
HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

UJABB ADATOK AZ EGRI VITÉZEK ÉS LOSONCZY ANNA 
KÖZÖTTI VISZÁLYHOZ 

(Adalékok az egri végvári katonaság helyzetéhez 1588-ban) 

„Vitézek mi lehet ez széles föld felett 
Szebb dolog az végeknél? . . ." 

(Balassi Bálint) 

1588. Ez az évszám első tekintetre nem sokat mond annak, aki a XVI. század 
második felében lezajló nagyobb török—magyar végvári harcok adatait, nyomait 
keresi. Hiszen ekkor már utána vagyunk egy egész sor döntő — az ország és a 
magyarság sorsára kiható — nagy összecsapásnak. 1566-ban elesett Szigetvár és 
Gyula, az ország jelentős része török kézre jutott, bár közben olyan hősök írták 
be nevüket a magyar történelembe, mint Zrínyi Miklós és az újabban ismét fel
idézett Toronyi Tamás.1 

Ismeretes, hogy a magyar védelmi vonal várai közül milyen különösen fontos 
szerepet töltött be Szigetvár, Gyula és Eger. S e három közül már csak Eger állott 
a török terjeszkedés útjában. 

Minden bizonnyal a török hadvezetés is tisztában volt azzal, hogy Eger elesté
vel veszélybe kerülnének a bányavárosok, sőt Erdéllyel is nehezebbé válna az 
összeköttetés, mégsem igyekezett Szigetvár elfoglalása után ezzel a végvárral 
szemben is kierőszakolni a döntő leszámolást, hanem csak a következő években 
kezdett ennek előkészítése érdekében kisebb hadmozdulatokat. Vajon csak a szi
getvári „nehéz győzelem" és II. Szulejmán szultán halála tette bizonytalankodóvá 
a török hadvezetést? Ez, bár nem volt jelentéktelen tényező, mégsem elegendő ok 
a megtorpanásra. A töröknek egyre inkább tapasztalnia kellett, hogy az ellenállás 
azáltal sem tört meg, hogy sikerült az ország belsejébe hatolnia, s hogy csak sú
lyos veszteségek árán tudja szélesíteni az uralma alá kényszerített területeket. A 
hatvanas évek végén már lényegében meg is merevedett a határvonal, amely az
után megmaradt a török korszak végéig.2 E korszakkal, illetőleg e korszakkal is 
foglalkozó történészeink (pl. Marczali Henrik, Sinkovics István, Benda Kálmán, 
Ruzsás Lajos, Perjés Géza, Benczédi László) csaknem egyöntetűen állapítják meg, 
hogy Szigetvár 1566-os elestével lezárult a török—magyar várháborúk „klasszi-

1 Meg kell ugyan jegyezni, hogy Toronyi (illetve Tornyi) Tamás neve korántsem olyan 
közkeletű mint Zrínyié, holott vitézi tettei megközelítik a nagy szigetvári hősét, de vele 
valahogy mostohábban bántak az egykorú — s a későbbi századok történetírói is. Nevét 
inkább csak az egyszerű népi hegedősök őrizték meg. Napjainkban Eckhardt Sándor irányí
totta rá a figyelmet Toronyi Tamás méltatlanul háttérbe szorult alakjára az Irodalomtör
téneti Közlemények 1965. évi 5., valamint a Vigília 1966. évi 10. számában „Toronyi Ta
más", illetve „Gyulavára jubileuma" címmel. Ügyszintén említést tesz még Toronyi Ta
másról Komlovszky Tibor is „Arany Toldija és egy népies hősi ének" című, az Irodalom
történeti Közlemények 1965. évi 5. számában megjelent cikkében. 

2 Sinkovics István: Végvári harcok. Magyar Történészkongresszus 1953. június 6—13. Bu
dapest, Akadémiai Kiadó. 1954. 49. o. 
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kus korszaka"3, s egyben — de még inkább az 1568-as drinápolyi békétől szá
mítva — megkezdődött egy állóháborús időszak, amelyre a döntő csatározások 
helyett a portyázások, behódoltatások, rablás, gyújtogatás és kisebb összecsapá
sok voltak jellemzőek.4 Perjés Géza ezt az 1568-tól 1686-ig, Buda visszafoglalásáig 
terjedő időszakot a „holtpont időszakának"-nak nevezi s megállapítja, hogy a ha
tósugara végéhez ért török tovább előnyomulni nem tud, viszont Bécs is képtelen 
döntő vállalkozásba fogni.5 Ez a „hatósugár elmélet", amely mintegy szintézisét 
adja a török hódítás — s a török birodalom hanyatlásának kérdéseivel foglalkozó 
fejtegetéseknek, igen helyesen, nem becsüli le annak a szerepnek jelentőségét, 
amelyet Eger játszott ebben a viszonylag békés periódusban is. 

Eger megtartása vagy elvesztése mindkét fél részére nagy fontosságú volt, de a 
török hadvezetés most már nem engedhetett meg magának olyan hatalmas áldo
zatokkal járó győzelmet, mint amilyen Szigetvár „megvétele" volt. Inkább takti
kai lépésekkel, ügyes sakkhúzásokkal igyekezett előkészíteni a talajt ahhoz, hogy 
Eger minél kevesebb áldozattal hulljon az ölébe. Ügy látszik, hogy már a sikerte
len 1552-es ostromot követő évektől kezdve fokról fokra igyekezett — meghódított 
területekből — gyűrűt fonni Eger köré. 1558-ban ugyanis elesett a szomszédos 
Hatvan, Buják, Salgó, Fülek, Szécsény, 1568-ra török kézre került Hajnácskő, Dé
des, Putnok, Vadász, Jászberény.6 Egert tehát lassan teljesen körülzárták a török 
kézben levő várak. A vár falvainak lakossága félt a felkoncolástól, elhurcolástól, s 
így odahagyva telkét rendszerint elmenekült, nem várva be, hogy házukat felper
zseljék. Nemcsak Eger esetében, hanem általában is hozzátartozott a török terjesz
kedési módszeréhez, hogy „az elfoglalandó várak körül kalandoztak, dúltak és a 
vidék elnéptelenítésével előkészítették a vár elestét"7, tudván azt, hogy a környező 
falvak fontos jövedelmi forrást jelentenek a vár részére. Az ezektől való teljes el
szakadás csaknem a biztos pusztulást jelentette volna. A várak lakossága még 
inkább tisztában volt ezzel, éppen ezért sehol sem nézhették tétlenül a végváriak 
a török beütéseit, rablásait. Általános érvényű az a megállapítás, hogy „az elpusz
tított és hódoltatott vidéken a végvár sem tarthatta volna magát, a vitézek a tét
lenséggel önmaguk sorsát pecsételték volna meg."8 A várakból így mind gyakrab
ban ki-kicsaptak s portyázásaikkal, rajtaütéseikkel nyugtalanították az ellenséget. 
S e portyák és rajtaütések alkalmával csodálatos vitézi tettek születtek. 

