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Petneházi Gábor

Az 1577-ben Visztulába fulladt Báthory unokaöcs (?)  
gyászverse és Báthory Zsigmond levele Jan Zamoyskinak  

1593-ból: két kiadatlan dokumentum1

Mindazok, akik a Báthory-korszak tanulmányozásába fognak, hamar kénytelenek 
szembesülni azzal a nem könnyen leküzdhető akadállyal, amit a téma sajátos forrás-
adottságai képeznek. Báthory István tízéves lengyel királysága alatt és azt követően is 
igen tekintélyes iratanyag keletkezett és maradt fenn, ám ennek jelentős része máig kö-
zöletlen, és a kiadott iratok is szétszórtan, a 19–20. század folyamán különböző szer-
kesztésekben megjelent dokumentumgyűjteményekben férhetők hozzá. A  korszak 
kulcsszereplőinek, így pl. magának a királynak vagy a lengyel főkancellárnak, Jan Za-
moyskinak (1542–1605) a levelezése sincs teljesen kiadva, igaz, e tarthatatlan helyzet 
orvoslására már a huszadik század közepén kísérletet tettek olyan kiváló történészek, 
mint Veress Endre vagy Kazimierz Lepszy.2 Az általuk összegyűjtött iratok egy jelentős 
része azonban végül nem került publikálásra, így ezek máig e tudósok kéziratos hagya-
tékában tanulmányozhatók. Veressé Budapesten az MTA KIK kézirattárában, Lepszyé 
pedig Krakkóban, a Polska Akademia Umiejętności gyűjteményében.3 Aki viszont az 
eredeti iratokra kíváncsi, annak még most, a 21. század elején is Krakkóba, Kolozsvárra, 
vagy Varsóba (hogy csak a legnagyobb „lelőhelyeket” említsük) kell elzarándokolnia, 
ami egyáltalán nem hálátlan, de idő- és költségigényes feladat. 

2012-ben és 2015-ben a MÖB lengyel–magyar kormányközi ösztöndíjának kö-
szönhetően két-két hónapot kutathattam Varsóban és Krakkóban, alapvetően Kovacsó-
czy Farkas (1540–1594) erdélyi kancellár lappangó levelei, valamint a 16. századi erdé-
lyi és lengyel politikai elit kapcsolattörténetéhez felhasználható adatok után nyomozva. 
Számos olyan irat fordult meg a kezemben, amelyek eredeti célkitűzésemhez szorosan 
nem illeszkedtek, ám jelentőségük vitán felüli volt, így átiratot készítettem róluk.  

1  A tanulmány létrejöttét a Magyar Ösztöndíj Bizottság magyar–lengyel kormányközi ösztöndíja (Varsó, 
2012; Krakkó, 2015), valamint a Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies (Innsbruck, 2017) 
ösztöndíja tette lehetővé.

2  Báthory István egyáltalán nem teljes levelezése Veress kiadásában: Veress, 1944. Lepszy az Archiwum 
Jana Zamoyskiego utolsó, negyedik kötetének szerkesztője volt, vö. Lepszy, 1948. A kancellár 1588 utá-
ni levelezésének kiadása máig hiányzik. 

