
Tolnai Máté naplója (részlet)

1501. április 25.

Itt ülök a Pannonhalmán a dolgozó szobámban. Épp szünetet tartunk az első 

káptalani gyűlésen. A tervem az, hogy újra szervezem a bencés rendet. 

Kezdetben  elhatároztuk,  hogy  minden  második  évben  összehívjuk  a 

káptalani  gyűlést  itt  Pannonhalmán.  Lassan  mennem kell,  mert  vége  az 

ebédidőnek, s már mindenki megitta az utolsó korty kiváló borát. 

1503. június 6. 

Ma  nagyságos  királyunk  II.  Ulászló  egy  számunkra  vagy  legalábbis 

számomra egy nagyon kedvező rendeletet  hozott.  Be kell  fogni  a vándorló 

szerzeteseket  és  a  regula  szabályzat  alapján  megbüntetni  a  mihaszna 

bitangokat.  Úgy  fest  a  jövő  hónapban  vizitátori  útra  indulok,  mert  meg 

akarom akadályozni,  hogy világi  emberek kezére  kerüljenek a  kolostorok. 

Nagyon remélem, hogy sikerül ezt kiküszöbölni.

1508. szeptember 19.

Lehangoló,  a  vizitációk egyszerűen elkeserítő eredményt  hoztak.  A bencés 

kolostorok eléggé szomorú helyzetben vannak. Ki kell eszelni valamit, hogy 

ez megváltozzon. A szerzetesek most írják a jegyzőkönyveket. Most megyek 

elmélkedni  és  küldöncöt  küldök  a  győri  püspökhöz,  a  nagyságos  Bakócz 

Tamáshoz. 

1510. május 10.

Most  kaptam  meg  nagyságos,  magasságos  királyunk  II.  Ulászló  levelét, 

amiben  országgyűlést  hív  össze.  Ha  jól  értesült  vagyok,  akkor  valamit  a 

franciák és őeminenciája II. Gyula pápa szervezkedik. De itt az alkalom, és 

végre fel tudom majd hívni a nagyságos királyunknak a figyelmét a bencések 



problémáira,  majd  pedig  ismertetni  tudom  a  terveimet  Fehérvárott.  No, 

lassan megyek is csomagolni.

1510. május 23.

Megint kaptam egy levelet királyi felségétől, melyben jelezte, hogy a helyszín 

megváltozott. Az országgyűlés Tatára került. Szerencsére éppen időben ért el 

a levél, mert majdnem elindultam már Fehérvárra. Királyunk azzal indokolta 

döntését,  hogy  a  fekete  vész  rettenetesen  elharapódzott  az  országban,  és 

ezért  Tatára  menekült  a  bestiális  vírus  elől.   A  főrendek  elindultak 

Visegrádról,  illetve  a  köznemesek  is  felküldték  Fehérvárról  negyven 

képviselőjüket. 

1510. június 12.

Már félúton vagyok a meseszép Tata felé. Luxemburgi Zsigmond királyunk és 

Mátyás királyunk is szívesen időzött el a tatai várban. Itt járok valami kedves 

kis településen, remélem, nem kapom el út közben a csúnya fekete kórságot. 

A  hírek  szerint  Fehérvárott  már  sokan  estek  az  áldozatául,  ezért  jövünk 

Tatára. Csak remélni tudok.

1510. június 23. 

Épségben és egészségben megérkeztem hát Tatára. Nagyságos királyom még 

nem érkezett meg, de azt mondták a futárok, hogy hamarosan, talán már 

holnap meg is érkezik. Remélem, nem fog késni, tudvalevő hogy nem vagyok 

túl nyugodt ember.

1510. június 24.

Megkezdődött.  Szerencsére királyom is épségben megérkezett  és el tudtuk 

kezdeni  az  országgyűlést.  Annyi  követ  érkezett,  hogy  nem  tudnám 



megmondani, ki  kicsoda, és honnan való. Van itt francia, lengyel,  német-

római  császár  követe  és  a  pápa  őszentségéé,  de  még  velencei  is.  Ezt 

különösen  furcsállom,  mert  ellenük,  mármint  Velence  ellen  akarunk 

szövetkezni.  Minden  bizonnyal  le  akarják  beszélni  róla  az  országgyűlést. 

