
HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

LOSONCZY ANNA ISMERETLEN LEVELEI 

Kedves kötelességünknek teszünk eleget, aradikor most közreadjuk a Had
történelmi Intézet Levéltára törökkori gyűjteményéből előkerüli hat levelet, 
amely közül ötöt Losonczy Anna,1 egyet pedig az egri várőrség közössége 
írt.2 

Losonczy Anna3 személyét nem kell külön méltatnunk, hiszen mint Balassi 
Bálint4 múzsája, legszebb verseinek ihletője, örök időkre bevonult a magyar 

i Egyiket sem sajátkezűiéig írta — ez könnyen megállapítható, ha összevetjük az Eckhardt 
Sándor által „Az ismeretiem Balassi Bálint"-ban (Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1943. 
168. o.) publikált hiteles Losoncy (sic!) Anna aláírással, amely egy 1584-ből származó ado-
mánylevélten látható —, hanem íródeákjai által. A levelek — bár valamennyi az 1588-as 
évből való — kettő kivételével más-más kéztől erednek. 

2 Ebben a levélben is, ha nem is név szerint, de minden kétséget kizárólag Losonczy 
Annáról történik említés. („Azzonjonk" „Azzonjonk eo Nagysága" alatt föltétlenül Losonczy 
Anna értendő.) 

3 Losonczy Anna (születésének éve nem ismeretes, az Irodalmi Lexikon ugyan kérdő
jelesen az 1555. évet említi, de ez semmi esetre sem fogadható el, hiszen Anna már 1563. 
december 20-án jegyese volt Ungnád Kristófnak. Ez abból a levélből derül ki, amit a vő
legény Szentgyörgy várból, a Dráva mellől írt haza sógornőjének, Ungnád Adámné, Thurzó 
Erzsébetnek, akit még elutazása; előtt arra kért, adjon hírt mátkájáról és mindent, jót, 
rosszat egyaránt jelentsen neki. — Vö.: Eckhardt Sándor: i. m. 165. o. — Ha 1555-ben szü
letett volna, úgy a jegyesség idején mindössze 8 éves lett volna, a házasság időpontjában 
pedig 12. Halálának éve 1596.) Losonczy Istvánnak, Temesvár hős védőjének, a magyar végek 
vértanújának leánya. Atyja érdemei miatt Ferdinánd fiúsította és gazdag hozománnyal 
ment férjhez 1567-ben, a Stájerországból a végekre helyezett Ungnád Kristól báróhoz. 
Három leánygyermeket szült, de közülük kettőt már 1577-ben elveszített. Férjének 1587-ben 
bekövetkezett halála után, kiko'sarazva a házassági ajánlatokat tevő Balassit, 1589 őszén 
nőül ment a 23 éves Forgách Zsigmondhoz. 

« Balassi, illetve Balassa Bálint báró, az első nagy magyar lírikus. Született 1554. október 
20-án Zólyomban (valószínűleg a várban), meghalt 1594. május 30-án Esztergomban. Első 
irodalmi kísérletei közé tartozik egy kis német könyv lefordítása — „Beteg lelkeknek való 
füves kertecske" —, melyet 1572-ben Krakkóban ki is adott. 

A kardot is ügyesen forgató nyugtalan lelkű Balassi 1575-ben — részint apja biztatására 
— felcsapott Békés Gáspár katonájának, Báthory István ellen. A csapat vereséget szenve
dett, Balassi Báthory kezébe került. A fejedelem azonban kegyelmébe fogadta, úgyszintén 
utóda, Kristóf is. De apja halála után Balassi 1578. február 2-án Pozsonyban hűséget eskü
dött Rudolfnak, s a király egyidejűleg 50 lovas hadnagyává nevezte ki Egerbe. 

Ami Balassi Bálint és Losonczy Anna ismeretségét és szerelmi viszonyát illeti, erről 
többféle hiedelem és elképzelés terjedt el. Bizonyított ténynek az ismeretséggel kapcso
latban csak azt vehetjük, amiről Eckhardt Sándor ,,Az ismeretlen Balassi Bálint" c. művében 
beszél, hogy tudniillik Losonczy Anna és Balassi Bálint szegről-végről, egészen távolról 
rokonok is voltak, Losonczy Istvánné, született Pekry Anna révén, s 1546-ban Losonczi 
István a németújvári öröksárg miatt perben is állott a Balassi-testvérekkel, így Bálint apjá
val is. A szerelmi kapcsolatról csupán Balassi versei tanúskodnak, erről egyéb adat sajnos 
nincs. Mindenesetre Balassi líráját igen nagy mértékben gazdagította a nem mindennapi 
szépségű Ungnád Kristófné, Losonczy Annával 1578-ban kezdődött viharos szerelmi viszonya. 
Leggyakoribb feltevés, hogy az idill Egerben folyt le, erre azonban bizonyíték nincsen. 
Ugyanúgy történhetett ez a hatalmas Ungnád—Losonczy birtok bármelyük vára körül, de 
főleg Jókon, Szomolányban vagy akár Pozsonyban is. (Lásd Eckhardt Sándor: i. m. 166— 
167. o.) 

Anna és Bálint két annyira különböző egyéniség és más-más jellem volt, hogy már ebből 
kifolyólag sem lehetett viszonyuk hosszú életű. A rendkívül éleseszű és előrelátó asszony 
csakhamar kiismerte a költő könnyelmű és csapodár természetét, is nem sokáig vonakodott 
kiadni az útját. 

Balassi 1582-ben otthagyta Egert és a végvári életet, majd 1584. december 25-én feleségül 
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irodalomtörténet halhatatlanjai közé. Ezen a helyen csupán egy másik ol
dalról szeretnénk bemutatni a hősnőt, a múzsát, aki itt nem költői köntös
ben jelenik meg, hanem egészen másfajta szerepben. Mint a néhai Ungnád 
Kristóf5 egri várkapitány és várgondnok özvegye, s az egri vár úrnője leve
lekkel, kérelmekkel fordult Nogarolli Ferdinándhoz,6 a felső-magyarországi 
(kassai) főkapitányhoz, támogatást kérve az elmaradt zsoldja miatt zúgolódó 
egri várőrséggel szemben. 

Ha nem ismernénk az előzményeket és a levelek keletkezésének körül
ményeit, úgy bennünket is félrevezetett volna, s talán még a könnyekig is 
meghatott volna e csodálatosan éleseszű, csavaros észjárású és anyagi érde
keinek védelmében minden ravaszkodásra kész nagyasszony. Míg Balassi
nak sem a vagyon megtartásához, még kevésbé vagyonszerzéshez tehetsége 
nem volt, addig Anna a kicsinyességig is elment, mintsem, hogy érdekei 
hajszálnyit is csorbát szenvedjenek. 

vette unokatestvérét, Várday Mihály özvegyét, Dobó Krisztinát. Ez a törvénybe ütköző 
unokatestvér-házasság sok bajba keverte Balassit. Az 1586. év elején lutheránusból katolikus 
vallásra tért, de ezzel sem könnyített, sőt súlyosbított helyzetén, mert az esztergomi szent
szék semmisnek mondotta ki házasságát,- közben született gyermekét pedig törvénytelennek. 
Időközben felesége is otthagyta. Egyedül Rudolf király volt kegyelmes iránta: 1588. február 
8-án a Balassi ellen folyó pereket felsőbb parancsra megszüntették. (Az esztergomi szent
szék kivételével.) 

