
A FÜLEKI ZENDÜLÉS. 

Haditörvényszéki tárgyalás 1002-ben. 

Fülek a török időkben a legfontosabb erősségek egyike volt 
hazánkban. A XVI. század folyamán mint magánbirtok a Ráskay-
nemzetség, majd leányágon a Bebekek kezére jutott, a mikor is 
védelmére nem fordítottak annyi gondot, mint a mennyit fontos-
ságához képest megérdemelt volna. így történt, hogy Hamzsa bég, 
Szécsény parancsnoka, egy füleki szerecseny rab segítsegével 
1553-ban éjnek idején Jánossi Pál kapitány és az őrség gondatlan-
sága következtében titkon meglopta a várat s tizenöt napi heves 
ostrom után bevették azt a törökök. Ettől fogva negyven eszten-
dőn keresztül a füleki szandzsákok nem csak a vár körül fekvő 
tartományt, de a szomszédos vármegyeket is egész a bányaváro-
sokig, másfelől pedig a kassai kapuig örökös rettegésben tartották, 
sőt nagy részben be is hódoltatták. 

A füleki bégeket a leghíresebb török vitézek közül válogatták 
mindig, s a XVI. század végéig ez volt a legnevezetesebb parancsnok-
ság a Dunán innen; a rendes őrség száma — lovas és gyalog hadi 
nep — csaknem 3000 főre rúgott 1593-ban is, midőn a hős Pálffy 
Miklós és Teuffenbach kassai kapitány, Forgách Simon, Drugeth 
István, Bákóczy Zsigmond és Báthory István országbíró dandárai-
val egyesülve, a törökök tagadhatatlanúl hősies védelme daczára, 
visszafoglalták a várat, mely alkalommal a török által 40 év alatt 
összeharácsolt roppant kincs és gazdagság a győzők kezébe jutott.1) 

*) Istvánffy Lib. XXVII. Báthory István is emlékezik végrendeleté-
ben a füleki «nyereségrőb), egy nagy kupát készíttetvén emlékezetre az ezüst 
tallérokból. Századok 1890. 2. füzet. 



Diadalútját folytatván Pálffy, mialatt vezértársaival egyik 
erősség után a másikat szabadította föl, Serényi Mihály Fülek, 
parancsnoka, mindent elkövetett, hogy az ostrom következtében 
meggyöngült várat jó karba helyezze s annak a természettől fogva 
védelemre különben is alkalmas voltát fokozza. Az országrendek-
nek is különös gondjuk volt erre, s a kapitányoknak nem lehetett 
okuk veszélytől tartani, mert a várat csak egyetlen oldalról, Fülek 
város felől támadhatta meg az ellenség; maga az erősség csaknem 
hozzáférhetetlen sziklákon emelkedett. Nagyobb baj volt ennél, hogy 
az őrség hadi fenyítéket nem ismerő, rakonczátlan, rabláshoz szokott 
szabad hajdúkból állott, kik bár tagadhatatlauúl jó vitézek voltak a 
harczmezőn s nem igen állott meg előttük az ellenség, de a vég-
várakban örökös zenebonát csináltak, s a kapitányok tilalma 
daczára rabló kalandok után járván, gyakran védelem nélkül 
hagyták az erősséget. 

A XVI. század végével már országszerte tűrhetetlenekké vál-
tak a hajdúk garázdálkodásai, kik mint a sáskák szaporodtak 
s ha ellenségre nem vezették őket, kiélték, kifosztották a föld népét, 
és az uralkodó háznak ama különben is lázadó szellemű időkben, 
midőn az erdélyi dolgok Báthory Zsigmond lemondása után gonosz 
fordulatot vettek, igazán volt oka tartani ez örökösen forrongó 
elemtől. Az 1598-ik országgyűlésen a királyi előterjesztésekbe is 
fölvétetett a hajdúság megfékezése s Rudolf felszólította a rende-
ket, törekedjenek oda, hogy «vépre valahára kiirtathassék e vesze-
delmes faja az embereknek, s az állam e pestistől megszabadul-
hasson».1) 

Ámde ez nem volt oly könnyű dolog, mert a bajdúk már úgy-
szólván külön társadalmat képeztek a társadalomban s számuk 
napról-napra növekedett a török hódítás vagy földesúri önkény 
következtében földönfutóvá lett szegény legényekkel. A kapitá-
nyok s a várparancsnokok is kedvelték őket, mert kitűnő harczo-
sok voltak, s legtöbb esetben nem zsoldon, de «szabad nyereségen» 
éltek, a mi megbecsülhetetlen dolog volt előttük, mikor a legény-
ség hópénzt néha esztendőkön keresztül sem látott. 

Fülek kapitánya, Rhédey Ferencz sem idegenkedett a szabad 
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hajdúktól, és az 1598-ik országgyűlés határozott tilalma elle-
nere a királyi őrség mellett ezeket is megtűrte a várban. A haj-
dúk pedig alkalom adtán szokásuk szerint dúltak, fosztogattak, 
hatalmaskodtak nemesen és paraszton egyaránt; de maga a kapi-
tány is erőszakoskodott úgy, hogy az 1599-ik országgyűlés külö-
nösen Balogh Gáspár panaszára, kit nemes ember létére házából 
kiüldözött, szigora megbüntetését törvénybe igtatta.1) 

Rhédey Ferencz ekkor, büntetésből-e vagy saját jó szántából 
nem tudjuk — elég az, hogy oda hagyá a kapitányságot s mint 
vitéz katona, jeles hadvezér Bocskai, különösen pedig Bethlen 
Gábor harczaiban magasra emelkedett; de távozásával a régi szel-
lem nem költözött ki Fülek várából. Az őrség ezután is rakon-
czátlankodott, megsarczolta a városi polgárt, elhajtotta a szegény-
ség barmait, hatalmaskodott a nemessegen, szerte kóborolta, 
rablotta a környéket, engedetlenkedett elöljáróival szemben, szó-
val a vitézlő rend egy csöppet sem tagadta meg hajdú természetét. 