Sajnos, az ország a véghelyek költségeit egyre kevésbé tudta saját erőforrásai
ból előteremteni, így lassan az uralkodó által fenntartott végvárakba egyre több 
idegen — főleg német — zsoldos került.9 Egerben például, ahol korábban tiszta 
magyar őrség volt, 1577-ben már 300 knecht,10 100 német lovas és 500 magyar hu-

3 Benczédi László határozta meg így — igen találóan — a Katonarétegek helyzete a török 
elleni várháborúban című, a Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban HK.) 1966. évi 4. 
számában (822. o.) megjelent cikkében, illetőleg a pécsi tudományos emlékülésen (1966. szep
tember 9.) elhangzott referátumában. 

4 Ruzsás Lajos: Előszó, Szigetvári Emlékkönyv. Szigetvár 1566. évi ostromának 400 évfor
dulójára. Szerkesztette Ruzsás Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó 1966. 8. o. — Ruzsás Lajos 
azonban Itt arra is rámutatott, hogy ez a ,,békés és végső döntés nélküli hadiál lapot. . . a 
hadszintér egyre fokozódó mértékű pusztulásával, tönkremenetelével járt." (Uo. 9. o.) 

5 Perjés Géza: Az oszmán birodalom európai háborúinak katonai kérdései (1356—1699). 
HK. 1966. 4. sz. 868. o., valamint Pécsett, a tudományos emlékülésen 1966. szeptember 9-én 
elhangzott előadás. 

6 Ruzsás Lajos: Az egri vár gazdálkodása a XVI. században. Budapest, Főiskolai Nyomda 
Pápa. 1939. 63. o. — Már itt megjegyzem, hogy Ruzsás Lajosnak ez a méltatlanul feledésbe 
merült könyvecskéje rendkívüli adatgazdagságával ma is sok segítséget nyújthat mindazok
nak, akik közelebbről akarnak betekintést nyerni a végvárak belső életébe. 

7 Ruzsás Lajos: i. m. 63. o. 
8 Benda Kálmán: Zrínyi Miklós, a szigetvári hős. Szigetvári Emlékkönyv. . . 33. o. 
9 Ezt a folyamatot — mármint a végváraknak német zsoldosokkal való feltöltését — az 

uralkodó is igyekezett előmozdítani. Erről árulkodik az a levél is, amelyet 1577. június 19-én 
H. Rudolf császár intézett Ernő főherceghez. Rudolf a fenyegető veszélyek elhárítására el
rendeli, hogy Magyarországon jó hírek szerzésére súlyt fektessenek, s hogy a magyar vára
kat inkább német, mint magyar csapatokkal lássák el. (Hadtörténelmi Intézet Levéltára — a 
továbbiakban HIL. — a Török hódoltság és török háborúk -korának gyűjteménye — a továb
biakban Törökkori gyűjtemény — 1577. 370. számú irat.) 

10 landsknecht (német zsoldos gyalogos). 
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szár11 alkotja a helyőrséget.12 Az 1578. évi pozsonyi országgyűlésen a sérelmi pon
tok között szerepel többek között az is, hogy „idegen, dölyfös, s a népet zsaroló 
katonasággal árasztatott el az ország minden fontosabb vára, s Egervára is."13 Az 
1580. március 10-én kelt feliratban a rendek még részletesebben feltárják az Eger
ben történt sérelmeket: „hogy a nép a vár katonái által mennyire sanyargattatik; 
a tized beszedésénél mily visszaélések történnek; hogy míg az egri piacon a búza 
ára egy köbölért 1 frt 50 denár, a német katonáknak a vár tizedeiből bejött búzát 
60 dénárért adják, s annyi díjat húznak, hogy abból két annyi magyar katonát 
lehetne tartani; íme itt vannak a panaszokat élő szóval előadandók a felnémeti 
lakosok, sóhajik s könnyeik között várva bajaik orvoslását, de meghallgattatás t 
nem találnak."14 

A rendek végül azt is kérték, hogy a várat inkább adják vissza a püspöknek, 
mintsem, hogy egy idegen zsoldosra legyen bízva, vagy legalább is magyar prae-
fectust nevezzen ki oda őfelsége. „Huszonnyolcz évvel ezelőtt — szól a felirat — 
nem volt ott egy idegen sem, Isten segítségével tisztán magyar erő mentette meg 
a legnagyobb török haddal szemben. . . . Most Isten óvja ily megtámadtatástól a 
várat, mert feltétlenül áldozatul fog esni."15 

Amikor Ungnád Kristóf16 1583. október 27-én újra átveszi Eger várát Kollonich-
tól, 500 lovas és 200 gyalogos magyar katonán kívül 300 német gyalogost kap, akik 
között tüzérek is voltak.17 Arra, hogy 1588-ban milyen volt a valóságos arány a 
várban szolgáló magyar és német katonaság létszáma között, eddig még nem si
került a tényleges helyzetet tükröző, egészen pontos adatokat találnom. A már ko
rábban közzétett — Losonczy Annától eredő — levelekben18 csupán általánosság
ban történik utalás az „Egry Németh witezek"-re, létszámuk feltüntetése nélkül, 
de ugyanúgy nem derül ki az itt közölt Balázsdeák István19-féle levelekből sem a 

u Végváraink zsoldos magyar katonái közül a könnyűlovasokat huszároknak nevezték, 
azonban a „huszár" fogalma ebben a korban még messze volt attól a fegyvernemtől, amit 
a későbbi évszázadokban könnyűlovasság alatt értettek. A XVI. századi huszár támadó fegy
verei voltak: a lándzsa, illetőleg kopja, a szablya, a fokos, esetleg a buzogány is. Védeke
zésre a pajzs és az arcvértnélküli sisak szolgált. Az arcvértet egy a sisakon feltolva tartott 
arasznyi vaslemez helyettesítette, melyet csak közelharc esetén eresztettek le. Később a 
sisakot magyaros süveggel váltották fel. Pajzsalkat különböző színre festették, a lándzsán 
apró lobogók voltak. (Erdélyi Gyula: A magyarok hadi szervezete és hadvezetési művészete 
ezer éven át. Felelős Kiadó Dr. Erdélyi Gyula 1942. 175—176. o.) — De hasonlóképpen írja le 
verseiben a végbeliek fegyverzetét, felszerelését az egykorú harcostárs és költő Balassi Bá
lint is. 

