
Kelenik Jó zsef:

LAZARUS VON SCHWENDI EM LÉK IRA TA A TÖ RÖK EL LE NI
VÉ DEL MI REND SZER MA GYAR OR SZÁ GI KI ÉPÍ TÉ SÉ RÕL (1576)

„… fenn ma ra dá sunk sok kal in kább a vé de ke zé sen, 
sem mint egy tá ma dó há bo rún mú lik.”

Az 1576. jú ni us 25-én Regensburgban meg nyí ló bi ro dal mi gyû lés olyan
ügyek rõl kezd te meg tár gya lá sa it, ame lyek a ké sõb bi ek ben nem csu pán a Bi ro -
da lom, ha nem a Ma gyar Ki rály ság éle té ben is je len tõs nek bi zo nyul tak. A bi ro -
dal mi gyû lés ki írá sá nak egyik leg fon to sabb oka ugyan is az volt, hogy a csá szár
anya gi tá mo ga tást sze rez zen a ko moly pénz ügyi ne héz sé gek kel küz dõ ma gyar -
or szá gi vé del mi rend szer fenn tar tá sá hoz.1 

A regensburgi bi ro dal mi gyû lés nem csu pán azért fon tos Ma gyar or szág
szá má ra, mert ek kor kez dõ dik meg a né met se gély pén zek rend sze res fo lyó sí tá -
sa, ha nem azért is, mert ek kor tól fi gyel he tõ meg lé nye gi vál to zás a tö rök kér dés 
bi ro dal mi meg íté lé sé ben. A né met ren dek ek kor kény sze rül tek szem be néz ni
az zal a ténnyel, hogy az osz mán fe nye ge tés és je len lét ál lan dó sult a Bi ro da lom
ha tá ra in. Az 1568 és 1576 kö zött el telt évek ma gyar or szá gi ese mé nyei a né met
po li ti kai elit szá má ra be bi zo nyí tot ták, hogy az Osz mán Bi ro da lom mal, a szó eu -
ró pai ér tel mé ben, nem lé te zik bé kés egy más mel lett élés. A ke resz tény te rü le -
tek vé del me ér de ké ben ki kell te hát ala kí ta ni egy ka to na i lag jól szervezett,
meg fe le lõ en irá nyít ha tó, zárt vé del mi rend szert. Erre az idõ szak ra nyil ván va ló -
vá vált azon ban az is, hogy a ma gyar or szá gi vég vi dé kek tel jes ki épí té sé hez, és
ami a leg fon to sabb, ál lan dó „üze mel te té sé hez” a Habs burg csa lád oszt rák tar -
to má nyai, a Ma gyar- és Cseh Ki rály ság erõ for rá sa i val együtt sem elég sé ge sek.
A Bi ro da lom nak te hát, ha az osz mán ter jesz ke dést „né met föl dön” kívûl kí ván -
ta meg ál lí ta ni, min den kép pen részt kel lett vál lal nia ma gyar or szá gi ha tár vé del -
mi rend szer ki épí té sé ben és fenn tar tá sá ban.

És bár ez nyil ván va ló volt, a se gé lyek meg sza vaz ta tá sa ezen, és az ezt kö -
ve tõ úgy ne ve zett Türkenreichstag-okon (1582, 1594, 1597–98, 1603) min den
eset ben csak ko moly bel po li ti kai küz del mek árán volt le het sé ges.2 A tö rök kér -

1 A bi ro dal mi gyû lés át té te le sen Ma gyar or szá got is érin tõ ha tá sa i val is me re te im szereint eled -
dig csu pán Kurt Wessely fog lal ko zott. Ta nul má nyá nak címe, Die Regensburger „harrige” Reichshilfe 
1576. In: Schriftenreihe des Regensburger Osteuropaisntitut Bd.3. Die Russiche Gesandschaft am
Regensburger Reichstag 1576. Regensburg, 1976.

2 A bel po li ti kai küz del me ket, il let ve az 1576-os regenburgi gyû lés le fo lyá sát rész le te sen meg is -
mer het jük Hugo Moritz: Die Wahl Ru dolf II., der Reichstag zu Regensburg und die Freistellungs -
bewegung. (Marburg, 1895.) címû mun ká já ból. Az 1582-es augsburgi gyû lést fel dol goz ta Johannes
Müller: Der konflikt Kaiser Rudolfs II. mit den deutschen Reichsstädten. Westdeutsche Zeitschrift



dést ugyan is — tak ti kai okok ból — mind a ka to li kus, mind a pro tes táns ren dek
az Habs burg-ház sa ját kül ügye ként igye kez tek fel tün tet ni. És mi vel a Bi ro dal -
mat jogi kö te le zett ség nem fûz te a ma gyar ko ro ná hoz, azon meg ál la pí tás sal,
mi sze rint a tö rök se gé lyek fo lyó sí tá sá val a bi ro dal mi ren dek egy ide gen or szág,
a Ma gyar Ki rály ság adó fi ze tõ i vé vál hat nak, a ren dek kö zül meg le põ en so kan
egyet ér tet tek. A po li ti kai hu za vo na el le né re azon ban a ren dek — fel fog va az
osz mán fe nye ge tés sú lyát — vé gül min dig meg sza vaz tak bi zo nyos tá mo ga tást.
A birodalmi gyû lé sek vég zé sei azon ban min den eset ben szük sé ges nek tar tot ták 
hang sú lyoz ni, hogy a tö rök el le ni harc hoz ön ként, sa ját jó zan meg fon to lá suk és
ke resz té nyi jószándékuk je le ként nyúj ta nak tá mo ga tást.3 E pont nál szük sé ges
rá mu tat nunk arra, hogy jogi ér te lem ben a Bi ro da lom nem Ma gyar or szá got, ha -
nem a csá szárt tá mo gat ta ab ban, hogy te rü le té nek ha tá ra it a ma gyar had szín -
té ren vé del mez ze. 

Erre a cél ra a bi ro dal mi gyû lés elõ ször 1576-ban sza va zott meg olyan se -
gít sé get, ami össze gé ben és jel le gé ben is meg ha lad ta az ed di gi ki sebb cél se gé -
lye ket.4 A mos ta ni, 5 évre szó ló 60 Römermonat el vi leg mint egy 3,9–4,2 mil lió
guldent tett ki.5 Eb bõl az összeg bõl a leg újabb ku ta tá si ered mé nyek sze rint
1576 és 1586 kö zött tény le ge sen is be folyt 3 662 988fl.6 A ma gyar or szá gi vég vi -
dék fenn tar tá sá ra (a tö rök aján dék kal együtt) 1577-ben 1 667 789 fl tar tot tak
szük sé ges nek.7 Ha ezt az össze get vesszük ala pul, azt mond hat juk, hogy az em -
lí tett 10 éves pe ri ó dus ban 2 éven át tény le ge sen is a bi ro da lom tar tot ta fenn a
vég vi dé ket. Amit átfogalmazhatunk úgy is, hogy az adott idõ szak ban a vég vi -
dék fenn tar tá si költ sé ge i nek 20%-át a bi ro da lom vi sel te. 

1576-ban, a ko ráb bi ak hoz ké pest meg le he tõ sen ma gas össze gû se gély meg -
sza vaz ta tá sá ban, és az eh hez kap cso ló dó po li ti kai csa tá ro zá sok ban Schwendi,
mint a csá szár sze mé lyes ta nács adó ja és a tö rök kér dés szak ér tõ je, maga is
részt vett. Fel szó la lá sá ban drá mai szí nek kel ecse tel te a ma gyar or szá gi ka to nai
hely zet sú lyos sá gát, és ez zel, il let ve a ren dek nek adott elsõ csá szá ri vá lasz
(Erste Replik) ki dol go zá sá val je len tõ sen hoz zá já rult a se gély kö rü li al ku do zá -
sok si ke ré hez.8 
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für Geschichte und Kunst Nr.14. 1895. Az 1594-ben, il let ve 1597/98-ban regensburgban tar tott
Reicshtagról lásd Felix Stieve: Die Politik Bayerns 1591–1607. Briefe und Akten zur Geschichte des
Dreissigjährigen Krieges. Band. 4–5. (Mün chen, 1878–83.) A leg utol só ered mé nyes tö rök se gély tár -
gya lá sa i ról, az 1603-as regensburgi gyû lés rõl írt össze fog la lót Moritz Ritter: Geschichte der deutschen
Union von den Vorbereitungen des Bundes bis zum Tode Kaiser Rudolphs II. cím mel. Band.2.
(Schaffhausen 1867–73.)

3 Winfried Schulze: Reich und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert. Studien zu den
politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer äusseren Bedrohung. Mün chen, 1978. 69–72.
(A to váb bi ak ban Schulze, 1978.)

4 Az 1556-ban a regensburgi bi ro dal mi gyû lés 16 ró mai hó na pot sza va zott meg. 1566-ban
Augsburgban és 1567-ben Regensburgban együtt össze sen 48, Speyerben (1570) pe dig 12 ró mai hó -
nap nak meg fe le lõ összeg gel se gí tet tek a né met ren dek. Schulze, 1978. 79. 

5 A Römermonat vagy Römerzug 4000 lo vas és 20000 gya lo gos egy havi zsold ját ki te võ összeg.
1521-ben ennyi ka to na kí sér te Ró má ba V. Ká rolyt. Az összeg nagy sá ga te hát nem volt eg zakt mó don
meg ha tá roz va. A ró mai hó nap a 16. szá zad má so dik fe lé ben Winfried Schulze sze rint kö rül be lül
65–70000 fl tett ki. Schulze, 1978. 79. 25.szá mú láb jegy zet.

6 Peter Rauscher: Zwischen Ständen und Gläbigern. Die kaiserlichen Finanzen unter Fer -
dinand I. und maximilian II. (1556–1576). Wi en-Mün chen, 2004. 325.

7 Wien, Kriegsarchiv. Alte Feldakten 1577–13-ad2. f8.v.
8 Schwendi te vé keny sé gé re és sze rep lé sé re a bi ro dal mi gyû lé sen lásd Thomas Nicklas: Um

Macht und Einheit des Reiches. Konzeption und Wirklichkeit der Politik bei Lazarus von Schwendi
(1522–1583) Historische Studien. Heft 42. Husum, 1995. 153–154. (A to váb bi ak ban: Nicklas, 1995.)



A ma gyar or szá gi vé del mi rend szer rel kap cso la tos ko ráb bi, és újabb ja vas -
la ta it Schwendi 1576 szep tem be ré ben — te hát még a bi ro dal mi gyû lés alatt —
egy latinnyelvû em lék irat ban fog lal ta össze.9 Mi vel je len le gi is me re te ink sze -
rint ez az em lék irat vá lik majd a tö rök el le ni ha tár vé de lem re form ját ki dol go zó
1577-es ha di ta nács ko zás, a had ügyi re form egyik ki in du ló do ku men tu má vá,
min den kép pen ér de mes arra, hogy meg is mer ked jünk tar tal má val. 

Az em lék ira tot a bé csi Kriegsarchiv Alte Feldakten 1576–11–3 jel ze tû ira -
ta alap ján kö zöl jük. E szám alatt két do ku men tum is ta lál ha tó, az em lék irat la -
tin ere de ti je, és an nak né met for dí tá sa. A né met nyel vû vál to zat fo gal maz vány,
ren ge teg ja ví tás sal és be tol dás sal. Hogy még is ezt vá lasz tot tuk a köz lés alap já -
ul, an nak két oka van. Az elsõ, hogy a Schwendi élet mû vét és te vé keny sé gét ko -
moly ala pos ság gal fel dol go zó né met szak iro da lom ban nincs sem mi lyen uta lás
más kéz irat ra, és ilyet a bé csi le vél tá rak ban ma gunk sem ta lál tunk. A má so dik,
ta lán épp ilyen fon tos ok, hogy en nek az irat nak, en nek a for dí tás nak az alap ján
kezd te meg reformelõkészítõ mun ká ját az ud var és a bé csi Ud va ri Ha di ta nács.10

Az em lék irat egy ké sõb bi má so la tát, a Had tör té nel mi Köz le mé nyek ha -
sáb ja in Geõcze Ist ván ugyan már kö zöl te, de a ma gyar for dí tás oly rossz, és oly
mér ték ben el tor zí tot ta a szö veg ere de ti ér tel mét és szerkeztét, hogy — az irat
je len tõ sé gé re való te kin tet tel — min den kép pen el en ged he tet len nek tar tot tunk
egy újabb, szak sze rû köz lést.11

Az em lék irat tel jes és ki me rí tõ elem zé sé re — mi vel eh hez az 1577-es had -
ügyi re form elõz mé nye it, le fo lyá sát, sõt utó éle tét is át kel le ne te kin te nünk —
itt saj nos nem vál lal koz ha tunk. Ehe lyett azon ban — ta lán ez zel is se gít ve a for -
rás szö veg ér tel me zé sét — sze ret ném fel hív ni a fi gyel met az em lék irat né hány
olyan gon do la tá ra, me lyek a Bi ro da lom tö rök po li ti ká já nak ki ala kí tá sá ban is
fon tos sze re pet ját szot tak. 

Ezek kö zül az elsõ az a ko ra be li eu ró pai köz vé le ke dés ben szé les kör ben el -
ter jedt né zet, mely sze rint a tö rök nem más, mint Is ten bün te té se.12

A té tel ta lán leg na gyobb ha tá sú meg fo gal ma zó ja a re for má ció aty ja, Mar -
tin Lu ther volt. A 16. szá zad e meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge az 1529-ben ki adott
„Há bo rú a tö rök el len” (Krieg wider den Türcken) címû írá sá ban fog lal ta össze
a tö rök el le ni fel lé pés sel kap cso la tos gon do la ta it.13 
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9 Az irat le lõ he lye Wien, Kriegsarchiv. Alte Feldakten 1576–11–3. Az em lék irat la tin vál to za tá -
nak hát lap ján a kö vet ke zõ fel jegy zés sze re pel: „Herrn Lazarus von Schwendi lateinischen discurs
über den graniz wesen. Facta circiter Septembris 76.”

10 E fel té te le zést alá tá maszt ja a Ha di ta nács egy ké sõb bi elõ ter jesz té se, il let ve vé le mé nye a
Schwendi-féle ja vas la tok kal kap cso lat ban. Wien, Kriegsarchiv. Alte Feldakten 1576–13–1.

11 A köz lés, amely re a tör té ne ti szairodalomban gya kor ta hi vat koz nak, a Had tör té nel mi Köz le -
mé nyek ben je lent meg, az 1894-es év fo lyam 502–437. il let ve 647–678. ol da la in. Címe: Ha di ta nács ko -
zá sok az 1577-ik év ben. A Geõcze-féle fer dí tés alap já ul szol gá ló ere de ti szö veg le lõ he lye: Ma gyar Or -
szá gos Le vél tár. P.108. Az Es ter házy csa lád le vél tá ra. Rep.77. Fasc.N.

12 E köz hely ma gyar or szá gi el ter je dé sét, vál to za ta it ki vá ló ala pos ság gal dol goz ta fel és ér tel -
mez te Õze Sán dor: „Bû ne i ért bün te ti is ten a ma gyar né pet”. Egy bib li ai pár hu zam vizs gá la ta a 16.
szá za di nyom ta tott egy há zi iro da lom alap ján. A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um mû ve lõ dés tör té ne ti ki ad -
vá nya II. Bu da pest, 1991.

13 Ta nul má nyunk ban en nek egy vi szony lag ké sei ki adá sát hasz nál tuk fel, ami re Leonhardt
Fronsperger 1596-ban is mét ki adott Kriegsbuch-jának har ma dik köny vé ben buk kan tunk rá. E tény
egyút tal jel lem zõ ada lék ként szol gál arra vo nat ko zó an is, hogy a tö rök re vo nat ko zó lu the ri szem lé let



A köny vecs ké ben Lu ther ki fej tet te, hogy a há bo rú és a vér on tás a ke resz -
tény ség hit el ve i vel el len té tes, te hát a hí võk szá má ra el fo gad ha tat lan do log. En -
nek meg fe le lõ en õ, mint igaz ke resz tény, nem biz tat hat ja hí ve it fegy ver fo gás ra,
öl dök lés re, még a tö rök el le né ben sem. Idé zet mun ká já ban ki fej ti azon ban azt
is, hogy a tö rök az ör dög szol gá ja, sõt evi lá gi meg tes te sü lé se, mi vel hogy az isz -
lám — amennyi re õ is me ri — mind an nak az el len ke zõ jét hir de ti, mint amit a
ke resz tény ség kép vi sel. Az isz lám lé nye ge sze rin te a ha zug ság és az ál ta tás, mi -
vel hit el ve i nél fog va nem is me ri, nem is mer he ti el a bé két a ke resz té nyek kel,
va la mint a gyil ko lás és öl dök lés, mi vel az isz lám hí vei szent kö te les sé ge ként
írja elõ a hit fegy ve res ter jesz té sét, a hi tet le nek kiírtását. To váb bá a becs te len -
ség (Unehe) mi vel en ge dé lye zi a több ne jû sé get, és így el uta sít ja a há zas ság
szent sé gét. A tö rök te hát, sa ját hit el ve i nek meg fe le lõ en, nem egy sze rû en új fog -
la lá sok ra és na gyobb vi lá gi ha ta lom ra, ha nem a ke resz tény hit tel jes kiírtására, 
el pusz tí tá sá ra tö rek szik. Ezért az el le ne foly ta tott fegy ve res harc, a ke resz tény
vi lá gi ha ta lom szá má ra, nem csu pán meg en ge dett, ha nem az Úr ál tal a vi lá gi fõ ha -
ta lom ra rótt sú lyos kö te les ség is. Aki pe dig az evi lá gi fel sõbb sé get kö ve ti, és an nak
en ge del mes ked ve tel je sí ti kö te les sé ge it, Is ten nek tet szõ dol got cse lek szik. 

Ez zel Lu ther — fenn tart va erõ sen bí rált alap té tel ét — a gya kor lat ban
min den ki nek sa ját be lá tá sá ra és lel ki is me re té re bíz ta, hogy az ör dög evi lá gi
szol gá já val „imá val, sí rás sal és kö nyör gés sel”, avagy a vi lá gi ha ta lom en ge del -
mes esz kö ze ként, fegy ver rel kí ván-e szem be száll ni. És jól le het, õ to vább ra is az
imát te kin tet te el sõd le ges nek, el fo gad ha tó, sõt he lyes ma ga tar tás ként ítél te
meg a ke resz tény ség vé del mé ben foly ta tott fegy ve res har cot is.

Schwendi em lék ira tá nak be ve ze tõ ré szé ben több ször is mét lõ dik és igen
erõs hang súlyt kap a tö rök ter jesz ke dés is te ni bün te tés ként való be mu ta tá sa.
Ez több szem pont ból is meg le põ. Elõ ször is azért, mert Schwendi élet pá lyá já tól, 
mun kás sá gá tól és val lás hoz való vi szo nyá tól is kis sé ide gen az ef fé le „is te nes”
fel ütés.14 Má sod szor pe dig azért, mert egy olyan em lék irat ban, amely ben a tö -
rök el le ni harc hosszútávú stra té gi á ját vá zol ja fel, ta lán nem ez a köz hely lát -
szik a har ci kedv fel szí tá sá ra leg al kal ma sabb esz köz nek. Ez az el lent mon dá sos -
nak lát szó ket tõs ség azon ban egy ál ta lán nem tu dat ta lan. Schwendi, a tö rök,
mint is ten bün te té se to posz al kal ma zá sá val a bi ro dal mi ren dek nek két, egy -
más tól ugyan csak tá vol álló cso port já ra akart egy szer re ha tást gya ko rol ni. A
tö rök kér dés ben a ren dek egy cso port ja a ha tal mas költ sé gek kel járó vé del mi
rend szer ki épí té sé nél és fenn tar tá sá nál ol csóbb, és cél ra ve ze tõbb meg ol dás nak
tar tot ta vol na azt, ha az el len sé get né hány na gyobb had já rat tal ki söp rik a ha tá -
rok ról. Ez zel szem ben az úgy ne ve zett pro tes táns párt, anya gi és bel po li ti kai
meg fon to lá sok ból, el le nez te a tö rök el le ni ak tív fel lé pés minden formáját. 
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mennyi re élõ még a 16. szá zad vé gén is. Doctor Martinus Lu ther: Vom Krieg wider den Türcken.
1529. In: Leonhardt Fronsperger: Kriegsbuch. Franckfurt, 1596. Dritter Buch. Von Schanzen und
Befestigungen.(1573.) CCXL-CCXLIX.

14 Schwendi a val lást ma gán ügy ként sze ret né ke zel ni. El íté li az egy ház po li ti kai am bí ci ó it, a
konfesszionális po li ti zá lást, a hit vi tá kat. Ez zel kap cso la tos ál lás pont já nak pon to sabb és bõ vebb ki fej -
té sét lásd Eugen Frauneholz: Des Lazarus von Schwendi Denkschrift über die politische Lage des
Deutschen Reiches von 1574. Münchener Historische Abhandlungen. Zweite Reihe. Kriegs- und
Heeresgeschichte. Heft 10. Mün chen, 1939. 18–20.