1587 novemberében meghalt Ungnád Kristóf. Balassi újra megkísérelte, hogy Annához 
közeledjék, 1588-ban írta hozzá legszebb szerelmi dalait, a Júlia-ciklust, de hiába, az özvegy 
nem neki, hanem (1589 őszén) gróf Forgách Zsigmondnak nyújtotta kezét. Balassi még az 
esküvő előtt kiment Lengyelországba. Altalános volt eddig az a vélemény — amit látszólag 
maga a költő is megerősített verseiben —, hogy bánatában, szégyenében bujdosott ki. Volt 
azonban egy, a szerelmi csalódással párhuzamosan bekövetkezett esemény is, amelyre vo
natkozólag Balassi Bálint összes műveinek kritikai kiadásában és Eckhardt Sándor szóban 
forgó könyvében találtunk adatot. Ez az esemény az, hogy Balassi levelet kapott Lengyel
országból Zamoyski lengyel kancellártól, amelyben értesíti, hogy toborzást szervez a török 
ellen indítandó háborúra. Erre a levélre válaszol azután 1590. május 9-én, már lengyel föld
ről, Dembnoból, de föltehetően már 1589. novembere óta ezen a helyen tartózkodik; erre 
enged következtetni egy korábbi, Ernő főherceghez írt levele. (Zamoyski felesŕge Báthory 
Grizeldis volt. Ennek anyja, Boeskay Erzséttet, Sulyok Krisztina lánya volt, tehát Balassi 
Bálintnak anyja révén unokatestvére, s így valószínűleg Zamoyski is innen ismerte a köl
tőt, akit nemcsak a rokoni kapcsolat, hanem vitézi híre miatt is szívesen csalogatott a török 
ellen induló seregébe. Balassinak Zamoyskihoz intézett levelét lásd: Balassi Bálint összes 
müvei I. összeállította Eckhardt Sándor. Budapest, Akadémia Kiadó, 1951. 375—376. o. A levél 
keletkezésének körülményeiről lásd még Waldapfel József, Egyetemes Philológiai Közlöny, 
1941. 316. o.) 

Itt volt tehát a jó alkalom arra, hogy a vitézi tetteket és kalandos vállalkozásokat any-
nyira kedvelő Bálint most ott próbálja ki szerencséjét —, ha már a szép és gazdag özvegyet 
nem sikerült megnyernie. ' 

A háborúskodásra azonban nem került sor, mert a szultán — Szinán basa bukása után — 
megújította régi szerződését a lengyelekkel, s így Balassi Bálint kardforgatás helyett „toll-
forgatással" és udvarlással tölthette idejét. A krakkói és dembnói víg élet elfeledtette korábbi 
balsikerét, sőt új vonzalomra is gyulladt, új múzsára is talált Wesselényi Ferencné, Szár-
kándy Anna személyében. Amint Eckhardt Sándor ez irányú kutatásai során bebizonyította, 
Wessel&nyiné (a nádor nagyanyja) volt ugyanis a Coelia-énekek eszményképe. 

Balassi 1591 végén hazatért. 1594-ben részt vett Esztergom ostromában és május 19-én 
a rohamban halálos sebet kapott. Május 30-án meghalt. Holttestét Hibbére vitték, ott van 
eltemetve a templomban. 

[Az igen számottevő Balassi-irodalomból megemlítjük: Balassi Bálint összes művei I—II. 
összeállította: Eckhardt Sándor; Budapest, Akadémia Kiadó, 1951., illetve 1955. Eckhardt 
Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint, Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1943.; Ugyanő (a 
továbbiakban Uő.): Új fejezetek Balassi Bálint viharos életéből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
Irodalomtörténeti füzetek 10. száma, 1957.; Uő. Balassi Bálint. Budapest, Magyar írók Soro
zat, Franklin, 1941. Waldapfel József: Irodalmi tanulmányok, Szépirodalmi Kiadó, 1957.; Uő.: 
Balassi (Balassa Bálint) költeményeinek kronológiája. Budapest, Pallas Kiadó, 1927.; Balassa-
Kódex. Bevezetéssel és jegyzettel közzéteszi Varjas Béla. Budapest, Magyar Tudományos 
Akadémia, 1944.; Vándor Iván: Balassa Bálint szerelmei. Budapest, Athenaeum Kiadása. 
Korunk Mesterei Sorozat. 1917.) 

5 Német származású, katonai szolgálatban álló báró, akit Miksa király Stájerországból 
helyezett a magyar végekre, 4000 német katonával az élen, a gyanús magyarok ellensúlyo
zására. 1569-ben már egri kapitány (egyben BTeves és Borsod főispáni tisztségét is viseli) s 
1576-ban horvát bánná is kinevezik. Losonczy Anna kezét — váraival és birtokaival együtt 
— 1567-ben nyeri el. 1587 novemberében halt meg. A végeken akkor már egyre nagyobb be
folyásra tettek szert a németek. 

6 Nogarolli (alias Nogarola) Ferdinánd gróf olasz származású császári tábornok. Szatmár 
várának parancsnoka volt, amikor 1584. március 12-én meghalt Rueber János, a felsőma
gyarországi (kassai) főkapitány. Helyetteséül őt nevezték ki, s bár a rendek egyile hevesebben 
sürgették, hogy a kassai főkapitányságot magyar ember foglalja el. Rudolf király 1587-ben 
mégis Nogarollit nevezte ki főkapitánnyá, s az is maradt 1593-ban bekövetkezett haláláig. 
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Vagy talán valamilyen igazságtalan követeléssel szemben igyekezett Lo
sonczy Anna a maga igazát megvédeni? Szerencsére nemcsak az általunk 
előtalált levelek maradtak fenn Annának az egri katonákkal támadt súlyos 
nézeteltérésére vonatkozólag. Ezek a levelek csupán kiegészítő láncszemeit 
alkotják egy már korábban — közvetlenül Ungnád halála után — meg
indult folyamatnak, amelyre vonatkozólag a szepesi kamara iratai között 
Eckhardt Sándor által megtalált és ,,Az ismeretlen Balassi Bálint" címú mű
vében közzétett, Losonczy Annától eredő levelek (összesen kilenc darab) 
szolgáltatnak adatokat. 

A viszálykodás tulajdonképpeni háttere az volt, hogy Ungnád Kristóf, 
aki kétszer volt egri főkapitány, Eger jövedelmét árendában bírta, de ennek 
fejében köteles volt az egri vitézéket fizetni és eltartani. Férje halála után 
az egyébként is dúsgazdag özvegy meg akarta magának tartani a jövedel
meket, amibe mind a királyi helytartó, Ernő főherceg, mind pedig a kamara 
is hajlandó lett volna beleegyezni, ha Losonczy Anna ennék fejében elvál
lalja az egri várőrség fizetését Szent György napjáig, vagyis az árenda le
jártáig. Amint azonban az 1587 november—decemberében kelt levelezésből 
kiderül, az özvegy a jövedelmeket a saját jogos járandóságainak tekintette, 
míg a terheket viszont vonakodot elvállalni.7 

Hónapokig tartó huzavona kezdődött, amely alatt az anyagi érdekeit kö
römszakadtáig védelmező Anna csak lépésről lépésre engedett — s ha ildo
mosnak látta, megpróbálta a kiszolgáltatott, szánalmat keltő özvegy szere
pét is eljátszani. Amikor látta, hogy jogi érvekkel nem ér célt, az érzelmekre 
igyekezett hatni. Ha nem ismernénk az Eckhardt Sándor által publikált 
levelezést, s csak az általunk megtalált levelekre szorítkoznánk, úgy min
den bizonnyal bennünket is megtévesztett volna a leveleknek helyenként 
valóban szívetfájdító hangja. 

Az itt közölt leveleknek az egri „vitézlő nép" fizetése körüli bonyodal
makon kívül is van „saját" érdekességük. Katonai szempontból azért érde
kesek, mert betekintést nyújtanak a végvári életbe, fényt vetnek az egri 
végvári élet egyes mozzanataira, sajátosságaira. Például kiderül az egyik 
levélből, hogy a német vitézek fizetését külön intézték, nem a magyarok
kal együttesen. Irodalomtörténeti szempontból pedig azért bírnak különös 
érdekességgel, mert keltezésük — 1588 — egybeesik a Júlia-dalok szerzésé
nek idejével.8 Ezekből a levelekből arra is lehet következtetni, hogy a vi
dámságával, szépségével oly vonzó Annának volt érzéke az élet realitásai 
iránt, 'belefolyt a birtokaival kapcsolatos ügyek intézésébe. A levelek stílu
sából is, sok mindenre lehet következtetni. Például arra, hogy Losonczy 
Anna szószerint diktálta ezeket, s nemcsak egyszerűen megbízást adott író
deákjának arra, hogy erről és erről írjon a kassai főkapitánynak. Ha a leve
lek alján nem lenne aláírás, hangjukból akkor is kiérezhető lennie,, hogy 
ezeket csakis nő írhatta. S milyen érdékes: a Balassival szemben annyi 
keménységet, határozottságot és büszkeséget mutató özvegy, Nogarolli előtt, 
aki számára a f elsőbbséget jelentette (no és mert anyagi érdekei is úgy 
kívánták), milyen esdeklő hangot üt meg. Nem a megszólítás és befejezés 
udvarias cikornyáira gondolunk itt — ez a korszák levelezésének általános 
formulája volt —, hanem a levelekben levő olyan kitételekre, 'mint például: 
,, . . . az Napra az fizetést megh nem adhatom, mert lattya az ur Isten hogy 
ninch honnan szereth tennem . . .", ,, . . . Kérem the Kegyelmedeth, minth 
bizodalmas io Akaró uramoth, hogy the Kegyelmed légien Giamolo'm, s ne 

7 Lásd. ezzel kapcsolatosan bővebben Eckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. 
169—170. o. éS 284—290. o. 