E közben a dunáninneni hadak főkapitányságát Thurzó 
Györgyre ruházta a király, kiről ugyan nem mondhatjuk, hogy 
méltó utódja lett volna Pálffynak, de mint ambltiosus es minden 
áron kitűnni vágyó ember, a mint régi óhajtását teljesülni látta, 
vas kezekkel ragadta meg a hatalmat s nem mulasztott el egyetlen 
alkalmat sem, hogy azt alárendeltjeivel éreztesse s magának az ud-
varnál érdemeket gyűjtsön. Néha a kegyetlenségig menő szigorúsága 
azonban, itt-ott tagadhatatlanúl üdvös eredményeket hozott létre. 

Fülek főparancsnoka ebben az időben a német származású, 
de előkelő magyar családokkal sógorosodott Tanhauser Honorius 
volt, ki a török ellen hadakozván, a várban lévő német őrség 
Arnaut Ferencz, a «vitézlő rend» pedig Nagy Egyed, vicekapi-
tánysága alatt állott. Ez utóbbi hadakban jártas, tapasztalt vitéz 
katona, ki Pálffy Miklós ós Teuffenbach zászlója alatt szerezte 
érdemeit s már 1593-ban az Ipoly melletti Palánk kapitányságát 
viselte; de mint látszik túlságosan jó ember volt, s egyáltalában 
nem alkalmas arra, hogy a fenyítékhez nem szokott, parancsot 
nem tűrő «vitézlő rendet» megzabolázza s a közöttük lábra kapott 
fejetlenséget megszüntesse. 

*) 1599-iki pozsonyi országgyűlés XXXVII. t. cz. 



Volt Füleken egy Balogh Mihály nevű lovas hadnagy, ki 
Eger várának 1596-ki ostromakor a kapitányok ellen fellázadó őrség 
élére állván, áruló módon alkudozni kezdett a törökkel s a vár fel-
adása után, a helyett, hogy érdemlett büntetését elvette volna, 
Fülekre jött zenebonát csinálni, s bizonyos András deák nevű 
katona, továbbá testvéröccse Gáspár és többek társaságában a 
vicekapitány tekintélyét nemcsak egészen aláásta, de példája, 
szavai és cselekedetei által a különben is engedetlen őrséget töké-
letesen demoralizálta, úgy hogy az 1602-ik év folyamán Füleken 
minden rend fenekestül felfordúlt; a vitézek kiszökdöstek a vár-
ból, loptak, raboltak, erőszakoskodtak, a két Balogh által vezetve, 
kik a jámbor Nagy Egyedet lenézték, kisebbítették, szidalmazták, 
a ki végre is minthogy egy alkalommal formális lázadás tört ki 
ellene, s élete sem volt többé biztonságban azoktól az emberektől, 
kik szükség esetén még gyilkosságtól sem rettentek vissza: panaszt 
emelt az országrész főkapitánya előtt, ki méltó haragra lobbanván, 
hadi törvényszéket hívott össze s hogy a bajt gyökeresen orvosolja, 
példásan kívánta megbüntetni a gonosztévőket, nehogy a fontos 
erősség e lázadó szellem tovább terjedésével végveszedelemre 
jusson. 

E hadi törvényszéknek, melynek elnöke maga a főkapitány, 
Thurzó György kir. tanácsos, Árva vármegye főispánja, s kir. főpo-
hárnokmester volt, a következő tagokból állott: Pográny Benedek 
az országrész alkapitánya, Morgenthaler Fülöp gyarmati, Kováchy 
Boldizsár dévényi kapitányok; Bornemissza Adám, Guttray Ist-
ván, Horváth László bizonyos számú érsekújvári lovas vitézek 
kapitányai; Arnaut Ferencz a füleki német gyalogság vicekapi-
tánya; Solty Mihály, Ujváry Miklós, Horváth Mihály szécsénvi. 
Csókási Orbán és Tiba Péter gyarmati vajdák, Pásztóy András 
füleki provisor. Ezeken kívül valószínűleg mint a korona, a 
nemesség, és a városi elem képviselői, tagjai voltak még a bíró-
ságnak : 

Bakos János és Hidvéghy Mihály rimaszombati harmincza-
dosok; Arany János Nógrád vármegye szolgabírája, Nándori Bene 
Ferencz, Nagy al. Haray Miklós, Jánossi Pál, Bartha Pál, Ujszászi 
János, továbbá Trchy János és Pilini Benedek. 

A hadi törvényszék 1602 deczember 11-én ült össze, s az 



elnök nevében tö-itént előterjesztés után, Nagy Egyed vicekapi-
tány állott föl, mint a vád képviselője. Vádlottak személyesen 
védelmezték magukat, s az egész tárgyalás magyar nyelven folyt, 
és úgy általánosságban mint részleteit tekintve, magunk részéről 
valóban hadtörténelmi fontossággal birónak tartjuk e jegyzőköny-
vet, mely megérdemli, hogy egész terjedelmében közöljük.1) 