A két szél sõ ál lás pont, a „tá mad ni”, vagy „nem ten ni sem mit” kö zött pe -
dig ott hul lám zott a bi zony ta lan ko dók tö me ge, akik hit tek is a ve szély ben, meg
nem is. Fél tek, de az anya gi ál do za tok tól ide gen ked tek. A „kö zép utas” csá szá ri
po li ti ka szó csö ve ként Schwendi fel ada ta volt vissza fog ni a he ves ke dõ ket, meg -
gyõz ni az in ga do zó kat és együtt mû kö dés re bír ni az el len ke zõ ket. E cél szol gá la -
tá ban állt az em lí tett köz hely, ami a kap ko dó kat meg fon tolt ság ra in tet te, a pro tes -
táns el len zé ket pe dig — Lu ther gon do la ta i nak ere jé vel — cse lek vés re ösz tö nöz te.

A fen ti ek el le né re nem sza bad azt hinnünk, hogy Schwendi csak re to ri kai
fo gás ként hasz nál ja Lu ther te kin té lyét. A tö rök kér dés meg íté lé sé ben ugyan is
szá mos ha son ló ság fi gyel he tõ meg Lu ther, és a ka to li kus Schwendi né ze tei kö zött.

Mind ket ten úgy vé lik pél dá ul, hogy a tö rök el le ni fel lé pés si ke ré nek alap -
fel té te le egy faj ta er köl csi meg tisz tu lás.

Ket tõ jük vé le mé nye kö zött per sze ko moly hang súly el to ló dá sok van nak.
Lu ther, mint egy há zi em ber az is te ni bün te tés, a tö rök „el tá voz ta tá sá nak” leg -
fon to sabb elõ fel té tel ének a ke resz tény ség ál ta lá nos, és tel jes lel ki-er köl csi meg -
tisz tu lá sát tar tot ta.

Schwendi, mint po li ti kus és ka to na egyet ér tett ez zel, de a „meg tisz tu lást”
a maga mód ján, jó val világibb, gya kor la ti a sabb esz kö zök kel vél te el ér ni. Ilyen
volt pél dá ul a fegy ve res erõk bel sõ fe gyel mét meg szi lár dí ta ni, hely re ál lí ta ni hi -
va tott, bi ro da lo mi szin tû, egy sé ges „szol gá la ti sza bály zat” el ké szí té se és tör -
vény be ik ta tá sa.15 

Lu ther és Schwendi vé le mé nye a bel sõ, er köl csi prob lé mák kér dé sén túl -
me nõ en ab ban is messze me nõ en meg egye zett, hogy a Bi ro dal mat mind ket ten
erõt len nek, gyen gé nek, és az osz mán ha ta lom mal való nyílt szem be sze gü lés re
al kal mat lan nak ta lál ták.

Vé le mé nyük ér de kes el len tét párt al kot az zal a ma gyar tör té ne ti köz tu dat ban 
ma ka csul élõ tör té ne ti köz hellyel, mely sze rint a tö rök idõk ben Ma gyar or szág te -
rü le tén két nagy ha ta lom, két bi ro da lom csa pott össze egy más sal.

A Né met Nem zet Szent Ró mai Bi ro dal má nak 16.szá za di ál la po tát szem -
ügy re véve egy ér tel mû en ki tû nik, hogy ezen ál lam ala ku lat in kább csak név leg
— igé nyei, ha gyo má nyai, ha úgy tet szik tör té ne ti nim bu sza sze rint — volt bi ro -
da lom. Va ló já ban azon ban nél kü löz ni kény sze rült azon prin cí pi u mok több sé -
gét, me lyek a kor ban a nagy ha tal mak jel lem zõi.

A „Bi ro da lom” több mint 300, töb bé-ke vés bé önál ló ál lam ból, il let ve ál -
lam sze rû kép zõd mény bõl állt. „Ha tá rai nem áb rá zol ha tó ak te rü le ti ala pon szer -
ve zõ dõ ál la mok kö zött hú zó dó pon tos vá lasz tó vo nal ként, épp el len ke zõ leg, régi
hû bé ri kö tött sé gek, ku sza di nasz ti kus kap cso la tok, po li ti kai vagy szo ci á lis klien -
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15 A speyeri bi ro dal mi gyû lés re (1570) Schwendi át fo gó re form ter vek kel ké szült. Ter vei kö zött
sze re pelt ál lan dó bi ro dal mi csa pa tok fel ál lí tá sa, a csá szár ál tal ki ne ve zett ál lan dó fõ pa rancs nok kal az 
élü kön, egy sé ges bi ro dal mi ha di rend tar tás el fo gad ta tá sa, bi ro dal mi had szer tár fel épí té se, ka to nai
tar ta lék pénz tár lét re ho zá sa stb. Az ál lan dó bi ro dal mi had erõ fel ál lí tá sá nak ter ve azon ban meg bu -
kott. Az el kép ze lé sek kö zül egye dül az egész bi ro da lom ra ér vé nyes hadi rend tar tás va ló sult meg,
ami nek ki dol go zá sá ban Schwendi meg ha tá ro zó sze re pet ját szott. Nicklas, 1995. 120–121. A hadi
rend tar tást lásd, Kaysers Maximilian II. und des heil. Röm. Reichs Reuter-Bestallung; Item von
Bestallung des Felds, erneueret Reuter-Recht, und der Teutschen Knechte Articul. Sammt Ver -
zeichnis etlicher Puncte obermeldter Bestallung und Articuln anhangig, de Anno 1570. In: Johann
Christian Lünig: Corpus Juris Militaris. Leipzig, 1723. 58–76. ol da lak.



turaviszonyok mögé rej tõz tek. Za va ros ha tár vo na lak, és pon to san soha meg nem
ha tá ro zott ha tal mi át fe dé sek jel le mez ték a Bi ro da lom és szom szé dai kap cso la -
tát, de messzemenõleg ez volt jel lem zõ a bi ro dal mon be lü li te rü le tek egy más kö -
zöt ti vi szo nyá ra is. Vol tak … olyan kül sõ te rü le tek, ame lyek két, há rom vagy akár
négy bir to kos hoz tar toz tak egy szer re, ezek a bo nyo lult kondominiumi vi szo nyok,
az … irá nyí tást meg ne he zí tet ték, és ál lam jo gi szem pont ból csak rit kán vol tak
meg fe le lõ mó don tisz tá zot tak. Za va ró té nye zõ … hogy a Habs bur gok nak … a bi ro -
dal mon kivûl is vol tak bir to kai, il let ve, az hogy a bi ro da lom egyes észa ki te rü le -
tei olyan per szo ná lu ni ós kap cso la tok kal ren del kez tek, me lyek alap ján ide gen or -
szá gok is he lyet és sza va za tot sze rez tek a bi ro dal mi gyû lés ben…”.16 

E sa já tos, fe u dá lis ala po kon szer ve zõ dõ „ál lam szö vet ség” élén a csá szár
állt. Õ azon ban in kább volt a Bi ro da lom leg fel sõbb vi lá gi hi va ta lá nak bir to ko -
sa, mint ural ko dó.17 Meg bí zá sát vá lasz tás út ján nyer te el, és a vá lasz tó fe je del -
mek nek — el vi leg — jo guk volt le ten ni hi va ta lá ról is. Jo ga it, le he tõ sé geit, azaz
ha tal mát a 16. szá zad tól vá lasz tá si ka pi tu lá ci ók sora kor lá toz ta.18 Név leg a csá -
szár volt ugyan a Bi ro da lom leg fõbb hû bér ura, de már csak ki sebb, vissza há -
ram ló bir to ko kat ado má nyoz ha tott sza ba don. Jo gai két cso port ra osz lot tak.
Azok kö zül, ami ket sza ba don, min den kor lá to zás nél kül gyakorolhatott (Reser -
vat rechte) a 16. szá zad ban a kö vet ke zõk vol tak a leg fon to sab bak:

– elõ ter jesz tés (pro po zí ció) ké szí té se a bi ro dal mi gyû lé sek szá má ra (azaz a 
gyû lés na pi rend jé nek meg ha tá ro zá sa),

– bí rók, ül nö kök ki ne ve zé se a Bi ro dal mi Ka ma rai Bí ró sá gok ba,
– a Bi ro dal mi Ud va ri Ta nács (Reichshofrat) el nö ké nek és tag ja i nak ki ne -

ve zé se,
– pri vi lé gi u mok ado má nyo zá sa, kis ko rú sze mé lyek nagy ko rú vá nyil vá ní -

tá sa, há zas sá gon kí vül szü le tett gyer me kek tör vé nye sí té se,
– és végül a tár sa dal mi ál lás, a ren di ál la pot meg vál toz ta tá sa (Standes -

erhöhung), lo va gi, bá rói, gró fi, sõt fe je del mi cím ado má nyo zá sa.
Az olyan, po li ti kai szem pont ból iga zán fon tos jo go kat (Komitialrechte),

mint a tör vény ho zás, adó ki ve tés, bi ro dal mi szin tû igaz ság szol gál ta tás, ren de le -
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16 „Ihre Grenzen stellten ebenfalls keine akkuraten Scheidelinien territorialer Flächen herr -
schaft dar; sie wurden hingegen durch alte lehensrechtliche Bindungen, verschlungene dynastische
Verwandschaftsbeziehungen und politische oder soziale Klientelverhältnisse vielfach überspielt. Un -
scharfe Grenzziehungen und niemlas klar definierte Herrschaftsüberscheidungen charakterisirten
nicht nur das Verhältnis des Reiches zu seinen Nachbarstaaten, sondern waren auch weithin für die
Beziehungen der Territorien untereinander typisch. Es gab darüber hinaus Gebiete, die einem, zwei, 
drei oder gar vier Herren gleichzeitig gehörten, komplizierte Kondominalverhältnisse, die eine ge -
mein same Verwaltung erschwerten und staatsrechtlich selten befriedigend geklärt wurden. Als ver -
wirrendes Fak tum kommt hinzu, dass die Habsburger, … über Besitzungen ausserhalb des Reich -
gebiets verfügten und dass umgekehrt die nördlichen Territorien in Personalunion verbunden waren,
Sitz und Stimme auf dem Reichstag erwarben und damit Teil des Reiches waren.” Paul Münch:
Lebensformen in der Frühen Neuzeit. Ullstein, 1998. 28.

17 Helmut Neuhaus: Von Karl V. zu Ferdinand I. Herrschaftsübertragung im Heiligen Rö -
mischen Reich 1555–1558. In: Christine Roll (Hrsg.) Recht und Reich im Zeitalter der Reformation.
Frank furt am Main, 1996. 435.

18 Fritz Hartung: Deutsche Verfassungsgeschichte. Stutt gart, 1964. 34–35.ol dal



tek ki bo csá tá sa, há bo rú vagy béke kér dé se, a csá szár nak csak a bi ro dal mi gyû -
lés együtt mû kö dé sé vel le he tõ sé ge gya ko rol ni.19 

Aho gyan eb bõl is kö vet ke zik, a csá szár leg fon to sabb társ ha tal ma a Bi ro -
dal mi Gyû lés volt. Csak hogy ez az in téz mény 7 vá lasz tó fe je de lem bõl (Kur für -
sten), 50 egy há zi és 24 vi lá gi fe je de lem bõl (Fürsten), 83 bi ro dal mi egy há zi sze -
mély bõl (Reichsprälaten), és 143 bi ro dal mi gróf ból (Reichsgrafen) állt, nem
szá mol va itt a meg je le nés re igen, sza va zás ra azon ban nem jo go sult 86 bi ro dal -
mi vá ros sal.20 A gyû lé sek mun ka- ha tá ro zat- és dön tés ké pes sé ge ilyen lét szám
mel lett — min ta ho gyan az sejt he tõ is — meg le he tõ sen kor lá to zott volt. 

A Bi ro da lom jogi szem pont ból egyik leg fon to sabb köz pon ti hi va ta la az
1495-ben lét re ho zott Bi ro dal mi Ka ma rai Bí ró ság (Reichskammergericht) volt.
Fel lebb vi te li bí ró ság ként a bi ro dal mi ren dek kö zöt ti pe res ügyek ben volt hi va -
tott dön te ni, és jogi ér te lem ben — a Reichshofrat mel lett — a leg fel sõbb fel leb -
be zé si fó rum nak szá mí tott. Elvi je len tõ sé gét az adta, hogy ki fe jez te a Bi ro da -
lom jogi egy sé gét. Mi vel azon ban mû kö dé se nem volt meg fe le lõ en fi nan szí roz -
va, gyak ran hosszabb ítél ke zé si szü ne tek re kény sze rült. A 16. szá zad utol só év -
ti zed ében pe dig, a pro tes táns és ka to li kus ren dek kö zöt ti po li ti kai el len té tek ki -
éle zõ dé se mi att, szin te tel je sen meg bé nult.21 

Bár e helyt nincs mó dunk a téma to váb bi rész le tes át te kin té sé re, annyit
biz ton ság gal ál lít ha tunk, hogy a bi ro dal mi mû kö dés hez szük sé ges in téz mény rend -
szer a 16. szá zad fo lya mán, né met föl dön még ki ala ku ló ban, formálódóban volt.22

A jogi, kor mány za ti in téz mény rend szer ki for rat lan sá ga mel lett a gaz da sá -
gi ala pok is hi á nyoz tak a nagy ha tal mi fel lé pés hez. Az elsõ, vi szony lag hosszabb
ide ig, fo lya ma to san sze dett bi ro dal mi adó épp a tö rök se gé lyek sora volt. 

De a birodalmi lét hez szük sé ges ide o ló gi ai ala pok nak sem ta lál juk sok
nyo mát. Az az esz me rend szer, a ke resz tény univerzaliznus, amely a bi ro dal mat 
egy ma ga sabb, esz mei szin ten össze fog ni, össze tar ta ni lett vol na hi va tott, ro -
mok ban he vert. Sõt, mi vel tör té ne te so rán a ke resz tény sé get még ta lán soha
nem jel le mez te ak ko ra fe le ke ze ti meg osz tott ság, mint a 16. szá zad utol só har -
ma dá ban, a val lás in kább fe szí tõ, mint egye sí tõ erõ ként mû kö dött. Az evan gé li -
kus egy ház ban az 1570-es évek ben ér ték el csúcs pont ju kat az egyes irány za tok
kö zöt ti vi ták, össze csa pá sok. Ek kor vet te elsõ ko moly len dü le tét a ka to li kus
meg úju lás, az el len re for má ció, és eb ben az idõ szak ban zaj lott le az ún. „má so -
dik re for má ció”, mely nek ke re té ben evan gé li kus né met fe je de lem sé gek egész
sora vet te fel a re for má tus hi tet.23 
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19 Helmut Neuhaus: Das Reich in der Frühen Neuzeit. Enzyklopädie deutscher Geschichte
Band 42. Mün chen, 2003. 16–18. (A to váb bi ak ban: Neuhaus, 2003.)

20 Neuhaus, 2003. 32–34. A szá mok az 1521-es Reichsmatrikel ada tai, a 17–18. szá zad fo lya -
mán né mi leg mó do sul nak.

21 Johannes Burkhardt: Das Reformationsjahrhundert. Deutsche Geschichte zwischen Medien -
revolution und Isntitutionenbildung. 1517–1617. Stutt gart, 2002. 183–185. (A to váb bi ak ban: Burkhardt, 
2002.)

22 Burkhardt, 2002. 179.
23 Ezek a kö vet ke zõk vol tak: Nassau-Dillenburg 1557-ben, Kurpfalz 1561-ben, Wesel 1564-ben, 

Wetterau gróf ság 1577-ben, Szász or szág 1587–88-ban, Zweibrücken her ceg ség és Emden szin tén
1588-ban, Col mar 1589-ben, Lippe és Bentheim gróf sá gai 1601-ben, il let ve 1602-ben, Szi lé zia pe dig
1609-ben. Hans-Jürgen Goertz: Deutschland 1500–1648. Ein zertrennte Welt. 2004, Paderborn. 208.



A Né met Nem zet Szent Ró mai Bi ro dal ma, mint bi ro da lom, nem ren del ke -
zett fegy ve res erõ vel. Csa pa to kat a bi ro dal mi ke rü le tek ál lít hat tak ki, ha a te -
rü le tük re esõ ál la mok bel sõ bé ké jét, vagy ha tá ra it tá ma dás érte. A bi ro da lom
egé szé nek kül po li ti ka ér de ke it hi va ta lo san ugyan a csá szár kép vi sel te, de e fel -
adat el lá tá sá hoz sem önál ló dön té si jog kör rel, sem had se reg gel nem ren del ke -
zett. A bi ro da lom had ügyi ér dek te len sé gé re mi sem jel lem zõbb, mint az a tény,
hogy csak 1570-ben til tot ták meg, hogy ide gen ha tal mak szá má ra né met föl -
dön, a csá szár tud ta és en ge dé lye nél kül had se re get to bo roz za nak. Az erõk pa -
zar lá sá ra mi sem jel le me zõbb, mint az, hogy a fran cia val lás há bo rúk ban kö rül -
be lül 20 000, Né met al föld ön pe dig több mint 40 000 né met ka to na har colt szer -
ve zett ke re tek kö zött.24

A fen teb be ket fi gye lem be véve úgy vé lem iga zat kell ad nunk Schwendinek 
és kor tár sa i nak, akik sa ját „bi ro dal mu kat”, ami nem ren del ke zett sem ki for -
rott köz pon ti in téz mény rend szer rel, sem ál lan dó had erõ vel, nem te kin tet ték
egyen ran gú nak a ha tal ma de le lõ jén álló, erõ sen köz pon to sí tott Osz mán Bi ro da -
lom mal.

A tö rök kel szem be ni ki sebb sé gi ér zés egyéb ként épp a had szer ve zet és a
had ügyek te rén volt a leg erõ sebb. Nem az el len ség lét szá ma, ha nem szer ve zett -
sé ge, fe gyel me és el szánt sá ga, azaz — ahogy ma mon da nánk — az „em be ri té -
nye zõ” volt iga zán le nyû gö zõ ha tás sal a kor ka to nai szak író i ra, po li ti ku sa i ra.
„Ha az em ber a tö rö kök rend jét a mi énk mel lett nézi, oly messze van nak azok
egy más tól, mint amennyi vel a nap fé nye meg ha lad ja a hol dét. Eb bõl is, de szá -
mos más ok ból is kö vet ke zik az tán, hogy a tö rö kök jobb ka to nák, mint a né me -
tek. … Ezért szük sé ges nek lát szik, hogy a há bo rú dol gá ban mi né me tek va la mi
újat ta nul junk a tö rö kök tõl, és ha va la mi re jut ni is ka runk, ve gyünk pél dát ró -
luk, mert régi jó hí rün ket és hadi rend tar tá sun kat oly annyi ra el hagy tuk már,
hogy a pa rasz tok és pol gá rok ma guk tól sok kal in kább jó messzi re, mint sem kö -
zel re akar nak tud ni ben nün ket.”25 

Két ség te len tény, hogy a 16. szá zad utol só har ma dá nak nagy fegy ve res
konfliktusaiban fel tû nõ új, zsol do sok ból álló had erõ rõl szer zett ta pasz ta la tok
meg le he tõ sen rosszak vol tak. A fe de zet nél kü li tö me ges zsoldosfogadás ugyan is 
mind a had se re gek, mind pe dig az azo kat ki ál lí tó és el tar tó tár sa da lom szá má ra 
ko moly meg pró bál ta tás sal járt. Ez pe dig azo kat a né ze te ket erõ sí tet te, hogy az
eu ró pai had ügy, kü lö nö sen pe dig az en nek tö meg bá zist biz to sí tó né met had -
szer ve zet, sú lyos vál ság gal küsz kö dik. 

A prob lé ma va ló já ban azon ban nem is annyi ra a zsol dos had se reg gel, ha -
nem az új mû kö dé si el vek el fo ga dá sá val volt. Idõ be telt ugyan is, míg a had fo ga -
dók, a ne me si szár ma zá sú tá bor no ki és pa rancs no ki kar szá má ra a zsoldos -
lázadások, és a ka to nák ször nyû pusz tí tá sai meg kér dõ je lez he tet len né tet ték,
hogy ez a faj ta had se reg csak pén zért, és egye dül csak a pén zért haj lan dó ka to -
na ként vi sel ked ni. Ha pe dig ez hi ány zik…
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24 Burkhardt, 2002. 193.
25 Leonhardt Fronsperger: Kriegsbuch. Franckfurt, 1596. I. Von Kayserlichen Kriegsrechten.

(1565.) Von Kriegsgebrauch. CXXXVII.