S Eckhardt Sándor megállapításai szerint a Júlia-dalok keletkezése ama két dátum közé 
esik, amely Losonczy Anna özvegységre jutását (1587 nov.) ás újabb házasságkötését (1589 
október) jelzik. Balassi Bálint tehát a Júlia-énekek zömét feltehetően 1588-ban írhatta Júlia-
Annájához. 
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adgion Kezekben telliessegel ...'*, ,, . . . az Kegyelmed en hozzam való io 
Akarattiath, agya az ur Isten hogy the Kegyelmednek Zolgalhassaim megh 
az en Giermékimel egietembe . . .", „ . . . a lehetetlen dolgoth senky senkitúl 
el nem vehety . . .", „ . . . kérem kegyelmedéin mint bizodalmas uramoth, 
hogy e fele ok nelkúl való panaszolkodaserth ne vonnia meg kegyelmed io 
lakarattiath es gond visselesseth, túlem, kiért mondhassak minden ioth, es 
zolgalbassam megh the kegyelmednek.. ." 

Losonczy Anna „földönjáró" múzsa volt, aki mindig tudta, kivel milyen 
bangót kell megütnie. Mint ahogy azt is tudta, hogy érdekei ellen vét, ha 
életét a bizonytalan sorsú Balassihoz köti. 

A leveleket betűhíven közöljük, de nyomdatechnikai okokból egyes régies 
betűtípusokat — mint a németes (gót) / é s 2f — s helyett, a h helyett 
használt £• — ma használatos betűkkel helyettesítettük, továbbá ugyan
csak fenti okból az y-on, a w-n és a j-n használt kettős pontot (ý, w, ületve 
}) mellőztük. 

A levelek egy részében a v-t ú-nak írják (főleg ha nem a szó elején, ha
nem a szó belsejében van), az ú-t pedig w-nek, illetve w-nek (főleg szó 
elején), úgyszintén az ü-t is többnyire w-vel írják. 

A rövidítéseket feloldva közöljük éspedig úgy, bogy a kiegészítéseket 
zárójelbe tesszük. Azokat a kiegészítéseket viszont, amelyeket a kézirat sé
rülésé tett szükségessé, dőlt betűvel közöljük. 

Egy4cét bizonytalanul, illetve többféleképpen olvasható szó után kérdő
jelet tettünk. 

Mint érdekességet jegyezzük még meg, hogy a két utolsó levél íródeákja 
az s, illetve sz betű használatában a lengyeles írásmódot követi, föltehetően 
lengyeles műveltséggel rendelkezett. 

A levelek könnyebb megértése és olvashatósága érdekében — a betűhív 
közlés mellett — azokat a mai magyar nyelvet megközelítő átírásban is 
közöljük. 

Egyben ezúton is köszönetet mondunk Eckhardt Sándor professzornak 
szíves és értékes tanácsaiért s nem kevésbé azért, hogy néhány, általunk 
majdnem olvashatatlannak vélt, vagy rosszul elolvasott szó helyes meg
fejtéséhez, pontos értelmezéséhez hozzásegített bennünket. 

1. 
EGER VÁRŐRSÉGE HÁTRALÉKOS ZSOLDJA ÜGYÉBEN 

JELENTÉST KÜLD GRÓF NOGAROLLINAK9 

Generoso ac Mag(nifice) domine d(o)m(ino) nobis gratio(se) Servitioru(m) 
nostrorum commen(dationem).10 Meg hozak mynekeonk az Nag(ysagod) levelet es 
az wrak leveletys kyben ynt bennönketh hogi az fyzetesek napját kyre wagjon 
wegezesonk Azzonjonkal eo Nag(ysagaval) thovab hallaztanok. Mynemeo wege-
zesönk wagjon pedjg nekeonk Rothut Ferencz11 es Paczot Sigmond12 wramekwa) 

9 Hadtörténelmi Intézet Levéltára (a továbbiakban HIL.), Törökkori gyűjtemény, 1588. 
449. sz. irat. 

10 Kegyelmes és nagyságos urunk, nekünk kedves urunknak szolgálatainkat ajánljuk. 
11 Rothút (vagy Rotthutt) Ferencről azonkívül, mint amennyi az iratokból is kiderül, 

hogy Losonczy Anna — Paczoth Zsigmonddal együtt — őt is megbízta azzal, hogy nevében 
tárgyaljon, s hogy őt képviselje a várőrség és a császári alkapitány előtt, még azt sikerült 
megtudnunk, hogy mustramester, azaz szemlemester és császári komisszárius volt. 

12 Paczoth Zsigmond elsősorban bátyja, Paczoth János kassai kamarai tanácsos révén 
befolyásos személynek számított. Losonczy Annával pedig még rokoni kapcsolatban is állott 
felesége, Pongrácz Ilona révén, aki Annának vér szerinti rokona volt. Érdekes, hogy Pa
czoth Zsigmond két öccse, Ferenc és András Balassi Bálint két húgát vette feleségül. (Meg
jegyezzük, hogy Nagy Iván: Magyarország családai, Pest, 1862. 7. o. szerint Paczoth [siet] 
Zsigmondnak fia volt András és Ferenc, a Balassi-lányok férje. Ez azonban nem látszik 
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az my fyzetesönknek megléteié felöl, kyket Azzonjonk eo Nag(ysag}a telljes tanu-
saggal boczyatott wala kozynkben, ym mynd az eo Nag(ysag)a yrasanak, mynd 
.az Rothut wram es Paczot wram peczetes leveleknek massat kúldötteyk (?) 
Nag(ysaganak) (?) Konjórgónk azért Na(ysagodnak) nekeonk Nag(ysagod) meg 
boczyaszon hogi ebból az Nag(ysag)ód yrasa szerent nem chelekedheteonk mert 
telljesseggel el fogjatkoztonk, azt azért az wegezet napot el kel warnonk de az 
uthan az wegezeshez kel magonkat tartanonk, seot wgyan konyórgónk Nag-
(ysagodnak) eo felsége newewel paranczjolljon Ázzon jónknak eo Nag(ysaganák) 
hogy az meg hagjot es elergezet napra elegyczyen meg bennónketh nam elegge 
warank eo Nag(ysagara). Isten éltesse Nag(ysagodat) Agrie 18 May Anno 88.13 

Universitas Militum Agrien(sium) 
Sacrae Caesar(eae) Regiaeque Ma(ies) t(a)tis^ 

Címzés: 

Generoso ac Mag(nifico) dominó dominó Comiti Ferdina(n)do á Nogarolis, par-
tium Regni Hungarie superior(um) Capitaneo Generáli, ac Consiliar(io) Sacrae 
Cesar(eae) Regiaeque Ma(ies) t(a)tis Dominó dominó nobis gratio(so).lü 

1, 

Generoso ac magnifice domine dominó nobis gratiose servitiorum nostrorum commen-
dationem. Meghozák minekünk az Nagyságod levelét és az urak levelét is, kiben int ben
nünket, hogy az fizetések napját kire vagyon végezésünk asszonyunkkal ő nagyságával, 
tovább halasztják. Minemű végezésünk vagyon pedig nekünk Rothut Ferenc és Paczot Zsig
mond uramékkal az mi fizetésünknek megléte felől, kiket asszonyunk ő nagysága teljes 
tanúsággal bocsátott vala közénk, ím mind az ő nagysága írásának, mind az Rothut uram 
és Paczot uram pecsétes leveleknek mását küldötteik (?) Nagyságának (?). Könyörgünk azért 
nagyságodnak, nekünk nagyságod megbocsásson, hogy ebből az nagyságod írása szerint nem 
cselekedhetünk, mert teljességgel elfogyatkoztunk, azt azért az végezett napot el kell vár
nunk, de az után az végezéshez kell magunkat tartanunk, sőt ugyan könyörgünk nagysá
godnak, ő felsége nevével parancsoljon asszonyunknak ő nagyságának, hogy az meghagyott 
és elérkezett napra elégítsen meg bennünket, nám (írrte, lám, ugyancsak. Ma már nem hasz
nálatos régi magyar sző. — S. A. és G. L.) eléggé váránk ő nagyságára, Isten éltesse nagy
ságodat. Agrie (Eger S. H. és G. L.) 18 máj. anno 88. 