Állítólag nagyságos Miksa császár akkor haragudott meg engesztelhetetlenül 

a velenceiekre, amikor éppen Rómába készült, hogy német-római császárrá 

koronázzák.  Ez  talán  1507-es  esztendőben  volt,  Velence  nem engedte  át 

Miksát Róma felé. Nem sokkal ezután, 1508-ban Miksa császár XII. Lajos 

francia királlyal keresett szövetséget Velence ellen, és ekkor megalakították a 

cambrai-i ligát a Velence által elfoglalt területek visszaszerzéséért. 

1510. július 3.

Ma szólaltak fel a rendek előtt a követek. Én is ott voltam és beálltam II. 

Gyula pápa követe mellé. El kell ismernem, hogy kitűnő humorral megáldott 

ember, bár nehezen értettem a szavait, mindent olaszul hadovált a talján. 

Délidőben összefutottam a francia követtel  is.  Ejha, de giccses holmikban 

futkosott és valami éktelen nyelven makogott. Még szerencse, hogy a latin 

nyelv összeköt bennünket. A francia követtől nem messze állt a német-római 

császár követe, és vadul kacagott a francián, kár hogy nem voltam ott előbb, 

biztosan jót derültem volna.

Ezen kívül itt van Bakócz püspök úr is és a híres erdélyi vajda Szapolyai 

János.  Bakócz  Tamás  püspök  úrral  nagyon  szerettem  volna  találkozni. 

Alacsony származása ellenére esztergomi érsek és bíboros, szerintem nincs 

még egy olyan egyházi közöttünk, aki ilyen sokra vitte volna. 

1510. július 10.

A mai nap igen érdekes eseményeknek voltam szem- és fültanúja. Nagyságos 

II. Gyula pápa követe egy díszes kardot adott  át nagytiszteletű II. Ulászló 

királyomnak. Meg kell, hogy jegyezzem, igen szemet gyönyörködtető darab. 

Ezen kívül este személyesen is beszéltem Szapolyai János úrral. Véleményem 

szerint  igen  kellemes  ember,  bár  tudom,  hogy  személye  megosztja  a 



közvéleményt.  Sokan  azt  gondolták  róla,  hogy  király  akart  lenni,  amire 

hatalmas birtokai és kapcsolatai révén meg is lett volna minden esélye. Az 

1505-ös rákosi országgyűlése óta pedig a jogi alapokat is megteremtették a 

nemesek. Ám II. Ulászló királyunknak végre fiú utódja született, és nemrég 

Lajost meg is koronázták. Azonban azt is rebesgetik, hogy Szapolyai János 

többször megkérte királyunk leányának, Annának a kezét, de Ulászlónk nem 

hajlandó hallani erről a házasságról, tehát úgy sejtem, más tervei vannak. 

Bakócz  püspök  úrral  is  váltottam néhány  szót  és  biztosítottam,  hogy  én 

támogatni fogom a pápai tisztség megszerzésében.  

1510. július 11.

Ejha,  ma nagyon izgatott  voltam. Ma én beszélhettem a méltóságos urak 

előtt. Kifejtettem nekik a bencés megújulás tervét, és nagy meglepetésemre 

mindenki támogatta. Miután ennyi biztatást kaptam, újra a cambrai-i ligáról 

esett  szó.  Azt  hittem  már  eldöntöttük,  de  ma  végre  sikerült.  Az  urak  a 

csatlakozás  mellett  döntöttek.  Nem is  csodálom,  hiszen nagyságos  Miksa 

császár és XII. Lajos király követei a hőn áhított Dalmácia visszaszerzését 

helyezték kilátásba. Mindemellett nem sokan tudják, de a liga másodlagos 

célja  a  törökök  megtámadása,  akik  mostanság  igencsak  megkeserítik  az 

életünket.  Már  most  rebesgetik,  hogy  nem  is  fogunk  hosszú  időre 

fegyverszünetet kötni a törökkel.  Azért remélem, nem lesz ebből felesleges 

háborúskodás.

1510. július 15. 

Lassan elindulok hát haza.  Számomra rendkívül  tanulságos volt  ez a pár 

nap.  Sok  emberrel  találkoztam külhonból  és  külön  öröm volt  számomra, 

hogy  Bakócz  Tamás  püspök  urat  személyesen  megismertem.  Remélem,  a 

haza úton minden rendben lesz és nem szedték szét Pannonhalmát a kedves 

barátok.