A ne héz sé ge ket a va ló sá gos nál sú lyo sabb nak lát tat ta az is, hogy Schwendi 
és kor tár sai sa ját, az át ala ku lás ne héz sé ge i vel küz dõ eu ró pai had ügyet a Nagy
Szulejmán ide jén fény ko rát élõ osz mán had szer ve zet hez ha son lí tot ták. Ez er rõl 
élõ „kép” azon ban, mi vel a Bi ro da lom 1542-ben ta lál ko zott utol já ra osz mán
had erõ vel, már csak nem negy ven esz ten dõs volt. S bár az idõ nem állt meg az
Osz mán Bi ro da lom fe lett sem, az 1570–1580-as évek ben, Né met or szág ban, az
osz mán ha di po ten ci ál ról még min dig az a kép élt, ame lyet 1529-ben Lu ther oly
szem lé le te sen fel vá zolt. „…arra kell gon dol nom, hogy a fe je del mek és a né me tek
a tö rök ha tal mát és ere jét vagy nem is me rik … vagy pe dig nem is akar nak ko mo -
lyan har col ni el le ne… Mert a tö rök el len har col ni nem olyan, mint a fran cia ki -
rály, Ve len ce vagy a pápa el len. Õ igen csak más el len fél, népe és pén ze te mér dek,
ha a szul tánt egy más után két szer is meg ver nék, még min dig van annyi em be re,
hogy ha ma ro san is mét há rom, négy száz ezer em bert gyûjt sön össze Ha meg öl nék 
száz ezer em be rét, nem so ká ra is mét ugyan annyi val áll ki, és még után pót lá sa is
ma rad. Ezért sem mi az, ha 50–60 ezer ka to ná val akar nak vele meg üt köz ni, ha
nincs még leg alább ennyi, vagy még több tar ta lék ban. Azu tán vedd csak szám ba
or szá ga it, õvé Gö rög or szág, Ázsia, Szí ria, Egyip tom, Ará bia. Ez ak ko ra föld, mint -
ha His pá ni át, Fran cia or szá got, Ang li át, Né met or szá got, Né met al föl det, Cseh or szá -
got, Ma gyar or szá got, Len gyel or szá got, Dá ni át együ vé szá mol nád, és ezek együtt, az
õ or szá ga i val még min dig nem egyen lõk. … Is ten kí sér tés az, ha egy ki rály vagy fe je -
de lem egye dül sze gül szem be a tö rök kel, mert ily ke vés erõ vel ma gát sen ki olyan
ha tal mas ural ko dó nak nem gon dol hat ja, mint Krisz tus az evan gé li um ban…”26 

Az Osz mán Bi ro da lom hadereje a 16. szá zad vé gén már ko ránt sem volt
ugyan az, ami Nagy Szulejmán ide jén, ám még min dig ak ko ra erõt kép vi selt, ak -
ko ra ha di po ten ci ál lal ren del ke zett, ami vel még a Né met Nem zet Szent Ró mai
Bi ro dal ma is csak egy jól meg erõ sí tett vár rend szer re tá masz kod va száll ha tott
szem be. 

Schwendit a ma gyar tör té ne ti iro da lom lá tó kö ré be az ál ta lunk most is mét 
köz zé tett em lék ira tá nak 1894-es — katasztrófálisan rossz for dí tá sú — em lék -
ira ta emel te be. Az erõs antihabsburgiánus ha gyo má nyok, és a ku ru cos, pro tes -
táns törénelemszemlélet ha tá sá ra azon ban — mi vel a tö rök kel szem ben, horri -
bile dictu a vé de ke zést ja va sol ta — neve gyak ran még ma is némi el íté lõ él lel, a
„gyá va né me tet” meg il le tõ le né zés sel ke rül em lí tés re. 

Mi ez zel szem ben úgy vél jük, hogy Schwendi szá mos emlékiratával, ja vas -
la tá val, és leg fõ képp a vég vi dék had ügyi re form já nak meg in dí tá sá val fel be csül -
he tet len szol gá la tot tett a Ma gyar Ki rály ság nak. Ja vas la tai a vé de lem re való
be ren dez ke dés rõl — or szá gunk to váb bi tör té ne té nek is me re té ben ta lán már
bát ran fo gal maz ha tunk így — azt egyet len he lyes ka to nai meg ol dást fo gal maz -
ták meg.
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26 Lu ther: Vom Krieg wider den Türcken. CCXLIX. In: Fronsperger: Kriegsbuch. III. Von
Schanzen und Befestigungen (1573)



EM LÉK IRAT
a ma gyar or szá gi vég vi dék rend jé rõl, és a tö rök el le ni had vi se lés

mód já ról27

(A mar gón: La tin em lék irat, né met re for dít va 1576. no vem ber 14. )

A Tö rök Bi ro da lom — cso dá lat ra mél tó és eled dig csak nem hal lat lan fel -
emel ke dé se, az Osz mán nem zet ség és ural ko dó ház bá mu lat ra mél tó rend jé vel
és ered mé nye i vel egye tem ben — két sé get ki zá ró an a min den ha tó Is ten bün te -
té se és fe nyí tõ vessze je28, ami vel az Úr büneiért és henyeségéért sújt ja a ke resz -
tény sé get.29 

Eled dig egyet len nem zet, csá szár, ki rály, vagy más ural ko dó sem áll ha tott
el len a tö rök ha tal má nak és ere jé nek, ha nem — meg hó dol va és adót fi zet ve —
vagy idõ ben el fo gad ta tõ lük a bé két, vagy el ve szít ve or szá got, kor mány zást és
ran got, ma gá ra kel lett ven nie a szol ga ság és a zsar nok ság jár mát.

A Né met Bi ro da lom ban im már mi is ugyan ezen ve szély ben for gunk, ami
az idõ múl tá val egy re csak nö vek szik. Az egyik ol da lon az em lí tett el len ség ha -
tal ma és bi ro dal má nak ere je, a má si kon pe dig csu pán a mi te he tet len sé günk, a
köz ha ta lom gyen ge sé ge és szét ta golt sá ga áll. 

Ezen dol gok mi att egy ál ta lán nem en ged he tõ meg a mon dott el len ség had -
dal való meg tá ma dá sa, kü lö nö sen mi vel erre nem is va gyunk meg fe le lõ képp fel -
ké szül ve. 

Ilyenténképp igen csak ne héz lesz ma gun kat és mi e in ket az el len ség fe nye -
ge tõ zsar nok sá gá tól, és a biz tos nak lát szó rom lás tól meg vé de ni és meg õriz ni,
kü lö nö sen úgy, hogy a há bo rú már csak nem el vi sel he tet len ter he it egye dül kell
hor doz nunk, mert ezek ben a visszás idõk ben más ke resz tény hatalmaktól ke -
vés, vagy ép pen ség gel sem mi lyen se gít sé get sem re mél he tünk.

Mind eb bõl könnyen meg ért he tõ, hogy sa ját meg ma ra dá sunk és bol do gu -
lá sunk ér de ké ben mi rõl is kell ta nács koz nunk, hová kell had erõn ket ki ren del -
ni, és azt úgy fel hasz nál ni, hogy dol ga ink elfogadható és üd vös ki me ne tel ét és
be fe je zé sét — Is ten se ge del mé vel — el ér hes sük.

A tö rö kök kel szem ben ugyan is mi sem a had ra fog ha tó erõk, sem a meg -
sze rez he tõ se gé lyek, sem a had ve zé rek, sem a gya kor lott ság, sem pe dig a há bo -
rúk le foly ta tá sa te kin te té ben nem va gyunk egyen lõk, mert ne künk nem csu pán 
az el len ség ha tal má val, ha nem az Is te ni Fel ség ha rag já val, és bün te té sé vel is
szá mol nunk kell. Emel lett elõt tünk áll az a szo mo rú pél da is, hogy oly sok csá -
szár, ki rály, fe je de lem, nép és vá ros — akik nek majd mind egyi ke más, jobb al -
kal ma tos ság gal volt meg áld va, mint mi — ezzen el len ség ál tal le gyõ ze tett.

10 KELENIK JÓ ZSEF

27 Mi vel sem a la tin, sem a né met kéz ira ton nem ta lál ha tó sem mi fé le cím, a fen tebb ol vas ha tót 
mi ma gunk ad tuk az em lék irat nak. Mind két kéz irat Diskurs-nak ti tu lál ja Schwendi írá sát. Ezt jobb
hí ján em lék irat nak for dí tot tuk, jól le het a ki fe je zés je len té se ár nyal tabb, ki fe je zõbb. Wahrig szó tá ra
így ér tel me zi a ki fe je zést; „Argumentation mit dem Ziel, einem Konsensus herbeizuführen.” Azaz,
ér ve lés az zal a cél lal, hogy meg egye zés jöj jön lét re.

28 A la tin vál to zat ban flagellum Dei, Is ten os to ra.
29 Az ere de ti la tin szö veg sze rint: „… inauditos habuerit hactenus sucessus et incremanta cum

admiranda serie et successione Domus Otthomanicae.” Azaz „… meg hall ga tat la nul vi se li az Osz mán
ural ko dó ház cso dá lat ra mél tó õse i nek és örö kö se i nek ed di gi si ke re it és gya ra po dá sát”. 



Mind ezek után — a szük ség nek ezen mos ta ni órá já ban — nem vé lek he -
lyes nek sem mi fé le ta nács ko zást kez de ni ar ról, hogy ho gyan kel le ne had dal tá -
mad ni a tö rök re.

Mert mi — csak úgy, mint min den te rem tett lé lek — ter mé szet sze rint a
biz tos ren det, és az Is te ni gond vi se lést óhajt juk. Az Úr pró ba tét ele i nek alá vet -
te tünk ugyan, de nincs két sé günk afe lõl, hogy az em be rek, de kü lö nö sen a ma -
gas mél tó sá gok és kor mány za tok, az is te ni su gal lat és gond vi se lés tör vé nyei
sze rint elõbb gya ra pod nak, majd az Úr aka ra tá nak vál to zá sa sze rint is mét kár -
val lot tak és gyen gék lesz nek, le ha nyat la nak, sõt el is pusz tul nak. 

A tö rök dol gai ed dig, né hány száz év óta már, foly vást csak elõ rébb ha lad -
tak és gya ra pod tak úgy, aho gyan azt az Úr el ren del te. Emi att az tán a tö rök kel
szom szé dos csá szá rok és ki rá lyok ugyan hi á ba fá ra doz tak azon, hogy erõ vel és buz -
ga lom mal õket vissza szo rít sák, vagy hogy sze ren csé jük ke re két meg akasszák. 

A tö rök ere je most még sok kal na gyobb, mint egy kor volt. Ná luk a jó hadi
rend tar tás és hadi igaz ga tás, a ka to nai gya kor lat épp vi rág já ban van. Sem mi
nem mu tat arra, hogy bár mi is meg rom lott, vagy meg gyen gült vol na. A tö rö kök 
az egész Ke le tet és Eu ró pa leg na gyobb ré szét a szol ga ság jár má ba kény szerí -
tették, vagy leg alább is szö vet sé ge sük ké és adó fi ze tõ jük ké tet ték. A meg ma radt 
ke resz tény ség pe dig még soha nem volt annyi ra meg osz tott, mint most. Mi lyen
esz te len ség vol na hát, ha a dol gok ilyentén ál lá sa mel lett épp a né me tek akar -
ná nak egye dül, had dal men ni a tö rö kök re. 

A jó zan ész sok kal in kább azt ta ná csol ja, szo rult hely ze tünk pe dig azt kö -
ve te li, hogy el fo gad juk a bé két. Az alvó ku tyát pe dig, a ma gunk biz tos ká rá ra és 
rom lá sá ra, fel ne éb resszük, ha nem min den olyan ürü gyet és okot el ke rül jünk,
ami vel ezen ebet fel in ge rel het jük, és há bo rú ra ger jeszt het jük. 

Amennyi re az em ber e zsar nok nál, hi tünk nek ezen el len sé gé nél tud hat ja,
a bé ké nek és a szö vet ség nek nincs biz tos zá lo ga. Mind azo nál tal, e fri gyek jó vol -
tá ból — az adó zást és a meg hó do lást fel hasz nál va — sok ki rály ság és ke resz -
tény nép él rég óta tar tós bé ké ben. Mi ként a len gye lek, a per zsák, a mold va i ak a
valachiaiak, az arméniaiak, grú zok és a mon go lok.30 Ha a bé két a tö rök kel új ból 
és új ból meg újít juk, és ez zel szá munk ból, vé del münk ere jé bõl és ja va ink ból el -
pa za rol ni sem mit nem en ge dünk, ak kor is em be rül és fér fi ként vi sel ke dünk, és
fel ada ta ink nak ele get teszünk. 

Mi nél na gyobb a ve szély, és mi nél két sé ge sebb a béke, an nál biz to sab ban
és erõ seb ben kell tö re ked nünk rá. A bé két — mi vel az ne künk ked vez, és mert a 
dol ga ink most igen rosszul áll nak — el kell fo gad nunk, hogy köz ben vé del mün -
ket mi nél job ban és al kal ma sab ban el ren dez hes sük. Ami kor a tö rök had ere jét
elõ ve ze ti, ne száll junk szem be vele egy szer re és azon nal, ha nem ere jét a vég vi -
dé ke ken való át ha la dás azon na li le zá rá sá val, és a vé gek meg erõ sí té sé vel tar tóz -
tas suk fel, és tör jük meg. 

Az ed di gi ta pasz ta la tok arra ta ní ta nak ben nün ket, hogy a tö rö köt nyílt
há bo rú ban nem le het le gyõz ni, vagy meg gyen gí te ni. Jól le het a ke resz té nyek tõl
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30 A né met szö veg ben sze rep lõ Mongrillen ki fe je zést mon gol nak for dí tot tam, fel té te lez ve, hogy
az em lék irat szer zõ je az Osz mán Bi ro da lom mal hû bé ri, szö vet sé gi kap cso lat ban álló ta tá rok ra, a Krí -
mi Kán ság ra gon dolt.



oly kor el szen ved tek bi zo nyos ká ro kat, de ez úgy fel in ge rel te õket, hogy az ilyen
össze csa pá sok után még na gyobb ha dat ál lí tot tak ki, mint an nak elõt te. Emi att 
az tán majd min den ki rály ság és nép, aki sze ren csé jét in kább a há bo rú for gan -
dó sá gá ra bíz ta, szán ni való mó don tönk re ju tott, és tö rök iga alá ke rült. 

Mind eb bõl könnyen meg ér he tõ, hogy mi, a né met nem zet, egye dül nem
va gyunk elég fel ké szül tek és erõ sek ah hoz, hogy egy ilyen ha tal mas és se rény
el len ség gel nyílt harc ban meg küzd jünk. Ha azon ban erre még is sor ke rül ne —
mi vel a gyõ ze lem és a di csõ ség egye dül Is ten ke zé ben van — a har cot csak is a
leg szo rí tóbb szük ség ese tén, csak is az Úr tól ka pott kü lö nö sen ked ve zõ al ka lom
ese tén kell meg kí sér te ni és meg pró bál ni.

Ek kor vi szont — jól le het a harc ban szám ban, gya kor lott ság ban, ki tar tás -
ban, gyor sa ság ban, rend tar tás ban, ügyes ség ben a tö rö kök nél jó val gyen géb bek
és hit vá nyab bak va gyunk — lo vas sá gunk ere jé vel, és sa já tos fegy ver ze tünk kel
so kat el ér he tünk.

Ha bár nyílt csa tá ban — az Úr aka ra tá ból — meg tör tén het, hogy a mi lo -
vas sá gunk a tö rö két az elsõ össze csa pás ban meg fu ta mít ja, két ség sem fér hoz -
zá, hogy ek kor igen messze va gyunk még a tel jes gyõ ze lem tõl, mert a tö rök lo -
vas ság négy szer-öt ször is szá mo sabb, mint a mi énk.

A tö rö kök nem egyet len hul lám ban, ha nem csa pa ta i kat vál to gat va szok -
tak tá mad ni. Így, ha az el sõk ro ha mát egy szer vissza ver ték, nem kezd min den -
ki me ne kül ni, ha nem had rend jü ket gyor san hely re ál lít ják, és új ból elõ re nyo -
mul nak, vagy a jól meg erõ sí tett városhozfalhoz ha son ló gya log nép mel lé húzod -
nak, és ott — ami kor az el len ség a gyõ zel met meg szer zen dõ utá nuk siet —
egye sült erõ vel, még ke mé nyeb ben har col nak.

A tö rök gya log se reg oly for mán van ágyúk kal, sze ke rek kel, te vék kel és
más szük sé ges védmûvekkel — sánc cal és árok kal — kö rül vé ve, to váb bá ja ni -
csá rok kal és ki vá ló, vá lo ga tott lovasokkal meg erõ sít ve, hogy csak nem le he tet -
len õket lo vas ság gal meg bon ta ni és le gyõz ni. Ez a gya log ság jónéhány csa tá ban
ve ret len is ma radt. 

Szá mos pél dá ból lát ha tó és meg ért he tõ, hogy mind a ke resz té nyek, mind a 
per zsák, mind pe dig egyéb né pek — még ha kezdetben gyõz tek is — vé gül, ami -
kor a gya lo go sok kal kel lett meg küz de ni és meg har col ni, új ból és új ból ve re sé get 
szen ved tek. Így járt évek kel ez elõtt Lász ló ki rály és Hu nya di31, Zsig mond csá -
szár32, a per zsák ki rá lya, a szofi33, az egyip to mi szul tán, és így gyõ zetett le a ma -
gyar La jos ki rály34 is.

Rá adá sul had ügyünk ma nap ság még rosszab bul áll mint egy kor, mert a
könnyû lo va sok, aki ket elõ de ink még nagy szám mal bír tak, mára már csak nem
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31 Az em lék irat szer zõ je itt nyil ván va ló an a vár nai csa tá ra (1444) utal, amely ben I. Ulász ló ma -
gyar ki rály (1440–1444) is éle tét vesz tet te.

32 Schwendi Zsig mond né met-ró mai csá szár (1430–1437) 1396-os nikápolyi ve re sé gé re cé loz. 
33 A szofi a per zsa ural ko dók címe volt. A for dí tás alap já ul szol gá ló né met szö veg ben a ki fe je zés 

így sze re pel: “der Sophi khünig in Persien”. Mi vel a Sophi után nincs ki té ve a vesszõ, nagy kez dõ be -
tû vel ír ták, és olyan szö veg kör nye zet ben he lyez ke dik el, ahol ural ko dók ne ve it so rol ják fel, az 1894-
 es for dí tás ban — hely te le nül — sze mély név ként ér tel mez ték. 

34 A meg jegy zés II. La jos (1516–1526) ha lá lá ra, és a moh ácsi csa ta vesz té sé re vo nat ko zik. Az
em lí tett össze csa pá sok mind egyi ké ben va ló ban a meg erõ sí tett ál lás ban har co ló osz mán gya log ság
dön töt te el a csa ta sor sát.



tel je sen el fogy tak. A né met lo va sok pe dig az ül dö zés ben ha szon ta la nok, arra
teljességgel al kal mat la nok.

Eh hez jön még, hogy ha egy szer a mi se re günk so rai és rend jei a csa tá ban,
vagy az ül dö zés so rán egy más tól el hú zód nak, igen ne héz azo kat is mét össze -
gyûj te ni és rend be szed ni, kü lö nö sen mi vel ne künk csak ke vés, vagy sem mi
tapasztalatunk sincs ar ról, hogy ho gyan kell egy ilyen harc edzett és harc vá gyó
el len fél lel har col ni és meg üt köz ni.

Az is igen ve szé lyes szá munk ra, hogy há bo rú ink ban a gya log sá got eled dig
még so ha sem tud tuk úgy fel hasz nál ni, hogy az a lo vas ság gal együtt mo zog jon,
és vele együtt har col jon. Úgy, hogy ami kor az el len ség lo va sai el me ne kül tek, a
mi e ink az el len fél gya log sá gá ig nyo mul has sa nak, ami re pe dig a gyõ ze lem ki ví -
vá sá hoz igen nagy szük ség vol na. 

Szá mít suk hoz zá mind eh hez azt is, ami ha da ko zást kü lö nö sen ne héz zé és
veszélyessé te szi szá munk ra, hogy tudniilik a tö rö kök bá mu la tos gyor sa ság gal
és ügyes ség gel har col nak, nyo mul nak elõ re vagy vo nul nak hát ra, úgy és ak kor,
ahogy és ami kor csak akar nak. 

Tá bort ver nek, majd csak ha mar át is he lye zik, éj jel-nap pal csa tá roz nak,
ele ség ben pe dig soha nem lát nak hi ányt. Ez zel szem ben a mi se re günk ne he zen 
moz dul odébb, ver tá bort, vo nul ki, vagy tér vissza. Olyan kor pe dig, ha az el len -
ség a kö zel ben van, és tá bo rá ból éle lem szer zés vé gett ki me het, a mi e in ket az
ele ség tõl, víz tõl és a ta kar mány tól el zár ja. Ha az tán a mi e ink né hány na pig
nye reg ben ül nek, és ke mény mun kát vé gez ve hõ sé get, éh sé get és szom jú sá got
kell el vi sel ni ük, mind az em be rek, mind a lo vak azon mód le gyen gül nek. S mi vel 
mind ezt el len sé günk pon to san tud ja, ez tán egye dül már csak arra tö rek szik,
hogy min ket a sík ra csal jon, és csa tá ra kény sze rít sen. Mi vi szont — tet szé sünk
sze rint — alig ha kény sze rít het jük õt ugyan er re. 

A tö rö kök na pon ta mu tat ják ma gu kat, ál lan dó rá ro ha ná sok kal és csa tá ro -
zá sok kal sze gül nek el le nünk, s így ki fá raszt va, az éle lem tõl és a ta kar mány tól
el zár va, legyengítenek, hogy az tán an nál könnyeb ben le gyõz hes se nek.

Ez az oka an nak, hogy ed dig, ahány szor csak a tö rök csá szár maga ve zet te 
ki ha da it, a mi se re günk — még oly sok év vel La jos ki rály ve re sé ge után sem —
nem vo nult soha el le ne, és nem ke res te a le he tõ sé get arra, hogy vele a nyílt me -
zõn üt köz zön meg. A jó zan ész, és a ta pasz ta lat min dig arra szo rí tott min ket,
hogy olyan erõs, jó élel me zé si le he tõ sé gek kel ren del ke zõ hely re men jünk, ahon -
nan az el len ség to váb bi elõ re nyo mu lá sát meg aka dá lyoz hat tuk és fel tart hat tuk.

A dol gok ilyentén ál lá sa mel lett pe dig bol do gu lá sunk és fenn ma ra dá sunk
sok kal in kább a vé de ke zé sen, sem mint egy tá ma dó há bo rún mú lik. 

