantum in nobis est, ut in hac parte haud minor tibi sit consideratio pacis, quam rerum. 
Cumque non dubitemus te habere duces optime sententie, (M f 72v) hos maiestati tue pruden-
tissime sequendos censemus; non illos, qui forte laborant disicere (dissice P) petitam pacem, 
serere crimina belli, utque arma velit poscatque simul rapiatque iuventus, (P f 114v) ne ex 
hinc alicuius note contagio ad ipsius quoque legális glorie tue sugillationem penetrare cernatur. 
Nam uti veteres dicunt, experientia quoque ipsa indicat: dulce nomen pacis est, res vero ipsa 
cum iocunda, turn salutaris.30 Hanc petimus offerimusque, in qua repellenda (ut cum venia 
loquar) si plus animi habueris, quam iustitie, verendum est, ne evertas terras, quas regere 
expetis, easque petendo perdas, utque tue fiant, velis esse nullás, et quas profecto si contra 
ius conservare voles, non minori forsitan laboré tueberis, quam parasti. Quapropter postremo 
considera, cum quali responso nos remittes, qui adiutores concordie magis, quam discordie 
speculatores fieri optamus. Et quidem nos exspectamus optimum atque tua prudentia tuaque 
iustitia dignum (responsum add. P), utpote cuius (cui P) fama longius, quam vite humane 
spatium est, protendetur, maxima quoque pars eius in memóriám futuram ac posteritatem 
prominebit. Quod si consecuti fuerimus, testabimur ubique, nos tua potius humanitate levatos 
fore, quam fortunarum experta acerbitate violatos etc. (etc. om., Finis add. P) Pronuntiata 
(Pronuntiata om. P) in Novacivitate, XXI. mensis Mártii, anno Domini M CCCC-o LIII-o 
(M-o quadringentesimo LIII-o P). 

Magyarul: 

Újból munkához látunk, felséges császár, olyanhoz, amellyel már sokféle módon kísérletet te t tünk; most 
pedig hozzáfogunk, hogy ne csak a magunk törekvései, de a te közreműködésed jóvoltából is eljussunk legfőbb 
célunkhoz, mert hiszen békére sóvárgó kívánságainkat semmi sem elégítheti ki, csak az elnyert béke. Ami 
eközben közös szándékainkat illeti: követségünk célja a nézeteltérések okának fölszámolása, nem pedig 
szaporítása; ezért elsősorban is fölajánljuk békés szándékú közeledésünket, a körülményeknek s a szóban forgó 
ügynek megfelelő szolgálatkészségünket, eltelve attól a vágytól, hogy a dolgok kusza zűrzavarát általános 
nyugalomra változtassuk, mintegy újra vetvén el a béke magvait. Ezt akár háromszor vagy négyszer sem elég 
megkísérelni. Időzzünk el i t t hosszasabban s mérjük össze erőnket, hogy ilymódon a mennyei Alkotó kegyel
méből végül is megfelelő egyetértésre jutván, mindkét fél gazdagon szüretelhessen. Mind ez ideig előzetes meg
beszélések folytak, amelyek az ügyet hosszasan előkészítették, sokaknak sokféle együttműködése eredménye
képp ; számos fejedelem járt ebben az élen és vállalta az úttörő feladatot. Ezt követően császári felséged tanácso
sai, valamint felséges fejedelmünknek s urunknak, Lászlónak, Magyarország, Csehország stb. királyának, 
Ausztria hercegének a tanácsosai, mindkét részről nagy számban gondos és alapos munkát végeztek. Végül 