3  Lepszy krakkói hagyatéka számos fotómásolatot és átiratot tartalmaz, de nem olyan rendezett, mint Ve-
ressé Budapesten. Az MTA KIK Kézirattárában található irategyüttesben kronologikus rendben összeál-
lított, komplett kötet-anyagok találhatók, mint pl. a Báthory András okmánytár (Ms 419 I–III), Báthory 
István erdélyi és lengyelországi kancelláriája (Ms 420 I–III), Báthory Zsigmond levelezése 1583–1613 (Ms 
423), vagy az itt később még idézett Zamoyski János kancellár levelezése magyarokkal és magyarokról 
1576–1605 (Ms 433).
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Az alábbiakban közölt két dokumentum publikálását (az első eredetijét a krakkói Bib-
lioteka Jagiellońska kézirattára, a másodikét a varsói állami levéltár Archiwum Zamoy-
skich fondja őrzi) két okból is fontosnak tartottam: egyrészt a jelenleg kiadott és hozzá-
férhető források, valamint az újabb szakirodalom eredményei alapján jól feltárható a 
hátterük, közlésükkel tehát a kirakós egy fontos és eddig ismeretlen szelete válik látha-
tóvá; másodsorban viszont arra is rámutatnak, hogy az összkép, avagy a nagy kirakós 
milyen terjedelmes és sokszor alapvető fontosságú részletei maradnak továbbra is ho-
mályban. Tennivaló tehát van még bőven, a kiadatlan források közléséhez a legalkalma-
sabb kiindulópont a Zamoyski-levelezés kiadásának a befejezése lenne, annál is inkább, 
hiszen a gyűjtőmunka oroszlánrészét Lepszy és Veress már elvégezték. Ezt követhetné 
Báthory István leveleinek az eddigieknél alaposabb kiadása, amelynek előkészítését Ve-
ress Endre szintén elkezdte.4 Mindez – egyáltalán nem lekicsinyelve a kutatás eddigi 
eredményeit, sőt azokat elismerve – a korszak történetének máig hiányzó, átfogó fel-
dolgozása szempontjából is kulcsfontosságú lenne.5

Az első közölt irat Stanisław Mareniusz professzor Báthory István király Boldizsár 
nevű unokaöccse halálára írt gyászverse, aki 1577. május 19-én fulladt a Visztulába 
Krakkóban, ahol (mint a vers szövegéből is kiderül) tanulmányait töltötte. A  vers 
szerzője, Stanislaw Mareniusz vagy latinos nevén Marennius (1532–1580) 1558-tól 
többek közt Stanisław Reszkával (Báthory András 1583-as római útjának szervező-
titkára és mindenese), illetve a kolozsvári jezsuita iskola tudós rektoraként 1579 és 
1584 között Erdélyben is tevékenykedő Jakub Wujekkel együtt tanult a krakkói egye-
temen, ahol 1576-tól a teológiai kar dékánja lett. Igazi erazmista, háromnyelvű tudós 
filológus volt, életműve ugyanakkor jórészt kéziratban maradt. A krakkói Biblioteka 
Jagiellońskában található, 3206. számú kódexben görög és héber prédikációk, vala-
mint (szintén görögül) Nikodémosz apokrif evangéliumának verses átültetése után, a 
154v–440r lapok között lelhető fel az a latin nyelvű Carmina-gyűjtemény, amelynek 
már a címadása is megemlékezik a Báthory István unokaöccse halálára írt gyászének-
ről. A költemény hatos jambusban íródott, nyolc négysoros versszakból áll. 

Horn Ildikó szerint az ifjú Boldizsár Báthory Kristóf (a király bátyja, 1576-tól 
1581-ben bekövetkezett haláláig erdélyi vajda) Izabella királyné egyik lengyel udvar-
hölgyével kötött első házasságából származhatott (ily módon tehát a későbbi fejede-
lem, Báthory Zsigmond és nővére, Grizeldisz féltestvére lett volna),6 ennek azonban 
ellentmond Vincent Laureo pápai nuncius tudósítása, ami szerint a halála idején 22 
éves fiatalember (Laureo szerint katolikus és a király szerfelett kedvelte) Báthory 

4  MTA KIK Ms 421: Báthory István kiadatlan levelei (1575–1587) – Pótlékok a Báthory-levelezéshez.
5  Itt elsősorban Horn Ildikó és Kruppa Tamás monográfiáit és számos kiváló tanulmányát kell megemlíte-

ni, vö. Horn, 2002; 2009; 2012; Kruppa, 2014; 2015, illetve Brzezinsky, 2014; Gebei, 2007.
6  Horn, 2002, 23. Báthory Kristóf lengyel feleségének neve Danicska Katalin volt, vö. Horn, 2012, 119. 