A ma gunk sze mé vel lát tuk, hogy mi u tán a né me tek a megmaradt Ma gyar -
or szág vé del mét ma guk ra vál lal ták, és jó sze ri vel csak vé de ke zõ har co kat foly -
tat tak, a tö rö kök, — jól le het a mi enk nél min dig jó val na gyobb se re gek kel vo -
nul tak fel — Ma gyar or szá got annyi éven át sem tud ták tel je sen le gyûr ni. El len -
ben arra kényszerültek, hogy te mér dek ide jük el vesz te ge té se, és had nép ük ép -
pen ség gel nem je len ték te len kár val lá sa árán, hol ezt, hol azt a vég he lyet ost ro -
mol ják meg, hogy az tán vé gül is mét ha za tér je nek. 

A fen ti, és több más ok mi att, amik kel a rö vid ség okán most nem fogla ko -
zunk, több mint nyil ván va ló, hogy a dol gok mos ta ni ál lá sa mel lett a tö rök el le ni 
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tá ma dó há bo rú dol gát nem len ne sze ren csés elõ hoz ni, és tár gyal ni. El len ke zõ -
leg, ta ná cso sabb len ne a bé két — amed dig csak le het sé ges — fenn tar ta ni, és
köz ben a védõ há bo rú ra fel ké szül ni. Azt jól át gon dol ni, hogy az el len ség, egy-
 egy vá rat lan bé ke sze gést kö ve tõ en mi nél ke vés bé tud jon min ket vá rat la nul le -
ro han ni, és ha min ket a ma gunk vé de lem re haj lan dó nak és arra fel ké szült nek
lát, mi nél ke vés bé mer jen pró bál koz ni ve lünk. 

És mi vel könnyen be lát ha tó, hogy a kül föl di nem ze tek a vég sõ kig el men -
nek, hogy a tö rök kel való há bo rút ma guk tól el há rít sák, és azt in kább a mi fe -
jünk re idéz zék, ne künk még se ré nyeb ben kell igye kez nünk azon, hogy a bé két
meg tart suk, hogy a tö rök háborúzásra szol gá ló ere jét így a ten ger re vi gye, és az 
ot ta ni dol gok ba mind job ban és job ban be le bo nyo lód jon.35 Íly mó don mi na -
gyobb biz ton ság ban le szünk, és köz ben a sa ját vé del münk höz szük sé ges dol go -
kat job ban kézbevehetjük és elõ ké szít het jük.

A béke meg õr zé sé rõl

A béke meg tar tá sá nak leg fon to sabb sza bá lyai azon ban ezek:
– Az adó és az aján dék ide je ko rán való, pon tos meg fi ze té se.
– A vé gek bé ké jé nek meg óvá sa jó hadi fe gye lem, és meg fe le lõ ere jû hely õr -

sé gek se gít sé gé vel. A tö rök el len sé ges szán dé kú be tö ré se it mind azo nál tal ugyan -
így, erõ vel és len dü let tel ver jék vissza, és aka dá lyoz zák meg.

– A bé ke szer zõ dés egyéb pont ja i nak be csü le tes meg tar tá sa.
– Min den olyas mi el ke rü lé se, ami a tö rö köt fel in ge rel he ti.
– Tatózkodás a len gyel ki rály ság tól, olyan vég zés és meg egye zés, ami az

Auszt ri ai Házzal és a Bi ro da lom mal való örök ba rát sá got és szö vet sé get meg -
õriz he ti, de nem jár sem mi kö te le zett ség gel.36 Ezt a maga ré szé rõl két ség kivûl
Báthori is el- és meg fo gad ja majd, mi vel igen csak óhajt ja a len gyel ki rály ság
vég le ges meg tar tá sát, és mert túl sá go san eszes ah hoz, hogy ne ért se, és ne lás -
sa, hogy több fél ni va ló ja van a tö rök se gít sé gé tõl, mint a mi tá ma dá sunk tól.
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35 A pápai-spanyol-velencei liga már 1570-tõl erõ sen szor gal maz ta, hogy a Bi ro da lom, csat la -
koz va a szö vet ség hez, Ma gyar or szá gon in dít son szá raz föl di tá ma dást az osz má nok el len. Schwendi,
mint a csá szár szemlélyes ta nács adó ja kez det tõl fog va a leghatározattabban el le nez te a csat la ko zást
és a tö rök meg tá ma dá sát. Az 1571-es gyõz tes lepantói csa ta után újabb dip lo má ci ai of fen zí va kez dõ -
dött, mely ben kü lö nö sen spa nyo lok erõl tet ték a Bi ro da lom hadbalépését. Schwendi ez ügy ben ké szí -
tett em lék ira tá nak, élénk po li ti kai le ve le zé sé nek és agi tá ci ó já nak a spa nyol kö vet sze rint nagy sze re -
pe volt ab ban, hogy a vá lasz tó fe je del mek az 1572-ben mülhausenben meg tar tott ta nács ko zá su kon el -
ve tet ték a tö rök el le ni há bo rút. Thomas Nicklas: Um Macht und Einheit des Reiches. Konzeption
und Wirklichkeit in der Politik bei Lazarus von Schwendi (1522–1583) Husum, 1995. 134–136. (A to -
váb bi ak ban: Nicklas, 1995.)

36 1575 de cem be ré ben a meg üre se dett len gyel trón ra a fõ ne me si párt II. Mik sa csá szárt hív ta
meg. A köz ne me si párt vi szont Bá tho ry Ist ván er dé lyi fe je del met vá lasz tot ta ki rá lyá vá. A csá szár be -
teg sé ge, az oszt rák tar to má nyok katasztrófális pénz ügyi hely ze te, és a tö rök épp 1575-ben meg -
erõsõdõ ma gyar or szá gi tá ma dá sa i nak ha tá sá ra óva ko dott at tól, hogy harc ba száll jon a len gyel ko ro na 
meg szer zé sé ért. Ta ná cso sa i nak több sé ge sem tá mo gat ta ezt, Schwendi pe dig kü lö nö sen he ve sen el le -
nez te a „len gyel ka lan dot”. A len gyel ki rály ság ra vo nat ko zó an lásd Vik tor Bibl: Maximilian II. der
Rätselhafte Kaiser. Leipzig, 1929. 385–388. és 393–94. 



A vé del mi há bo rú ról

A vé del mi há bo rú ról két fé le képp vé le ked nek.
Az elsõ vé le ke dés. Na gyon is szük sé ges do log a vé gek meg fe le lõ meg erõ sí -

té se, ele gen dõ szá mú ka to na ság gal való vé del me zé se, to váb bá a szük sé ges élel -
mi sze rek kel és tü zér ség gel való el lá tá sa.

A má so dik vé le ke dés. Ha egy erõ sebb ha ta lom mi ránk, gyen géb bek re tá -
mad na, ak kor a ha tá rok meg vé del me zé sé hez úgyis több se gít ség és na gyobb tá -
mo ga tás kell, és ek kor úgy is egy ko moly had já rat tal kell az el len ség gel szem be -
száll ni. 

E had já rat két mó don me het vég be, ne ve ze te sen vagy a vé del mi rend tar -
tás elõ írá sai sze rint tar tott ren des, fi ze tett ka to na ság, vagy pe dig a bi ro da lom
ál tal meg sza va zott ha di se gély ré vén.37 

A vég vi dé kek rõl

A vé gek ügyé ben leg elõ ször is azt a leg fon to sabb fon to ló ra ven ni és át gon -
dol ni, hogy Né met or szág nak so kat kell a to váb bi ak ban arra for dí ta nia, hogy a
meg ma radt Ma gyar or szá got olyan erõ sen védelmezze, aho gyan az csak le het sé -
ges. Még pe dig azért, hogy az el len ség ne te gye a lá bát né met föld re, mert ez
eset ben a há bo rú nak egy sok kal sú lyo sabb és ve szé lye sebb faj tá ja sza kad na a
nya kunk ba an nál, mint ami most Ma gyar or szá gon fo lyik. Ott ugyan is a hatá ro -
kat na gyobb részt már mind meg erõ sí tet ték, a la ko sok pe dig a har cok hoz már
hoz zá szok tak, és ma guk tól min den szük sé get és nyo mo rú sá got el há rí ta nak.

És ak kor ar ról az ezer nyi sze ren csét len ség rõl — a ká rok ról, raj ta üté sek rõl 
és nyo mo rú ság ról — amik egy ilyen há bo rú kö vet kez mé nyei len né nek, és mely
dol gok mind egyi ké nek ma gunk is szem ta núi le het tünk, még nem is szól tam.

Az is bi zo nyos és tu dott do log, hogy a vég vi dé kek jobb és meg fe le lõbb
fenn tar tá sá ra Õcsászári Fel sé ge egye dül, csu pán sa ját tar to má nya i val, a to váb -
bi ak ban már nem le het ele gen dõ. A ha tár vi dé ke ket a hi ány zó dol gok mi att már
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37 Azt a vé del mi rend tar tást (Defension Ordnung), ami rõl itt szó van, ere de ti leg az Ennsen in -
ne ni oszt rák tar to mány dol goz ta ki sa ját ön vé del mé re, 1575 ta va szán. A rend tar tás le fek tet te a tö rök 
el le ni fel ke lés, il let ve a la kos ság moz gó sí tá sá nak hely- idõ- és szer ve ze ti ke re te it. Ki ala kí tot ta a ve ze -
té si rend sze re ket, ki je löl te a vé del mi- és el len ál lá si pon to kat. Azaz, mai fo gal ma ink sze rint — az ál ta -
lá nos had kö te le zett ség elve alap ján — igye ke zett meg szer vez ni és fel ál lí ta ni egy te rü let vé del mi fel -
ada to kat el lá tó mi lí ci át. A ha tá ro kon túli sür gõs ka to nai ak ci ók ra vár ta pén zen tar tott zsol dos ka to -
na sá got kí vánt be vet ni. A re form-el kép ze lé sek sze rint min den Habs burg ura lom alatt álló tar to -
mány nak és ki rály ság nak ki kel lett vol na dol goz nia a maga vé del mi rend tar tá sát. Ezek ben fon tos
sze re pet ka pott vol na a tar to má nyi mi lí ci ák kö zöt ti ka to nai együtt mû kö dés, a se gít ség nyúj tás tö rök
tá ma dás ese tén. Tud juk, hogy 1576-ben az Ennsen túli Auszt ria, (Alte Feldakten 1576–13–1.) 1578
fo lya mán pe dig a Kár oly fõ her ceg kor mány za ta alatt álló Stá jer, Karintia és Krajna is ki dol goz ta a
maga vé del mi rend tar tá sát. (Alte Feldakten 1579–13–1) Az egész Auszt ri á ra ér vé nyes sza bá lyo zás
lét re jöt tét ti ro li Fer di nánd fõ her ceg aka dá lyoz ta meg, aki ma ka csul el zár kó zott at tól, hogy se gít sen
azon jogi ala pok meg te rem té sé ben, amik tar to má nyát ka to nai se gít ség nyúj tás ra kö te lez het ték vol na. 
A szá zad fo lya mán még jónéhányszor fel me rült az örö költ tar to má nyok, a Cseh or szág, Szi lé zia, il let -
ve Mor va or szág te rü le té re egy aránt ér vé nyes, kö zös vé del mi rend tar tás lét re ho zá sa. Legutóljára
Kanizsa el es te után, a 1600. no vem ber 21–23-i schottwieni fõ her ce gi ta lál ko zón. (Alte Feldakten 1600–
11–6.)



ed dig is sok kár és vesz te ség érte, mert a vég vá rak ba szük sé ges õr sé gek és el lát -
mány igen csak meg fo gyat ko zott. A ka to na ság ke vés és fi ze tet len, az elõ írt lét -
szám nak a fele hi ány zik, vagy nincs ren de sen fel sze rel ve. A vég há zak nin cse -
nek ki épít ve, és élés sel és mu ní ci ó val sin cse nek el lát va. Így még a leg na gyobb
ve sze de lem és szük ség ese tén sem le het ne fel men tést, se gít sé get, vagy több ka -
to nát ki kül de ni.

Ezért ha laszt ha tat la nul szük sé ges a vég he lyek biz to sabb és jobb meg tar -
tá sá ra va la mi lyen esz közt és le he tõ sé get ta lál ni. 

A vé gek el ren de zé sé rõl és fenn tar tá sá ról

Elõ ször, hogy a vé gek vé del me és el lá tá sa mi nél de re ka sabb le gyen, min -
dent elõ re, jó rend ben és idõ ben elõ kell készíteni, és el kell vé gez ni, hogy ez ál -
tal az alatt va lók szí ve s lel ke is mind job ban fel ser ken hes sen, hogy a hadi dol -
gok hoz így ked vet kap ja nak, és azok ban gya kor la tot szerezzenk. Eh hez az is
min den képp szük sé ges, hogy a vé del mi rend tar tást úgy, aho gyan azt az oszt rák
tar to má nyok ban el vé gez ték, iga zán és szi go rú an be tart sák. 

Ez után az len ne a leg ta ná cso sabb, hogy a vég he lye ket szét osszák a szom -
szé dos tar to má nyok kö zött, hogy így min den tar to mány a neki jutó vé gek hez
szol gál jon. Mind egyi kük nek gon dos kod nia kell ar ról, hogy; 

– a ka to nák havi fi ze té sü ket meg kap ják,
– a vá ra kat éle lem mel és min den szük sé ges sel el lás sák, 
– a ka to ná kat meg must rál ják, és így min dig tel jes lét szám ban a he lyü kön

le gye nek,
– a szük sé ges épít ke zé se ket, úgy aho gyan az Õfel sé ge elõ ter jesz tet te és

elõ ír ta, le foly tas sák,
– fo lyó sít sák a költ sé ge ket, és a pénz el köl té sét fel ügyel ve, min den a leg meg -

fe le lõbb mó don men jen vég be, és ez ál tal a fe les le ges ki adá sok nak ele jét ve gyék.
Ennek fe jé ben min den tar to mány nak sza bad sá gá ban áll jon azt a pénzt,

amit ilymódon Õfel sé gé nek át en ged nek, és a szá muk ra ki ren delt vég hely re for -
dí ta nak, a Bi ro dal mi Ka ma ra ál tal rá juk ki rótt adó ból és kontribucióból le -
vonnni, és vissza tar ta ni.

Má sod szor, a Német Lo vag rend rég tõl fog va arra ren del te tett, és azért
aján dé koz ta tott meg annyi be vé tel lel, hogy bir to ka it ál lan dó õr sé gek kel el lát va, 
har col jon a hi tet le nek el len. A rend tag jai azon ban már rég óta csak tét le nül ül -
dö gél nek ott hon, és csak a gaz dál ko dás sal fog lal koz nak. Ezért õket e szük ség -
ben, ezen ál ta lá nos ve szély ide jén meg re for mál va, a ma gyar vé gek re kell át he -
lyez ni.38 Kö te les sé gük ké kell teni, hogy né hány kü lö nö sen fon tos ma gyar vég -
hely ol tal ma zá sát és vé del mét ma guk ra vál lal ják. Még pe dig azon mód és rend
sze rint, mely sze rint az itá li ai lo va gok Mál ta szi ge tét vé del me zik. Jö ve del me i -
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38 A lo vag rend át te le pí té sé nek kí sér le té rõl lásd Zwiedeneck-Südenhorst: Über den Versuch
einer Translation des Deutschen Ordens an die ungarische Grenze. Archiv für Österreichische Ge -
schichte, 1878. 404–445., il let ve Wilhelm, Erben: Die Frage der Heranziehung des Deutschen Ordens 
zur Vertheidigung der ungarischen Grenze. Archiv für Österreichische Geschichte, 1894. 513–599. A
kí sér let ku dar cá ról, a kez de mé nye zés el ha lá sá ról Nicklas, 1995. 163–165.



ket meg le het ne emel ni, úgy hogy a ko los to rok ból és más egy há zi ja vak ból —
amik már tönk re men tek, és enélkül úgy is vi lá gi kéz be ke rül né nek — még több
és újabb kommendát kell szá muk ra ki ren del ni.39 Har mad szor. Mi vel az em lí tett 
esz kö zök, ne ve ze te sen a vé del mi rend tar tás, il let ve a Né met Lo vag rend re form -
ja és át te le pí té se ré vén, a vé gek még nem ke rül het nek meg fe le lõ en meg erõ sí -
tett és tart ha tó ál la pot ba, elegendhetetlenül szük sé ges, hogy a bi ro dal mi ren -
dek is ál lan dó se gít sé get nyújt sa nak az em lí tett tar to mány nak, va la mint hogy a 
Né met Lo vag rend nek is meg ha tá ro zott évi összeg gel le gye nek se gít sé gé re.
Ezért ta nács koz ni kel le ne majd egy ál lan dó adó le he tõ sé gé rõl, és ar ról hogy ho -
gyan, mi mó don ta lál nák a ren dek azt a leg meg fe le lõbb nek. A bi ro da lom nak
meg van a maga fi ze tõ mes te re és a biz to sai, akik a pénzt oda fi zet he tik ki, aho vá 
azt szán ták, és ahová az rendeltetett.

 Ké szí te ni kel le ne egy ki mu ta tást ar ról is, hogy az egyes vég vi dé kek re kü -
lön-kü lön mennyi pénz megy el, to váb bá ar ról, hogy mennyit fi zet né nek eb bõl a 
Csá szá ri Fel ség tar to má nyai és alatt va lói. A fenn ma ra dó részt azon ban a bi ro -
dal mi ren dek nek kel le ne áll ni uk.

Jó mód dal és rend del ké szí te ni kell majd egy rész le tes ki mu ta tást a vég he -
lyek rõl és azok szét osz tá sá ról is.

A vég he lyek szét osz tá sa
Auszt ria gon dos kod jék Gyõr, Tata, Ko má rom, Veszp rém õr sé ge i rõl. Cseh -

or szág Szi lé zi á val és Mor va or szág gal Fel sõ-Ma gyar or szág ról és a bá nya vá ros -
ok ról. Kár oly fõ her ceg — aki nek a bi ro da lom is se gít bi zo nyos pénz összeg gel —
tar to má nya i val Hor vát or szá got és Dal má ci át lás sa el. A Né met Lo vag rend pe -
dig vál lal ja Ka ni zsa, és a kö rü löt te fek võ vi dék vé del mét.

A hely õr sé gek rend jé rõl

Min den egyes vég hely hez ele gen dõ szá mú ka to nát kell ki ren del ni. Ahol a
je len le gi õr ség ele gen dõ, azt meg kell hagy ni, ahol nem, ott sza po rí ta ni kell a
lét szá mot.

Min den fon to sabb hely re né met õr sé ge ket kell he lyez ni, és a vé de lem, il -
let ve az el len ál lás fel ada tá nak leg na gyobb ré szét rá juk kell bíz ni. Adni kell mel -
lé jük va la mennyi ma gyar gyalogost és hu szárt is. A leg fon to sabb he lye ken pe -
dig bi zo nyos szá mú né met lo vas is tartassék.

To váb bá, mi vel hu szá ro kat nem le het már meg fe le lõ szám ban ta lál ni, bi -
zo nyos szá mú lo vas pus kást kell tar ta ni, akik nek kü lön fé le ná ci ók ból kell ki ke -
rül ni ük.
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39 A kommenda olyan egy há zi hi va tal, amely nek bir to ko sa csak az ez zel járó jö ve del me ket él -
ve zi, a ve le já ró fel ada to kat azon ban nem lát ja el. A ki fe je zés má sik je len té se: a Johannita, il let ve a
Né met Lo vag rend ko los to ra. „Kommende. 1. Ein kirchliche Amt, dessen Inhaber nur die Pfründeein -
künfte geniesst, nicht aber das Amt nach seiner spirituellen seite verwaltet. Seit dem 16 Jhrh. ist die 
Verleihung dem Hl. Stuhl reserviert. Durch die Sekularization gingen die meisten Kommende unter.
2. Das einzelne Kloster im Johanniter und Deutschorden. In: Le xi kon für Theologie und Kirche. Bd.
6. Freiburg im Breisgau, 1934. 2. Auflage. Hrsg. Dr. Michael Buchberger 102. A ki fe je zés ma gya rá za -
tá ért dr. Fa ze kas Ist ván nak, az Or szá gos Le vél tár bé csi le vél tá ri de le gá tu sá nak tar to zom kö szö net tel.



Pa rancsnokot min den ho vá ab ból a tar to mány ból kell ki ne vez ni, ame lyik
az adott vég vi dék rõl gon dos ko dik, de a töb bi al kal ma tos sze mély is in nen ke rül -
jön ki. A hely õr sé gek né met lo va sa it és gya lo go sa it is ezek bõl a tartományoból
vá lo gas sák, ren del jék vagy egé szít sék ki.

Az el halt vagy el tá vo zó ka to ná kat min den kor olyan, a ha da ko zás ra al kal -
mas sze mé lyek kö ves sék, és ezek he lyé be min den kor olya no kat ren del je nek ki,
akik szin tén ugyan ab ból a tar to mány ból szár maz nak. Az zal a meg kö tés sel,
hogy kö te le sek le gye nek két vagy há rom évet egy azon he lyen meg ma rad ni és
szol gál ni, anél kül, hogy azt el hagy nák, vagy he lyü ket meg vál toz tat nák. Íly mó -
don a hadi gya kor lat és jár tas ság a föld népe közé las sacs kán be vi te tik.

A Né met Lo vag rend hely õr sé ge i be a Mál ta szi ge ti johannita lo va gok rend -
sze re és sza bá lyai vezetessk be.