. Universitas militum 
Agriensium sacrae caesareae 

regiaeque maiestatis 

Címzés: 
Genoroso ac magnifico dominó dominó comiti Ferdinando á Nogarolis, partium regni Hun

garie superiorum capitaneo generáli, ac consiliario sacrae cesareae regiaeque maiestatis 
dominó dominó nobis gratioso. 

valószínűnek, tekintve, hogy Paczoth Zsigmond 1550-ben született, András pedig 1588-ban 
már mint a Zemplén vármegyei nemesség vezére Szikszónál harcolt, Ferenc pedig ugyan
csak 1588-ban Zemplén megye alispánja volt. Ha föltételezzük, hogy Paczoth Zsigmond 
nagyon fiatalon nősült, fiai 1588-ban, akkor sem lehettek többek 18 éveseknél, viszont eny-
nyire ifjúi korban nem valószínű, hogy máris ilyen magas tisztségeket viseltek. Való
színűbbnek látszik tehát, hogy András és Ferenc Paczoth Zsigmondnak öccsei voltak.) 

13 Rövidítve: 1588. 
M Olvashatatlan aláírás. 
15 o szent császári királyi felsége egri katonáinak közössége. 
i6 Kegyelmes és nagyságos gróf Nogarolli Ferdinánd úrnak, a felsőmagyarországi részek 

főkapitányának, tábornokának és ő szent császári és királyi felsége tanácsosának, nekünk 
kegyes urunknak. 
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2 

LOSONCZY ANNA MEGBÍZOTTJAIKÉNT 
PACZOTH ZSIGMONDOT ÉS ROTTHUTT FERENCET JELÖLI MEG17 

Magnifice(sic!) Generosi ac Egregj Domi(ni) nobis observan(dam) Salutem et 
Servitior(um) Com(m)endationem.13 Myen hogy necmynemü Bizonios okokért my 
magonk be kegelmetek keoziben be nem mehetteonk Ez okokjert Paczott Sid-
mond wramatt Boczattuk be magonk helyett, keg(yelme)tek keozyben tellyes 
tanussagal, hogy keg(yelme)tekel nemynemw dolgokról tractallyon es wegezzen, 
melj dolgokért Rotthutt Ferencz wramis wele egywt be megyén kegelmetekhez 
,az w felsége paranczolattia mellet Annakokayert • kerywk keg(yel)meteket, keg-
(yel)metek hygie megh zawat myndenben az myt my neveonkel zoll es wegez 
keg(yel)metekel Isten tarcza megh keg(yelme)tekét Datúm Cassovie 7 May Anno 
88.19 

Anna Losonczy az Nehay Nag(ysag)os 
Wngnad Chrisioph wram eozwegie. 

Címzés: 

Magnifico Generosis ac Egregys D(omi)nis Vice Cápitaneo Caeterisque rnilliti-
bus Sacr(ae) Caesar(eae) Regieque Ma(ies)t(a)tis Praesidj Agrien(sis) Dom(inu)s 
nobis observand(us).20 . ' •' -•<•.'•. 

Magnifice generosi ac egregi domini nobis observandam salutem et servitiorum commen-
dationem. Milyen („mivel"-t ért alatta — S. H. és G. L.) hogy néminemű bizonyos okokért 
mi magunk be kegyelmetek köziben be nem mehettünk, ez okokért Paczott Zsigmond 
uramat bocsátottuk be magunk helyett, kegyelmetek köziben teljes tanúsággal, hogy ke
gyelmetekkel néminemű dolgokról traktáljon és végezzen, mely dolgokért Rotthutt Ferenc 
uram is vele együtt be megyén kegyelmetekhez az ő felsége parancsolatja mellett. Annak-
okáért kérjük kegyelmeteket, kegyelmetek higgye meg szavát mindenben, az mit mi ne
vünkkel szól és végez kegyelmetekkel. Isten tartsa meg kegyelmeteket. Dátum Cassovie 
(Kassa — S. H. és G. L.) 7. maj. anno 88. 

Anna Losonczy az néhai 
nagyságos Ungnád Kristóf uram 

özvegye 
Címzés: 
Magnifico generosis ac egregis dominis vice cápitaneo caeterisque millitibus sacrae caesa-

reae regieque maiestatis presidi Agriensis dominus nobis observandus. 

17 HIL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 457. sz. irat. 
18 Nagyságos, kegyelmes és tiszteletre méltó uraim, szerény üdvözletemet és szolgálataim

nak ajánlását. (Beleértendő: küldöm . . .) 
19 Rövidítve: 1588. 
20 Az íródeák hiba* latinsággal címezte meg a levelet, az egyes számot többes számmal 

keverte, maga sem lAvén talán biztos abban, hogy egy vagy több személynek szól. For
dítása: Nagyságos, kegyelmes és tiszteletre méltó uraim, a császári alkapitánynak, az egri 
várőrség ő szent császári és királyi felsége katonáinak, nekünk kegyes urunknak. 
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3. 

LOSONCZY ANNA 
AZ EGRI VÁRÖRSÉG JAVADALMAZÁSÁNAK 

PONTOS MEGÁLLAPÍTÁSA CÉLJÁBÓL 
ÍRNOK KIRENDELÉSÉT KÉRI21 

Zolgalatomat írom K(egyelme)teknek22 mynt nekem Jo akaró Uraymnak. Az 
Istenteúl sok iot keúanok K(egyelme)teknek megh adatni, Touabba a Kegyelemei
tek Irasabol megh értettem hogi az Egry Németh witezek Bozzonkodnak Azon 
hogy ö Vélek Azonképpen mint az Magiorakkal23 Paczot Vra(m) által nem t r a o 
falhattam es semmit fizetések feleol nem Végeztem, kireól ha k(egyelme)tek 
iobban gondolkodik megh Itelhety hogi az Nemetekkel ualo derek Vegezesnek 
mosta nem kellett lenni Mert K(egyelme)tek által igi chendezettek megh hogi 
Derek fizetéseknek tractalasath az wj Capitannak be menetelire halaztottak Chak 
Valami flaisgeltel24 (ky mellett azt megh Warhassak)25 eoket megh segitsem Ehez 
•képest Enis Paczot Vramnak semmirúl Derek tanulságot nem adhattam, byszúan 
Az k(egyelme)tek ö Vélek Való Vegezeshez, hanem az mynek Iliién fogiatkozas-
ban zerit tehettem, nekiek ket flaisgeltet keuldöttem Mas az hogi Vélek mostan 
ezért sem tractalhattam Mert az ö fyzeteseknek adósságát sem tudom Meny. 
Kérem Annak okaer K(egyelme)tekét mostanes (?) Inche26 eoket tarchak elebtani 
Vegezekhez (sic!) magokat es ez alat az felt schraibert27 kúlgiek fel hozzam 
wettessek zamot vele hogy Erchem Myúel tartozom nekiek Ehez Képest gondot 
viselhessek reaiok Ťarcha megh az Isten K(egyelme)teket Datum ex Beky 17 May 
Anno. 88 28 

Losonczi Anna az Nagisagos Wngnat 
Cristof megh hagiot Eoszvegie 

Címzés: 
Az en yo akaró Vraymnak Claudius Roussel23 Vramnak es prepostúari Balint50 

Vramnak Chazar ö felsége heltartoinak az Generalis Capitansagban. 