12 Az 1577. évi létszám-adatokat Szekfü Gyula: Magyar történet III. köt. Budapest, Ki
rályi Magyar Egyetemi Nyomda, 1929, 165—166. oldalról vettem. 

13 Szederkényi Nándor; Heves vármegye története. II. köt. Eger. Érseki Lyceumi Könyv
nyomda. 1890. 259. o. 

14 Uo. 
15 Uo. 
16 Báró Ungnád Kristófot maég Miksa király helyezte Stájerországból a magyar végekre 

a gyanús magyarok ellensúlyozására. 1569-ben Eger várának kapitánya lesz (egyben Heves 
és Borsod megye főispáni tisztségét is viseli), majd 1576. március 27-én horvát bánná ne
vezik ki. Utána Kollonich Bertalan veszi át a főkapitányi tiszteit, de 1583. október 27-én ismét 
Ungnád kerül Eger élére, s itt is marad 1587 novemberében bekövetkezett haláláig. Lo
sonczy Anna kezét — váraival és birtokaival együtt — 1567-ben nyerte el. 

17 Eckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. Budapest, Magyar Szemle Társaság, 
1943. 99. o. 

18 Spáczay Hedvig—Gottreich László: Losonczy Anna ismeretlen levelei. HK. 1966. 2. sz. 
425—437. o. 

19 Balázsdeák, illetve Balásdeák István még ifjúként került Eger várába, Zolthay István 
kapitánysága idején, s mint lovas főlegény kezdte meg a vitézi szolgálatot. Jó hírű katonai 
családból származott. (Atyja Gyula várában jeleskedett, vitézségéért 1563-ban címeres leve
let is kapott. Az 1566. évi ostrom idején hősi halált halt.) Fivérei Temesvárott pusztultak el. 
Mivel a családi birtok török kézre került, a fiatal Balázsdeák István kardjával kereste meg 
a kenyerét. Bátorságával csakhamar kitűnt és nagy népszerűségre tett szert. A merész por
tyázásokban előszeretettel vett részt. Az 1588. évi híres szikszói győzelem Rákóczy Zsigmond 
főkapitány után nem kis mértékben Balázsdeák István nevéhez fűződik. 

Nagy népszerűségét bizonyítja az is, hogy egy ízben — 1586-ban — az egriek egyhangúlag 
ől választották meg követüknek az országgyűlésre, hogy ott a végbeliek kívánságainak és 
panaszainak hangot adjon. 

Balázsdeák István hosszú időn át viselte az egri alkapitányi tisztet, de üresedés alkalmá
val — így 1588 elején is —, valamint a főkapitány távollétekor ellátta a főkapitányi teendő
ket is. 

1592 nyarán a törökök bosszút akartak állni az egrieken s Szikszó táján kezdtek gyüle-

10* — 343 — 



németek pontos arányszáma, pedig a nagy hírű egri alkapitány a létszámviszo
nyokról is beszámol egyik levelében. 

Valami támpontot azonban mégis kaphatunk abból az utasításból, amit Rákóczy 
Zsigmondnak20 adtak 1588 tavaszán, egri várkapitánnyá történt kinevezésekor.21 

Szederkényi Nándor részleteket közöl az utasításból, mely szerint „Rákóczy Zsig
mond tar tozik . . . a várban s városban 500 lovast s 200 magyar gyalogost tartani, 
oly beosztással, hogy 150—150 fő legyen egy-egy parancsnok, s 200 ismét külön pa
rancsnok alatt. Ezenfelül egy zászlóalj német gyalogost fog ott tartani, mely 250 
emberből áll. Ezen őrség rendes szemléje s felülvizsgálata felett ő felsége intéz
kedik.22" Nem lehet biztosra venni, hogy ez a létszám valóban be is volt töltve, és 
nem egészen világos, hogy az 500 lovas alatt magyar, avagy német lovasságot 
kell-e érteni. Legvalószínűbb, hogy együttesen németet is és magyart is, de nem 
tudni, milyen arányban. 

Az 1589—90. évből már valamivel pontosabbak az adatok. Ekkor mintegy 370 
magyar lovas volt a várban, akik Balázsdeák István és Balassa Ferenc kapitány
sága alatt állottak. Pethő István kapitánysága alá tartozott ezenkívül még 312 ma
gyar lovas, és magának Rákóczynak külön 66 lovasa volt. Magyar gyalogos körül
belül 200 volt. A német katonaság száma 250 gyalogost és 70 vasas lovast tett ki.23 

A legsúlyosabb gondot a katonák ellátatlansága és fizetetlensége okozta. Míg ko
rábban a vár jövedelmeiből a katonák fizetésére is futotta, 1577-ben a vár bevé
teleinek apadása miatt már az élelmet is alig tudták előteremteni, nemhogy a 
zsoldot.2'* A főkapitányok nem egyszer a sajátjukból adtak kölcsön. Ungnád Kris-

kezni . A szomszédos végházakból — így Kassáról , Diósgyőrből és Kallóról is — az egr iek 
segítségére siet tek, de így is csekély volt a m a g y a r o k száma a t ö rök sereghez képest . P r é -
pos tvár i Bál int főkapi tány mellet t ot t harco l t Ba lázsdeák Is tván is. Az egr iek és kassa iak 
minden hősiessége dacára is a tú le rő győzött . A gyalogság elhullott , Ba lázsdeák Is tván p e 
dig több tisztjével együt t r abbá lett . 