A ha tár vi dé ken tar tan dó extraordinari ka to na ság ról40

A vég vi dé kek meg ha tá ro zott he lye in, az ál lan dó lét szá mon felül tar ta ni
kell még né hány zász ló nyi gya lo gost, akik az el len ség min den vá rat lan tá ma dá -
sa ese té re ké szek lesz nek össze gyü le kez ni, és aki ket szük ség ese tén — a vé del -
mi rend tar tás elõ írá sai sze rint, a tar to má nyok ból si et ve ér ke zõ se gít ség gel —
meg le het erõ sí te ni. Vagy, ha ezt a ren dek jobb nak lát ják, az extraordinari ka to -
na sá got — az em lí tett vé del mi rend tar tás ha tá lyá nál fog va — ki ál lít hat ják a 30. 
em be rek szá má ból,41 il let ve azon lo va so ké ból, aki ket a ne me sek min den 100
pfundnyi pénz jö ve de lem után ké szen lét ben tar ta ni, és a hir te len elõ a dó dó szük -
ség ese té re ki ál lí ta ni kö te le sek.42 Eze ket meg fe le lõ szám ban ki vá lo gat va, vál tá -
sok ban küld jék a ha tá rok ra, hogy ott há rom hó na pot szol gál ja nak, mind ad dig,
míg az õket fel vál tók meg nem ér kez nek. Ily mó don az egy mást vál tó la ko sok
mind egyi ke a hadi dol gok ban ta pasz ta la to kat, és is me re te ket sze rez. 

A min den tar to mányra ki ter je dõ vé del mi rend tar tás ról

A ter mé szet, az ér te lem, nap ja ink ne héz sé gei csak úgy, mint az el múlt
idõk, va la mint min den nem zet pél dá ja arra ta nít ben nün ket, hogy a ha zá ért,
csa lá dért és az ott ho nért bát ran kell küz de ni, és ha kell meg hal ni.

18 KELENIK JÓ ZSEF

40 Szá mon, vagy ren den fe lü li ka to na ság. Az egyes vá rak ál lan dó hely õr sé ge i hez nem tar to zó,
de a vég vi dé kek vá ra i ban ál lo má soz ta tott, ál lan dó an fegy ver ben tar tott me zei ka to na ság. Moz gat ha -
tó tar ta lék ként fel ada ta a gyors se gít ség nyúj tás, a tö rök por tyák vissza ve ré sé nek tá mo ga tá sa volt.
Mi vel igen ne héz a fen ti e ket egyet len meg fe le lõ ki fe je zés ben vissza ad ni, a ma gyar ra for dí tott szö veg -
ben meg hagy tuk a ko ra be li ter mi nus technicust. 

41 A „Dreissigste Mann” in téz mé nye a magyaroszági me gyei fel ke lés hez ha son ló an, a he lyi la -
kos ság te rü le ti el ven szer ve zõ dõ, ön vé del mi fel ke lé se volt. A „moz gó sí tás” meg hir de té se kor a fegy -
ver bí ró fér fi la kos ság kö zül min den har min ca dik kö te les volt fegy vert fog ni és a ki je lölt gyü le ke zõ he -
lyek re vo nul ni. Ve szély ese tén el ren del het ték, min den hu sza dik, il let ve min den ötö dik alatt va ló fel -
ke lé sét is. Mint min den ha son ló ko ra be li in téz mény, ez is igen rossz ha tás fok kal mû kö dött, ka to nai
ér té ke cse kély volt. Át- il let ve új já szer ve zé sé rõl, fel élesz té sé rõl nagyívû és rész le tes ter vet ol vas ha -
tunk az 1577-es bé csi ha di ta nács ko zás jegy zõ könyv ében. (Alte Feldakten, 1577–13–1.)

42 Az ily mó don, a fel ke lés meghírdetésekor ki ál lí tan dó lo va so kat ne vez ték Gültpferd-nek.
Meg fe le lõ ma gyar szó hí ján a szö veg ben meg hagy tam az ere de ti né met ki fe je zést.



Ezért Õfel sé ge ki rály sá ga i ban, és örök lött tar to má nya i ban, Õcsászári Fel -
sé ge min den ha da ko zás ra al kal mas alatt va ló ját, fel kell fegy ve rez ni, meg kell
must rál ni, és ki kell ké pez ni.43

Kü lö nö sen a ne me sek le gye nek arra kö te lez ve, hogy ki-ki a maga va gyo -
ná hoz illõ lo vas csa pat nem hez íras sa be ma gát. El sõ ként a csá szá ri, és a ki rá lyi
fel ség, va la mint az ifijú her ce gek tö re ked je nek pél dát adni erre ud va ri ne me se -
ik, és ud va ri em be re ik kö ré ben. 

A ka to ná kat tisz te let ben és meg be csü lés ben kell tar ta ni, ne kik cí me ket és 
ran go kat kell ado má nyoz ni.

A hadi ügyek ben, il let ve a pa zar ló köl te ke zé se ket il le tõ dol gok ban szi go rú
tör vé nye ket kell hoz ni.

A 30. em be rek és a Gültpferd-ek rend tar tá sát, il let ve a fel ke lés ki ál lí tá sá -
ra ki sza bott idõt szi go rú an és ha tá ro zot tan be kell tar ta ni. Na gyobb ve szély
ese tén a ne me sek sze mé lyes fel ke lé se kö vet kez zék, oly mó don, aho gyan azt a
vé del mi rend tar tás ban pon to san ki dol goz ták.

Né hány kü lö nö sen fon tos vég hely meg erõ sí té sé rõl

Egy re job ban és job ban is mert, hogy mek ko ra se rény sé get, erõt és hatal -
mat for dí ta nak a tö rö kök egy-egy vár be vé te lé re, ezért — mint aho gyan azt fen -
tebb már mon dot tuk — a mi meg ma ra dá sunk és bol do gu lá sunk is el sõ sor ban e
ha tár vi dé kek vé del mén mú lik. 

Õcsászári Fel sé ge és a bi ro dal mi ren dek ezért tö re ked je nek arra, hogy si -
et tes sék a leg fon to sabb erõ dít mé nyek ki épí té sét. Azo kat mi ha ma rabb fe jez zék
be, és lás sák el min den szük sé ges do log gal. 

Még pe dig a kö vet ke zõ ket:
– Ka ni zsa erõd jét, mi vel az el len ség nek ott, más aka dály elõt te már nem

lé vén;
– a ko má ro mi erõ döt — ahogyan az már több al ka lom mal ta ná csol ta tott

rész ben meg erõ sít ve, rész ben ki bõ vít ve — mi vel a mos ta ni vár az el len ség fõ -
ere jé nek fel tar tóz ta tá sá hoz nem elég erõs. 

– Bé cset szin tén ki kel le ne épí te ni, mi vel nem ki csi a ve szé lye an nak, hogy
az el len ség ta lán meg ost ro mol ja, ha a szul tán sze mé lye sen vo nul tá bor ba. Bécs
alatt ki vált képp a kül vá rost kel le ne le bon ta ni és — amennyi re csak a do log vég -
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43 Schwendi leg elõ ször a „Bedenckhen des vorstehenden Waidischen und Türkischen Kriegs
halben” címû, 1565–1566 for du ló ján ké szí tett em lék ira tá ban veti fel az alatt va lók fel fegy ver zé sé nek
le he tõ sé gét. Az em lék irat le lõ he lye: Wien, Kriegsarchiv. Alte Feldakten, 1566–13–1. El kép ze lé se it egy 
ál ta lá nos had kö te le zett sé gen ala pu ló, te rü let vé del mi fel ada to kat el lá tó mi lí cia meg szer ve zé sé rõl és
ki ala kí tá sá ról az 1577-ben el ké szült Kriegsdiscurs címû mun ká já ban fog lal ta össze. (Kriegsdiscurs
von Bestellung des ganzen Kriegswesens. Francfurt am Main, 1593.) Schwendi ezirányú te vé keny sé -
gét, öt le te it és ja vas la ta it ki me rí tõ en elem zi Eugen Frauenholz: Lazarus von Schwendi. Der erste
deutsche Verkünder der allgemeinen Wehrpflicht. Ham burg, 1939. A ko ra be li né met had szer ve zés
ne héz sé ge i rõl, a fel me rü lõ prob lé mák ról, il let ve a kü lön bö zõ mi lí ci ák fel ál lí tá sá ról lásd Winfried
Schulze: Die deutschen Landesdefensionen im 16. und 17. Jahrhundert. In: Staatsverfassung und
Heeresverfassung in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit. Hrsg.: Johannes Kunisch,
Historische Forschungen. Band 28. Ber lin, 1985.



hez vi he tõ — a szi get re át te le pí te ni.44 Úgy, hogy ott egy új vá rost emel je nek, és
azt im már meg is erõ sít sék. Íly módon ugyan is, bár mi lyen ke mé nyen ost ro mol nák
és tá mad nák is Bécs vá ro sát, min dig le het ne se gít sé get be kül de ni.45 

– Szi lé zia, Mor va or szág és Cseh Ko ro ná hoz tar to zó más tar to má nyok jól
ten nék, ha ma guk elé emel nék Tyrna erõd jét, mi vel az el len ség útja leg elõ ször
erre ve zet majd, és ezek nek a tar to má nyok nak nin csen más vé dõ bás tyá ja.

– A leg job ban ki épí tett erõs ség Gyõr. Jó len ne még né hány ilyen véd bás -
tyát épí te ni más Duna men ti he lye ken is.

Egert, a mun ká la to kat sür get ve, szin tén tel je sen ki kel le ne épí te ni.
Kas sa meg erõ sí té se szin túgy nem len ne hi á ba va ló, mi vel ez a leg je len tõ -

sebb vá ros az egész Szepességben, és egy ben más vég he lyek és vá rak fenn tar tó -
ja is. Tartassék itt élés ház, tü zér sé gi szer tár és szál lás az extraordinari had nép
szá má ra.

A mon dott he lyek erõ dí té si mun ká i nak be fe je zés hez, ki vé tel nél kül, rend -
re fel kell hasz nál ni alatt va lók ro bot ját, és e te kin tet ben a leg ke vés bé sem kell
kí mél ni õket.

Az erõd épí tés költ sé ge i rõl

Az erõ dí té sek hez szük sé ges pénzt, ugyan úgy, mint a töb bi ha di ki a dást,
rész ben Õfel sé ge alatt va lói és tar to má nyai, rész ben pe dig a bi ro dal mi ren dek
ad ják.

Lá to gas sa nak és mér je nek fel min den erõ döt, és a vég vi dé ke ken szük sé ges 
mun ká kat, és er rõl ké szül jön — amennyi re csak le het — pon tos elõ kal ku lá ció. 

Jöj jön lét re pon tos meg egye zés Õcsászári Fel sé ge és a Bi ro da lom — vagy
an nak biz to sai — kö zött ar ról, hogy utób bi ak éven te mennyi tá mo ga tást ad -
nak, és hová kivánják an nak ja va rész ét for dí ta ni. 

Az élel me zés rõl

Az el lá tás ra, az élel me zés meg fe le lõbb és elõ nyö sebb elõ te rem té sé re a vé -
ge ken se hol sincs más, jobb le he tõ ség mint az, hogy a leg fon to sabb vég he lye ket
sa ját, föld mû ve lés sel fog lal ko zó alatt va lók kal lás sák el, va la mint hogy ezen he -
lyek biz tos jövedelemekkel és szol gál má nyok kal ren del kez ze nek. Ez a vá rak hoz
leg kö ze lebb fek võ uradalmak meg vá sár lá sá val, és más al kal mas esz kö zök igény be -
vé te lé vel tör tén het meg. 

Min den ti zed jö ve de lem a leg kö ze lebb fek võ vég hely hez sze des sék be, és az 
õr sé gek zsold já ra fordítassék, aho gyan az egy né hány he lyen Ma gyar or szá gon
már most is tör té nik. 
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44 Schwendi Bécs meg erõ sí té sé vel kap cso la tos ja vas la tai nem csak lo gi ku sak és cél sze rû ek, de
ko mo lyan meg fon to lan dó ak is le het tek. Leg alább is erre utal, hogy 1579. má jus 9-én II. Ru dolf va ló -
ban el ren del te a bé csi kül vá ros ok le bon tá sát. Wien, Kriegsarchiv. Alte Feldakten, 1596–13-ad 4c. Szi -
get alatt a Duna mel lék- és fõ ága kö zöt ti te rü le tet ér tet te. A ma Dunaukanalnak ne ve zett ág és a
Duna fõ ága kö zöt ti szi ge ten fek szik ma Bécs 20. és 2. ke rü le te, itt ta lál ha tó a Prater is.

45 Arra utal, hogy ily mó don — mi vel a vá ro son át foly na a Duna mel lék ága, il let ve az új vá ros -
rész a fõ ág gal is kap cso lat ban áll na — viziúton is le he tõ ség nyíl na a se gít ség be kül dé sé re.



Le gye nek össze ír va és meg ha tá roz va olyan biz ton sá gos és al kal mas he -
lyek, ahol — hogy ha a szük ség úgy hoz ná — nyílt há bo rú és a had se reg tá bor ba
szál lá sa ide jén, a had nép egé szé nek el tar tá sá ra is ele gen dõ élel mi szer he lyez -
tet ne el.

Az élel mi szer el lá tás hoz szükséges pénzt adja Õfel sé ge, és az õ sa ját tar to -
má nyai, úgy azon ban, hogy azt a pénzt, ami az élel mi sze rek al kal ma to sabb idõ -
ben való ki szál lí tá sá ból, a ka to na ság kö zöt ti ki osz tá sá ból, vagy el adá sá ból meg -
ke res he tõ, azt a ma guk hasz ná ra és gya ra po dá sá ra fordíthassák.

A tü zér ség rõl és a vé gek re szük sé ges dol gok ról

Ágyú kat, fegy ve re ket, lõ port és a vé de lem hez szük sé ges más dol go kat, va -
la mint a tü zér sé gi szer tá rak ba leg szük sé ge seb be ket Õcsászári Fel sé ge a ma gá é -
ból pó tol ja és ál lít ja ki, ami hez azon ban a bi ro dal mi rendek is ad ja nak bi zo nyos
pénz se gélyt.

A vé del mi há bo rú má so dik ré sze; ne ve ze te sen, ho gyan kell a vé ge ket
ve szély ese tén meg se gí te ni, és ho gyan kell a nyílt há bo rút

meg aka dá lyoz ni

A vég vi dé kek — még ak kor is ha a hely õr sé ge ket az elõ ír tak sze rint, úgy
mi ként fen tebb el mond tuk, meg fe le lõ mó don ki ál lí tot ták — há rom mó don is
ve szély be ke rül het nek.

Elõ ször úgy, hogy a (he lyi) tö rö kök si et ve össze gyü le kez nek, és vá rat la nul
ha tá ra ink ra ron ta nak, úgy aho gyan az a múlt esz ten dõ ben is meg tör tént.

Má sod szor úgy, hogy ezek nek Tö rök or szág ból se gít sé get és újabb ka to ná -
kat kül de nek, oly mó don hogy egy pasa, vagy a gö rög or szá gi beg ler bég vo nul ki.

Har mad szor pe dig ak kor, ami kor a tö rök csá szár sze mé lye sen maga vo nul
had ba.

Ne künk ezért szin tén há rom fé le mó don kell el len áll ni, és a vé ge ket meg -
se gí te ni.

Elõ ször úgy, hogy az elõ ter jesz tett vé del mi rend tar tás sze rint a kö vet ke zõ
tar to má nyok ban, úgy mint Auszt ri á ban, Stá jer ben, Szi lé zi á ban, Cseh or szág ban, az 
Õfen sé ge Kár oly fõ her ceg alá tar to zó tar to má nyok ban, to váb bá Ma gyar or szá -
gon, bi zo nyos szá mú lo vas és gya lo gos áll jon ké szen, hogy si et ve össze hív va és
ki ál lít va a vé gek re me hes se nek. Õk ele gen dõ ek is lesz nek az össze gyûlt tö rö kök 
fel tar tóz ta tá sá ra és vissza szo rí tá sá ra, és ha a kö rül mé nyek úgy hoz zák, még
va la mely tá ma dó vál lal ko zás ra is.

Má sod szor, ha új katonaság jön ne ki Tö rök or szág ból. Ek kor ott, ahol na -
gyobb ve szély áll na elõ — mert a vé ge ket nem lát ták el idõ ben ele gen dõ szá mú
ka to na ság gal és más szük sé ges dol gok kal — a fen tebb em lí tett tar to má nyok és
alatt va ló ik, az el fo ga dott vé del mi rend tar tás alapján, a ve szély nagy sá gá hoz
iga zod va, je len tõ sebb szá mú lo vas sal és gya lo gos sal áll ná nak elõ, és a vé gek re
si et né nek. Ezen eset re áll jon ren del ke zés re bi zo nyos se gít ség a bi ro da lom ból is, 
ne ve ze te sen a köz költ sé gén fel fo ga dott né hány ezer lo vas és gya lo gos, aki ket
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Õfel sé ge se gít sé gé re kül de né nek. Erre a cél ra a bi ro da lom ban, egy meg ha tá ro -
zott he lyen, bi zo nyos pénz össze get he lyez né nek el. 

Van nak a hon nak hadi dol gok ban jár tas, és ha zá ju kat sze re tõ gya lo gos és
lo vas ka pi tá nyai,46 aki ket vár ta pén zen tart va, mind gya lo gos, mind pe dig lo vas
szol gá lat ra fel le het fo gad ni, és akik a ka to na sá got szük ség ese tén rög vest ki ál -
lít hat ják, és a vé gek re ve zet he tik. 

Ezen csa pa tok nál a tisz ti ál lá so kat — arra al kal mas sze mé lyek nek —
ugyan csak a bi ro da lom ból, vagy Õfelsége más tar to má nya i ból szár ma zó alatt -
va lók nak ado má nyoz zák.

Szin tén Õfel sé ge gon dos kod jék se re ge fõ ve zé ré rõl, az éle lem rõl, a tü zér -
ség rõl és ha jó had ról. En nek utá na pe dig, há bo rú ide jén Õfel sé ge se gít sen ta ná -
csa i val, uta sí tá sa i val és te kin té lyé vel, va la mint, ha a szük ség és a le he tõ ség úgy 
hoz ná, maga is si es sen az el len ség elé, egy-egy ost rom lott vár se gít sé gé re, vagy
har col jon más mó don. 

A bi ro dal mi ren dek nek le gye nek sa ját biz to sa ik és ta ná cso sa ik, akik majd
Õfel sé gét, vagy had ve zér ét se gí te nék.

Har mad szor, ha a nagy tö rök47 sze mé lye sen maga jön ne, ak kor a haza
meg men té sé re nem csu pán a már em lí tett kö ze li tar to má nyok min den ere je kel -
ne fel, ha nem az egész Bi ro da lom min den ere jét és ha tal mát oda kel le ne for dí ta -
ni, és más ke resz tény né pek tõl is annyi se gítséget kel le ne sze rez ni, amennyit
csak le het. 

A há bo rú he lye sen és jó rend del ve ze tes sék, az el len sé get a vé gek rõl szo -
rít sák ki, vagy leg alább is ál lít sák meg, hogy vé gül — mi vel õ soká nem idõz het
— is mét dol ga vé ge zet le nül kell jen el vo nul nia. Ek kor, Is ten se ge del mé vel, ha az
Úr erre mó dot adna, va la mi de re ka sabb vál lal ko zás is vég hez vi he tõ len ne. Ezt
jó és meg fe le lõ rend- és mér ték tar tás sal kell ve zet ni, de ha csak le het, in kább el
kell ke rül ni. 

A rend- és mér ték tar tás ról a tö rök el len ve ze tett had já rat ban
Elõ ször, mi vel a tö rök csá szár fel ké szü lé se és fel vo nu lá sa annyi ra ti tok -

ban, oly csend ben és gyor sa ság gal meg nem tör tén het, hogy az né hány hó nap -
pal ko ráb ban a tar to má nyok se gít sé gé vel ki ne tu dód jon, a leg fon to sabb arra
ügyel ni, hogy az em lí tett tar tományok sem mi ben ne lás sa nak szük sé get.

Amint az tán a dol go kat meg ta nács koz ták, se ré nyen ipar kod ja nak azon,
hogy vagy a tél vé gén — ami ta lán a leg ta ná cso sabb len ne— vagy még jó kor ta -
vasszal, se re günk egyik ré sze a vé gek rõl és az örö kös tar to má nyok ból, il let ve a
bi ro da lom ból ele gen dõ szám ban elõ ve zet tes sék, és az el len sé get — mi vel az a
nyár kö ze pe elõtt tel jes ere jé vel fel nem vo nul hat — tá mad ja meg.

Még pe dig a kö vet ke zõ mó do kon:
Ve gye nek kö rül egy vagy két tö rök vá rat, ami an nál is könnyebb do log, mi -

vel a tö rök vá rai nem kü lö nö seb ben erõ sek, és a jól irá nyí tott és meg fe le lõ en
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46 Az ere de ti szö veg ben e helyt az „Obristen und Rittmaister” ki fe je zé sek áll nak. A né met
nyelv ben ez már ön ma gá ban is pon to san ki fe je zi, hogy na gyobb gya lo gos, il let ve lo vas egy sé gek pa -
rancs no ka i ról van szó. A mai ma gyar nyelv ben az „ez re des” szó hal la tán az ol va só in kább már csak
egy ka to nai rang ra asszo ci ál, a Rittmeister-nek pe dig nincs is iga zán jó ma gyar meg fe le lõ je. Ezért
hasz nál tam itt in kább a pa rancs nok, ve ze tõ ér te lem ben ál ta lá no san hasz nált „ka pi tány” ki fe je zést. 