Bocskai Erzsébettel kötött házasságából öt gyermeke született, Zsigmond és Krisztina/Grizeldisz mellett 
három fiú, akik azonban még gyermekkorukban elhunytak. Áldássy Antal a Báthoryak genealógiájával 
foglalkozó cikkében közölt családfán szintén feltüntet egy Boldizsárt, Báthory Kristóf 1577. május 19-én 
elhunyt fiaként, de nem ejt szót az első lengyel feleségről. Áldássy, 1935, 9, 13.
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egyik nővérének volt a fia.7 Báthory Istvánnak a jelenleg publikus adatok alapján há-
rom nőtestvére volt: Zsófia, Anna és Erzsébet. Az első Csáky Demeter felesége, a má-
sodik előbb Bélteki Drágfy Gáspáré, majd Homonnai Drugeth Antalé, végül pedig 
ecsedi Báthory Györgyé, a harmadik pedig Pekry Lajos, majd a gyulai kapitányként 
1566-ban a törökök által kivégzett Kerecsényi László hitvese volt.8 

Az elhunyt apjának személyét a krakkói egyetemi anyakönyv ugyanakkor egyér-
telműen azonosítja, itt ugyanis 1576-ban egyetlen erdélyi beiratkozást találunk: 
Balthasar Michaelis Gyulay ex Comitatu Dobecensi; hogy ugyanarról a Boldizsárról 
van szó, azt a név mellé illesztett bejegyzés erősíti meg: In Istula (sic!) submersus ex 
imperitia natationis.9 Az apaként megadott Gyulay Mihály vélhetően Erdély első ál-
landó portai követének, János Zsigmond fejedelem egykori tanácsurának személyével 
azonosítható.10 Feleségének vagy feleségeinek neve jelenleg nem ismert. Haláláról 
Báthory István 1577. április 7-én Báthory Kristófhoz írt leveléből értesülhetünk, 
amelyben a király az akkor már elhunyt Gyulay fiait (nevek említése nélkül) bátyja 
kegyelmébe ajánlja, az alábbi szavakkal:

az zegin Giwlay Mihaly fiait venne othalmaban. Azert Kegyelmedet kerriwk, 
hogy Kegyelmed otalmazza eoket mindenbe es az iozagokbely dezmatis engeggie 
megh nekik, miert hogy zegin Giwlay Mihaly io emberwnk wolt, es giermekit is 
reank hatta.11

Ezek a sorok viszont a legkevésbé sem utalnak arra, hogy az elhunyt tanácsúr a két 
Báthory fivérrel sógorságban állt volna. Addig tehát, amíg Gyulay Boldizsár édesany-
jának kilétét egy újabb forrás fel nem fedi, „a király unokaöccse” megjelölést kérdő-
jellel kell kezelnünk, vagy távolabbi rokonsági fokozatra kell értenünk.12 Kiváló példa 
ez arra is, hogy a Báthory család genealógiai viszonyai sincsenek kellőképpen tisztáz-
va, aminek híján viszont a kora újkorban rendszerint családi alapon szerveződő ér-
dekszövetségek, politikai összefonódások sem tárhatók fel teljes biztonsággal.

A második irat Báthory Zsigmond Gyulafehérváron, 1593. augusztus 16-án kelt 
(és vélhetően a kancellár, Kovacsóczy Farkas fogalmazta) levele a lengyel főkancellár-
hoz, Jan Zamoyskihoz. A levél küldésének előzményeit és körülményeit Jan Zamoy-
ski terjedelmes (bár szövegében cenzúrázott) válaszával együtt Bethlen Farkas közli 
Históriájában, ily módon tehát a dokumentum valóban a kirakós szinte utolsó hiányzó 

 7  Wierzbowski, 1887, 572: Qui s’è detto che un figliuolo della sorella deI Rè, giovane cattolico e di 22 anni, 
e molto amato da Sua Maestà, s’è affogato, natando nella Vistula.