3. 

Szolgála tomat í r o m kegye lme teknek min t n e k e m jó a k a r ó u r a i m n a k . Az Is tentől sok jót 
k ívánok kegye lme teknek megada tn i . Továbbá az kegye lme tek í rásából megér te t tem, hogv 
az egri német v i tézek bos szankodnak azon, hogy ő ve lük azonképpen min t az magya rokka l 

Paczo t u r a m ál tal n e m t r a k t á l h a t t a m és s emmi t f izetésük felől n e m végeztem, kiről ha 
kegye lmetek jobban gondolkodik megí té lhet i , hogy az n é m e t e k k e l való de rék végezésnek 

21 HIL. Törökkor i gyf Uemény, 1588. 458. sz. i ra t . 
22 A k i s - és n a g y K-be tű (és az összes nagy betű) ha szná l a t ában b izonyta lankodik a 

levél írója, s mivel egyébkén t is c s a k n e m egyformán írja a kicsi és nagy K-t, teljes pon
tossággal nehéz megál lap í tan i , hogy éppen mely ike t szándékozot t használn i . 

23 „ m a g y a r o k k a l " . 
24 „húspénzze l" . (Régies németséggel .) 
25 A m o n d a t n a k ez a része az eredet i kéz i ra tban is záróje lben van-
26 „ in t se" . 
27 „ tábor i í r n o k o t " (régies németséggel ) . 
28 Rövid í tve : 1588. 
29 Claudius à Roussel francia szá rmazású kassa i he lye t tes főkapi tány, Nogaro lü egyik 

helyet tese . K o r á b b a n tokaj i néme t k a p i t á n y volt. 
30 P répos tvá r i Bál int k o r á b b a n Nogaro lü elődét, Ruebe r J á n o s kassa i generá l is t he lyet te

sí tet te (két évig), ma jd amiko r Nogaro lü Fe rd inánd lett Ruebe r utóda, ő is megbízta P r é 
pos tvár i t a távol lé teala t t i helyet tesí téssel . Mint k iváló k a t o n á n a k , P r é p o s t v á r i n a k az udva r 
előtt is nagy tek in té lye volt, de a n n a k dacá ra hogy h á r o m évtizedes ka tona i múl t állt m á r 
mögöt te , s b á r ko rábban , a sziléziai h a r c o k b a n életét is kocká ra te t te Miksa főhercegért , 
az u d v a r mégsem bízott meg benne te l jesen. Ezér t 1587 végén, a m i k o r a k i r á ly a k a s s a i gene-
ra l á tus vezetésével bízta meg, u g y a n a k k o r Claudius Roussel t is kinevezitek melléje . 

P répos tvá r i népsze rűségnek örvende t t a m a g y a r r e n d e k előtt, de az egri vi tézek is elő
szeretet te l í roga t t ak n e k i ügyes-bajos dolga ikban. 1591. ok tóber 16-án Rudolf kirá ly k ine 
vezte egri főkapi tánynik , majd 1595 tavaszán had i t anác sosnak is. 1597.ááprilis 10-én, 57 éves 
k o r á b a n ha l t meg . (Életra jzát Takáts Sándor í r t a m e g : Bajvívó magyarok , K é p e k a török
világból. Budapes t , Móra Kiadó , 1963. 2. kiad.) 
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mostan nem kellett lenni, mert kegyelmietek által így esendezettek ímeg, hogy derék fizeté
seknek traktálását az új kapitánynak bemenetelire halasztották, csak valami flaisgelttel (ki 
mellett azt megvárhassák) őket megsegítsem. Ehhez képest én is Paczot uramnak semmiről 
derék tanulságot nem adhattam, bízván az kegyelmetek ő velük való végezethez, hanem 
az minek ilyen fogyatkozásban szerét tehettem, nekik két flaisgeltet küldöttem. Más az, 
hogy velük mostan ezért sem traktálhattam, mert az ő fizetésüknek adósságát sem tudom 
mennyi. Kérem annak okáért kegyelmeteket mostan is intse őket, tartsák előbbeni vége-
zéshez (vagy végezésekhez — S. H. és G. L.) magukat és ez alatt az felt (Feld. — S. H. és 
G. L.) schraibert küldjék fel hozzám, vetessek számot vele, hogy őrtsem mivel tartozom 
nekik, ehhez képest gondot viselhessek reájuk. Tartsa meg az Isten kegyelmeteket. Datum 
ex Beky 17. maj. anno 88. 

Losonczi Anna az nagyságos Ungnát 
Cristóf meghagyott özvegye 

Címzés : 
Az én jó akaró uraimnak Claudius Roussel uramnak és Prépostvári Bálint uramnak 

császár ő felsége helytartóinak az generális kapitányságban. 

4. 

LOSONCZY ANNA JELENTI GR. NOGAROLLINAK, 
HOGY AZ EGRI VÁRŐRSÉGET FIZETNI NEM TUDJA31 

Nag(ysag)os wr énnekem bizodalmas wram, az en örökkeö úaló Zolgalathomnak 
Ayanlassa wtan, az wr Istenteöl w z:32 felsegetúl minden kedúes iokoth es hozzw 
eleteth kewanok keg(yelmed) nek, mind az en Zerelmes Azzoniom(m)al egietembe. 

Touaba im az Egry úalast megh ieöth kith the Keg(yelmed)nek be Kúltem, 
'mind azzal az leueliel egietembe, kith énnekem irtak. melibul ertem hogy az 
keressnek ninchen nalok sem(m)i haszna, Azért hogy im lehetetlen dolgoth 
kiwannak. Kérem Keg(yelme)deth hogy the (Keg(yel)med irya megh az uitezlö 
Népnek, hogy az Napra az fizetést megh nem adhatom, mert lattya az wr Isten 
hogy ninch honan szereth tennem. Paczot wramoth penigh en azzal az tanu-
szaggal nem bochattam oda, de ha eröúel keötöttek megh nem en búnem, Azért 
meg is Kérem the Keg(yelme)deth, minth bizodalmas io Akaró wramoth, hogy 
the Keg(yel)med légien Giamolom, s ne adgion kezekben telliessegel, Nam elegh 
iomal ayanlottam magamoth chak adgianak alkalmatass Napoth. the Keg(yel)-
me(d)túl io úalast úarok és az Vr Isten tarcha es eltesse sok io estendeigh Datúm 
Rúska Vltima May Anno 88 ^ 

May 1588 34 

Címzés: 
Spectabili et Mag(nifi)co do (mi) no Comitj Ferdinando á Nogarollis, Sacrae 

Cesareae Regiaeque Ma(ies)t(a)tis Superior(um) Regni partium generalis Capi-
taneatús, administrátori Supremo Capitaneo et Consiliario etc. (?) do(mi)no mihi 
observandissimo.35 • 

31 HIL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 459. sz. irat. 
33 Ismeretlen rövidítés, föltehetően ,,ü zent" (azaz ő szent) értendő alatta. 
33 Rövidí tve : 1588. 
34 Az irat szakadozott, egy darab az aláírás helyén is hiányzik belőle. Annak dacára, 

hogy a levél aljáról az évszázadok során leporladt, leszakadt az a rész, ahol az aláírás 
volt, úgy véljük, a levél tartalmának ismeretében nem szorul bizonyításra az, hogy ez az 
írás is Losonczy Annától származik. Emellett szól az is, hogy a szintén Ruszkán, 1588. június 
4-én kelt és lejjebb közölt levél ugyanettől a kéztől származik, s ez utóbbi levélen sértet
lenül maradt meg a névaláírás (Losonczy Anna) is. Megjegyezzük még, hogy a levél első 
bekezdésében említett „mind az len Zerelmes Azzaniommal egieteimbe" alatt minden való
színűség szerint Nogarollinét, Nogarolli feleségét kell értenünk, őt is köszöntötte Losonczy 
Anna. (Ugyanígy a június 4-i levélben is.) 