Az eset n a g y megdöbbenés t kel te i t a végeken s P répos tvá r i Bál int egri főkapi tányon 
kívül Pálffy Miklós is , sőt a nyuga t -magya ro r szág i kap i t ányok , va lamin t a magya r t a n á 
csosok is m inden t e lkövet tek k ivál tása é rdekében . Ez azonban nem volt k ö n n y ű , tek in tve , 
hogy az i t teni t ö rökök a fővitézeket a s zu l t ánnak szok ták a jándékozni . (A szultán rabja i t 
n e m lehetet t pénzen megvál tani . ) Ba lázsdeák Is tván így a Há t to ronyba kerü l t , ahol 1597-ig 
raboskodot t . Kiszabadí tása végül is Pálffy Miklósnak volt köszönhető, ak inek s ikerül t őt a 
fogoly k o p p á n y i béggel k ivá l tania . Balázsdeák Is tván későbbi szerepléséről n incsenek ada 
ta ink, föltételezhető, hogy a hosszú rabság anny i r a megvisel te , hogy n e m sokára meghal t . 
(Balázsdeák I s tván életével és vitézi tet teivel T a k á t s Sándor foglalkozott tüzetesebben Régi 
m a g y a r k a p i t á n y o k és generá l i sok — Budapes t , Genius k iadás é. n . (második bővített k i 
adás) —, illetve Bajvívó m a g y a r o k — Budapes t , Móra Fe renc Könyvkiadó , 196'3. — című 
m u n k á j á b a n , va l amin t a T a k á t s S á n d o r t a n u l m á n y a i n y o m á n Klaniczay T ibor ál tal össze
állított Végvári vi tézek — szegénylegények — Budapes t , Művelt Nép Könyvkiadó , 1951. c. 
m u n k a is szentel egy rövid fejezetet Balázsdeák I s tvánnak . 

20 Rákóczy Zs igmond a későbbi erdélyi fejdelem születet t 1544-ben, megha l t 1608 decem
berében . Egri főkap i t ánnyá tö r t én t k inevezése előtt szendrői v á r k a p i t á n y volt, ahol m á r 
vitézi h í rnévre te t t szert — megtiszt í tot ta a v idéket az ott por tyázó törököktől . 1588-tól 
1591-ig visele az egri v á r k a p i t á n y i t isztet (egyben az egri püspökség kormányzó ja , s Heves-
Borsod v á r m e g y e főispánja is volt.) Vitézi é rdemei el ismeréséül Rudolf k i rá ly 1598-ban 
György, Zs igmond és P á l n e v ű gyermekeive l együt t bá ró i ranggal az ország zászlósai so
r ába emelte . 1604-ben a felkelő Bocskayhoz csat lakozott , s a következő évben Erdély ko r 
mányzó ja lett. 1607-ben az erdélyi r e n d e k őt vá lasz to t ták meg fe jedelemnek, ma jd 1608 .már
c iusában l emondot t Bá tho ry Gábor j a v á r a . 

21 Az 1587. évi országgyűlés sürgető fe l i ra tának volt köszönhető , hogy a n é m e t v á r k a p i 
t á n y o k és fő i spánok u t á n végre m a g y a r e m b e r ke rü l t Eger élére. A kinevezés i d á t u m k ö r ü l 
azonban — látszólag — e l len tmondás van . Szederkényi N á n d o r szerint (i. m. 270. a.) Rákóczyt 
1588. május 14-én nevezte k i Ernő főherceg. Az á l t a l am a későbbiek so rán idézett — 1588. 
ápri l is 15-én kel t — levelében viszont m á r a r r ó l í r Rákóczy, hogy ,,Az m i kegye lmes U r u n k " , 
ak i a la t t valószínűleg E r n ő főherceg é r t endő , in t ézkede t t az ő egri k inevezése felől, sőt 
Nogarol l i gróf, kas sa i főkap i t ányra is h ivatkozik, ak i tő l szintén ér tesül t „ő felsége kegyel 
m e s pa rancso la t t j a " felől, vagyis az egri kinevezésről . Ezek szer int t ehá t a legfelsőbb dön
t é snek még m á r c i u s b a n vagy ápri l is elején meg kel let t születnie, de úgy látszik a hivata los 
kinevezési o k m á n y t csak m á j u s 14-én í r t á k alá. Ez lehet az oka annak , hogy Rákóczy Zsig
mond egri „ b e m e n e t e l é n e k " időpont ja csak jún ius 25-re volt ki tűzve. (Lásd Losonczy A n n á 
n a k 1588. j ú n i u s 1-én kelt , Nogarol l lhoz in téze t t levelét . Közli Spáczay Hedvig—Gottreich 
László: Losonczy A n n a i smere t len levelei . HK. 1966. 2. sz.) 

22 Szederkényi Nándor: i. m . 271. o. 
23 Uo. 273—274. o. 
24 Ruzsás Lajos: i. m. 22. o. 
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tóf 1582-ben 10 000, 1583-ban 12 000 forintot, Kollonich főkapitány 1584-ben 9700 
forintot adott kölcsön, de több esetben adott Rákóczy Zsigmond is.25 

A várkormányzat falvak elzálogosítása által is próbálkozott pénzhez jutni. 1577 
és 1587 között például elzálogosították Sólymost, Püspökit, Szentmáriát — az utób
bit Ungnád Kristóf zálogosította el 2200 forintért Káthay Ferencnek — Sajóhíd-
véget — Kollonich főkapitány tette zálogba 1500 forintért —, majd Ungnád még 
újabb összeggeil, 500 forinttal növelte a zálogösszeget.26 Mindez azután károsan 
hatott vissza, hiszen ahogyan apadt a falvak száma, úgy csappant tovább a jöve
delem is. Megpróbálkoztak a jobbágyság fokozottabb mérvű megterhelésével is, 
mind több és több termény és robot szolgáltatást követelve tőlük. Az egri és kör
nyékbeli polgárokat, iparosokat is megsarcolták, elvették boraikat, olcsó áron csi
kartak ki húst és más egyebeket tőlük.27 

Mindkét oldalon nőtt az elégedetlenség: a vár falain kívül és a vár falain belül 
is. A jobbágyak és iparosfélék a fenti terhek, szolgáltatások, sarcolások miatt, a 
várban tartózkodó katonaság körében pedig az ellátatlanság, a mind sűrűbben el
maradó zsold miatt. Mind a jobbágyság, mind pedig a várbeli vitézek helyzetén 
sokat enyhített volna az, ha a vár megcsappant jövedelmeit a kamara saját pénz
tárából fedezte volna. A központi hatóságok azonban többnyire csak tudomásul 
vették az előállott helyzetet, segítséget csak akkor nyújtottak, ha az már végkép
pen elkerülhetetlen volt. így például 1580-ban 6000, 1582-ben 4800 Ft segélyt adott 
a kamara (eleinte visszafizetéshez kötve), 1588-ban pedig 20 000 Ft-ot kért Rákóczy 
főkapitány — a hiányzó jövedelmek megtérítése címén.28 