* * 
* 

«Uram ő nsga mint császár urunk ő felségétől rendelt Dunán 
innen való végházaknak Generalis Capitannya az mult tegnapi 
napon ő nsga ő maga is bőségesen megmondotta, halván es ért-
vén az minemű visszavonyások, veszekedések, kardvonyások, vag-
dalkozások, föltámadások történtenek az ő felsége, ö nsgára bízott, 
végházában, hogy az fileki végházának veszedelme ne történ nyék, 
az jó rendtartás megtartassék, az vitézlő rendek között igyenetlen-
ség, esszeveszések és vicekapitányokra való föltámadások ne talál-
tassanak, tiszti és hivatallya szerint ő nsga azok ellen az kik itt 
e hellen egymás ellen föltámadtanak, éjei korban mezételen kard-
dal egymásra mentenek, embereket vagdaltanak, az ő felsége veg-
házának szabadsága ellen. Azonképen az kik viczehadnagyát vagy 
kapitányát ő felségének szidalmazták, rutitották, szállásárul elker-
gettek, és sem ő felségét az a ki Nagy Egyedet erre a tisztre válasz-
totta, sem kedig az tisztet az melyben Nagy Egyed vagyon meg 
nem becsölték; azonképen azokra az kik az ő fölsége viczekapitá-
nyát megölni, levágni és reá támadni akartanak, az ki az ő felsége 
végházában Csorba Gáspárt magához hiván, itt ez hellen, ez bei-
nek és ő felsége végházának szabadsága ellen kardot rántván, igen 
vagdalta és vérét kiontotta. Azokra is kik tanquam turbatores 
regiorum proventuum et praedones az szegény sósokat reájok 
ütvén, megtolvajlották savókat erővel elvevén; item az kik meg 
nem gondolván ő felségéhez és ez helhez való hivségeket és itt ez 
beiben való kötelességeket és fizetéseket, kapitányok és hadna-
gyok akarattya ellen el hagyván ezt az helt, zászlójokat és hiva-
tallyokat, nemcsak Erdélyre, hanem az ő felsége birodalmában 
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dúlni és fosztani mentenek volt: mind ezekre igaz törvent és tör-
vény szerint igaz büntetést is, mind az kik itt az hellen jelen vad-
nad, mind az kik nem kéredzvén az vicekapitányoktul innét az 
helből elmentenek, és most nem comparealtanak, kíván ő nsga 
kegyelmetöktől. Kik legyenek kedig ez felől megmondott sok 
gonoszságoknak patratori, Nagy Egyed uram az ő felsége ez bei-
ben való viczekapitánnya megnevezni és reájok is bizonyítani tar-
tozik.» 

Erre előállott Nagy Egyed vicekapitány és vádját követke-
zőleg terjesztette a hadbíróság elé : x) 

«Azt mondom András deák ellen, hívattam hozzám, valami 
szegény emberek jöttenek volt panaszolni hozzám reá, hogy ő 
maga is azon panaszt az emberektől megércse; eskütt vásárbirót 
házához kültem és általa hívatván egynehánszor, mivel hogy el 
nem jött, harmadszor magam melle vévén azon vásárbirót, és 
egyébb jámbor nemes embert is, házában be menvén és kérdvén 
tőlle, miért kgylmed ilyen engedetlen az én hivatalomnak, hogy 
hozzám nem jössz, im én ide jöttem kgylmedhez. 0 kártyát jádz-
ván mingyárást azt mondá: ez után sem megyek, mert ebnek, 
bestye kurva fiának parancsolj, nem hogy te, de még nálladnál 
különb ember is. En mondám neki, miért cseleközöd ezt, hiszem 
én tőllem kérted az istrázsa mesterséget, tisztviselő ember vagy, 
melyet én az en kgylmes uram után adtam neked. Mindgyárást 
mondá: menj el, majd oly esik rajtad, az ki sohasem volt. Mon-
dám nékie: mondassz é többet, nem azért jöttem házadhoz, hogy 
kgylmed haragudgyék, hívattalak s nem jöttél, azért én ezzel el 
megyök, ha többet nem mondassz, elég énnekem. így jöttem ki 
az ő házábul.» 

Annak utánna egynehányszor izentem nekie mind szolgáim 
által s mind más barátim által, hogy a czirkálásnak viselje gond-
ját, az mint tőlem kérte tisztül, de ő abban is el nem járt, mással 
sem czirkáltatott. Ez napokban Buda alól hozák Thurzó György 
uram ő nsga levelét, Rákóczi uramnak szóllót, hogy egy bizonyos 
embertül el külgyem Rákóczi Zsigmond uramnak. Küldém András 

*) Csupán a bíróság által a tárgyalás folyamára vonatkozó megjegy-
zések vannak latinúl feltéve. 



deáknak azon levelet, hogy maga szolgájától avagy valami bizo-
nyos embertül el külgye Rákóczinak. — Nekem azt üzené: Lám 
megmondottam ő kgylmének, hogy énnekem ne parancsoljon, 
noha ez levél kinek szólljon tudom és látom, ha ő felsége személye 
szerint adná kezembe ugy megcseleködném, de lám megmondot-
tam, hogy énnekem ne parancsoljon. 

Ez becsületes uraim az én mondássom. 
András deák erre igy felele: «En mivel nem tuttam hogy 

ilyen querelat instituálljon én ellenem, mert ha tudtam volna, 
hozzá készültem volna, hanem kérem kgyelmeteket hadgyon órát 
s üdöt kgylmetek; én az menyibül vétkes nem leszek mentem 
magamot, ha vétkes leszek kgylmetek kezében adom fejemet, mert 
erről bizonyságot is kölletik szedeznöm.» 

Deliberatum est. Mivel hogy hírével volt András deáknak, 
hogy az ur eö nsga ide az helben jövetelekor ez dolgot megláttatja 
törvennyel, sőt az ur ő nsgtul is bővségesen mondva és irva és nekie, 
azért avagy negállja avagy affiirmálja, és ad rem feleljen. 

András deák: «Még is azon kérem kegyelmeteket, adgyon 
ktek üdöt hozzá, hogy az feleletemet irva adhassam be kteknek.» 