2* Vö. CICERO: In M. Antonium or. Phil. VII . 27. 
30 Vö. CICERO: In M. Antonium or. Phil. X I I I . 1. 
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harmadikként társult az előzőkhöz a jelenlevő felséges fejedelem, Albert úr, ugyancsak Ausztriának és Stájer
országnak a hercege — mint aki nem csupán jó szándékai révén áll szoros összeköttetésben a két féllel, de roko
ni kapcsolatainál fogva is: egyikőtöknek fivére, másikotoknak nagybátyja lévén. Ö azután ezt a már ön
magában véve is kedves ügyet — amennyire csak tudta — még kedvesebbé igyekezett tenni; ő, ismétlem, a 
legnagyobb buzgalommal támogat ta ezt a kérdést, és fennen hirdette, milyen gazdag termést ígér a leendő meg
egyezés, míg megfordított esetben a meglevő egyenetlenség mennyi sok bajnak a kiváltó oka; hiszen ha el nem 
hallgattatják, egymagában is képes arra, hogy párthiveit elhallgattassa. Hogy tehát röviden összefoglaljam az 
ő lázas tevékenységét: minden alkalmat megragadott mindannak elmondására vagy feltárására, ami feltár
hatót s elgondolhatót csak találhatot t e baj orvoslására. Miután azonban ennek a kérdésnek a megoldására 
mindeddig minden igyekezet és minden fáradozás szinte teljesen hiábavalónak bizonyult, és úgy tűnt föl, hogy 
az ebből adódó huzavona csak letörheti a várakozással teli kedélyeket, sőt még kenyértörésre is kerülhet a 
dolog — említett dicsőséges király-urunk és hercegünk nem akar t alkalmat szolgáltatni az ellenségeskedésekre, 
hanem annak bizonyítékául, hogy több reménységet kell táplálnunk a méltányos elintézés, semmint a fegy
verek iránt, elküldött bennünket felséged színe elé, hogy minden tőlünk telhetőt tegyünk meg e békekötés 
érdekében, és adjunk kifejezést annak, hogy jó volna mindkét félnek engednie, amiből mind a kettejüknek 
csak előnye származnék. Ennek érdekében tömören s a kapott megbízás szerint egyszerű szavakkal ki fogom 
fejteni először jövetelünk okát, azután pedig a ránk bízott feladat lényegét. 

Felséges fejedelem! Jövetelünk fő oka az, hogy az eddigi tárgyalások során, amelyeken a testvéries békes
ség érdekében fáradoztak, csak annyi erőfeszítés történt , amennyi általában a nézeteltéréseket elsimító köz
vetítőktől telik — vagyis sokféle utat megpróbáltak, de mindez kevés eredményt hozott a viszály enyhítését 
illetően; ennélfogva célszerű és szükséges volt, hogy utoljára említett fejedelem urunk személyes képvisele
tében, valamint felséged személyes jelenléte előtt folyjék tárgyalás arról az egyedüli lehetséges útról-módról, 
amelynek révén hathatósan föl lehet számolni minden gyötrelem és viszály közös gyökerét, ugyanakkor orvosol
hatók a felidézett háború sebei, amelyeket nálad eredményesebben senki sem tudna begyógyítani. 

És itt van helye rátérnem a második részre, amelynek során először is nagy bizalommal s nem kisebb re
ménységgel azt javasoljuk felségednek (aki kétségtelenül magától is hajlik erre), hogy mondanivalónkat hall
gasd meg igazságszerető s kegyes lelkülettel, amilyennek néked, az emberiség fejedelmének mindenki iránt vi
seltetned kell, még inkább rokonaiddal, ám leginkább hazáddal szemben. Ezáltal ugyanis minden emberi 
lelket (pedig mennyi gyanakvás és mennyi hátsó gondolat rejtezik ezekben !) kézzel foghatóan meggyőzöl arról, 
hogy a méltóságoddal járó törvényes jogokra igaz módon és törvény szerint hivatkozol. Minthogy pedig nagy
méltóságod nem tagadhatja azt az egész világ előtt nyilvánvaló tényt, hogy a mi felséges fejedelem-urunk 
vérrokonod, fejedelmi méltóságában pedig, valamint a haza birtoklásában a társad, és hogy mélyen gyökerező 
örökségét soha semmilyen törvény vagy jog erejével kétségbe vonni vagy megmásítani nem lehet: ennélfogva 
dicséretes és erényes lelkületed első bizonyítéka az lesz, ha elsősorban vele szemben gyakorlód a mindenki 
irányában kötelező igazságosságot, amely előírja, hogy mindenkinek adjuk meg azt, ami megilleti. És bár 
méltóságod általában is kötelez ennek megtételére, ebben a különleges esetben egészen nyilvánvalóan még egy 
különleges kötelezettség is terhel téged. Felséges fejedelem-urunk, László király és herceg, Isten, valamint a 
te akaratod révén került vissza trónusára, ősei székébe, alattvalói hűségnyilatkozatát s önkéntes hódolatát ér
vényesen fogadta el — ennélfogva igazságosnak, méltányosnak és helyesnek kell mondanunk és tekintenünk, 
hogy szabadon uralkodó személye ugyancsak szabadon foglalhassa el örökét is, és ha rokonod a te jóvoltodból 
visszatérhetett, ne tagadtassék meg tőle jogainak a helyreállítása sem! Mert hiábavaló minden dicsekvésünk 
az ő visszatérte s szabad királyi állapota miatt , ha államunk jogainak fele részét tekintve mégis csak sánta 
marad, s ha őt szóban ugyan testvérednek nevezed, szándékaidban viszont ellenségként tekinted. Ezért hát 
említett fejedelmünk és urunk, László király és herceg nevében és képviseletében, a reánk ruházott tisztség 
birtokában, békességes és tiszteletteljes kéréssel — ama írásos kötelezvényekre hivatkozva, amelyeket Magyar
ország valóságos királyai s Ausztria urai a régiségben megerősítettek s megtartot tak, továbbá hivatkozva a 
jog, a méltányosság és igazságosság kötelező voltára, végül pedig felséged külön írásos kötelezvényére s Ígéreté
re — visszakívánjuk és visszaköveteljük említett királyunk koronáját, mármint Magyarország koronáját, 
amelyet felséged írott nyugtatvány ellenében vett á t hű megőrzésre; ezen felül a határokat, valamint az összes 
várakat, városokat, falvakat, birtokokat s minden jószágot, amelyek Örökség jogán említett király-urunkat 
illetik meg, amelyeket mind Magyarországon, mind az osztrák hercegség területén nem is birtokol, hanem bito
rol felséged, és amelyekre sem nagyméltóságodnak, sem hazádnak soha nem volt szerzett joga őseidnek köte
lezvényei és esküje, valamint urunk és királyunk jogkárosodása ellenében. Mert ha néhány jöt tment esetleg 
alkalmat szolgáltatott is néked ezeknek elfoglalására, emiatt az ő ártatlanságát nem szabad felelőssé tenni 1 