A nyomorúságos helyzetet még tetézte az, hogy elszaporodtak a különféle zsi
ványok, akik erőszakos cselekedeteket, rablásokat vittek véghez Eger környékén 
és távolabb is. 1588-ban már annyira megromlott a közbiztonság, hogy nemcsak a 
törökök dúlásaitól kellett tartania a népnek, hanem a saját véréből támadt úton
állóktól, fosztogatóktól is rettegnie kellett. így ír ezekről az állapotokról 1588. áp
rilis 21-én Balázsdeák István egri alkapitány — Eger védőrsége nevében — Clau
dius á Rousselnek és Prépostvári Bálintnak, a két kassai helyettes főkapitánynak: 
„ . . . az szegény Örsyek es Igariak, es mind az Tyszanthul és Innen waló szegen 
kössegh, panaszolkodnak hogy sok chawargo legeniek Támattanak, ky wras ky 
wratlan, kyk az szegen kössegen rettenetes halhatatlan29 dwlasokath chelekesznek, 
eyel hazakból ky wonszak30, w e r i k . . . sarczoltattiak öketh, kyth az szegensegh 
semmiképpen el nem alhat hanem el kell pwszthwlniok, N(agysago)dat azerth es 
k(egyelme)det kerywk, hogy te N(agysago)d és k (egy elme) d adna oil j oltalom le-
weleth az szegen kössegnek, hogy az fele gonosz chawargo latrokath kik az sze-
gensegnek illyen romlására wadnak, myndenwth foghatnak az kiwel az szegenseg 
byrna, es ha magokat meg nem adnak, wgyan megh ölnek öketh, merth ha N(agy-
sago)d és k (egyelme) d leweleth nem ad es erre az szegen kössegeth nem szaba-
dyttya el pwszthwl az egész föld az sok lathor miať, Az szegen hwber31 wrwnk is 
az kössegnek erre szabadsagoth adoth vala kyhez képest mégis walamenyre meg 
chilodoth32 wala az sok lathor . . ."33 

Ilyen állapotok mellett nem csoda, ha Rákóczy Zsigmond is elég sötéten látta 
Eger helyzetét s talán csak hazafias lelkesedése késztette mégis arra, hogy elvál
lalja a reáruházott főkapitányi tisztet. 1588. április 15-én így ír Claudius Roussel
nek34 küldött levelében: „ . . .Az k(egyel)m(e)tek leuelett vetem, meljben irya k(e-

25 Uo . 
26 Uo . 29. O. 
27 Fentiekre számtalan példát hoz fel Ruzsás Lajos: i. ni. 30—33. o., valamint Eckhardt 

Sándor: i. m. 94. o. 
28 Ruzsás Lajos: i. m . 23. o. 
29 „hailatlan-t" én alatta. 
30 vonszolják. 
31 hűbér. 
32 Csillapodott. A „Chilodoth" szó nyelvi érdekesség, ebben az alakban ritkán — csak 

egyes vidékeken — volt használatos. Gyakoribb volt a szónak ís-sel való írása, mint pl. 
tsillódzik, tsillapszik. 

33 HIL. T ö r ö k k o r i g y ű j t e m é n y , 1583. 450. s z á m ú i ra t . 
34 A francia s zá rmazású Claudius á Roussel — min t m á r koirábban eml í t e t tük — kassa i , 

i l letve fe lső-magyarországi he lye t tes főkap i t ány volt, gr. Nogarol l i F e r d i n á n d n a k egyik h e 
lyettese. Korábban tokaji német kapitány volt. 
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gyei) med hogy az my kegyelmes Vrunk, k(egyel)mednek es az Camoras Vraknak, 
kegyelmesen megh parancziolta wona, hogj az Egry Capitansagh feleóll en nekem 
(kegyel) metek minden iott wegezne, En iollehett magamatt elégtelennek itelem 
lenny, annak gondgja viselésére De myerthogj en mind elejtul foghuan azon igye
keztem hogj eő felségének es az zegenj megh Njomorodott orzagnak mind Verem 
hullasauall, testem zakadasauall, farattsagommal, hywen zolgalhassak, es hogj az 
eő felsége paranchiolattjat akaratom zerenth mindenben be telljesitthessem..." 
E lelkes, szép szavak értékéből valamicskét levon az, hogy ezek között sok — a 
korszak levelezésében használatos, megszokott — formula is van. (Pl. „Vérem 
hullásával, testem szakadásával. . ." stb.) A levél végén azonban van egy utóirat, 
amelynek szavai föltétlenül őszintén tükrözik Rákóczy Zsigmond saját érzelmeit, 
saját gondolatait: „Groff Vram35 eo N a g . . . irt egj leulet ugjan ezen Egri Capitan
sagh feleöli es intjs36 eo Nag(yság)a hogj ez (?) eo feolsege kegjelmes paranchjolatt-
janak engedelmes lennek En eo Naganak azt iram, hogj ha az io Isten ig j rendelte 
ugjan nem tudom holl keuanhattnam tyztesseggell walo halalomatt minth ott Eg
ren: Nem az fyzetesert sem a z . . . haszonerth merth k(egyel)med zemenell lattja 
hogj az io Isten nekem annytt adót hogj naprull napra tyztessegessen es io chen-
desseggell, nyugodalmasson ell élhetnek. . ,"37 

A főkapitányi tisztséggel a vár jövedelmeinek birtoklása is együtt járt, de en
nek fejében meghatározott számú katonát kellett tartania. Annak arányában azon
ban, ahogyan a vár anyagi erőforrásai apadni kezdtek, mind kevesebb és keve
sebb maradt a főkapitánynak, míg végül már a saját vagyonából kellett pótolnia 
a hiányokat. 

Dobó István, illetve az 1552-es ostrom idején az egri vár anyagi erőforrásai még 
korántsem voltak annyira kimerülve, mégis Dobó igen sokat áldozott saját va
gyonából a vár fenntartására és megmentésére. Utódai a későbbi évtizedekben ezt 
már csak vonakodva tették meg.38 

Amikor 1588 tavaszán Rákóczy Zsigmond elfoglalta a vár főkapitányi tisztét,39 

talán nem is tudta, hogy egy fölkavart darázsfészken kell úrrá lennie s hogy a 
török fenyegető közelségén kívül még milyen súlyos belső problémákkal kell meg
birkóznia. Rákóczy beiktatása idején ugyanis még nem zárult le a várban levő 
védőrség és a vár eddigi úrnője — Ungnád Kristóf, az előző főkapitány özvegye —, 
Losonczy Anna40 közötti csúnya herce-hurca. 