Deliberatum est: rövid üdönek voltáért ez az dolog semmi 
morát és prolongálást nem patiál, és nem is engedhettyük juxta 
prior em deliberationem, hanem feleljen ad rem. 

András deák igy szólla: «Énnekem azt mondották, hogy az 
ur ő nsga jövetele együtt lévén Tonhauzer uraméval, ugy vevénk 
udvarbíró uram engedelméből közönségesen valami bort, hogy 
rovásra ki adgyuk, mint hogy ő nsgokkal sok ember lészen. Német 
kapitány uram meg izené, hogy ő ezt ennek utánna nem engedi 
cseleködni, hogy az ő felsége korcsmája meg ne fogyatkozzék 
miatta. Nagy Egyed uramval edgyütt jöttem be az kapun, mondá 
Egyed uram énnekem : tudom én mi következik ebbül. Mondám, 
mi következhetnék? — Mondá Nagy Egyed uram : igen fel viszik 
az leveleket ő felségéhez. 0 felsége irt az német kapitánnak egy 
levelet, melyben azt irja, hogy az Nagy Egyednek valami háború-
sága ne történnyók, légy mellette; azt is mondá Nagy Egyed, én 
ilyen tizet avagy tizenkettőt mint te s Yámossi Bálint vattok, nya-
kon kötök és felküldlek fogva az fejedelemnek. Eelelék arra Nagy 
Egyednek: informatióra bocsátják először. Annak utánna ő kglme 
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akarattyából mentem volt ki az lovaimhoz az före, ott az polgá-
roktul vettem pénzen deszkát Tonhauzer uram számára. Az desz-
káknak megattam az árát, de ők föl nem adták az deszkákat, ugy 
panaszolkodtam Nagy Egyed uramnak felölle. Azonban ő kgylmé-
től kértem egy pecsétet, ugy külde ő kgylme az polgárokért, az polgár 
ugy jött be. És úgy izeném ő kgylmének az ő kgylme hivatallyára, ha 
elmúlható dolog, tehát nem megyek. Másodszor is üzene ő kgylme, 
akkor azt üzentem, hogy reszeg vagyok, hadgya ő kgylme hol-
napra. Es ő kgylme mikor házamhoz elindult volna, az uton is 
kérték, hogy ne jött volna hozzám, mert most bort isznak, mond-
ván. 0 kgylme akkor szánszándékkal jött házamra, mivel hogy 
annak előtte is azzal fenyegetett hogy nyakon kötve Pográny 
uramnak avagy az fejedelemnek fel küld. Ha én akkor az ő kgylme 
hivatalijára, ő kgylméhez nem mentem, hiszem más nap törvént 
tétethetett volna reám, és nem kellett volna ő kimének én részeg 
lévén házamban jönni. 

Mikor osztán ő kgylme házamra jött volna, mondám, uram 
fő ember vagy, mivel hogy kgylmd egy rossz polgár panaszára 
jött, kgdhez nem illendő dolog, bizony soha hadnagyságod alatt 
nem lakom. Annak előtte is kedig, ö kglme jobbágyomat vereség-
gel fenyegette, hogy magam előtt addig elveri, mig meghal bele. 

A mi az istrázsamesterség dolgát illeti, holott ő kgylme azt 
mondgya, hogy ő kgytől kértem volna, én soha sem kértem, hanem 
mikor ő kgylme be jött akkor mondám, mivel hogy most jött be 
kglmed, én az uraim között addig el igazétom az czirkálás dolgát^ 
az mig kgd az dologban eligazodik. Istvánffy Miklós uram itt lété-
ben lórugás miá megbetegedvén, nem viselhettem gondgyát az 
czirkálásnak de egésségem lévén és hozzá érkezvén, az czirkálás-
nak gongyát viseltem. 

A mi az levél dolgát illeti, ló esésnek miatta ós szolgáim 
otthon nem lévén, el nem köldhettem az levelet, mondván egyéb-
képen el nem vihetöm, hanem ha az ur ő nsga énnekem küldi az 
levelet és az lovakat kocsiba fogatván ugy viszem el.» 

Nagy Egyed feleié: «Énnekem senki borára nem volt gon-
dom, hanem volt az helre vigyázásom, hogyha valahonnan panasz 
avagy hir érkeznék, tudgyak uram előtt számot adni. Az házában 
penig ugy mentem, mint barátom házához, de ő engem nem ugy 

\ 



fogadott. A mi az főre kimenetelét illeti, ugy vagyon én adtam 
pecsétet neki, hogy az szegény embereket be hijja hozzám. Az 
birák ugy küldöttek egy esküttöket hozzám, hogy az minemű panasz 
András uramra volt tőllök, avagy András uramnak is reájok, hogy 
én azt eligazítsam közöttök. A mi az czirkálás dolgát illeti, nem 
tudom én, hogy czirkált volna, ha én itthon nem voltam, képem-
beli embert hadtam, ő tudgya ha akkor czirkált avagy nem. 

Azért azt mondom, valami óta András deák uram ez hellen 
velem megharagutt, azóta mások is ő kgylmóről gonosz példát 
vettenek, ki miá az helben sok háborúk következtenek, ki kgyl-
metek előtt megbizonyosodik, hogy annak előtte mikor en bejöt-
tem az helben, szép csilapodban voltunk, de mihelyön ez lőn 
közöttünk, azóta meghallya és megérti kgtek bizönyságokbul, 
menyi sok zene bona volt közöttünk. Azért törvényét várom 
kegyelmetektül.» 

Deliberatum est, mivel hogij mind az két fél eleget proponált, 
szükség hogy Nagy Egyed uram legelsőben, annak utánna András 
deák uram is producállyák az bizonyságot. 