Ez hát dolgaink foglalata, felséges fejedelem, amelyet jog útján kellett megkísérelnünk elintézni. Ez, 
ismétlem, minden nézeteltérés elsimításának egyetlen és egyedüli útja, mely meghozza végre a remélt, de talán 
nem késői testvérbékét. Ezen a területen nem szorulsz ugyan bölcs tanácsra, hisz ezzel te rendelkezel a leg
bőségesebben — minthogy azonban, a közmondás szerint, nagy viharban a kapitány is hallgat az utasokra: 
ezért a tőlünk telhető legnagyobb odaadással arra buzdítunk, hogy e téren is a legkedvesebbre tartsad a béke 
ügyét. Minthogy pedig nem kételkedünk abban, hogy rendelkezel jószándékú tanácsokkal, úgy véljük, őket 
kell követnie méltóságodnak, nem pedig azokat, akik a keresett békesség megbontásán, a háborús viszály 
szításán fáradoznak: azon, hogy az ifjak fegyverért kiáltsanak s fegyvert ragadjanak — hogy ennek okáért ne 
tapadjon szégyenfolt a te dicsőségedhez 1 Mert, ahogyan a régiek mondták s a tapasztalás is megerősíti: édes a 
béke emlegetése, ám megvalósulása örvendetes is, ugyanakkor üdvösséges is. Ezt a békét kérjük, ezt ajánljuk 
mi fel; ha veszed magadnak a bátorságot s az igaztalanságot (bocsáss meg szavaimért!), és ezt visszautasítod: 
félő, hogy pusztulást hozol azokra a földekre, amelyeken uralkodni akarsz, és éppen ezzel a törekvéseddel 
teszed tönkre őket, úgyhogy a magadét teszed semmivé, miközben azokat, amelyeket jog ellenére akarsz meg
őrizni, nyilvánvalóan nagyobb vesződséggel védelmezed majd, mint amekkorával megszerezted őket. Ezért 
hát gondold meg még egyszer, milyen válasszal bocsájtasz el bennünket, kik jobban szeretnénk a béke növelői, 
mintsem a viszály szemlélői lenni 1 Mi a lehető legkedvezőbb, a bölcsességedhez és igazságérzetedhez legméltóbb 
választ várjuk, amelynek híre túlnő az emberi élet határán, s nagy részében a jövő nemzedék emlékezetében 
fog majd élni. Ha elérjük ezt, hirdetni fogjuk mindenütt , hogy a te jóságod emelt föl bennünket, s nem keserű 
sorscsapások alat t görnyedünk. 

Eddig a beszédek. — Ügy hiszem, nem kell különösebben bizonygatnom, hogy korai reto
rikánk s publicisztikai irodalmunk értékes darabjait ismerhettük meg bennük. 

Aki pedig ismeri az antikvitás ilynemű alkotásait, az érdekes megfigyeléseket tehet arra 
vonatkozólag, hogy Vitéz János miként aknázta ki ezeket — amelyek egyébként könyvtárá
nak is becses darabjai voltak31. 

81 Vö. HOFFMANN Edit: Régi magyar bibliofilek. Bp. 1929. 69. 