35 Az eredeti levélen a sorvági szavak hiányoznak, az iratból egy darab le van tépve. 
Az „observandissimo" helyett lehet „observando" is. A címzés fordítása: Tekintetes és 
nagyságos Nogarolli Ferdinánd gróf úrnak, ő szent császári és királyi felsége felvidéki 
részei főkapitánysága kormányzójának és tanácsosnak stb. nekem legkegyesebb uramnak. 
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4. 

Nagyságos úr, énnekem bizodalmas uram, az én örökké való szolgálatomnak ajánlása 
után, az úr Istentől ű szent felségétől minden kedves jókat és hosszú életet kívánok kegyel
mednek, mind az én szerelmes asszonyommal egyetemijén. 

Továbbá im az egri válasz megjött, kit te kegyelmednek beküldtem, mind azzal az levéllel 
egyetemben, kit énnekem írtak, melyből értem, hogy az keressnek (keresetnek. — S. H. és 
G. L.) nincsen náluk semmi haszna. Azért, hogy im lehetetlen dolgot kívánnak:, kérem ke
gyelmedet, hogy te kegyelmed írja meg az vitézlő népnek, hogy az napra az fizetést meg 
nem adhatom, mert látja az úr Isten, hogy mines honnan szerét tennem. Paczoth uramat 
pedig én azzal >a tanúsággal nem bocsáttam oda, de ha erővel kötöitték meg nem én bűnöm. 
Azért meg is kérem te kegyelmedet, mint bizodalmas jó akaró uramat, hogy te kegyelmed 
legyen gyámolom s ne adjon kezükbe teljességgel. Nám (íme, lám, ugyancsak. Ma már nem 
használatos, régi magyar szó. — S. H. és G. L.) elég jómmal ajánlottam magamat csak adja
nak alkalmatos napot. Te kegyelmedtől jó választ várok és az úr Isten tartsa és éltesse 
sok esztendig. Datum Ruska ultima maj anno 88. 

Címzés : 
Spectabili et magnifico domino komiti Ferdinando á Nogarollis, sacrae cesareae regiaeque 

maiestetis superiorum regni partium generalis capitaneatus, administrátori supremo capi-
taneo et consiliario etc., domino mihi observandissimo. 

5. 

LOSONCZY ANNA TUDOMÁSUL VESZI 
RÁKÓCZY ZSIGMOND KINEVEZÉSÉT EGRI FŐKAPITÁNYNAK, S 

EGYBEN KÖZLI, 
HOGY A VÁRÖRSÉG ZSOLDJÁT EGYELŐRE NEM TUDJA 

KIFIZETNI. 
KÉRI NOGAROLLI TOVÁBBI JÓINDULATÁT™ 

Nag(ysag)os Vr énnekem bizodalmas wram, az en örökkö úalo Zolgalathomnak 
Ayanlassa Vtan, az Keg(yel)med levelieith s izenetith megh értettem, azért 
az mi azt ileti hogy ö felsége37 az mi keg(yel)mes fejedelmünk'8 es Vrúnk Ra-
kochy Sigmond39 wramnak atta úolna az Egry feö kapitansagot melnek be úitele 
Napiath Irya the Keg(yel)med Júniusnak húszon ötödik napyan hogy lessen, 
Meli40 Napra hadgia the Keg(yel)med énnekem hogť'1 úagy en Magam úagy 
emberem ielen légien, azerth ha az Vr Isten elteth gondom leszen rea, az mi 
penigh az Te Keg(yel)med izenetith ileti, az fizeteö mester es felth Srajber által 
az Nemetek fizetessiröl es egieb dolgukrul, azért az Keg(yel)med en hozzam 
úalo io Akarattiath, agya az wr Isten, hogy the Keg(yelmed)nek Zolgalhassam 
•megh az en tellies eletemnek rendiben, mind az en Giermekimel egietembe. Azért 
az fizetesz dolgabúi az Nemeteknek azon igiekezem ha lehetszeges leszen úgy Írom 
Keg(yelmed)nek. hogy az keg(yel)med tanacha szerinth cheliekedgiem. kiben 
Keg(yel)med Magath ennallam42 minden io szegetsegel Ayanlia. az Flaysgelte-
teketh most lattya az Vr Isten megh nem küldhetem, azért Kérem Keg(yelme)deth 
minth bizodalmas wramoth. hogy Keg(yel)med ebbul en ream ne neheztellien. 
mert hidgie megh Keg(yel)med, hogy ha úolna ma keúannek inkab ez gondtúl 

36 HIL. Törökkor i gyű j t emény , 1588. 460, sz. i ra t . 
37 Nagy ,,F"-nek is olvasható. 
38 ua. . 
39 Rákóczy Zsigmond, a későbbi erdélyi fejedelem született 1544-ben, meghalt 1608 de

cemberében. Rákóczy^ Zsigmond volt a Rákóczi-dinisztia rengeteg vagyonának és a fejedelem
ség révén külső tekintélyének megalapítója. 1588-ban egri főkapitánynak nevezik ki, mint 
ilyen verte meg később Ferhád basa seregét, s ezért bárói címet ikapött. 1593-ban a füleki 
várat ő vette vissza a törököktől. 1604-ben a felkelő Bocskayhoz csatlakozott, s a követ
kező évben Erdély kormányzója lett. 1607-ben az erdélyi rendek őt választották meg feje
delemnek, majd 1608 márciusában lemondott Báthory Gábor javára és visszavonult Felső-
Vadászra, ahol rövidesen meg is halt. (Az ő segítségével jelent meg 1590-ben Károli Gáspár 
bibliafordítása.) 

•10 Vagy „Melj"? 
41 E két szó közbeszúrva, a sor fölé. 
43 Közbeszúrt szó, majdnem olvashatatlan, ,,énnekem" is lehetséges. 
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menikezni hogy sem hónap. Vegezesre az mith the Keg(yel)imed az Vngnad 
Dauid43 Vram rabiay felöl ir ertem, (?) azért im megh írtam oda ala Égre hogy 
mindgiarast fel hozzak, hogy ha úalahogy az Vraim kézbe adnak mert az bizton 
hogy ky akartam hozatni ököth, nem bochattak úala el, hanem megh tartoztat
tak meli dologh mi alapatban légien ha az wr Isten be uiszen kassara Keg(yel-
med)nek eleibe adom bizonj44 hogy edigis örömest be mentem úolna keg(yelme-
tek)hez de túdúan ennekúll is Keg(yelmetek)nek sok dolgath es meszei utrúl úalo 
Jeövesseth, Nem akartam keg(yel)medeth ilien hirtelién megh banthani. az halok45 

deskaiban Rüssel wramnak attam úala az teöbith az Egrj hazam46 épületire be 
akartam uitetnj. mind az által megh lattatom ha helien uannak e s meiny, es ha 
úgianaz leszen Keg(yel)med akarattya hogy oda Ágiam, en oda adom mert 
Nogiob dologbanis örömesth Zoigalok Keg(yelmed)nek, Isten tarcha megh 
Ke(gyelme)deth minden Jaúaiual sok estendeigh Datum Ruska Júny 1 die Anno 
domini 1588. 