35 Gróf Nogarolli Ferdinándot, a kassai főkapitányt érti alatta. 
36 mt is. 
37 HIL. T ö r ö k k o r i gyű j temény , 1588. 448. számú i r a t . 
38 Ruzsás Lajos: i. m. 16—17. o. — Emlí tés t tesz Rákóczy Zs igmond főkap i t ánynak egy 

1590-ből való je lentéséről , me lyben Rákóczy azt fejtegeti , hogy csak úgy viseli tovább tiszt
ségét, h a a jövede lemrő l e lszámolhat , s amenny iben ez kevesebb lesz, min t amenny i az 
őrség fenntartásához szükséges, akkor ezt máshonnan utalják ki neki. (A kamara valóban 
rendekezésére bocsájtott bizonyos összegeket, de nem egyszer volt kénytelen a továbbiak
ban is — pénzzavarára való tekintettel — a főkapitánytól kérni kölcsönképpen a hihányzó 
összeg előlegezését.). 

39 A főkap i tány személyére — üresedés esetén — a fe lső-magyarországi (kassai) főkapi tány 
(aki ekko r gróf Nogarol l i Fe rd inánd volt) te t t j avas la to t . 

40 Losonczy A n n a Losonczy I s tvánnak , Temesvá r hős védőjének és n a g y ha lo t t jának 
l eánya . Atyja é rdeme i r e való tek in te t te l az u ra lkodó — F e r d i n á n d — fiúsí tot ta és gazdag 
h o z o m á n n y a l men t férjhez 1567-ben a Stá jerországból a végekre he lyezet t Ungrád Kristóf 
báróhoz . Fér jének 1587 novemberében bekövetkeze t t ha lá la u tán , k ikosa razva a házassági 
a ján la toka t tevő Balass i Bál intot — 1589 őszén nőü l m e n t a mindössze 23 éves Forgách Zsig
mondhoz . 

Anna korá ró l s o k vi ta folyt m á r , t ek in tve , hogy szüle tésének pon tos éve n e m ismere tes . 
E c k h a r d t S á n d o r „Az i smere t len Balass i Bá l in t " c. m ű v é b e n kü lön fejezetet szentel A n n a 
ko rának , s n a g y körü l tek in tésse l és egész sor ada t a lap ján bizonylt ja be , hogy Anna máso
dik házassága idején m á r é lemedet t k o r b a n volt. A Had tö r t éne lmi Köz lemények 1966. 2. szá
m á b a n megjelent „Losonczy A n n a i smere t l en levele i" c. c ikkben m a g a m is megkísére l tem 
A n n a korá t fej tegetni , s v i t ába szál l tam a Magyar I roda lmi Lex ikonban (Főszerk. : Benedek 
Marcell. I I . köt . Budapes t , Akadémia i Kiadó, 1965. 50. o.) — igaz ugyan , hogy csak k é r d ő 
je lesen — fel tünte te t t 1555-ös születési év mia t t . A k k o r azonban a legkézenfekvőbb el lenérv 
va lahogy e lkerü l te a f igye lmemet : az tudnül l ik , hogy Losonczy Anna s emmi esetre sem 
születhetet t 1555-ben, a m i k o r atyja m á r 1552-ben hősi halá l t ha l t T e m e s v á r falai alatt . Bizo
n y á r a csupán egészen vélet lenül ke rü l t e el ez a tény az egyéb vona tkozása iban k i tűnő és 
megbízha tó Lex ikon szerkesz tő inek (szerzőinek) f igyelmét . 

Losonczy A n n a nevé t Balass i Bál int te t te ha lha t a t l anná , h iszen i smere tes , hogy a költő 
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E viszálykodás előzményeiről már szó esett a korábban publikált „Losonczy 
Anna ismeretlen levelei" című cikkben41, de ennél is sokkal részletesebben foglal
kozik vele Eckhardt Sándor „Az ismeretlen Balassi Bálint" c. munkájában.42 A 
perpatvar lényege tehát az volt, hogy a szép özvegy vonakodott eleget tenni a még 
férje idejéből rámaradt kötelezettségeknek. Ungnád Kristóf ugyanis — aki kétszer 
is volt egri főkapitány — a vár jövedelmeit árendában bírta, viszont ennek fejé
ben köteles volt a védőrség fizetéséről és ellátásáról gondoskodni. Ungnád halála 
után az özvegy vonakodott — a kamara sürgetéseinek dacára — eleget tenni köte
lezettségeinek, holott az árenda lejártáig, azaz Szent György napjáig ő volt a vár 
hivatott „gond j a-viselő je". Szó volt már arról, milyen jelentősen megcsappantak 
a vár jövedelmei ebben az időben, Ungnádné — Losonczy Anna viszont még min
dig hatalmas vagyonnal rendelkezett, birtokai jórészt a török által kevésbé sa
nyargatott vidékeken voltak. Minden bizonnyal módjában állt volna, ha ő őszin
tén akarja, a már nem messze levő Szent György napig sajátjából pótolni azt, ami 
a katonák megfelelő ellátásához hiányzott. Anna közismerten fukar volt, amihez 
persze joga van még egy költő múzsájának is, de nem volt joga az egri vár úr
nőjének akkor, amikor egy török támadás ennek a fontos véghelynek elvesztését 
jelenthette volna. Fukarsága talán annyira elvakította, hogy képtelen volt komo
lyan számolni a fenyegető veszéllyel. Ámbár egy Eckhardt Sándor által idézett — 
a kamarai urakhoz szóló mentegetőző — levele43 már szinte cinizmusról és nem
törődömségről is árulkodik. Ebben ugyanis körülbelül azt írja, hogy kár minden 
fáradságért, ha az Űristen akarja, úgyis minden veszedelemtől megőrzi Egert 
most is. 