47 Ti. a szul tán. 



hasz nált tü zér ség ere jé nek nem ké pe sek soká el len áll ni. Fel kell éget ni, és le
kell rom bol ni min den ki sebb pa lánk ju kat, min den fe lé ahol csak csa pa ta ink Ma -
gyar or szá gon ezek re rábukkanhatnak.

Az egész vi dé ket Buda alatt és kö rül dúl ják fel és pusz tít sák el, hogy a be -
ér ke zõ el len ség nek mi nél több gond ja le gyen az élel me zés sel, és ez ál tal õt a
ked ve zõ ka to nai le he tõ sé gek tõl meg fosszuk.

Azt a vá rat, ami el sõ ként el le nük sze gül majd, és ami nek az ost ro má tól
tar ta ni le het, épí tés sel és te kin té lyes õr ség gel kell meg erõ sí te ni.

Tá bo run kat úgy kell el he lyez ni, olyan kö ze li és biz tos he lyen kell fel ál lí ta -
ni, ahon nan egy-egy ost rom lott hely nek segítségére me he tünk, az el len ség to -
vább ha la dá sát meg aka dá lyoz hat juk, õt ma gát szem mel tart hat juk, sza ba don
har col ha tunk, tá bo roz ha tunk, vagy akár biz to san vissza is vo nul ha tunk.

Fi gyel met kell for dí ta ni arra is, hogy a tá bort olyan okos mó don ál lít sák
fel, és erõ sít sék meg, hogy élel mi szer ben és ta kar mány ban ne le gyen hi ány, és
az el len ség gyors és vá rat lan ro ha ma i nak egyi ké vel ne ro han has sa azt le. 

Kez det tõl fog va szi go rú fe gyel met és ren det kell tar ta ni. Meg kell til ta ni
az ál lan dó és túl zás ba vitt dõ zsö lést, a za bá lást és ve de lést, ami be teg sé ge ket
okoz a tá bor ban, és ami mi att a tá bo ri kész le tek soha nem bi zo nyul nak ele gen -
dõ nek.

Az ita tás ra és ta kar má nyo zás ra való ki vo nu lást azon ban, jó mód dal és
rend del, meg kell en ged ni. Úgy azon ban, hogy a ka to ná kat ne ves sék pré da ként 
az el len ség elé, és ne te gyék ki õket szük ség te len ve szély nek. 

Úgy, aho gyan azt a szük ség és a kö rül mé nyek meg kö ve te lik, min den kor
ha tá ro zat tan szab ják meg az el len ség gel való össze csa pás mód ját és rend jét. A
ka to nák ta nul ják meg a követ ke zõ ket;

– hogy az el len ség re csak tel jes, meg bon tat lan harcreddel tá mad ja nak,
– hogy a lo vas ság és a gya log ság — fog ja bár az el len ség me ne kü lõ re a dol -

got — ne sod ród jon el egy más tól,
– hogy az elõ ha don kivûl sen ki más nak nem sza bad ül döz nie az el len sé get, 

õk is csak zárt rend ben, egyik a má sik mel lett, a ma guk rend jét meg tart va te -
gyék ezt, nem pe dig ki sebb cso por tok ban vagy egyen ként, 

– hogy a harc ban vagy me net ben a lo va sok és gya lo go sok min den kor ma -
rad ja nak egy más mel lett, és együtt nyomuljanak elõ re,

– hogy a gya lo go so kat min den kor lás sák el és ve gyék kö rül lán cok kal össze -
erõ sí tett könnyû ágyúk kal, va la mint szak ála sok kal és tûz mes te rek kel meg ra kott
sze ke rek kel, 

– hogy ha a tö rök lo vas ság elsõ csa pa tai meg fu ta mod tak, a mi e ink ne ül -
döz zék õket túl sá go san messze, a had de re ká tól ne tá vo lod ja nak el messzi re,
mi vel az el len ség min den kor nagy szám ban és könnyen újra vissza for dul hat.
Csat la koz za nak in kább is mét a de rék had hoz, hogy az el len ség lo vas sá gát, gya -
log sá gát és egész ma ra dék ha dát, együt te sen tá mad ják meg. Az utó had men jen
a szár nyak ra, vagy aho vá szük sé ges, vi gyen se gít sé get az elõt te já rók nak, vagy
há tul tar tóz tas sa fel az el len sé get. 

Ily mó don — mi kor az el len ség egy vár ost ro má nál so kat idõ zik, és ott hi á -
ba va ló an fá ra do zik, ne tán jár vány és éhe zés tör rá, vagy csa pa tai ki me rü lé se
mi att vissza- avagy haza kell vo nul nia — a ke resz té nyek nek le he tõ sé gük lesz
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majd úgy küz de ni, mi Is ten se ge del mé vel ta lán meg ada tik, hogy a tö rök nek el
kell jen el vo nul nia, jól le het a harc me zõn nem szen ve dett vereséget.

Az egész össze csa pást — meg fe le lõ szá mú ka to ná val — té len len ne a leg -
ta ná cso sabb le foly tat ni, és ek kor el vé gez ni a tö rök vé gek meg ví vá sát. Az el fog -
lalt he lye ket a leg gyor sab ban meg kell erõ sí te ni, hogy az el len ség így messze a
ha tá rok mögé vet tessék, és ez ál tal, a had vi se lés egy re na gyobb ne héz sé gei mi -
att, a béke megtartassék. 

Ami pe dig a fen ti e ken felül még el ér he tõ és meg sze rez he tõ, azt az idõ, a
kö rül mé nyek, a szük ség, va la mint a pa rancs no kok és a tisz tek ügyes sé ge és ta -
pasz ta la ta hoz za majd ma gá val.

A pa rancs no kok ról

Fe les le ges a vé ge ket meg erõ sí te ni, õr sé get és más szük sé ges dol go kat oda -
vin ni, sõt az egész há bo rús ké szü lõ dés ha szon ta lan, ha azt — jó mér ték és rend
sze rint — nem ta pasz talt pa rancs nok irá nyít ja.

Még is iga zán a ki rá lyok és fejedelmek tisz te az, hogy a há bo rút ma guk ve -
zes sék, és alatt va ló i kat meg vé del mez zék. Ezért maga a csá szár le gyen a leg fõbb 
pa rancs nok. Csá szá ri fiai kö zül te gyen meg egyet he lyet te sé ül, aki pa ran csa
sze rint át ve szi a had ügyek fe let ti gond vi se lést, azok irá nyí tá sát. Neki — Õfel sé -
ge sze mé lye után — az összes töb bi pa rancs no kok és fõ em be rek is tisz te let tel és 
en ge del mes ség gel tar toz za nak, és ez tán min den elõ a dó dó hadi do log ban õ in -
téz ked jék és jár jon el.

Adas sék mel lé ha di ta nács, ami az elõ a dó dó hadi ügyek ben te gyen je len tést,
és ha va la mi fon to sabb adód na, azt ren del ke zés vé gett ter jesszék Õfel sé ge elé.

A ta nács nak le gyen tag ja Fel sõ-Ma gyar or szág fõ ka pi tá nya, a bá nya vá ro si,
és a gyõ ri fõ ka pi tány, a ka ni zsai vég vi dék rõl a Né met Lo vag rend nagy mes te re,
vagy an nak he lyet te se, Karintia, Stá jer és Hor vát or szág ré szé rõl pe dig Õfen sé -
ge Kár oly fõ her ceg.

Há bo rú ban áll jon mind egyi kük a neki alá ren delt vég vi dék élén, és en ge del -
mes ked jen Õcsászári Fel sé gé nek, vagy az Õfel sé ge ál tal ki ne ve zett fõ pa rancs nok -
nak.

Ha had ba kell vo nul ni, — egy beg ler bég, vagy maga a tö rök csá szár el len
— a had já rat ra a fõ pa rancs nok, vagy he lyet te se vo nul jon ki, oly mó don, ahogy
ezt az idõ, a szük ség és a kö rül mé nyek meg kö ve te lik. 

A Ha di ta nács ról

A Bécs ben szé ke lõ Ha di ta nács jár el és in téz ke dik azok ban a vég vi dé ke -
ken na pon ként fel me rü lõ ügyek ben, ami ken túl sok nem mú lik, hogy ezek kel
Õfel sé gét, a fõ pa rancs no kot, vagy an nak he lyet te sét túl so kat ne zak las sák és
ter hel jék. A fõ pa rancs nok azon ban tud jon min den rõl, és min den fon tos tár gya -
lá son le gyen je len.

A Ha di ta nács leg fon to sabb és leg na gyobb fel ada ta az le gyen, hogy a vég vi -
dé ke ken a ren det pon to san meg tart sák, és arra gon dot for dít sa nak. Min den

24 KELENIK JÓ ZSEF



egyes fõ em ber nek, tiszt nek és pa rancs nok nak meg kell újí ta ni ki adott meg bí zá -
sát, szá muk ra instrukciót kell ké szí te ni és kül de ni. 

A vé ge ken a szük sé ges dol go kat min den hol idõ ben ki kell ren del ni, és se -
gít sé get kell kül de ni. A ka to ná kat, akik tiszt je ik kül de nek az ud var ba, vagy a
ma guk dol gai mi att jön nek, ba rát sá go san kell ke zel ni és el iga zí ta ni, és velük
szó ban és írás ban is tár gyal ni kell. 

A be je len té sek re se ré nyen fi gyel je nek. A ka to nák kö zöt ti vi tá kat pe dig illõ 
mó don iga zít sák el. 

Ka to ná ink vak me rõ sé gét, a szük ség te len por tyá kat és ki vo nu lá so kat, ilyen
ke vés ma gyar ka to na mel let nem sza bad megengedni. Rész ben azért, hogy az el -
len ség nek ne ad junk ez zel okot a pa nasz ko dás ra, rész ben pe dig azért, hogy a bé ke -
pon to kat ily mó don is szi go rú an meg tart suk. 

A tö rök be tö ré se it meg kell aka dá lyoz ni, és ne kik bát ran el len kell sze gül -
ni. Ha ilyen kor a tö rö kök a mi enk tõl kárt val la ná nak, azt azon mód meg kell
írni a leg kö ze leb bi pa sá nak. A dol got ki kell ma gya ráz ni, és egy ben til ta koz ni is
kell, hogy ezek az ügyek ne ke rül je nek Kons tan ti ná poly ba, és a tö rök csá szárt
ne ha ra gít sák meg.

A must ra és a fi ze tés meg tör tén té hez kü lö nös se rény ség gel ren del je nek el
dol go kat, ne ve ze te sen:

Jám bor és be csü le tes sze mé lye ket ne vez ze nek ki mustarmesternek, il let -
ve mustrabiztosnak, és es kes sék fel õket. 

A must ra lis tát néz zék és vizs gál ják át ala po san, majd a do log ról ké szít se -
nek je len tést, hogy a pénzt — a há bo rú moz ga tó ere jét — ne hogy csa lá sok kal
pa za rol ják el. 

Tart sa nak meg fe le lõ fi ze tés sel ta pasz talt és meg bíz ha tó épí tõ mes te re ket és
mér nö kö ket, akik az erõ dí té se ket gon do san meg ter ve zik, az épít ke zést si et te tik és
vég hez viszik, hogy így sem mi fe les le ges do log ra ne kell jen pénzt ki ad ni. 

A Ha di ta nács ból né há nyan gya kor ta szem lél jék meg az épít ke zé se ket, hogy
sem mi té ve dés, vagy más fo gyat ko zás ne adód jon, és a szük sé ges dol gok idõ ben
ren del ke zés re áll ja nak.

Szin túgy szem léljék meg a vé ge ket is, és tu da koz zák meg, hogy fõ em ber,
tiszt, ka to na, to váb bá éle lem és ágyú ele gen dõ van-e, avagy mu tat ko zik-e azok -
ból hi ány. A dol gok pót lá sá ról gon dos kod ja nak ma guk, vagy ír ja nak evé gett
Õfel sé gé nek, il let ve a fõ pa rancs nok nak.

A ha di- és ka ma rai ta ná cso sok szá má ra ké szít tes sék rend tar tás, hogy a
na pon ként elõ a dó dó ügye ket és szük ség le te ket egyik a má sik kal mér ték sze -
rint, ci vó dás és hu za ko dás nél kül tár gyal ja meg, és aho gyan ezt hi va ta luk meg -
kö ve te li, csak a köz ja vá ra te kint se nek, csak azt tart sák szem elõtt.

A ha di ta nács ko zá sok ba — ha a tisz tük höz tar to zó dol gok ról tár gyal nak —
min den kor vo nas sa nak be a kö vet ke zõ pa rancs no kok és fõ em be rek, úgy mint; a
hadszertárnok, az épí té si fel ügye lõ, az élés mes ter, a fõ must ra mes ter és Bécs
vá ros õrségének ka pi tá nya.

Ezek re a tiszt sé gek re — min den faj ta, a ja va dal ma zá suk kal kap cso la tos
ta ka ré kos sá gi meg fon to lást mel lõz ve — al kal mas, ta pasz talt, meg bíz ha tó és te -
kin té lyes sze mé lye ket vá lassza nak, mert nél kü lük a had ügy ben nem le het sem
rend, sem elõ reha la dás. 
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A bi ro dal mi biz to sok ról, a ta ná cso sok ról és a fi ze tõ mes te rek rõl

Mi vel a vég vi dé ki költ sé gek fe lét adó ik ból a bi ro dal mi ren dek té rí tik és te -
rem tik elõ, és el len sé ges ve szély ide jén a ka to nák és had erõ je len tõ sebb ré szét is 
ne kik kell ki ál lí ta ni, illõ hogy min den se ré nyen, az õ meg hall ga tá suk kal és tud -
tuk kal tör tén jen. Ezért ren del je nek ki õk is sa ját fi ze tõ mes tert és biz to so kat,
akik a pénz ke ze lé sét, a ka to nák fi ze té sét, a must rá kat, az erõ dök szem lé it, és
az egyéb ki adá so kat Õfel sé ge, il let ve Õfel sé ge tar to má nya i nak biz to sa i val és
tiszt vi se lõ i vel együtt vég zik majd el. 

A bi ro da lom ból ren del tes sék ki egy vagy két ha di ta ná csos, akik a ha di ta -
nács ko zá so kon részt vesz nek, és had ügyi dol gok meg tár gya lá sá ban és el in té zé -
sé ben se gí te nek.

 

A FOR RÁS KÖZ LÉS EL VEI.

Az i, j, u, v, w, az át írt szö veg ben már hang ér té ke sze rint je le nik meg.
A ma gán hang zó kat az erdeti szö ve get hûen kö vet ve, min den vál toz ta tás

nél kül ír tuk át.
Két pon tos y he lyett y-t, vagy ii-t hasz nál tunk. a hang ér ték nek meg fe le lõ en.
A mássalhangzó ket tõ zé se ket, a szó vé gi, il let ve az unnd–ban al kal ma zott

hosszú n-ek tõl el te kint ve min den hol meg hagy tuk.
A sze mély- és tu laj don ne ve ken, a cí me ken, ran go kon kívûl min dent kis

kez dõ be tû vel ír tunk. A sza vak egy be, vagy kü lön írá sa te kin te té ben a szö veg ben 
meg adott írás mó dot kö vet tük.

A szö veg ben a ki tett írás je le ket min den eset ben meg tar tot tuk, de szük ség
ese tén — az ér tel me zést se gí ten dõ — to váb bi vesszõk kel, gon do lat je lek kel ta gol -
tuk. Ese ten ként egyes na gyon hosszú mon da to kat több mon dat ra bon tot tunk. 

A rö vi dí té sek min den eset ben fel old va, szög le tes zá ró jel ben sze re pel nek.
Mar gón lévõ meg jegy zé se ket, il let ve a szö veg be li ja ví tá so kat, be tol dá so kat 

kur zív val je löl tem.
***

Nachdem das türkisch reich, one zweifl ein straff und ruetten48 Gott, des
allmechtig[en], darmit die christenhait umb derselben sündt und muessetaten
zu streichen, und dasselb bißher ein wund[er]bare und vast unerhört aufnemen
mit wund[er]barlicher ordnung und sucession deß ottomanisch stammen und
hauß gehabt.

Weill auch bißhero khain volckh, khaine khayser, khünig noch fürsten,
seiner macht und gwalt wied[er]standt thuen müg[en], sond[er]n aintweder
zeitlich dem fridt von ime, mit einer und[er]gebung und raichung des tributs
annemben, oder aber das schwäre joch der dienstbärckhait und tirranney, mit
und[er]gang ires land regiments und standts, trag[en] müssen.

Wir aber in teutsch[en] reich, in gleichmässiger gefärdte steckh[en], und
jhe lenger, jhe mehr darein geratten. Entgeg[en] des gemelten feindts macht
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und seines reich sterckhung auf ainer seiten, auf der and[er]n seiten aber unser 
unvermügen, und des gemainen standts schweche, und zertailung dermassen
geschaff[en], (f1r) das wir solchen feindt zubekhriegen gar nit statthafft, oder
genuegsamblich gefasst sein müg[en].

Ja, weill uns auch so gar schwarlich ist, uns und das unserig, vor seiner
droenden tiranney und schon gewissern verderben zubeschüzen und zu erhal -
ten, sonderlich das uns allain d[er] lasst des khriegs, gleich unerträglich, und
uns zu diesen verkehrten zeiten von den and[er]en christenlich[en] potentaten
wenig, od[er] gar khein hilff zuverhoffen.

Also ist hierauß leichtlich abzunemen, was raths wir über unser haill und
erhaltung pflegen, und wohin auß wir unsern khriegs anschlag dirigiren und
anwendten sollen, damit di e sel ben die müglich[en] und heilsamen ausgang
und ehndt, mit Gottes hilff, erlangen müg[en]. 

Weill wir dan gedachten türckhen, mit d[er] macht, mit dem das zum
khrieg gehört, mit hilffen gelegenhaiten, häubteren, mit der kriegsübung, und
mit außfüerung des khriegens, bey weiten ungleich sein, weill wir auch nit mit
des feindts macht allain, sond[er]n (f1v.) auch mit dem zorn und rach Gött -
lich[en] M[ajestä]t zuthuen haben. Item uns die laidige exempl so villen khay -
ser, khünig[en], fürsten, völckher und stett, weliche gleichwoll alle mit viller
and[er]en gelegenhaiten als wir begabt gewesen, aber demnach von diesem
feindt überwundt[en] worden, vor den augen sein. 

So acht ich demnach bei der not dieser zeitt nit, das ainiche berat schla -
gung, wir den türckh[en] mit khrieg angreiffen sollen, fürzunemen.

Dan gleich wir alle schaffen und natürliche ding nach gewisser ordnung,
und auf die fürsehung d[er] Göttlich[en] M[ajestä]t urgirt werden, und iren
veränderung[en] und[er]worffen sein. 

Also ist khein zweifl, das d[er] menschen, und sond[er]lich der hohen
herrschafften, regirungen durch göttliche rath und die gesezen der fürsehung
wachsen, zunemen und ehrhallt[en] werden, und durch seine abwexlung wieder -
umb schadhafft und schwach werden, fallen sich verändern und gar zu grund
geen. (f2r)

Bisher sind die türggischen sachen ettlich hundert jar nacheinand[er] in
stättig und gleich von Gott also geordneten fortgang, und aufnemen gewesen.
Derowegen sich dann die benachbarten kaiser und künig mit macht, und ange -
wendten fleiß umb sunsten und [ver]gebentlich bemühnet sei, die türggen zu
und[er]truckh[en], oder den lauff solcher glückhseligkeit zuverhind[er]n.

Da nun yetz und vilmer als yemals, ir, der türggen macht, guete ordnung,
kriegs erfahrung und re gi ment in d[er] blüt ist. Nichts erscheine das etwa
fallen, oder schwackh[en] wollt. Da sy auch vast den ganz[en] Orient, und den
maisten tail Europae mit dem joch d[er] dienstbarkeit und[er] sich zwungen,
oder inner aufs wenigist verbunden, und zinsbar gemacht, und dan die andern
christen und[er] inen selbst vil weniger als zuuet49 yemalen ainig seien. Was
wer dis für ain unsinikhait, das eben die teutsch[en] allain, bey solchern wesen,
die türggen von sich selbst bekriegen wollt[en]. (f2v)
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Zwar die [ver]nunfft und unser notturfft selbst rätth und erfordert vil
mer den frieden anzunemen, und den schlaffende hund zu unsern gewissen
schaden und [ver]derb gar nit aufzuweckh[en]. Ja, das wir alle ursach und gelegen -
heit [ver]meiden, mit welchem ein solcher feind zum krieg macht, geraizt und
[ver]ursacht werden. 

Und wiewol man mueß bekhennen, das bey disem tyrannen und feindt
unseren religion kein gewisse [ver]sicherung des frieds und [ver]bundnus ist,
jedoch sehen wir benebens vil künigreich und christliche völckher sich langen
und stätten friedens aus bemittlung der [ver]bundnüssen, das tributs und hul -
digung gebrauchen. Alls da sein die Poln, Per ser, Moldauer, Walachen, Arme -
nier, Georgianer und Mongrillen50.

Darnach, da wir dem frieden mit den türggen bestendigelich nachsezen,
so wirdet demnach unseren macht, defension und erhalltung nichts entzogen,
da wir auch menschen und männer sein, und dem unsern (f3r) ein genügen
thuen wöllen.