Nagy Egyed igy szóll: Mivel hogy egy bizonyságom vagyon 
kgtek közt az székben, kivánom hogy kgylmetek kiadgya, ad vali-
dationem propositionis mese. 

Deliberatum est: mivel hogy még in primordio causae verse-
tur negotium, és nulla determinata sententia még ex litigantium 
vartibus, per dominos Judices est prolata, ki mehet és bizonyíthat. 

Első bizonyság Trssy János.1) «Ü1 vala Nagy Egyed uram 
az Kys Benedek háza megett, ő kgylmét látván hozzá is menvén, 
leültette, azonban egy szegény ember panaszolkodik vala neki s 
mondá az paraszt embernek, talánd azt akarnád atyámfia, hogy 
semmivel nem lennel az fővén való katonáknak, András deák az 
ur ő nsga szolgájának is. Én bocsáttam oda, hogy szolgájának ós 
lovainak gondgyát viselje. Abban egyébb nem lehet, azoknak 
segítségül kell lennetek. Az előtt immár elküldötte volt az vásár-
birót András deákot hivattni. Azonban meg jöve, órtém tőlle hogy 
mondá, el jő avagy nem? monda az vásárbiró bizony nem jön. 
Másszor is el köldé, jöjjön el ő kgylme, beszéljünk az dologrul, 

*) A bevezetésben Trchy. 



mert az paraszt ember itt vagyon. Meg jővén az vásárbiró azt 
mondá, hogy nem jön, mondá: jövel János uram oda hozzá, ha ő 
ide jönni nem akar im én oda megyek hozzá. Kérdem az vásár-
birót, részegek-é? bizony borosak. Mondám Nagy Egyed uramnak, 
ne menjünk oda uram, én bizony nem megyek, ki tudja most 
bort ittanak ! — Mondá semmi gonosz végre nem megyek oda 
uram oda, kgd jöjjön el velem. Ugyan bizony nagy gondolkodva 
menék el, megbecsülven ő kgylme emberségét. Mentünkben mon-
dám az vásárbirónak, bizony nem örömest megyek oda, monda az 
vásárbiró, de még ha azt mind megmondanám azt mit beszélle-
nek. Be menénk ajtóján, föl állának az asztalnál, mondának ő 
nekie, ülljön le kgyd; mondá, nem ülök, hanem csak azért jövék 
ktekhez, hivatván kgydet, de kgld nem jött s monda András deák 
nem menek. Miért nem jövel ? Monda András deák, ezután is 
beste kurvafi menyen, bestve kurva fiának légy vice kapitánya, 
vagyok én olyan ember mint te, eredgyél dolgodra, mert majd 
ezennel, etc. 

Mondá Nag}T Egyed, megszolgálom kdnek mondassz é töb-
bet valamit. Interim kétszer is protestalt Nagy Egyed uram. Az 
asszony András deákné ezeket hallván, eléggé csendesitette az urá t : 
Ne az Istenért uram! Az ajtaján is Nagy Egyed után menvén, 
igen követte ő kegyelmét. Mentünkben bosszankodék Nagy Egyed 
uram, mondván: lm látod János uram mint járánk. Mondám: 
lám mondám, hogy ne menjünk oda; mondá: én semmi gonosz 
szándékbul nem mentem oda.» 

Második bizonyság Győr ffy Benedek vásárbiró. Vallomása 
megegyezik az előbbi tanú vallomásával, hogy András deák részeg 
fővel kiszidta házából a vicekapitányt, hozzáadván még a követ-
kezőket : 

«Uram ő nsga levelét Kákóczynak szóllót Nagy Egyednek 
Buda alól meghozván, és Nagy Egyed uram én általam András 
deáknak, egyebb az a ki elvinnéje nem lévén, küldé, melyet meg-
adván András deáknak . . . mondá: hogy eb s bestye kurvafi 
vigye, avagy elkölgye, mert senki szolgája nem vagyok, s nem is 
fizet senki énnekem, de ha az ur ő nsga irta volna és nekem 
adná, nem lehetne egyébb az dologban, el kölletnék vinnöm. Azt 
is tudom, hogy az istrázsa mesterséget viselte.» 



Harmadik bizonyság Hubay Dömötör, ki András deákkal 
együtt borozott, az előbbihez hasonlóképen vall, hozzáadván még, 
hogy András deáktól hallotta «hogy ő szavát nem fogadgya, mert 
ő nem látta az ő felsége levelét és parantyolattyát, mellyel őtet az 
vice kapitánysága behozták volna»). 

Deliberatum est, minthogy az bizonyságokból bővségesen ki 
tecezik, hogy Nagy Egyed semmi háborúságra semminemű okot nem 
adott András deáknak, hanem ö per omnia vétkes mindenben, mert 
nem csak részegségében az Nagy Egyed egynehány hivataljára nem 
ment, de sőt Nagy Egyed házába menvén illetlen szókkal felelt 
nekie, és józankorában is engedetlenségét az levél elvitelében annak 
utánna is megmutatta, mondván ezt, hogy eb s bestye kurvafi fogad-
gya szavát: azért és az több okokbul is az ország generállya kegyel-
mének subjacebit poenája. 