Milyen különös játéka a sorsnak: annak a Losonczy Istvánnak, aki Temesvár 
védelmében mélységes hazaszeretetről és önfeláldozásról tett tanúbizonyságot, s 
akinek neve a késői utókor szemében is mintegy a hősiesség jelképévé vált, ennek 
a Losonczy Istvánnak a leánya majdnem, hogy Eger „elveszejtéséhez" járult hoz
zá. Nem rajta múlott, hogy Eger csak 1596-ban esett el, s nem 1588-ban, hanem 
azon, hogy a török 1588-ban még nem látta elérkezettnek az időt ahhoz, hogy 
Egerrel végleg leszámoljon. így vall erről, mármint a török szándékairól egy 1588-
ból való közelebbi keltezés, címzés és aláírás nélküli levéltöredék, melynek tar
talmából mindenesetre annyi megállapítható, hogy török részről írták.44 „ . . . es ha 
Tokaith megh veszik az nap Diosgior alá mennien mierth hogi erőtelen diosgior 
uara Nilua.45 Tudom hogi megh nem variak benne es ha diosgiorth megh veszik 
otth egi io Szanchag beketth köll hadni. Es diosgior alól az Had Eger Ala mennien 
de Eghretth ne vya hanem koszéi hosza Fol nemethj46 es Thihamer47 neuő varosok 
es nemelj varosokban ualo palankokatth el ronchak, Egherből senkitth ky ne bo-
cassanak sem be . . ,"48 

A török ekkor még csak szorosabbá igyekezett vonni a gyűrűt Eger körül, de 
közvetlen ostromot egyelőre nem kísérelt meg. A tengernyi baj, a nagy fizetetlen-

hozzá í r ta legszebb szere lmes versei t . A n n á h o z szólnak az 1588-ban í rot t Jú l ia c ik lus gyö
n y ö r ű dala i és pá sz to rd rámá ja is , de az egyébkén t is sokka l i n k á b b gyakor la t i é rzékke l 
min t költői lé lekkel megá ldo t t özvegynél ezek a versek m á r n e m é r t ék el a vár t ha tá s t . 

A Balass i Bál int ta l és Losonczy Annáva l kapcsola tos gazdag i rodalomból e he lyen csak 
n é h á n y a t eml í tek m e g : Eckhardt Sándor: Az i smere t len Baiassi Bálint , Budapes t , Magya r 
Szemle Társaság , 1943.; Ugyanő (a t ovább iakban Uő.) Üj fejezetek Balass i Bál in t v iha ros 
életéből. Budapes t , Akadémia i Kiadó, I roda lomtör téne t i füzetek 10. száma, 1957.; Uő. : Balass i 
Bálint , Budapes t , Magyar í r ó k Sorozati, F rank l in , 1941.; Waldapfel József: I roda lmi t a n u l m á 
nyok , Budapes t , Szépi radolmi Kiadó, 1957.; Uo. : Balassi (Balassa Bálint) k ö l t e m é n y e i n e k 
kronológiá ja . Budapes t , Pa l l a s Kiadó, 1927.; Vándor Iván: Balassa Bál in t szere lmei . B u d a 
pest , A t h e n a e u m Kiadása . K o r u n k Mesterei Sorozat . 1917. 

41 Spáczay Hedvig—Gottreich László: HK. 1966. 2. sz. 425. o. 
42 Eckhardt Sándor: i. m . 1943. 169—170. o. és 248—290. o. 
43 Eckhardt Sándor: i. m . 170—171. o. 
44 A Z egész levél r e n d k v ü l é rdekes , szinte p á r a t l a n a maga nemében . Tu la jdonképpen egy 

m a g y a r nye lven í rot t tö rök hadi tény , a m e l y n e k írója föl tehetően egy renegá t m a g y a r l ehe 
tet t . A levelet egy m á s i k a lka lommal kü lön is és teljes t e r jede lemben közölni fogjuk. 

45 Nyi lván. 
46 Fe lnémet . 
47 T i h a m é r (Egertől dél re , az Eger p a t a k kele t i pa r t j án fekszik, t u l a jdonképpen Eger 

kü l te rü le t i l akot t helye.) 
48 HIL,. Tö rökkor i g y ű j t e m é n y 1588. 478. s z á m ú i ra t . 
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ség, rossz ellátás közepette sem lett volna a vár bevétele könnyű győzelem. Eger 
ekkor már nem tudta biztosítani a szükséges anyagi javakat (ellátás, fizetés, fel
szerelés stb.), de az egyéni bátorság, vitézség terén még nem következett be a ha
nyatlás, sőt majdnem hogy még mindig fénykorát élte Eger, a „vitézlő oskola". 
Nem szabad elfelejteni, hogy az a Balassi Bálint írta ezeket a verssorokat, aki míg 
Egerben szolgált (1579—1582), a legjelesebb vitézek közé tartozott: „Az jó hírért 
névért s az szép tisztességért / ők mindent hátra hadnak, / Emberségből példát, 
vitézségről formát / mindeneknek Ők adnak, / "49 Balassi költeményei a vitézi élet
nek gyönyörű visszhangját jelentik. Eszményítenek ugyan ezek a versek, de a lel
kesedés, amely szülte őket, igaz volt. 1588-ban Balassi már régen nincs Egerben, 
de azért ez az év sem telt el anélkül, hogy az egriek ne fogjanak valamilyen si
keres vállalkozásba, lesvetésbe, portyázásba.50 Szerencsére 1588-ban olyan nagy 
hírű vezetők állottak az egriek élén, mint Rákóczy Zsigmond és Balázsdeák Ist
ván. Igaz ugyan — s Balázsdeák István is erről panaszkodik leveleiben —, hogy a 
fizetetlenség miatt sokan szétszéledtek, odahagyták a szolgálatot, de azért a meg
maradó erőkkel is ki-kicsaptak a várból. 

A vásárütést különös kedvteléssel űzték az egriek. Emlékezetessé vált 1577-ben 
a híres szikszói sokadalom51 megütése, melyet a füleki bég ütött meg, de Prépost-
váry Bálint, Balázsdeák István egri és Rákóczy Zsigmond (akkor szendrői kapi
tány) mintegy 400 huszárral és a sárga kabátos németekkel út j okát elvágták, lest 
vetettek nekik.52 

A vásárütésben, azaz a vásárok hirtelen meglépésében és kifosztásában azonban 
sokkal inkább élen jártak a fizetetlen végbeliek, mint a török, annál is inkább, 
mivel a vásárok többnyire török területen estek meg, s a töröknek érdekében ál
lott, hogy a vásárok simán zajlódjanak le és kereskedőik a gazdag bevétellel há
borítatlanul vonulhassanak el. 