 8  Budai I, 122; Áldássy, 1935, 7.
 9  ASUC III-1, 104; vö. Szabó–Tonk. 1992, 26.
10  Horn, 2009, 58–59.
11  Veress, 1944, II, 72.
12  Esetleges értelmezés lehet még, hogy ha nem volt is vérségi kapcsolat, a Krakkóba került Boldizsárt egy-

szerűen amiatt nevezték nepos regisnek, mert apja halála után – az idézett levélből kihámozhatóan – 
Báthory István lett a gyámja. Ez persze Laureo bíboros értesülését még nem magyarázza.
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darabja.13 Kitapintható benne a fejedelem és fejedelmi tanács kétségbeesése, ami a 
szultán Mehmed csausz14 által kézbesített levele, a Sztambulból július 20-án magyar-
országi hadszíntérre induló Szinán pasa követelései, valamint saját követeiknek Szi-
nán pasa ellenséges indulatáról szóló üzenetei alapján eluralkodott rajtuk.15 Az Er-
délyre leselkedő legfőbb fenyegetést az alábbiak jelentik: Szinán Magyarországon 
készül áttelelni; vele van az erdélyi trónkövetelő Márkházi Pál (alias Ibrahim bég);16 
a tatárokat is mozgósítja; a fejedelmet és kíséretét Belgrádba rendeli; a török sereg 
ellátására jelentős mértékű élelmiszer-szállítmányt, valamint hadianyagot (pl. a János 
Zsigmond által 1565-ben Tokaj ostrománál használt ágyúkat és hajókat) követel.17 
A másik oldalon – ahogyan a levél zárlatából kiderül – a fejedelmet már ekkor na-
gyon komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy a Magyarországon hadakozó török 
sereg hátába kerülve – kellő nemzetközi összefogással – az Oszmán Birodalom balká-
ni területeire lehetne csapást mérni és vélhetően így kikényszeríteni a hódoltsági te-
rületek feladását. Zamoyski válaszában óva intett az ilyen elképzelésektől, elsősorban 
a Habsburgok megbízhatatlanságával érvelve. Konkrét javaslatát – kapcsolatfelvételt 
az angol királynővel és az ő közbenjárását kérni a Portán – Zsigmond és a fejedelmi 
tanács megfogadta, az angliai követségbe Erdélyből szeptember 1-jén elindult Kakas 
István októberben már Zamoyski kísérőlevelével indult tovább Krakkóból London-
ba.18 A fejedelem sem kerekedett fel Belgrádba, csupán Sennyey Pongrácot küldték 
Szinánhoz az éves adóval.19 Az erdélyi csapatok csatlakozását a török fősereghez 
(amelynek az ősz folyamán meg kellett elégednie Veszprém és Palota elfoglalásával) 
szintén sikerült elkerülni, arra hivatkozva, hogy Nagybánya és Kálló térségében ko-
moly Habsburg-erők állnak összevonva, akiktől Erdély határait meg kell védeni.

13  Bethlen, 2004, 212–270. A levél egyben bizonyíték Gyulaffy Lestár eddig kétségbe vont követségére 
is, lásd Kruppa Tamás megjegyzését: Bethlen, 2004, 224, 558. jegyzet. Zamoyski válaszlevelének 17. 
századi másolatát megtaláltam Lepszy krakkói hagyatékában, a helyreállított és újrafordított szöveget 
egy terjedelmesebb tanulmányban közlöm: Petneházi, 2017.

14  Eredeti nevén Veresmarti Gergely: Bethlen, 2004, 215.
15  Murád szultán levele augusztus 7-én kelt. Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban található Bátho-

ry-protokollumból idézi Kruppa, 2014, 291.
16  Markháziról: Papp, 2004.
17  Ez már Szinán külön, nyolcpontos követeléseinek egyike volt, amelyeket szintén Mehmed csausz kézbe-

sített, Bethlen, 2004, 221.
18  Követutasítása: Veress, 1932, 25–32; Zamoyski kísérőlevele: Talbot, 1967, 147–148; vö. Veress, 

1905, 42–56.
19  Bethlen, 2004, 252.
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1.

Stanislaw Mareniusz Báthory István király  
Boldizsár nevű unokaöccse (?) halálára írt gyászverse.  