Ennek utánna a bíróság a vicekapitány vádjai alapján, 
Balogh Mihály és társai ellen látott törvényt, következökepen.1) 

«En Nagy Egyed Balogh Mihály ellen azt mondom, azon-
képen Balogh Gáspár és Balogh Mihály szolgája ellen is: mikor 
engem ő felsége és Tonhauzer uram ő nsga bebocsátottak az hel-
ben, ottan hamar egynehány nap múlva Balogh Mihály uram 
üzene nékem egy estve, kérvén, hogy az mikor immár az ő felsége 
kapuját betétettem volna, rendelt vártások is heleken lettek volna, 
az kapu kulcsát kiadgyam nekie avagy az kaput föl nyittassam, 
hogy az ő tehenét behozhassa, kire azt izeném nekie, hogy egy 
tehénnek immár nem méltó kaput nyitnia, mert az várta immár 
helyén vagyon, az német vitézek sem vennék tőllem jó néven, 
hogy egy tehénnek kaput nyittatok, hanem mivel hogy az kapu 
előtt vadnak az füvön az lovai, melyeknél két szolgája is vagyon, 
az tehénnek viselhetik gondgyát, kiáltassa meg az vártással az 
szolgáinak. 

0 felkelvén nagy nehéz névvel vette, undok szitkokkal az 
utczán járván, szitkozódott. Egren is úgymond megnyittatta volna 
Bartsa János az én tehenemnek az kaput, de ennek utánna nem 
kérem az kapu kucsát tőlle, hanem ki hágatom az szolgámat az 
palánkon az hol akarom, avagy az lakatot verőm le az kapuról. 

E közbevetés latinúl van. 



Arra én mondottam, hogy ha megcselekedi ő maga avagy szol-
gája, büntetése vagyon arrul ő felségének. 

Annak utánna kértem és intettem mind magam s mind bará-
tim által, hogy ilyen hadi félő üdőben ő kgylme czirkáltasson az 
külső városban, mint hogy ő volt ő felségének edgyik lovas had-
nagya, tartozott volna vele, hogy az alatta valókat sőt másokat is 
intett volna az vigyázásra, de ő azt nem cselekette, kit most sem 
cselekedik, hanem valami külső paraszt emberekkel őrizteti most 
is az külső várost, az czirkálás egyszer sem volt meg.» 

«Továbbá egy üdőkőzben Bakos János uramval lovam hátán 
mentem volt ki ő kgylmét késérni, onnan meg térvén és az udva-
romban menvén, előmben álla egy szolgám, mondván, de mit 
vétett kgd Balogh Mihálynak, mert ma kétszer is ide jött kgdhez 
egynehányszor le ült az Kis Benedek háza előtt. Én kimenék úgy-
mond az piaczra, mind kgdet s mind engem is jámbor nemes 
ember gyermekét undokul az kufár asszonyok között szidalmaza. 
Mondám az szolgámnak: ugy vagyon é szolga? Ugy vagyon uram, 
mondá. Kérdém, ki hallotta volna ? Mondá, Batyk Péter. No hát 
elhiszem annak az jámbornak az szavát, de az tiedet nem, mon-
dám. Indulók az kapura, hogy én Batyk Péterrel beszélljek, ha 
ugy vagyon é az dolog. Azonban az ő felsége dobját megüték, az 
kapun érkezének, az kik az kaput bettették. Balogh Mihály uram 
veszteg ült az kapuban az tüz beinél. Kit hogy meglátám hozzája 
menék, kérdvén tőlle, Mihály uram miért hogy engemet szidal-
maztál és az én szolgámot, nemes ember gyermekét, szégyenli az 
szolgám azt, magam is az szerint. Azonba Jézust kiáltának, az 
kaput betevék. Monda Mihály uram énnekem, nemde a te szol-
gád cselekette é azt? — Mondám neki, hogy ha az én szolgám azt 
cseleködte volna, megbüntettem volna érette, csak egy inasodtul 
izented volna meg, avagy hadnagy lévén magad büntetted volna 
meg az én szolgámat, én nem bántam volna, hogy ha kgd ellen 
vétett. De bánom hogy azt cseleketted, mert én kgdnek sohasem 
vétettem, hanem én jóra intettem kgdet, és most is ha fogadta 
volna. Kgdnek is tisztességbül ő felsége után parancsolnék, ha 
kgd megfogadnája nem lenne ártására kgdnek. 

0 nékem azt mondá: parancsolhatsz é, lássuk ki fogadgya ? 
Mondám nékie, megfogadhatnája kgd, én az kgd jámbor fejének 



tisztességből parancsolok, mint vice kapitányod! mondá: ebnek 
s bestye kurvafiának parancsolj! 

Azonban az mentéjet kiveté az nyakábul, bottal rajtam lön. 
Balogh Gáspár, kitől én nem tudtam félni, puskájával az követ 
az aczélra rántá, az ő felsége kapuján mondá: meghalsz Nagy 
Egyed az bátyámért, miért verőd föl az állát! Az puskát az eskütt 
vásárbiró, es más barátom ragadták meg kezében. Engem szán-
szándékkal meg akart ölni és lőni. Mondám, az ki az ő felsége 
szolgája, fogják meg Balogh Gáspárt, a ki pedig én szolgám, az 
várban tegyen hirt az német kapitánnak. Magam is megindulék 
előttök, mivel hogy ha meg nem indultam volna, elindétott aka-
rattyoknak megköllett volna rajtam tellyesedni. 

Az német kapitánt kérem oltalomért mellém, hogy én Ba-
logh Gáspárt megfogassam, az végháznak szabadságáért s reám 
támadásáért. Nem találhattuk, mint bűnös ember megfutamko-
zott és el bujt, hanem magam mentem föl az várban az ő felsége 
házába, azon éjjel ott köllött hálnom, mert gondoltam, hogyha 
puskával az kapun reám jött, házamra is eljön. Balogh Mihály 
uram szolgája Mibály álla előmben egy csákánnyal mondá: Nagy 
Egyed, miért hogy az én uramot háborgatod, bizony majd meg-
halsz bestye lélek kurva! Az csákányt szintén az hasamban akarja 
vala vágni, hogy megragadák az kezében, és en magam eltaszitám 
tőllem: menny el hitvány ember, lám én nem vétek senkinek! 