Ja, wieviel mer d[er] fried zweifelich, und die gefahr uns gewisser, umb
soviel mer sollen wir yezo des frieds begern, und den annemen, damit wir ent -
zwisch[en] — weil wir uns dessen gebrauch[en] mügen, weil unsere sach[en] yezo 
übl versehen — unser defensio[n] desto besser und füegsamer anstellen, auff
das, wann die macht des türggischen kriegs einbricht. Uns derselbe nit auf
einmal, und zu gleich undertauckhe, sund[er]n gleich mit schlossen und für riglen
durchweckhens der gräniz[en], und vorberaittung unser defensio[n], ver hindert
und und[er]brechen werde.

Die erfahrung hatt uns bisher geleert, das die türggen mit offenem veld -
schlachten nit überwunden od[er] geschwecht mügen werden. Und da sy gleich
bisweilen ein schaden von den christen genummen, so seien sy doch damit nur
angereizt worden, das sy h[er]nach solchen krieg mit grossere macht, (f3v) alls
zuvor, ergenzt haben. 

Ja das vast alle künigreich und volckher derhalben, das sy ir hail freu -
entlich in die gefahr der schlacht begeben, erbarmlich zu grund gangen, und
und[er] das türggisch joch kumen sein. 

Zu den ist auch leichtlich abzunemen, das unsers tails, die teutsche nation,
allain nit genugsam gefasst oder mächtig, einen solchen mächtigen, und lus -
tigen feind mit offnen schalcht zubestreiten. Oder ob solches gleich beschehen
möchte, wie dann die victori und sieg allain bey Gott steet, doch desselbig,
allain aus höchst getrungener nott, und von Gott verlihener sonderlichen ge -
legen heit zu und[er]sten und zu [ver]suech[en] sein soll.

Dann wiewol wir mit sterckh der reutterey, und manir unseren waffen vill
thuen khünnen. So seien wir doch mit der anzal, d[er] kriegsübung, ge schwen -
digkeit, notleidtkheit, anordnung (f4r ) und geschikhlihkeit zu schlachg[en] der
türggen vil zu gering und ungleich. 

Und ob sich begebe, das unser reutterei in offnen schlacht d[er] türggen
reutterei im ersten tref fen schliege, wie ich dann acht (mit beistandt gottlichs
willens) daran nit zu zweifln, seien wir doch noch gar weitt von d[er] ganzen
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überwindung, dieweil ir raisig[er] zeug vier od[er] fünfmal meerer dann die
unser sein khan. 

Und weill sy nit mit ainem spin ire angreiffs, sondern mit abwexlung irer
hauffen zuschalgen pflegen, und wan ir angriff gleich ainmal geschlag[en],
wirdet doch der in vollige flucht nit khumbt, sond[er]n sich strachs wiederumb
in sein ordnung macht, und zum schlagen wendt, oder sich zu den fueßvolckh,
als zu ainer vesten stattmaur begibt, und danen her, mit zusammengesezten
macht, wann der feindt biß dahin der victori nacheilen wolle, hinwied[er]umb,
und desto sterckher khempffen thut. (f4v)

Das thürkische heer aber zu fueß, wirdet dermassen mit geschüz, wäg[en],
camel thiern und da es vonnöten ist, mit ainem waall und graben bevestiget,
item mit jänitschären, und guetten und ausserwelten pfärdten gesterckht, das
gleich unmüglich ist dasselb mit der reütterey zertrennen und zuschlag[en].
Wie dann dasselb, bißhero, in villen schlachten unüberwundten verbleiben ist.
Und auß villen exempln zusehen und zuvernemb[en], das so woll die christen,
als die per ser und and[er] völckher, wan sy gleich in der ersten den sieg gehabt,
sy doch zur lezt, da man mit dem fueßvolckh khempffen und schlag[en] sollen,
wied[er]umb geschlag[en] sein worden. 

Also ist vor jaren khünig Wladißlaus und der Huniadi, also kaiser Sig -
mund, der Sophi khünig in Persien, also die sultan in Egipten, also auch der
khünig Ludwig in Hungern überwundten worden.

Darzue, ist unser khriegen zu dieser zeit auch desto schlechter, das wir
von gering[en] pfärdten,51 deren unsere vorfahrer grosse anzall gehabt, vast
ganz und gar abkumen. Und die teutschen reutter in dem nachiag[en] gar
ungleich und unnüz sein. (f5r)

Zu dem, wan unser heer und desselben glieder und anordnung[en], in der
schlacht od[er] in dem nachjagen ainmal voneinander khumen, die ganz schwär -
lich wied[er]umb zusamen, und in die ordnung zubring[en]. Sonderlich, das wider 
ainen so lüsstig[en] und verharten feindt, von unser seiten wenig, od[er] gar khein
erfahrenhait, wie man mit im schlagen und khriegen solle, verhanden ist.

So ist auch dits seehr gefarlich bey uns, das in unsern khrieg[en] bißher
das fueßvolckh niemals dahin gebracht hatt khünnen werden, das sy hetten
miteinander und zusambt der reutterey fortziehen und schlagen, und da der
feind raisige hauffen weichen, biß zu dem fueßvolckh dringen möchten, wälches 
doch durchumb vonnöten, da wir gegen dem türckh[en] ainich[en] sieg er -
lang[en] wöllen. 

Daher kombt auch diss, welches unser art zu kriegen steet beschwerlich
und gefarlich macht, als das die türggen mit wund[er]baren geschwindigkeit
und fertikhait kriegen, forttziehen, zurükh weichen, wie und wann sy wollen
(f5v) Ire läger schlagen und die bald [ver]ändern, straiffen tag und nacht,
haben an prophiant schien nie keinen mangel.
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Da entgegen unser hör sich schwerlich forttbewegen, zieh[en], das lager
schlagen, und verkeren. Und da der feind in der nahendt ist, umb fuetterung
auszieh[en] kan, und da sy uns an der prophiantirung, wasser und fuetterung
eingespeert werden, und sy nun ettlich tag zu ros sizen, die hiz, durst, hunger
und arbeitt dulden und tragen müssen, alspald ma[n] und ros verschwach[en],
welches dan unsern feinden von uns wol bewusst ist. Derowegen sy auch allein
auf das treiben, das sy uns auf die ebne bringen, und die schlacht — zu welchen 
wir sy unsers gefallens khaum bringen künnen — teglich erzaigen, mit stätten
anlauffen und scharmizlen uns zusezen, und da wir als dann mhued gemacht,
von d[er] prophiant und fuetterung abgehallten, uns alls machtlos, umbsoviel
besser überwinden künnen. (f6r) 

Daher ist auch gevolgt, das die nemhlichisten jar hernach dem künig
Ludwig geschalgen worden, so offt der türggisch kaiser in aigner person aus ge -
zogen, unser hör niemalen ime entgegen zieh[en], und in offnem feld ge legen -
heit mit ime zuschlag[en] such[en] dörffen. Sunder allweg an vessten ortten
und bequemen prophiant verhalt[en], und dann auch des feindt ferren und
seinen fortziehen [ver]hind[er]n und aufhalten muessen.

Dahin uns dan die [ver]nunft und experienz selbs gezwungen, das unser
wolfart und auffenthaltung bey disen stand vil mer ex bello defensivo, dann
offensivo hange.

So haben wir auch mit augen gesehen — nachdem die teutschen die be -
schüzung des überblibnen Hungerlands über sich genumen, und fürnemblich
allain defensive gekriegt haben — das die türggen, ob sy wol mit seinem an -
sehenlich[en] starckhen hör ausgezogen, doch das Hungerland, auch (f6v) sovil
jar hero, genzlich nit bezwingen künen. 

Sunder seien gedrungen worden stuckhweis, yez dis, dann ein anders graniz
ortt — nit one mercklich[en] verlust und schaden der zeit und volckhs —
zubelegern, und dann sich wid[er]umb haimb zubegeb[en].

Aus oberzellten, und and[er]n mer ursachen, die — umb kurze — willen
umbgangen werden, ist mer dann gnueg augenscheinlich, das ye einmal bei
solchen gelegenheit von dem offensif khrieg wid[er] die türggen, nichts heil -
samblich künne beratschlagen und fürgenumen werden.

Sunder das rathsamer sei, auf den frieden soviel bescheh[en] kan, zu ver -
farren, und daentzwisch[en] vom defensif khrieg zugedenckhen und für zu seh[en], 
damit d[er] feind durch unversehnen friedbruch uns umb sovill weniger in eil
küenen und[er]druckhen, umb sovil weniger auch etwas sich und[er]steen dörffe,
wann er, uns, zu unseren defension also beraitt und ferttig sihet. (f7r)

Und weil auch leichtlich abzunemen, das die auslendisch[en] nationen auf 
dem last umbgeen, das sy dem türggisch[en] krieg von inen abwenden, und auf
unsere hals bringen. So ist ye uns umb sovil mer fleis angewenden, das wir den
fried mit den türggen erhallten, und er, also sein macht, in continuirung des
kriegs auf dem meer anlege, und in denselben ye mer, ye mer [ver]wickhlt
werde.

Dann, auf diese weiß, werden wir unsers tails desto sicherer [ver]bleiben,
und darunder kunnden wir desto besser was zu unser defensio[n] vonnöten,
zur hand und in beraittschafft bringen.
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Von erhaltung des frieds

Die weiß aber den fried zuerhalten wirdet fürnembst diese sei;
Die zeittige und ordenliche bezallung des tributs und [ver]ehrung.(f7v)
Die friedsame [ver]hütung der gränizen durch guete kriegszucht, und ge -

nueg same besazung. Doch also das die feindlich[en] einfall des feinds, mit feindts
gewalt und kekhlich wid[er]umb abgetriben, und abgehoben worden.

Item aufrichtige halltung d[er] and[er]en frids articuln. 
Vermeidung aller deren sachen, so die türggen in harnisch bringen

möcht[en]. Enthalltung vom Künigreich Poln mit solcher abhandlung und [ver]  -
gleich ung die ein ewige freundschafft und [ver]bündnus mit dem Haus Öter -
reich, und dem reich erhallten künnde, und nichts schimpflichs habe. Wel che,
one zweifel, der Bathori antrag[en], und selbst verhaiss[en] und eingeen wirdet,
dieweil er nichts merers begern soll, dann gedachts künigreichs ewige er hallt -
ung, und er auch nit unverstendig, das er nit sehe, und verstee, das ime von den
türggisch[en] hilffen viel (f8r) meerers, als von unseren feindlich[en] thattlichait
zu früchten sei.

Vom defensif Krieg

Des defensifs kriegs aber ist zwaierlei mainung.
Erstlich, ist vo[n]nöten die gräniz[en] genuegsamblich zubevestigen, und

mit notturfftigen besazung[en] zuverwehr[en]. Item mit d[er] artolerey und
prophiant fürzuseh[en].

Fürs ander, ob ein grossere macht ins krieg würde, mit meerer hilff und
zusezung die graniz zu schüzen, und mit rechtem kriegszug wid[er]stand zu -
thuen. Welches auf zwen weg bescheh[en] kan. Nemblich durch das or den -
lichen landkriegsvolckh, so die an gestellte defension ordnung mit sich bringt,
und dann, durch die von dem reich bewilligten hilffen.(f8v)

Von den Gränizen

Fürs erst ist das fürnembist zu betrachten und zuerwegen, das dem Teut -
schland hoch dara[n] gelegen, das der übrig tail Hungern aufs hefftigist — so
müglich — geschüzt werde, damit d[er] feind den fues nit auf den teutschen
poden sezen.

Da uns dann vil ein beschwerlichere und geferlichere art zu kriegen auf
den hals ligen würde, da[n] die yezige in Hungern ist. Dann daselbsten die
graniz maists tails bevestiget, das volckh nun des kriegs gewhont, und zu alles
nöten und elend gleich verpanet.52 Ich gesweige andere tausentlei un ge legen -
heit, schaden, überfall, elend, die h[er]aus volgen würden, und ein yeglich[en]
von augen hatt.
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 So ist auch diss gewiss und bekeendtlich, das die Kay[serliche] M[ajestä]t
(f9r) mit derselben lenden zu notturfftiger und ordenlicher und[er]haltung der
granizen allein, weitter nit künnen erklechen. Und viel schaden und verlust
auf der grenizen bißher allein auß den mangel beschehen, das die granizen mit
iren noturfftigen besazungen und fürsehungen entplöst gewesen. Nämblich
der kriegsleut wenig, dieselbigen nit bezalt, kaum zu halben theil grüst und
vorhanden. Die graniz ortt nit erpaut, mit profandt und munition nit versehen. 
Item in der höchsten gfar und not kein entsazung, kein hilf, kein merer volckh
in vorrath. Derhalben ist ein unvermeindenliche notturft, das man mittl und
weg finde, auf das zu granizortt sicherer und besser erhaltten können werden.
(f9v)

Von bestellung und underhaltung der Grenizen

Erstlich, damit man zu behütt und erhaltung der grenizen umb sovil
wachsamer sei, alle sachen zeitlich, und mit guetten ordnung fürgeseh[en] und
gehandeln werden, damit auch die gemüeder von der underthanen umb soviel
mehr ermundert werden, ein lust und übung in kriegswesen zubekummen, so
ist in alweg vonnöten, das die defension ordnung, so bei den österreichischen
landen fürgenommen, ernstlich und scharf gehalten werde.

Darnach ist das ratsamest, das die grenizen auf die benachparten lande
außgeteiln, und einem jeden seine sondere ortt zugedient werden, die ydes
versorgen solle, nämblich das, den kriegsleütten ir ordentliche monatliche be -
zallung gereichn werde (f10r), das sie fürsehung ihnen mit profandt und an -
derer irer notturfft. Mit musterung der kriegsleutt, dann die alzeit in voller
anzal da seien. Die notturfftigen gepeu, wie inen die, von der Kay[serliche]
M[ajestä]t, fürgezaigt und fürgeschrieben, vortzusezen. Wie darreichung des
uncostens und dem aufmerckhen, das alles dem rechten weg noch beschehen,
und vergebner uncosten verhüet werde. 

Hergegen soll jedem landt erlaubt sein, das sie das gelt, welches sie nach
Irer M[ajestä]t außzaige auf ire deputierte granizen zue erlegen, auß iren stei -
ren und contributionen, welche fürs der Reis Cammer erlegt werden, her ne -
men und aufhalten müge.(f10v)

Zum andern. Dieweil von altters her der teutsch ordn dahin gestelt, und
darumben mit soviel reichtumb begabt worden, das der mit seinen stätten
immerwerenden besazung[en] wider die unglaubigen sollen fechten, der aber
yezt ein lange zeit müessig daheimb sizt, und allein der hauswirttschafft ob -
liegt, der solle bei diser noth und gemainen landtgfär reformirt auf die hungeri -
schen granizen gelegt werden, und er die verhüettung und bewerung ettlicher
sunderen gränizheuser auf sich zunemen schuldig sein. Auf die weiß und ord -
nung, wie die maltheser ritter in Italia sein, und die innsel Maltha beweren.
Ires einkumen können gebessert werden, man bestel neue und merere com -
men dareien auß den klöstern und geistlichen guettern, welche zu grundt ghen,
und ohne das in der weltlichen handt geratten. (f11r)
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Zum dritten. Dieweil aber durch yezt gemelte mittel — nämlich der landt -
leüt defension ordnung, des teutschen ordens reformation und umblegung —
die graniz dennoch genuegsamblich nit gesterckhn und erhaltten können wer -
den, da ist unvermeidenlichen vonnöten, das auch die ständt des reichs ire
ordinari hilffen darzuthuen, die gedachten landschafften, und den teutschen
ordn järlich mit ainer gwissen sum ma gelts helffen.

Darumben so werde beratschlagn, von einen mittel, einer stetwerenden
contribution, wie das die stend gelegisten befinden werden. Das reich hab seine 
aigne zallmeister und commissari, welche das gelt dahin austöllen, wohin das -
selb vermeint und verordnet ist.

Man mache einen überschlag was und[er]sydliche granizen insunderheit
ausgehet, und mache die abtheilung, das die Kayserliche M[ajestä]t mit dero
landen, und und[er]thanen den halben theil, den and[er]n aber die ständt des
reichs laisten. (f11v)

Man mache ein rechte austailung und außzeigung aller granizort mit sein
rechten weg und ordnung.

Die austailung der granizortt

Österreich versorge die besazung zu Rab, Tottes, Comorn, Wesprin.
Behaimb, mit Schlesien und Merhren Ober Hungern, und die Perckh -

stätt. Erzh[erzog] Carl mit seinen landen versehe Crabaten, Dalmatien. Dem
beschehe auch hilf vom Reich mit einer gewissen sum ma gelts.

Der teutsch orden neme über sich die versicherung Canissa, und der da -
rumb liegenden landschafft.

Von ordnung der besazung

In jedliches ortt werde ein gnuegsame anzall leüth bestelt, nämlich wan
die besazung wie sie iezt genug ist, last mans darbei, (f12r) wo nit, so werde sie
gemert.

Auf alle fürneme ortt solle teutsche besazungen gelegt werden, und denen
soll die fürnemiste sorg der wache und beschüzung vertreut werden. Denen geb 
man zu etlich hungerisch fußknecht, item etlich hussaren. Also man sol auch
an den fürnemisten ortten ein gewisse anzall teutsche pferdt gehalten werden.

Item dieweil die hussaren nit mer also in guetter anzal zufinden, solle
auch ein anzal archibusier zu roß, so von allerlei nationen sich finden läst,
underhalten werden.

Auf jedliche ortt solle man hauptleuth ne men von dem landt, das die
versorgung derselben granizen hatt. Da auch anderst tauglichen leut darunter
gefunden werden.

Es sollen auch teutsche kriegsleuth zu ros und fues von den landschafften
gewält und in die besazungen geschickhn, oder nahendt noch erstatt werden.
(f12v)
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Also das alweg in die lückhen der absterbenden oder abziehenden etliche,
die zum krieg tauglich, aus irem landt folgen, und dahin verordnet werden, mit
der condition, das sie schuldig seien ein, zwei oder drei jar daselbst zuebleiben,
und zudienen, und ehe nit abgelassen, oder verendert werden. Auf das also al -
gemach die übung, und der kriegsprauch under die landtleüth gepracht werde.

Die besazungen des teutschen ordens werden fast auf die weiß und ord -
nung besteln, wie die Johannitter ritter in der insel Maltha ingebrauch haben.

Von den extraordinari kriegsvolckh so auf der granizen
zuhaltten.

Es sollen etliche fendlein knecht über die ordinari anzal und[er]halten,
und auf gwissen, doch underschiedlichen ortten der granizen gelegt werden.
Welche auf allen gehlingen angriff des feindts beraitt sein zusammen ziehen,
und von den landschafften, durch die defension ordnung, ein merer hilf, wan es
also vonnöten, in eil gesterckhn, und gemert mögen werden. (f13r)

 Oder, da es für besser angesehen würdet, das diese extraordinari kriegs -
leuth vermüeg der mehrgemelten defension ordnung, auß der zaal des 30isten
mans, und denen pfredten, welche der adel, noch yedes vermüeg von hundert
pfundt gelt eines zuraitten, auf alle gähliche nottfal in beraittschaft zuhaben
schuldig, hergenumen werden. Also das sie durch abwechslung in genuegsamer 
anzal außgewält, und auf die granizen geschickht werden, und da drey monat
zu dienen schuldig seien, biß nämlich die andern nacher folgen, das also alle
landleüth nacheinander das kriegswesen erfaren und lernen. (f13v)

Von der defensions ordnung in allen landen

Die nattur, die vernunfft, die nott dieser zeitt, die exempel aller volckher
und vergangnene zeitten lehren uns, das man für das vaterlandt, für weib und
kindt, hauß und hof streitten und mänlich sterben solle.

Derhalben sollen alle die Kay[serliche] M[ajestä]t und[er]thanen, die in
allen ir Kay[serliche] M[ajestä]t khünigreich, erblanden und zum krieg taug -
lich sein, gerüst, gemustert und darinen geübt werden. Fürnemblich solle der
adel schuldig sein, ein yeder nach seinen vermögen, sich auf die reitterei zube -
geben, und darauf gfast zumachen. 

Die Kay[serliche] und Khünig[liche] M[ajestä]t, die jungen fürsten sollen
an iren höfen, under iren edl und hofleuthen das erst exempel darweisen.

Ritterliche und kriegsleuth soll man in eren und würden haltten, sie zu
emptern und ehren promoviren. (f14r)

Man bestel scharpfe gsez53 das kriegswesen und die übrige hoffart be -
treffendt.
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Die ordnung, und schleunigs aufpott das 30isten man und geristen gült -
pferdt werde scharf und ernstlich gehalten. Zu einer grössern nott folge auch
der personlich zuezug des adels, wie solches in der defension ordnung weitt -
leuffiger ausgefürt.

Von befestigung ettlicher sunderen Granizortt

Dieweil ye mer, ye mer kundtbar was macht, gwallt und fleis die türggen
in einnemung der vestungen brauch[en], und aber unser wolfart und er halltung
fürnembst — als hierob angezaigt — an beschüzung der granizen gelegen sey,
ist d[er] K[ayserliche] M[ajestä]t und den reichs ständen allain dahin zu steh -
[en], (f14v) das die nottwendigisten bevestigungen beford[er]t, völlig auf bracht,
und mit allerhand nottwendige leut [ver]sehen werden.

Als nemblich die bevestigung Canisa, dieweil d[er] feind daselbs ein freien pass 
und eingang in Österreich und Steir, und dan kein and[er]e [ver] hinderung, hatt.