Krakkó, 1577. május 19.
Lelőhely: Krakkó, Biblioteka Jagiellońska, Ms 3206 (mikr. P 1789), fol. 220v–221r

In obitum nobilissimi Balthasaris serenissimi regis Stephani nepotis 19. die maii inter na-
tandum submersi

Durissimus tuum casus ferit caput
Tristissimus te demersit exitus.
Invisa mors aquis gravique vertice
Te sustulit tuis amicis et patri.

Nigro lapillo signanda est mihi dies,
quo tuis peris submersus unda Vistulae
pullaque nigra, dignus hic erit dies
Fletu, dolore, lacrimis, suspirio.

Credis tuum corpus profundo vertici
Lotum referre postulant ad litteras
ut recreatur undarum frigoribus
Ardore tractes libros maximo bonos.

Sed creditum tibi se mersit Vistula
Trudens in imas ipsius partes sui
Nulli ah fidelis undarum profunditas,
Nulli maris, vel fluminum vortex fuit.

Opem roganti non tulit quisquam tibi
Licet manu ad coelum ritu supplicum
Ferres gemens cum lacrimis gravissimis
Quod non locus opis ferendae iam fuit.

Scalor exanguitur profundo vertice
Trahit tuum plorans casum miserrimum
Vicinamque convocat tristissimo
Vocis sono, lamentis et durissimis.

Exangue tollitur corpus tuum,
Et pharmacis, fomentorumque tingitur,
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Suavissimo nidore, frustra, quod tuus
Iam spiritus reliquerat corpusculum.

Spem praeter omnem, cum tuarum tum patriae
mortalium de vita, transis ad poli
domos, Dei bonis paratas dexteras,
ubi quies datur, libertas, honor.

Magyar fordításban:

Szörnyű baleset sújtott fejedre,
gyászteli végzet nyelt el.
Váratlan halál ragadott el barátaidtól 
és atyádtól, vízzel és nehéz örvénnyel.

Fekete kővel jelölöm meg a napot,
melyen a tieid számára elvesztél, a Visztula gyászos 
fekete vizébe merülten; siralomra, jajszóra,
könnyre méltó, fájdalmas nap.

Azt hiszed, a mély örvényben megfürdött
testedet a betűkhöz visszaviszik majd (a hullámok),
s miután felfrissültél a hűs habokban,
újult hévvel forgatod jó könyveid.

Ám a Visztula, kiben megbíztál, elnyelt:
mélységeibe taszított.
Senki nem bízhat a hullámok mélyében,
sem a tenger vagy folyó örvényében.

Segítséget hívásodra senki nem nyújtott,
pedig kezedet könyörögve az égnek
emelted s nehéz könnyeket hullatva jajgattál,
hiszen nem volt már esély a segítségre.

Tested kihűl a mély örvényben,
mely szerencsétlen baleseted hírét siratva
viszi s gyászos hangon és keserves jajgatással
hívja szomszédját.

Élettelen testedet kihúzzák,
bekenik, borogatják,
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gőzölik, mindhiába. Hiszen lelked már
eltávozott porhüvelyéből.

Tieid és hazád minden reménye ellenére,
a halandó életből az égi palotába mész,
Isten jóknak készített jobbjához, 
hol nyugalom, szabadság és tisztesség adatik.

2.
Báthory Zsigmond tanácsot kérő levele Jan Zamoyskinak,  

Gyulafehérvár, 1593. augusztus 16.
Eredeti, a fejedelem Vaivoda köriratú pecsétjével. 

Lelőhely: Varsó, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Zamoyskich 165,  
fol. 15–18; másolata a Veress-hagyatékban: MTA KIK K, Ms 433  
(Zamoyski János kancellár levelezése magyarokkal és magyarokról,  

1576–1605, Bp. 1946 – kiadatlan), 496–499.

Illustrissime domine affinis nobis observandissime,

Cum instituti nostri sit, pro mutua nostra necessitudine, nihil rerum nostrarum quae 
variae in dies nobis in hac veluti specula constitutis occurrunt dominationem vestram 
illustrissimam magnificam celare, nunc haec eam scire voluimus.