Annak előtte Balogh Mihály uram azt is cselekette egy-
nehányszor, hogy az szegény embernek ökrét megölette, melyet az 
házánál meg is találtak. Mostanában is az szerint öletett, kinek az 
bőre az vásárbirónál vagyon most is, azonképen két verő marhát 
is és több aprólékot számláihatatlant. Az edgyik marhának az 
bőrét, kit sirva hozott az szegény ember előmbe, mingyárást az 
vásárbirótul tisztességesen az házához küldöttem, hogy ott föl 
teritse, ha az busát megette, ha az szegény embernek panasza 
előmben jön ez után, elégétse meg kárárul. 

Ez féle dolgok többek is követköztenek, kiről ő kgylmét 
intettem, hogy ne hagyja az szegénységet dúlni és fosztani az 
vitézlő népnek, mert mink vagyunk pásztorok, kiért az ur Isten 
számot veszen tőllünk. Lám az szegénység az mint tőllük lehet, 
életet ád valaki ki megyen közikben, csak ne vegyék el erővel. 



Egykor herczeg urunk ő felsége ira levelet minékünk, mely-
ről ő kgylme hivata engemet az ő házához. Az ő felsége levelét 
sereg előtt megolvasák, ki fizetésünk felől volt. Mihály uram 
mondá, el veszem az beste lélek kurvának az disznaját, ugy 
vonyom az disznó ólbul ki, ugyan riv, az malaczátkedig az szablya 
tarsolban rakom. Kiről én akkor is intettem, hogy az ne legyen, 
ő abban semmit sem fogadott. Morgentaller irt volt egy levelet 
nekie, kiben intette, hogy az félék ne legyenek. En magam 
is sokszor kértem, de ő kgylme nem fogadta, hanem az minap is 
hadnagy lévén egy Asszony állatot addig elvert, hogy most is azon 
asszony állat testében megsérült ember. Az kit pedig sereg eleiben 
adta, hogy mihez tartsák magokat, azt is kegyelmetek kezében 
adom. In summa az bizonságokbul minden dolgok kitetczenek, 
azért ez három személyről törvént várok kgtektől.» 

Balogh Mihály ezekre így felele: «Az mi az öcsém dolgát 
illeti, en abban nem ártom magamat, hanem napot hagyván nékie 
és ő megjővén, oly ember hogy megfelel. 

Az mi penig én ellenem való első dolgot illeti, nem tagadom 
én izentem, kértem ő kgylmét azon, biznája ő kgylme az külső 
kapunak az kulcsát én reám, hogy az minémü marhám rekett volt 
ott kinn, az farkasok meg ne egyék. 0 kgylme nem adta az kul-
csot, kiért magamban haraguttam, semmi gonoszt nem szóllván 
noha megtehettem volna. Holott azt mongya ő kgylme hogy az 
lakatot leveretni, és az palánkon kihágatni akartam volna, én azt 
nem cselekettem. Az botot fogván, mivel hogy szolgájával össze 
vesztem volt, azt szidám meg, az mint hogy ő is váltig engem szi-
dott, az botot nem ő kgylméhez fogtam, hanem szóval váltig mind-
aketten ellenkeztünk, szitok nekül. 

Az mi az ökör ölést illeti, nem tagadom sokan voltunk az tár-
saságban, de kicsin volt, nem is láttam hogy az vitézek megölék, 
de megalkuttunk az paraszt emberrel annak utánna felőle. 

A mi az verő morhát illeti, az vad morha volt és nem házi, 
puszta helen öltük. 

Annak kivüle, ha valami kárt tettem kinek, bizonyécscsa 
reám és én bünhödgyem érette, ha mondottam volna is. 

Az mi az szolgám dolgát illeti, tagadom hogy az csákánt ő 
kgylméhez fogta volna. 



Az asszony állatot penig, mivel hogy rutul szidalmazott, 
CBak egyszer ütöttem meg. 

Az istrázsa mesterség felöl azt mondom, hogy noha az külső 
városban csak hat fizetett legény lévén, és mindenkor paraszt 
ember is őrzi, mindazonáltal magam oltalmáért magam is czir-
káltam » 

Deliberatum est, mivel hogy az Balogh Mihály az bizonysá-
got produeáltatni kivánnya, az Nagy Egyed penig örömest is bizo-
nyítani akar, annak utánna justum et aequum ad rei comprobatio-
nem hogy producállják. 

Első bizonyság Pászthóy András. «Azt mondom, hogy az 
mi az Balogh Mihály és Nagy Egyed közt való controversiát illeti, 
abban én semmit sem tudok, hanem Balogh Gáspár felől azt mon-
dom, hogy én előttem néminémü levelet kezében tartván azt mon-
dotta, hogy ő lovára fel ülvén, párducz bőrét magára, kopjáját 
kezében vévén, ki hija Nagy Egyedet. András deák penig hogy 
elörnbe szolgáival részegen puskájával találkozott volna házam 
előtt jönni, melyet az szolgámmal el vétettem tőlle. 

Nagy Egyed idejének előtte kedig történt dolgokat illyeneket 
beszélhetek Balogh Mihály ellen. Az szolgái loptanak volt két vég 
posztót egy embertiil, melynek hogy az árát egy kalamár asszony 
akarta volna megadni, szintén reá találkoztam jönni és elakartam 
venni tőlle. Azonban Balogh Mihály el vonyá tőllem szidalmaz-
ván rutul, mondván meg látom ki veszi el tőlem. Azt is tudom, 
hogy ő felsége jobbágyitul vettek el az szolgái egy tinót, melyet 
megnyúzván és elkötvén, annak utánna az paraszt emberrel meg-
alkudott volt. 