LosonchyAnna 
az nehay Nag(ysag)os Vngnad Kristoph 

wram özuegie 

Címzés :47 

Spectabili et Mag(nifi)co Do(mi)no Comitj Ferdinando á Nogarollis, Sacrae 
Cesareae Regiaeque (Maies) t(a)tis Súperioru(m) Regni partium Generalis Capi-
taneatus Admi(ni)stratori Supremo Capitaneo Jaurien(si) et — Consiliario, etc. 
do(mi)no mihi obserúa(ndissimo)48 

Nagyságos úr énnekem bizodalmas uram, az én örökké való szolgálatomnak ajánlása 
után, az kegyelmed leveleit s izenetit megértettem, azért az mi azt illeti, hogy ô felsége 
az. mi kegyelmes fejedelmünk és urunk Rákóchy Zsigmond uramnak adta volna az egri 
főkapitányságot, melynek bevitele napját írja te kegyelmed júniusnak huszonötödik napján 
hogy leszen, mely napra haggya te kegyelmed énnekem, hogy vagy én magam, vagy em
berem jelen legyen, azért ha az úr Isten éltet gondom leszen reá, az mi pedig az te kegyel
med izënetit illeti, az fizető, rrtester és felt Srajber által az németek fizetésiről és egyéb 
dolgokról, azért az ikegyelaned én hozzám való jó akaratját, adja az úr Isten, hogy te ke
gyelmednek szolgálhassam meg az én teljes életemnek rendjében, mind az én gyermekim
mel egyetemben. Azért az fizetés dolgából az németeknek azon igyekezem, ha lehetséges 
leszen úgy írom kegyelmednek, hogy az kegyelmed tanácsa szerint cselekedjem, kiben 
kegyelmed magát énnálam minden jó segítséggel ajánlja. Az Flaiagelteket most látja az 
úr Isten meg nem küldhetem, azért kérem kegyelmedet mint bizodalmas uramat, hogy 
kegyelmed ebből én reám ne nehesteljen, mert higgye meg kegyelmed, hogy ha volna ma 
kívánnék inkább ez gondtól menikezni (menekülni — S. H. és G. L.), hogy sem holnap. 
Végezésre az mit te kegyelmed az Ungnád Dávid uram rabjai felől ír értem (?), azért im 
megírtam oda alá Egerbe, hogy mindjárást felhozzák, hogy ha valahogy az uraim kéfcbe 
adnak, mert az bizton (biztos — S. H. és G. L.), hogy ki akartam hozatni őket, nem bo-
csáttak vala el, hanem megtartóztattak, mely dolog mi állapotban legyen, ha az úr Isten 
beviszen Kassára kegyelmednek eleibe adón, bizony hogy eddig is örömest be mentem 
volna kegyelmetekhez, de tudván enélkül is kegyelmeteknek sok dolgát és messze útról 
való jövését, nem akartam kegyelmedet ilyen hirtelen megbántani. Az hajók deszkáiban 
Rüssel uramnak adtam vala az többit az egri házam épületére be akartam vitetni, mind 
az által megláttatom, ha helyen vannak-e s mennyi, és ha ugyanaz tLeszen kegyelmed aka
ratja, hogy oda adjam, én oda adom, mert nagyobb dologban is örömest szolgálok kegyel
mednek, Isten tartsa meg kegyelmedet minden javaival sok esztendeig. Datum Ruska júni 1. 
die anno domini 1588. 

Losonchy Anna az néhai nagyságos 
Ungnád Kristóf uram özvegye 

43 Ungnád Dávid Ungnád Kristófnak bátyja volt, tehát Losonczy Annának sógora; mint 
'a haditanács elnöke Bécsben székelt. Jó barátságban és levelezésben állott Balassi Bálint
tal is. 

ü „Bizoni" is lehetséges. Az i. szára le van húzva mint a j , de nincs hurkolva. Ugyanígy 
írja valamennyi szóvégi i-betűjét. v 

*5 Valószínűleg tutajok. 
46 Feltehetően Eger külvárosában, Szabadhelyen levő nemesi kúriáját érti alatta. Az 

Ungnádház Egerben később, az 1596-i ostromnál is szerepel. [Szederkényi Nándor: Heves 
vármegye története. II. köt. Eger, Érseki Lyceumi Nyomda, 1890.] 

47 A címzés alatt két sornyi — Nogarollitól eredő — német nyelvű széljegyzet van, amely 
alig olvasható, („die frau Ungnnadin schreibt das sie ihm May zu der Einsetzung des Herrn 
Racgotzi. . .") 

48 Tekintetes és nagyságos Nogarolli Ferdinánd gróf úrnak, szent császári és királyi fel
sége felsőmagyarországi részei főkapitánysága adminisztrátorának, győri főkapitánynak és 
tanácsosnak stb. nekem igen kegyes uramnak. 
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Címzés : 
Spectabili et magnifico domino comiti Ferdinando á Nogarollis. sacrae oesareae regiaeque 

maiestatis superiorum regni partium generalis capitaneatus administrátori supremo capitaneo 
Jauriensi et consiliario, etc. domino mihi obsevandissimo. 

6. 

LOSONCZY ANNA KÉRI NOGAROLLIT, 
AZ EGRI VÁRÖRSÉGNEK ADJA TUDTÁRA, 

HOGY ZSOLDOT FIZETNI NEM TUD49 

Nag(ysag)os wr es énnekem bizodalmas wram, az en örökö" úalo Zolgalatom-
nak Ayanlassa után kiúanok kegfyel)med(nek) az wr Istentúl minden iokath 
adatni, mind az en Zerelmes azzoniommal egietembe. 

Toúaba az the keg(yel)med leúelieth úettem, mellieth mégis értettem, kiről az 
Napokban úagy en Magam vagy beúeb iraszommal megh találom keg(yelme)deth, 
hanem most chak errúl akarek the keg(yelmed)nek ironom, az holoth wraim azt 
attak keg(yel)med eleibe, hogy en imar egnihanszor úalo terminust attain úona 
nekik az megh fizetésre, de mind el múlth úolna, kin bizonj chodalkozom hogy 
engemeth ez fele dologal úadolnak, mert lattya az Vr Isten, hogy soha en ö 
nekiek az megh fizetésre Napot nem neúeztem teöbeth hanem Pachoth wram 
által az három honapoth, kith úgy ertek hogy az elő sem keölth. hanem úgian 
chak az egy honapoth kertek, de ezt tudom hogy egnihanjszor irtam nekik hogy 
igiekezem mennél hamareb lehjeth ököth megh elegitenj. kiben lam elegh zor-
galmatos úottam, de a lehetetlen dolgoth senky senkitúl el nem úehety, Azért 
az minth iro(m) the keg(yelmed)nek, hogy en szemy bizonios Napot nekik nem 
igerte(m) kúlemben nem találtatik. Hanem ha azt tartanak annak, hogy egser 
irtam úala50 nekik, hogy en magamis be megiek, es az mj pénznek szereth tehe
tem közikbe úiszem, kith mégis chelekettem úolna de mikor az en leúeliem be 
úittek nekik. Azon massod aúagy harmad nap tartoztattok megh az en Rabiai-
moth51 ky mya oston nekemis megh kellieth úaltozno(m). Annakokaert kérem 
keg(yelme)deth minth bizodalmas wramoth, hogy e fele ok nelkúl úalo pana-
szolkodaserth, ne uonnia meg keg(yel)med io akarattiaith es gond uisselesseth, 
túlem, kiért mondhassak minden ioth, es Zolgalhassam megh the keg(yel)mednek 

Végezetre az mint az eölettis kertem úala the keg(yelme)deth hogy the 
keg(yel)med irna megh az úitezeknek hogy en vagy mind52 az honapy Napra 
elegh nem úagiok, az megh fizetessre53 most is kérem keg(yelme)deth ha lehet-
szeges az en Zolgalatomert írna megh nekik en Magamis irnek ostan az the 
keg(yel)med leúelie mellieth nekik. Az wr Isten minden Jaúaúal Ťarcha megh 
keg(yelme)deth Datum Rúška Jún j 4 die Anno domini. 1588. 

The keg(yelmed)nek örömest zolgal 
Losonchy Anna, az Nehay 

Nagisagos Wngnad Kristoph Wram 
özúegie etc. 

49 HIL. Törökkor i gyű j temény , 1588. 461. sz. i rat . 
50 A sor fölé közbeszúrva. 
51 Arra az esetre céloz itt, hogy az egri katonák lefoglalták és visszatartották azt a har

madrészt, ami egy rógi megállapodás szerint a törökön nyert zsákmányból az egri főkapi
tánynak, s így halála után pedig özvegyének járt. Ebben az esetben török rabszolgákról, 
foglyokról van szó, ezek eladási árából Losonczy Anna valószínűleg éppen az egri „vitézlő 
nép" járandóságait akarta fedezni. A katonák viszont a rabok eladási árából be akarták 
magukat biztosítani, hiszen már amúgy is keserű tapasztalataik voltak a zsoldfizetés körül. 
Azt is tudták, hogy közeledik Szent György napja, az árenda lejárásának ideje, amikor is 
az özvegy teljesen be fogja szüntetni fizetésüket. A fogoly nagy értéket képviselt ebben az 
időben, ezért váltságdíjat is lehetett kapni (ha főember vo.íit), vagy eladni: ha másutt nem, 
a kótya-vetyén mindig akadt rá vevő. [Az egri vitézek bosszújára vonatkozólag még több 
érdekes adatot közöl Eckhardt Sándor: A? ismeretlen Balassi Bálint. 173.. 177. o.) 

