
Országgyűlés Tatán

Az Úr Jézus Krisztus 1510. évében a szent Magyarország földjén folytatódtak a sorscsapások, 
melyek az igazságos Mátyás király halálát követték. Biztosan értesült róla minden olvasó, 
hogy a Hunyadiak békés, virágzó ideje után micsoda kavarodás támadt a nagypolitikában! 
Földünket, jószágunkat elvették, széthordták, s a régen múlt dicső hadunk is 
szétforgácsolódott az idők során. Most pedig, a Mátyáshoz legkevésbé sem fogható Dobzse 
László alatt még tovább őrlődünk. 
De nem is csépelném tovább a szép magyar szót, ugyanis a sopánkodásnál fontosabb 
közölnivalóm van minden tisztes magyarral! A jelen sorok íródásakor jegyzett 1510. év 
országgyűlésére ugyanis a kínkeserves pestisjárvány miatt nem a királyi Székesfehérvár 
városának fényes pompájában, hanem Tata városában került sor. Én is jelen voltam rajta, így 
most elmondanám, mit láttam-hallottam ekkor.
Ulászló királyunk életét védelmezvén elhúzódott a nagyvárostól, és vidékre menekült, hogy a 
kór elmúltával folytathassa uralkodását, de az ország ügyeit intézni kellett. Imigyen esett meg 
tehát, hogy a rangos eseményre a világ minden tájáról érkező színes társaságok és 
előkelőségek nem Fehérvár csodás épületeiben, hanem a tatai Öreg-tó lágy hullámaiban 
gyönyörködhettek, mikor éppen nem a politikával voltak elfoglalva. 
Engedtessék meg, hogy először a fentebb már megénekelt jövevények fontosabbjait mutassam 
be a jónép számára! Nekünk, egyszeri atyafiaknak felfoghatatlan az a pompázatosság, amely 
ezen időben elárasztotta ezt a csendes települést. Európa királyai és a felséges Isten földi 
helytartóságai, amint hírét vették a magyarok országgyűlésének, egyből kijelölték s elküldték 
követeiket, abból a célból, hogy számoljanak be annak minden részletéről. Ezek a követek, 
bár nem állnak olyan rangban, mint a királyok, mégis hozzájuk hasonlatos pompával érkeztek. 
Szép hazánkba látogatott eme jeles alkalomból az itáliai Velence gazdag kereskedőinek 
követe, Pasqualigo Péter, akit bevonulásakor nyolc lovas katona kísért teljes fegyverzetben és 
díszegyenruhában. Őt követte a lengyel gróf Leonard Nogarola, akit ugyan nem övezett az 
előzőhöz mérhető dísz, de mégis tekintélyt parancsolt megjelenése. Franciaország 
megbízottja, Louis Helie vonult be ezután, majd a hitetlen török, kit többen ki is fütyültek a 
nép soraiból. A pápa őszentsége is értesülni kívánt Magyarország ügyes-bajos dolgairól, így 
kirendelte ő is követét, ki aranyozott hintón érkezett, szintén megerősített lovas kísérettel. 
Megnevezendő még Perényi Imre nádor is, ki kétszáz főnyi vitéz lovassággal utazott Tatára, 
hogy akaratát érvényesítse, ha arra kerül a sor. A szép díszes katonák tökéletesre tisztított 
lovaikkal minden valamirevaló tisztes magyar szívét megdobogtatták. A legnagyobb hazai 
egyházi méltóság, Bakócz Tamás esztergomi hercegprímás uraság sem maradhatott ki, így ő 
is elfoglalta helyét a szépen előkészített téren. 
A gyűlés legfőbb kérdése a király számára az volt, hogy Magyarország elfogadja-e a Velence-
ellenes liga ajánlatát, és Dalmácia földjéért cserébe harcba száll-e Itália kereskedővárosainak 
legnagyobbika ellen. El is kezdődött a küzdelem, no nem kardal és dárdával, hanem ékes 
szóval! A német és francia követek az egekig magasztalták Ulászló királyunkat, remélvén, 
hogy megnyerik őt és az oldalukra áll. Ám a döntés most mégsem az uralkodó kezében volt, 
sokkal inkább a nádor és a hercegprímás kénye-kedve volt a meghatározó. Így a pápa 
őszentségének ajándéka – egy díszes kard – Dobzse László számára, bár a nép között erős 
zúgolódást váltott ki, nem volt túlságosan lényeges. A szentszék annak örült volna a 
legjobban, ha nem Velence, hanem a muzulmán lett volna a legfőbb ellenség. 
Végül befejeződtek a szócsaták, és megegyezés született, melynek értelmében Velence ellene 
állunk most, bár érdemi lépés nem történt. Nekünk, a mindennapi kenyerünkért dolgozó 
népnek nehéz megállapítanunk, hogy jó oldalra álltunk-e, de bíznunk kell a vezetőkben, kik 
Isten kegyelméből állnak felettünk. 
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