Második bizonság Batyk Péter, hasonlóképpen vall «csak 
hogy azt is addálom, hogy lélek bestye kurva fiának szidalmazta 
az Nagy Egyedet Balogh Mihály é3 az Nagy Egyed szolgájának azt 
mondotta, az uradat szintén ugy tartom, mint az alfelemet. Es nem-
csak az posztót, de az tinót is, és disznót loptanak volt az szolgái, 
és az asszony állatot is megverte volt ő maga. 

Harmadik bizonyság Szecsöy Orbán, megerősíti az előbbi 
tanú vallomását, hozzá tevén, hogy «Balogh Mihály, Balogh Gás-
pár, Vámossy Bálint és András deák ennek az háborúnak főkepen 
voltanak okai és inditói». 



Negyedik bizonyság Borbély János Füleken lakozó vallom, 
hogy Balogh Mihály Nagy Egyedet, ednehány izben az ő műhelyé-
ben szidalmazta volna: Bécsben járó bestye lélek kurva fiának, Nagy 
ivogató bestye lélek kurvafának, zsidó szakállú ki pellengérezett 
lélektelen bestye lélek kurva fiának. Es hogy az Balogh Gáspár 
látta volna az kapuban, mikor az Nagy Egyed az Balogh Mihályra 
kezet tevén és mondván neki, miért Mihály uram ily rutul szidal-
maztál engem, el hidd hogy meg büntethetnélek, ha akarnám. 
Monda Balogh Gáspár oda érkezvén, kicsoda az a lélek hitetlen 
bestye kurvafi, az ki az én atyámfiára támadt, meghalok az én 
bátyám mellett. És mikor látta volna az vásárbiró, hogy az gémet 
az puskára reá vonta volna, akarván Nagy Egyedet által lőni 
kivonta kezéből. Annak utánna az szablyát rántotta volt reá. Azt 
is mondom, hogy Balogh Gáspár az Csorba Gáspárt megvágta, 
kit ugyan én kötöztem. Gyakran fegyveres kézzel más emberek 
házaira is ment. Annak felette itt az hellen, egy szegény legényt 
ölt meg. Az Balogh Mihály istállójában lopot tehenet is 
találtak. 

A többi beidézett tanúk: Gávay Farkas, Csóré Mihály, 
Győrffy Benedek vásárbíró, Kis Benedek, Kalmár Lukács, Eöve-
ges Balázs, Kálnóy János, Répás Péter és Hollóssy Márton, mind-
nyájan megerősítették a borbély vallomását, a zendúlésre, ember-
ölésre s a szegénység sanyargatására vonatkozólag, s kihallgatá-
suk után a hadi törvényszék a következő ítéletet hozta: 

«Deliberatum est, mivel hogy Nagy Egyed az ő actióját és 
propositióját sok és bizonyos bizonyságokval validálta és meg-
bizonyétotta, azért Balogh Mihály, mivel hogy ő felsége zászlóját 
és néha néha ezeu végházának kulcsát is reá bízta, sem maga 
tisztit sem ennek az végháznak szabadságát meg nem gondolván, 
illyen gonoszságokat és föl támadást cselekedte, az ő felsége itt 
való vice hadnagyát meg nem becsüllette, és barom lopásokat 
szegényeknek nyomorgatásival cselekedett, meg érdemlenéje, hogy 
lófarkon hordoztatván, néggyé vágják, de az törvény kegyelméből 
elég lessz ha fejét veszik». 

«Balogh Gáspár kedig, mivel ez dolgokban mindenképen 
igen is részes volt és absentálta is magát a judicio sedis hujus, 
proscribálja az Sedes ista sub poena, hogy quam primum fueri 



poterit megfogattassék és eadem poéna (t. i. a fővetel) pronunciál-
tassék». 

((András deák kedig, mivel hogy in patrato crimine jelen 
nem volt, noha ő is conspirator volt, az mint az bizonyságbul 
kitecczik : az Sedes deliberatiója szerint, az Generalis kapitány 
kegyelmében legyen biintetese». 

«Az Balogh Mihály szolgája kedig, az mely a csákánt Nagy 
Egyedhez fogta, nohaunus testis nullus quasi, de mivel hogy jelen 
volt az insurrectióban, pellengér alatt három pálezával veressék.» 

Itt megszakad a jegyzőkönyv, jóllehet a bevezetésből föl-
tehetjük, hogy több vádlottat is állítottak a hadbíróság elé s a vár-
ból kiszökdöső, Erdély és Magyarországban dúló, sót lopó stb. kato-
nákra csak ezután került még sor, valaminthogy a zendülés többi 
indítóit és részeseit ezután hallgatta ki és ítélte vagy mentette föl 
a hadi törvényszék. 

Mert hogy a füleki lázongás sokkal nagyobb mérvű lehetett, 
mint a mennyire ezt az előttünk fekvő jegyzőkönyv töredékből 
megítélhetjük, onnan is gondolható, hogy amaz időszak hírneves 
történetírója, Istvánffy Miklós is megemlékezik felőle Eger ostro-
mánál; mondván, hogy Balogh Mihályt utóiérte az Isten büntetése, 
mert Thurzó György a füleki zendülés indításáért fejét vétette.1) 
Hogy András deákkal és Balogh Gáspárral mi történt, nem tud-
juk, hihető, hogy az előbbinek megkegyelmezett a főkapitány, az 
utóbbinak pedig volt jó dolga legalább pár évig nem mutatni 
magát Füleken s talán épen azon szabad hajdúk közé állott, kikkel 
Rhédey Ferencz, az egykori kapitány, 1605-ben ostrom alá vette ós 
Bocskay István részére elfoglalta Fülek várát. 
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Istvánffy i. in. Lib. XXVII. 