Hisce diebus ciausius ex porta Turcica cum litteris caesaris ad nos venit, in quibus de 
bello Germanis indicto certiores reddimur, quodque Sinanus aulae primas ei bello imperator 
designatus, ad diem vicesimam Iulii iam elapsi Constantinopoli exercitum esset educturus. 
Iubemur praeterea et commeatus ad belli huius usum diligentem curam habere, et arma 
expedire, quae parata iussis eius habeamus, denique ut tributum suo tempore Sinano duci in 
castra mittamus. Ciausium alius nuntius a legatis nostris, quos in porta alimus ad nos missus 
subsecutus, et eadem nobis omnia retulit et id amplius, Sinanum eadem die quam 
indicavimus, urbe cum copiis, ingentique apparatu bellico se etiam spectante egressum non 
procul tunc ab urbe consedisse, eo animo, ut ibi nihil moratus, recta Adrianopolim 
contendat, castraque tantisper eo in loco habeat, dum vires undique contrahat, quibus 
opinione omnium maioribus hostes aggrediatur. Iam vero si vera sunt, quae iterum ab aliis 
audivimus, aiunt illum Adrianopoli quoque iam relicta, magnis itineribus in hostem ducere. 
De ratione belli haec referunt: Sinanum si qua se ei occasio rei bene gerendae offerat, nullam 
moram praelio facturum, ac quandiu per anni tempus liceat, arma circumlaturum. Appetente 
tandem hyeme constituisse universo exercitui in locis Ungariae magis idoneis hyberna 
dividere. Inter alios belli duces Agam ianiczerorum, cum tota illa militum manu Temesvari 
hyematurum, atque adeo profugum illum Paulum Markhazium, cui Ibraimo nomen apud 
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illos est, qui ob spem navandae in hoc bello operae Lippensem praefecturam ditioni nostrae 
contiguam nunc obtinuit, cum tribus millibus armatorum Lippam ipsam concessurum, eo 
haud dubie consilio, ut ex ea loci opportunitate hostilia quaeque si possit contra nos moliatur. 
Caeterum Tartaros quoque magno numero (fama est supra centum eorum milia) sedibus 
ipsorum ad hoc bellum excitos ferunt iisdem in locis hyemem exacturos. 

Quae omnia quamvis in bellum uti scripsimus Germanicum apparari dicantur, 
ulciscendae maxime cladis istius ad Sisicum Croatiae arcem acceptae gratia, quia tamen 
nos quoque multis de causis haec eorum arma suspecta habemus, quin intenti in tempore 
in res nostras simus, pratermittere noluimus. Quod ut faciamus, multa nos adhortantur, 
primum gentis mores, cui nulla adversus Christianos non iusta esse arma videntur, et quod 
eodem ea si liceat amicos, quo hostes loco habeat, deinde quod eam iam pridem ex 
multorum sermonibus et non obscuris multarum rerum quae cum eis nobis intercedunt 
indiciis, isti provinciae inhiare cum nostra pernicie intelligamus, ac quod caput est, cum 
Sinanum ipsum veteri in nos odio iraque ardentem, tantis praesertim nunc viribus fretum, 
omnes suos conatus et studia in nostrum exitium putemus collaturum.

Hoc illum facturum et sermones ipsius cum nostris legatis habiti, et minae eius deinde 
postulata quoque ut illud inter caetera, ut ad Belgradum ei cum praecipuis quibusque 
huius provinciae de bello ibi cum eo consultaturi occurramus, palam indicant.

Quae cum ita sint, videamusque nos et viribus adversus tantam potentiam impares, 
et consilii inopes, si novae aliquid sint conservandi status huius nostri rationes nobis 
quaerendae, ab ea duo potissimum nunc petimus, unum ut consilio suo nos iuvet, quid 
in hoc rerum statu sequendum nobis putet, quid, si vetera non proficiant, quibus 
hactenus quietem hanc redemimus, preces et munera, ad quae praesidia, ad quorum 
fidem confugiamus; alterum, unde spem aliquam auxilii, quo nos secundum Deum si 
arma sint capienda defendamus, habere possimus. Nos quidem hactenus, ac deinceps 
etiam nihil eorum omittemus, quibus tutos nos ab eorum iniuria praestemus, dabimus 
sedulo operam, ut eos quibuscunque tandem rebus poterimus, quae in nostra potestate 
erunt, flectamus: sed si ea non successerint, tum postea ita nos comparabimus, ut omnes 
nostras vires ad salutem provinciae tuendam convertamus. 