Also die bevestigung Comorn were auch ein tails zuverbessern und zuer -
weittern, wie solchs vil mal gerath[en] worden. Dieweil das yezig schlos des
feindts macht aufzuhallt[en] nit genuegsam.

Wien were auch aufzupauen, dieweil nit geringe gfar ist, das sich d[er]
feind villeicht darumb einemen möcht, so er aigner person auszug. Und[er]
diesen aber seind fürnemblich die vorstett (f15r) abzubrechen, und in die insel
herüber — sovil sich thuen lasst — zu transferiren, damit dasselbs ein neu
statt aufgericht, und dieselb auch bevestigt werde. Dann auf solch[en] weg
würde die Wien statt gar beschwerlich zubekriegen und zustürmen sein, da
auch immerdar hilff kündte zugeschiht werden.

Die landschafft Schlesien, Märhern und die and[er]n d[er] cron Behaim
zugehörigen provinzen, thetten wol daran, da sy die bevestigung Tirna vor sich
ne men, dieweil sy sich des feinds vast allermaist daselbs zubefaren, und d[er]
ortten auch kein andere pasteien haben.

So desto volkumener bevestigung Raab. Möchte man noch ettlich (f15v)
pasteien auf den landen, tail d[er] Tonau aufpauren.

Erla were auch genzlich auszupauen und zubefürd[er]n.
Cassa were gleichfals mit bevestigung nit in wind zuschlagen, dieweil die,

die fürnembste statt in ganzen Zips ist, und gleich ein auffenthallt d[er] an -
d[er]en ortten und vestungen. Item ein prophiant und artolerey haus, da auch
das extraordinarii kriegsvolckh mues enthallten werden.

Zu bevestigung solchen ortten mus ma[n] d[er] und[er]thanen robott,
nach und nach, on54 aufhören anwenden, welchs falls irer in wenigisten nit
zuverschonen.
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Von dem uncossten auf die bevesstigungs gepeu

Der nottwendig uncossten auf solche (f16r) bevestigungen were gleichs -
fals, wie andre kriegsausgab[en], tails von Irer M[ajestä]t d[er]selben und[er] tha -
nen und landschafften, tails aber von deren reichsständen herzunemen.

Es beschehe ein besichtigung und erschäzung d[er]selben bevestigung,
und nottwendigen werckh an allen gräniz[en], und mache — sovil bescheh[en]
kan — ein gewissen überschlag darauff.

Es beschehe zwischen d[er] Kay[serlichen] M[ajestä]t und dem reich, od[er]
deren commissarien ain gewisse vergleichung, wievil yedes jar anzu wenden,
und welche ortt maistes tails, zubefürd[er]n.

Von der prophiant

Mit fürsehung und genugsamer und nüzlicher bestellung der prophiant
an yeglich[en] granizen, ist kein besseren weg, alls das, die fürnemisten gra -
nizort mit iren aignen und[er]thane — so den ackher pau leben — (f16v) ver -
sehen. Und die negst gelegnen herrschafften, sovil durch kauffs, handlung und
andere taugliche mittl bescheh[en] kan, darzue gebracht werde, das solche ortt
ire gewisse einkumens und dienst haben.

Das dann alle zehend zu den negsten graniz ortten bestanden, und dem
kriegsvolckh an iren besoldungen geraichen werden. Wie yezo an ettlichen
orten in Hungern zubescheh[en] pflegt.

Es werden auch gewisse und bequeme ortt auszeigt und bestellt, in welche 
vorrath von prophiant zu und[er]haltung des ganzen kriegsvolcks gelegt werde, 
ob vonnöten wer offnen krieg, und das kriegsvolckh ins feld zufüeren.

Den nottwendigen uncossten auff fürsehung der prophiant, den thue Ir
M[ajestä]t mit iren landschafften selbs, und gebrauch sich dasselben (f17r) nuz
und überschuß, sovil aus zeittigen fürsehung und austailung der victualien
under dem kriegsvolckh, oder [ver]kauffung volgen, und gesucht werden kan. 

Von d[er] artolery und zugehörungen an die gräniz[en]

Geschüzen, waffen, pulver und and[er]es so zu beschüzung gehörig, und
ins zeughaus nottwendig ist, fürsehe und [ver]schaffe die Käy[serliche] M[ajes -
tä]t selbs von dem iren. Es beschehe auch ein gwisse gellt hilff von den reichs -
ständen.

Von and[er]n tail des defensiffs kriegs. Namblich wie den granizen in
zuestend[er] gfar zuhelffen, und wie ein offnen krieg auffzuhallten

Auf drey weg künen die gränizen (f17v) in gfar gerath[en], obwol die
besazungen auf die mass genuegsamblich — wie oben gesagt — bestellt sein.
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Fürs erst. So sich die türggen eilend zusamen hauffen, und unser gra -
niz[en] unversehentlich überfallen. Inmass[en] verschienes jar beschehen.

Zum andern. So inen neue hilff und volckh aus der Türggei geschickht
werden. Alls so ein bassa od[er] beglerbeeg aus Griechen ausgerucht.55

Zum dritten. Wann d[er] türggisch kaiser selbs aigner person ausgerücht.
Derowegen unsers tails auf dreierlei weg wied[er]stand zu thuen, und den

graniz[en] zuhelfen ist. (f18r)
Erstlich, das nach vorangezogner defensio[n] ordnung, in der negsten

landschafften, alls Österreich, Steir, Märhern, Schlesien, Beh[aim] und denen
landen, so der F[ü]r[stliche] D[u]r[chlaut] Erzherzog Carln zugehören, item in
Hungern sellbs in beraittschafft sey ein anzaal zu ros und zu fues, das sy eilend
zu den graniz[en] mügen berufft und geford[er]t werden. Die auch genuegsam
seien, die also gesamleten türggen aufhallten und abzutreiben, auch entgegen
ettwas fürzunemen, so es die gelegenheit geb.

Dan zum and[er]n, so neues volckh aus d[er] Türggei keme, das die gra -
nizen, wo die mer gfar vorhanden, zeitlich mit genuegsamen besazungen, und
and[er]n mer notturfften verseh[en] werden. Das da[nn] auch die vor ge nann -
ten landschafften, und deren (f18v) und[er]thanen, [ver]müeg d[er] auf gerich -
ten defensio[n] ordnung, wid[er]umb mit grösser anzall zu ros und fues — nach 
gstallt der feinds gfar — aufbrech[en], und den graniz[en] zueillten. Item, das
zu solch[en] faall gwisse hilff vom reich vorhanden weren, als nemblich das mit
gmainen uncossten ettlich tausent reitter und fuesknecht gewerben, und Ir
M[ajestä]t zu hilff geschickht würden.

Zu solchen werde ein gwisse sum ma gellts, an ein gwiss ortt in reich,
angelegt.

Es werden des vatterlands kriegserfarne und liebhabende obristen und
rittmaister, so wol zu fues als zu ros, in bestallung genumen, und mit jer -
lich[en] warttgellt und[er]halten. Die das kriegsvolckh alspald zu notturftt auff -
brin gen, und an die graniz[en] füeren mügen. (f19r)

Die hohen ampter werden auf gleiche par tei, und[er] taugliche personen,
baides, so wol under die aus dem reich, alls under die aus Irer M[ajestä]t
landen, und und[er]thanen verlih[en].

Die Kay[serliche] M[ajestä]t thue auch fürsehung mit einem feldobristen,
mit prophiant, artolorey und ar ma da.

Die Kay[serliche] M[ajestä]t stee dem kriegn mit rath, bevelchen, irer
authoritet bevor, wie es dann die notturfft und gelegenheit geben werden. Es
sey gleich d[er] feind fürzueilen, od[er] an ein belegerten ortt zuhilff zu kom -
men, od[er] sunsten mit dem feind zuschlag[en].

 Die reichsständ habet ire aigne comissarien und räth, die Iren M[ajestä]t, 
od[er] dem feldobristen beywonen seie.

Zum dritten. So der türgg selbs (f19v) personlich keme, das dann, nit
allain die ermellten negsten landschafften, mit allen macht zu rettung des
vatterlands aufweren, sundern das ganze heilige reich, auch alle von sterckhn
und macht daher wendten, und dann auch von and[er] christlich[en] völckhern 

EM LÉK IRAT A TÖ RÖK EL LE NI VÉ DEL MI REND SZER KI ÉPÍ TÉ SÉ RÕL (1576) 37

55 ausgerücht = ausgerückt, ki vo nult, fel vo nult.



sovil hilff, alls müglich, gelaist würde. Und das dann fürnemblich d[er] krieg
mit gueten richtigkeit und ordnung gefürt werde, und d[er] feind von dem
granizen geschlagen, od[er] aufs wenigist auffgehallten werde. Das er lezlich also
unverrichten sachen, sintemal er sunst nit lang zu harren hatt, wid[er] umb ab -
zieh[en] müsse, und also etwas stattlichs — mit d[er] hilff gottes, der die guete
gelegenheit weisen würde — ausgewichen werde.(f20r)

Die mass aber, und ordnung ein solchen krieg zu fueren, und sich dessen
zuerwheren wirdet dise sein künnen;

Von mass und ordnung wie ein Krieg wider die türggen
zufueren

Fürs erst, weil die zubereittung und auszug des türggischen kaisers so gar 
heimblich und still, und so gschwind nit gescheh[en] kan, das man nit ettliche
monat zuvor dis, durch kundschafften wisse, ist fürnembst dahin zuwach[en],
das an solchen landtschafften kein mangel sei.

Alls dann ist zu beratschlagen, und fleis anzuwenden, das ettwed[er] den
vorgehunden wintter — welches am aller rathsamisten wer — od[er] doch
zeitlich in frühling, eins tails unsers hörs aus den gräniz[en] und erblanden,
item aus (f20v) dem reich, mit genuegsamer anzal angefürt und d[er] feind, so
vor mitten summer nit kummen kan, fürkommen werde.

Alls nemblich;
Man neme sich umb ein, od[er] mer türggisch gräniz ortten, welches dann 

umb sovil leichten, dieweil ire bevestigung nit vil sunders sein, und dem gewallt
d[er] artolerei, da die wol angeordnet und gebraucht, nit wol wirdet wid[er] stand
thuen mügen.

Man verprenne und reisse ein alle ire kleinere castell in Hungern, wo
unser haufen di e sel ben allenthalben antreffen kan.

Man [ver]höre und [ver]derbe die ganze gegend in Hungern, umb und
und[er] Ofen, das also der kummende feind umb sovil mer der prophiant, und
anderen gelegenheit beraubt werde.(f21r) 

Die ortt, so er an erstem gegen ine haben wirdet — und deren belegerung
sich zu befaren — bevestiget, und sterckt man mit stattlicher besazung.

Unser läger werde geschlagen an ein nahendes und sicheres ortt, und
d[as] also geleg[en], damit man danen auß, ein belegerten ortt zu hilf kumen,
item dem feind sein fortdrukhen [ver]hindern müge.

Daher man auch, so der feind zu nahend keme, frei schlag[en] od[er] sich
sicher auffenthalten, od[er] gar zurükh weich[en] künne.

Man gebe acht auf ein gewisse weiß das lager zu schlag[en], und dasselbs
zubefestigen, damit an prophiant und fuetterung kein mangel sey, und das wir,
durch d[er] feind geschwindigkeit und anlauff, unversehenlich under ain seit,
nit überfallen werden.(f21v)

Man bestelle vom anfang ein ernstliche kriegsdisciplin und ordnung.
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Man [ver]biett auch die überflüssigen und stättwerenden füllerein,56

fressen und sauffen, daher die krankheiten in lager [ver]ursacht werden, und
nichts erkleckhlich sein will.

Das wasser und ausziehen auf die futterey werde auch doch auf guette
mittl frey gelassen, also das, die kriegsleutt dem feind nit fürsezlich fürge -
worffen, und in unnötige gefar gesezt werden.

Es werde ein gwisse weis und ordnung fürgenumen, mit dem feind zu
schlagen, so es die nott und gelegenheit also erford[er]t, die kriegsleutt lernen
auch denselben kennen.

Nemblich; (f22r)
Das mit ganzen, unzergenzten schlachtordnung mit dem feind geschalgen

werde, und die reitterei und das ander fuesvolcks, obgleich der feind sich in die
flucht gebe, sich voneinand[er] nit zerteilen.

Das sunst niemand, als d[er] vortrab dem feind nachseze, und di e sel ben
auch nuer scharenweis, ein haufen od[er] ein scharen nach und neben dem
anderen, in irer ordnung. 

Das in der mitlen schlachtordnung oder zug die reiter und fuesvolckh
allzeit forttziehen, und beyeinend[er] bleib[en]. 

Das das fuesvolckh allweg mit leichtem geschüz, so aneinander mit ket ten
gehackhe, verseh[en], und umbgeben sei, item mit wägen, häggen, und püchsen -
maister.

So die türggische reitterey, also von ersten hauffen, in die flucht ge schla -
gen, das dan die unserigen nit gar zuweitt nachsezen, und den mittleren hauffen nit 
zu weitt [ver]lassen, dieweil d[er] feind allweg in grosser anzal und sach leichtlich
wid[er]umb zum tref fen wenden kan. Sunder (f22v) sich vilmer wid[er] umb zum
mittern hauffen verfuegen, und also miteinand[er] der feind reitterei und fues -
volckh, und übrigen ganze macht angreiffen.

Darauff volge alspald der letzte hauffen, und kame dann auf der seitten,
oder wo es vonnöten denen ersten zu hilff, hallte auch den feind zurückh auff.

Den christen wird daher gelegenheitt zum weitt geb[en] werden, wann
der feind in belegerung ein ortts also lang und [ver]gebentlich sich saumbt und
mhued gemacht wird. So ettwa ein sterb, seuch od[er] hunger und[er] dem feind
entsteet, item wann d[er] feind also mhüeder zurückhweich[en] und wid[er] keren 
mues.

So sich dann mit d[er] hilff Gottes begibt, das er wider abziehen mues, ob
er gleich nit aus dem feld geschlagen worden.

Were an rathsamist den ganzen krieg (f23r) den wintter hinumb, mit
genuegsamer anzall volckhs zu continuiren, und ein ganzen gmaine be krie -
gung d[er] türggisch[en] gräniz[en] fürzunemen. Auch die eingenumenen ortt
aufs baldist zu bevesten, das also der feind weitt henden vo[n] den gräniz[en]
gebracht, und als dann mit grosseren seinen beschwerlicheit zu kriegen, frie -
den gehalt[en] werde.
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Was dessen mer ist, und da möchte eingebracht werde, das wirdet die zeit,
gelegenheit, die nott, erfarung und geschiklicheit d[er] obriesten und haubt -
leuten selbs geben.

Von obristen

Vergebentlich ists, wann die gräniz bevestigt, besazung und and[er] nott -
wendige ding gelegt (f23v) und ist die ganze braitschafft des ganzen kriegs
schedlich, da di e sel be nit durch erfarne obristen, mit gueter mass und ordnung
regiert werden.

Es ist aber der künig und fürsten aignes ambt, den krieg selbs vorsteen,
und ire und[er]thanen schüzen. Also sey nur d[er]wegen der kaiser selbs ob -
risten.

Es mache einen aus seinen kay[serlichen] sönen zum obristenleuttnant,
dem die verrichtung und sorg des ganzen kriegswesens anbevolh[en] wird. Auf
den auch die andern obristen und haubtleutt, nach Iren M[ajestä]t, iren respect 
und aufseh[en] hab[en], und der alle fürfallende kriegsgeschäfft verrichte, und
expediere.

Dann werde ein kriegs rath zugeben, wie hernach soll ferrer gemeldt
werden.

So was wichtigs fürfalln, das bringt (f24r) man für Ir M[ajestä]t, zu d[er] sel -
ben resolution. Under diese habe Ober Hungern iren aignen feldobristen, des -
gleich[en] die pergstetterische gräniz, allso auch Raab, und die negst gelegnen
ortt. Zu Canisa sei des teutsch[en] ordens maister, oder dess[en] leuttenant. In
Kärdten, Steir und Crabaten sei die F[ü]r[stliche] D[u]r[chlaut] Erzherzog Carl.
Ein jeglichen stee dem krieg vor in seinen anbevolhenen gränizen, und hab sein 
aufseh[en] auf die Kay[serliche] M[ajestä]t und Irer M[ajestä]t general ober -
sten. 

So man aussziehen soll zum offnen krieg, od[er] gegen ein beglerbeg,
od[er] den türggischen kaiser selbs, so ziehe dann d[er] general obrist, od[er]
dessen leuttenandt, als es die zeit, gelegenheit und nott erford[er]n wirdet.

Von kriegsrath (f24v)

Der kriegsrath, so zu Wien residirt, verrichte und handle die geshäfft, so
sich in gränizen teglich zu wägen, und dara[n] sovil nit gelegen, damit Ir M[a -
jestä]t, der general obristen, od[er] dessen leutenandt nit zu viel molestirt od[er]
belästiget werde. Jedoch also das, d[er] obrits von yeglichen wisse, und er selbs
in wichtigen handlungen gegenwerttig sei.

Die fürnembst und maiste sorg des kriegsraths soll die seien, das die
ordnung der gräniz recht underhallten, und darauff acht geben werde.

Das alle und yegliche haubtleutt und officier, wie bevelich, [ver]müeg irer
auffgerichten bestallung und instruction verrichten und verseen.
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Das allenthalb[en] der gränizen nottwendigkeit zeitlich (f25r) bestellt und
hilff gelaisst werde.

Das die kriegsleutt, so von iren haubtleutten geen hoff geschickht werden, 
od[er] wie selbs sach[en] halben kumen, freundlich tractirt und abgeferttigt,
und mer mündtlich, da[nn] schrifftlich mit inen gehandlet werde. Das fleissig
auf die kundschaftten acht geben werde.

Das die strittigkeiten und[er] den kriegsleutten auf billiche weiß [ver] ainigt
werde.

Das unserer kriegsleutt [ver]wagnus, und unottwendiges straiffen und
auszieh[en], bei so wenig hungern, nit gestatt werde, damit durch di e sel ben
dem feind nit ursach zum clagen geben, sunder die frieds articulation straiff
gehallten werde.

Doch also das der türggen feindlichen einfäll dapfer widerstand beschehe,
(f25v) und di e sel ben verhüett, und so es sich begebe, das die türggen vo[n] den
unserigen ein schaden ne men, das dann desselbig alsbald zu den negsten bassen
geschrieb[en], und solche thatt entschuldigt und gericht gemacht werde, damit
di e sel ben nit geen Constantinopl gebracht, und den türggisch[en] kaiser in
harnisch bringen.

Das sy die muster und zallung mit sund[er]en vleiss zu bescheh[en] [ver] ord -
nen, alls sy erheißen fromme, christliche personen zu musterherrn und commissa -
rien, und die beaidigen.

Das vleissigen besichtigung, und darauff volgunden inquisition über die
musterregister und relation gehallt werde, damit das gelt, so die kreffte des
krieges, durch betrug nit übl verschwendt werde.

Das erfarne, und getreue paumeister (f26r) und künstler mit gueter besol -
dung underhallten, durch welchen vleiß die bevestigung angeb[en] befürd[er]t,
und vollfürt, und also nichts vergebentlichs angewendt werde.

Das zum öffter ettliche aus dem kriegsrath die gepeu besicht[en], das nit
geirrt, od[er] sunst ein mangel zuwage, das auch dasjenig, so vonnöten, zeitlich
zur hand gebracht werde.

Das sy das granizwesen selbs besehen, und nachforschung haben, ob haubt -
leutt, officire, kriegsleutt, item prophiant, artolerei genueg [ver]handen, od[er]
deren ein mangel sei. Und von stuend[en] darauff fürsehung thuen, und des -
wegen Irer M[ajestä]t, od[er] deren general obristen schreiben. Das ein ord -
nung baide, des kriegs und cammerraths, fürgenumen werde. Das yeglichen
mit dem and[er]n über die (f26v) teglich fürgefallenen sach[en] und notturfften 
messigelich, und one zanckh und aufpaz handle, wie ambt [ver]richte, und
allein den gmainen nuz bewache und ansehe.

In kriegsrath neme ma[n] auch alleweg, und dann besund[er]s die vol -
genden obristen und haubtleutt, wa[nn] von denen iren ambt anhengigen sa -
chen gehandlt wirdet.

Alls der zeugmeister, paucomissari, prophiantmaister, obristen muster -
maister, statthaubtman zu Wien. 

Man erwäle zu solch[en] ämbter taugliche, erfarne, getreue und an sehen -
liche personen, an allen [ver]zug und ansehung d[er] und[er]haltung, dieweil
one diss kein ordnung und handlung des kriegswesens nit besteen mag.
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Von des reichscomissarien, rathen und zalmaistern

Dieweil die reichsständ den halb[en] (f27r) tail des uncosstens zu und[er]hal -
tung d[er] graniz raich[en], und contribuiren, und in zufallenden feindtsnott
die maisten kriegsleutt und kriegsmacht bestellen müssen, ist billich, das alles
mit gmainen rath, fleis und vorwiss[en] gehandlet werde.

D[er]ohalben sollen ire aigne zalmaister und commissari bestelle, die der
gellts handlung, zu bezallung d[er] kriegsleutt, musterungen, besichtigung d[er] 
gepeu, und anderen ausgaben zugleich mit Irer M[ajestä]t, und dero land -
schafften commissarien und dienern verrichten. 

Es werden einer od[er] mer kriegsräth von dem reich [ver]ordnet, die dem 
kriegsrath beiwohnen, und des kriegswesens sach[en] abhandlen und tarctiren
helffen.
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