52 „mint" is lehetséges. 
5:J EZ a három szó közbeszúrva. 
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Címzés: 
Spectabili ac Mag(nif)i(c)o Domini Comiti Ferdinando á Nogarolis Sacrae 

Cesareae Regiaque Ma(ies)t(a)tis Superiorum R égni partium generalis Capita-
neatus Administrátori Súpremo Capitaneo Jauriensi et Consiliario etc. 

do(mi)no mihi obseruan(do)M 

Nagyságos úr és énnekem bizodalmas uram, az én örökké való szolgálatomnak ajánlása 
után kívánok kegyelmednek az úr Istentől minden jókat adatni, mind az én szerelmes asz-
szonyommal egyetemben. 

Továbbá az te kegyelmed levelét vettem, melyet meg is értettem, kiről az napokban vagy 
án magam, vagy bővebb írásommal megtalálom kegyelmedet, hanem most csak erről akarok 

te kegyelmednek írnom, az holott uraim azt adták kegyelmed eleibe, hogy én immár egy
néhányszor való terminust adtam volna nekik az megfizetésre, de mind elmúlt volna, kin 
bizony csodálkozom, hogy engemet ez féle dologgal vádolnak, mert látja az úr Isten, hogy 
soha én ő nekik az megfizetésre napot nem neveztem többet, hanem Pachoth uram által az 
három hónapost, kit úgy értek, 'hogy az első sem költ, hanem ugyan csak az egy hónapot kér
tek, de ezt tudom, hogy egynéhányszor írtam nekik, hogy igyekezem minél hamarébb lehet 
őket megelégíteni, (kiben lám elég szorgalmatos voltam, de a lehetetlen dolgot senki senkitől 
el nem veheti. Azért az minit írom te ikegyelimednek, hogy én semmi bizonyos napot nekik nem 
ígértem, különben nem találtatik. Hanem ha azt tartanák annak, hogy egyszer írtam vala 
nekik, hogy én magam is' bemegyek, és az mi pénznek szerét tehetem kpzikbe viszem, kit 
meg is cselekedtem volna, de mikor az én levelem bevitték nekik, azon másod avagy harmad 
nap tartóztatták meg az én rabjaimat, ki miatt aztán nekem is meg kellett változnom. Annak-
okáért kérem kegyelmedet mint bizodalmas uramat, hogy e féle ok nélkül való panaszot-
kodásért ne vonja meg kegyelmed jó akaratját és gondviselések; tőlem, kiért mondhassak 
minden jót és szolgálhassam meg te kegyelmednek. 

Végezetre az mint azelőtt is kértem vala te kegyelmedet, hogy te kegyelmed írná meg 
az vitézeknek, hogy én vagy mind az hónapi napra elég nem vagyok az megfizetésre, most 
is kérem kegyelmedet, ha lehetséges az én szolgálatomért írná meg nekik, én magam is 
írnék aztán az te kegyelmed levele mellett nekik. Az úr Isten minden javával tartsa meg 
kegyelmedet. Datum Ruska ;juni 4. die anno domini. 1588. 

Te j egy elmednek örömest szolgál 
Losonchy Anna, az néhai 

nagyságos Vngnád Kristóf uram 
özvegye etc. 

Címzés : 
Spectabili ac magnifico domino comiti Ferdinando á Nogarolis sacrae cesareae reglaeque 

maíestatis superiorum regni partium generalis copitaneatus administrátori supremo capi
taneo Jauriensi et consiliario etc. 
domino mihi observaindo. 

Spáczay Hedvig és Gottreich László 
\ 

M Tekintetes és nagyságos Nogarolli Ferdinánd gróf úrnak ő szent császári és királyi 
felsége felsőmagyarországi részei főkapitányága kormányzójának, győri főkapitánynak és 
tanácsosnak stb., nekem kegyelmes uramnak. 
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Gábor Nagy: Panzerschlachten (Rezension) — 409 

József Balázs: Vier Jahre in Eisen und Blut 
(Rezension) — — — — — — — — — 412 

Géza Perjés: Miklós Zrínyi und seine Zeit (Re
zension) — — — — — — — -— — 416 

Über die Nummern der Zeitschrift ,^Szazadok" 
von der zweiten Hälfte des Jahres 1965 (Rezen
sion) — — — — — — — — — — 419 

HEDVIG SPÁCZAY 
und 
LÁSZLÓ GOTTREICH 

KRIEGSGESCHICHTLICHE 
URKUNDENSAMMLUNG 

Unbekannte Briefe von Anna Losonczy — 425 

V 
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E SZAMUNK MUNKATÁRSAI 

Ár okay Lajosné nyelvtanár (Budapest) — Doma Lászlóné nyelvtanár 
(Budapest) — Eckhardt Sándor professzor (Budapest) — Glatz Ferenc, 
a Magyar Történelmi Társulat tudományos segédmunkása — Nagy 
Gábor kandidátus, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia — Perjés Géza, a 
Magyar Tudományos Akadémia munkatársa — Száva Péter, Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémia — Sztojan Radev, a Bolgár Kultúra igaz
gatója — Szabó István, a Zrínyi Katonai Kiadó felelős szerkesztője — 
Tilkovszky Lóránt kandidátus, az MTA Történettudományi Intézeté
nek tudományos munkatársa, valamit Dr. Böhm Jakab, dr. Gazsi 
József, Gottreich László, Józsa Antal kandidátus, Kun József, Németh 
Ferenc (fényképész), Papp Tibor, Rákóczi Katalin (tárlatvezető), Rázsó 
Gyula, Spáczay Hedvig, Tóth Sándor és Zentai Sándorné (grafikus), ? 

Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tudományos munkatársai 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 

Főszerkesztő: 
Sztana Béla 

Tagok: 
| Barta István, f Csillag Ferenc, Horváth Miklós, Liptai Ervin, Mues 

Sándor, Nagy Gábor, Tóth Sándor. 

Felelős szerkesztő: 
Otta István 

Szerkesztő: 
Molnár Pál 

A szerkesztőség címe: 
Budapest, I., Kapisztrán tér 2. sz. Telefon: 360—764 

Felelős kiadó: Zrínyi Katonai Kiadó 
Budapest, XIII., Dózsa György út 49. sz. Telefon: 409—550 

Megjelenik negyedévenként. 
Egyes szám ára: 8 Ft. Előfizetési díj egész évre 32 Ft. 

Előfizethető: Posta Központi Hírlap Iroda 1. sz. Hírlapboltjában 
(Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 78. Telefon: 316—173), a Kiadóban 

és bármely postahivatalban. 
Csekkszámlaszám: Közületi 61066, egyéni 61297, vagy átutalás a Bp. 

MNB—8 sz. folyószámlájára. 

INDEX: 25—371 

66.01886/2 — Zrínyi Nyomda, Budapest. F. v.: Bolgár I. 





Magyar lovas a Ноп,од1аШ boriból. (Uozbora Béla szobraié* « » „ W * , 

Részlet „A 48-as szabadságharc" c. kiállításból 



ÄRA: 8,— Ft 

A ZRÍNYI KATONAI KIADÓ 
második negyedévi kiadványaiból 

R. Kim: 
ELOLVASÁS UTÁN ELÉGETENDŐ 

MEGJELENT 
karton kötésben, 224 oldal terjedelemben 
Ära: 9,— Ft 

Szovjet szerzői munkaközösség: 
A HADÜGY FORRADALMA 

MEGJELENT 
félvászon kötésben, 212 oldal terjedelemben 
Ära: 20,— Ft 

Földes Péter: 
A MARGARÉTA-ÜGY 

MEGJELENT 
karton kötésben, 240 oldal terjedelemben 
Ära: 9,— Ft 

Kovács Zoltán: 
NÉPSZERŰ BALLISZTIKA 

MEGJELENIK 
kemény kötésben, 136 oldal terjedelemben 
Ära: kb. 13,50 Ft 