Quae si non tantum contra tantas secum vires trahentem hostem valuerint, quantum 
nobis et aliis Christianis populis, quorum magna ex parte coniuncta cum nobis salus est, 
expediat, id non tam nostra quam eorum culpa fiet, qui et nominis et muneris sui obliti, non 
perinde pro hac provincia, ac pro valida aliqua totius Christiani orbis arce, et maximas (si 
quid ei adversi, quod Deus omen avertat, eveniat) hostibus ad invadendum reliquas eius 
partes opportunitates praebitura, totis sibi viribus depugnandum putaverint. De his a 
dominatione vestra illustrissima et maturum et aptum rebus nostris, quae ut videt satis sunt 
perturbatae, responsum expectamus. Cui felicia omnia optantes nos etiam atque etiam 
commendamus. Datae Albae Iuliae die XVI. mensis Augusti. Anno Domini M D XCIII.

 Illustrissimae dominationis vestrae
 affinis
 Sigismundus Bathori
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Magyar fordításban:

Nagyságos uram és kedves rokonom,

Mivel elhatározásunk, hogy a kölcsönös bizalom jegyében semmit sem titkolunk el tisz-
telt és nagyrabecsült uraságtok elől ügyeinkből, amelyekről mintegy őrhelyre helyezve 
értesülünk, az alábbiakat tudatjuk méltóságtokkal.

A török portáról a minap érkezett egy csausz a szultán levelével, amelyből megbizo-
nyosodtunk a németek elleni háború megindultáról, amiként arról is, hogy Szinán ve-
zír, miután a szultán őt nevezte ki a hadjárat élére, július 20-án útra kelt seregével Kons-
tantinápolyból. Parancsba adják továbbá nekünk, hogy gondoskodjunk a háborús 
ellátásról, valamint csapatokat állítsunk ki, s azokkal várjunk az utasításaikra, végül 
pedig az adót is küldjük meg időben Szinán vezírnek a táborba. A csausz után egy másik 
hírvivő is érkezett hozzánk portai követeinktől, aki ugyanerről informált minket, ezen-
felül pedig arról, hogy Szinán a fent jelzett napon csapataival és hatalmas hadikészület-
tel – amelyeket meg is szemlélt – kivonult a városból, majd nem olyan messze tábort 
ütött, azzal a szándékkal, hogy késlekedés nélkül továbbhalad Drinápolyba,20 ahol ad-
dig tartja táborát, amíg össze nem gyűjti csapatait, a közvélekedés szerint azért, hogy 
ezáltal túlerőbe kerülve induljon az ellenségre. Ha az is igaz, amit máshonnan hallunk, 
akkor már elhagyta Drinápolyt és az ellenség ellen vonul. A haditervről ezt hallani: Szi-
nán, ha az esélyeket kedvezőnek látja, mindenképpen csatázni fog, s addig folytatja had-
járatát, amíg az időjárás engedi. Feltett szándéka, hogy a tél közeledtével teljes seregével 
Magyarországon, arra alkalmas helyeken telel át. A janicsáraga például összes katonájá-
val Temesváron telel majd, a renegát Markházi Pál pedig, akit ők Ibrahimnak neveznek, 
s aki a területünkkel határos Lippa21 kapitányságát bírja éppen amiatt, mert a háború 
reményt ad törekvéseinek, háromezer katonával ugyanezt a Lippát szállja majd meg, 
azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy e felettébb alkalmas helyről ellenünk támadjon. 
Az a hír is járja, hogy nagyszámú tatár is (több mint húszezer) útra kelt otthonából e 
háborúra és ugyanezeken a helyeken fognak áttelelni. Minderről, ahogyan írtuk, azt 
mondják bár, hogy a német ellen irányul, bosszúból a Horvátországban, Sziszek váránál 
elszenvedett vereségért,22 de sok okból kifolyólag ezt a hivatkozásukat gyanúsnak talál-
juk és nem akarjuk elmulasztani, hogy az alkalmas pillanatot a saját hasznunkra fordít-
suk. S hogy ezt megtegyük, arra sok dolog biztat bennünket, először is e fajzat erkölcsei, 
hiszen úgy gondolják, a keresztényekkel szemben minden eszköz megengedett és a ba-
rátaikkal is ugyanúgy bánnak, ahogyan ellenségeikkel. Másodszor pedig, régóta világos 
előttünk, sokak mondták már és maguk is számos jelét adták, hogy a tartományunkat 
és a pusztulásunkat kívánják, s ami a fő, Szinán régi és engesztelhetetlen gyűlöletet és 

20  Edirne, TR
21  Lipova, RO
22  A Sziszek (Sisak, HR) várát ostromló Hasszán boszniai pasa seregét 1593. június 22-én győzte le az Er-

dődy Tamás horvát bán, Andreas Auersperg károlyvárosi főkapitány és Rupprecht Eggenberg ezredes 
vezette felmentő sereg.
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haragot táplál irántunk, most pedig annyira bízik erejében, hogy úgy véljük, minden 
alkalmat megragad majd arra, hogy minket elpusztítson. 

Hogy erre készül, azt követeink előtti beszéde, fenyegetései és követelései, és többek 
közt az a parancsa is nyilvánvalóan bizonyítja, hogy e tartomány főbb embereivel hozzá 
siessünk Belgrádba, a háborúról tanácskozni.

Miután tehát így áll a dolog és úgy látjuk, hogy erőnk csekély ekkora hatalommal 
szemben, és tanácstalanok vagyunk, hogy vajon államunk megőrzésére új utakat keres-
sünk-e, két dolgot kérünk uraságtoktól leginkább: először is, hogy adjon tanácsot, mit 
tegyünk a jelenlegi helyzetünkben, mi van akkor, ha a régi módszerek, amelyekkel ez-
idáig nyugalmunkat megváltottuk, és bizodalmunkat beléjük vetettük – a könyörgés, 
ajándékok és elővigyázatosság –, mit sem érnek többet; másodsorban pedig mit gondol, 
honnan remélhetünk segítséget, s miképpen védelmezzük magunkat, ha Isten akaratá-
ból fegyvert kell ragadnunk. Ahogyan ugyanis eddig, úgy ezután is mindent megte-
szünk majd, hogy a jogtalanságuktól megóvjuk magunkat, és minden erőnkkel azon 
leszünk, hogy kerül amibe kerül és ameddig befolyásunk elér, meghajlítsuk őket; ameny-
nyiben azonban ez nem sikerül, akkor úgy készülünk, hogy azután minden erőnket a 
tartomány megvédésére mozgósítsuk.

Ha pedig egy ekkora sereggel felvonuló ellenséggel szemben mindez nem ér majd 
annyit, amennyire számunkra és a többi keresztény nép számára is (akiknek nagy részé-
vel közös a sorsunk) üdvös lenne, az nem a mi, hanem azok vétke lesz, akik nevükről és 
kötelességükről megfeledkezve úgy gondolják majd, hogy nem kellene minden erővel 
harcba szállni, nem is ezért a tartományért csupán, de az egész keresztény világ bárme-
lyik erős váráért, ráadásul egy olyan helyzetben, ami tálcán kínálja a lehetőséget (ha-
csak balul nem sül el, amitől Isten óvjon), hogy az ellenség hátországát megtámadjuk. 
Minderről tehát érett és helyzetünkhöz (ami, mint látja, igen hányatott) illeszkedő 
választ várunk uraságtoktól, akinek minden jót kívánva magunkat újra és újfent ajánljuk. 
Kelt Gyulafehérváron, 1593. augusztus 16-án.

 Nagyságos uraságtok
 rokona
 Báthory Zsigmond
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