Amíg Egerben szolgált, Balassi Bálint is kivette a részét minden vállalkozásból, 
nélküle alig esett meg vásárütés. Az 1584. évi hatvani sokadalom kifosztása alkal
mával a vásárütő sereg kapitánya szintén Balassi Bálint volt.53 Még ugyanezen év 
őszén részt vett a dömsödi országos vásár megütésében is. így tesz említést erről 
Szinán basa 1584 október 16-án kelt, Ernő főhercegnek írott levelében: „ . . .ez el 
mullt napokban az egriek, tokaiak, sirokaiak5'1 Balassy Bálint uoltt eleötteök 
iwttek Budahoz nem mezzé, egy Deömseöd neuw uarosban az sokadalmat megh 
wteöttek. . ,"55 

Ha akadtak olyanok is, akik a fizetetlenség miatt odahagyták a szolgálatot, de 
azért túlzás lenne azt állítani, hogy az egriek vállalkozó kedve, jó harci szelleme 
1588-ra teljesen alábbhagyott volna. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nemcsak az 
itt közölt levelek, de a korszakból reánk maradt levelek nagy többsége különböző 
főhatóságokhoz és országos ügyekben nagy szerepet játszó személyekhez (mint pl. 
Ernő főherceg) íródott, mégpedig meghatározott céllal: azzal, hogy valamit elérje
nek, azaz, hogy elmaradt járandóságaikat valamilyen módon kicsikarják, vagy 
hogy bárminemű egyéb (pénzbeli, ruházati, felszerelésbeli stb.) segítséget kérje
nek. Ahhoz, hogy valamit megkapjanak, még el is kellett túlozniuk — amúgy is 
kétségkívül rossz — helyzetüket. 

49 Balassi Bálint: Vitézek ml lehet. . . Balassi Bálint összes versei és levelei. Sajtó alá ren
dezte: Eckhardt Sándor. H. n. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1955. 131. o. 

50 A por tyázások főbb okairól Ruzsás Lajos (i. m. 56. o.) így í r : ,,A hódol tságból szár
mazó jövede lmek beszedése m a g y a r á z a t a részben a n n a k a sok por tyázásnak , ami t az egriek 
ellen panaszul fölhoztak. A v á r igyekezet t a hódol tsági megyékből , később m á r csak a 
városokból az adót beszedni , és m á s vá rosoka t is adózásra kényszer í teni , E közben sokszor 
összecsaptak a k iküldöt t k a t o n á k a tö rökke l . A tö rök terüle t rő l való z s á k m á n y és fogoly
szerzés, b á r az i lyen ragadozásoka t a központ i ha tóságok t i l tot ták, szintén csalogat ta a m a 
g y a r vi tézeket . A z s á k m á n y h a r m a d r é s z e a v á r é vol t . " 

51 Országos vásár. 
52 Takáts Sándor: Bajvívó m a g y a r o k . Képek a tö rök világból. Második k iadás , Budapes t , 

Móra Fe renc Könyvk iadó . 1963. 141. o. 
53 U. o. 141—142. o. 
54 sirokiak. 
55 A buda i b a s á k m a g y a r nye lvű levelezése. I. 1553—1589. Szerk . : Takáts Sándor, Eckhart 

Ferenc, Szekfű Gyula. Budapes t , Magyar T u d o m á n y o s Akadémia . 1915. 323. o. 
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Akárhogyan is volt, de az bizonyos, hogy Egernek és „vitézlő népének" országo
san ismert és elismert jó híre volt, fél évszázadnál is tovább. A lantosok és a he
gedősök nem ok nélkül énekelték mindenütt az egriek dicsőségét. Még az ellenség 
is bizonyos tisztelettel adózott irántuk, s nem véletlen, hogy a budai basák a leg
több panaszt az egriek ellen emelték, s hogy a szomszédos török véghelyek leg
jobban az egriektől tartottak.56 

Nemigen fordult elő, hogy egri vitézt akár ígéretekkel, akár kegyetlen fenyege
tésekkel török szolgálatba és mohamedán hitre lehetett volna kényszeríteni. Ami
kor például 1586-ban az egyik fogolyszálh'tmánnyal harmincegy egri vitézt vezet
nek a diván elé, s felszólítják őket, hogy térjenek át, egy sem hajlandó erre. Együtt 
viszik mindannyiukat gályarabságra.57 

Nem volna helyes eltúlozva és idealizálva szólani a végbeliek tetteiről. Nem 
„csodalények" voltak ők, hanem volt jobbágyok és birtokaikból, kiszorított neme
sek, akikből a korszak kényszerítő körülményei között nem a gyávaság, hanem a 
személyes bátorság tört felszínre. A XVI. században a végbeliek harca, küzdelme 
az egész nemzet harcát jelképezte. És mindez még sűrítettebben jelentkezett Eger
ben. S hogy a nemzet a másfél évszázados megszállás alatt, bár fejlődésében visz-
szamaradt, de el nem pusztult — annak okát is jórészt a végbeli életben kell 
keresnünk. A várakba összesereglett szegénylegények rendkívül rossz körülmé
nyek között védték nemcsak a saját, hanem az egyetemes nemzeti érdekeket is. 

És valóban: a végházak küzdő népe előtt a késői évszázadoknak is meg kell haj
tania a kegyelet és a megbecsülés zászlaját. 

Ami az alább közölt leveleket illeti, kétségtelen, hogy ezek élesen rávilágítanak 
egyrészt az egri védőrség szorult helyzetére, másrészt pedig Losonczy Anna fele
lősségére, aki határtalan fukarságában hagyta a helyzetet a végsőkig kiéleződni. 
Ebben az időben már általánossá vált a végvárak katonáinak fizetetlensége, a zsol
dok késése vagy kimaradása, de az a lehetetlen állapot, arni Losonczy Anna 
makacssága miatt előállott, még a maga idejében is példátlan volt. Sem búza, 
sem bor nem volt a várban, sem zsoldot nem kaptak hónapokig: nem csoda, ha 
a nagy köztiszteletnek örvendő komoly katona, Balázsdeák István alkapitany is 
kétségbeesettnek látta a helyzetet és fenyegető, vésztjósló hangú levelekkel fordult 
feletteseihez, akiknél nem átallotta a szép özvegy fizetség helyett még be is pana
szolni őket. 

Nehéz hónapokat élt á t Eger, még szerencse, hogy a török nem vette neszét a 
várban uralkodó állapotoknak. S azt sem nehéz elképzelni, hogy micsoda hatal-
maskodásokat, erőszakosságokat vittek véghez a környező lakosságon a kiéhezett, 
nekivadult katonák, hiszen már úrnőjük jószágait, birtokait is dulással fenyegetik, 
s ezt Claudius á Roussel kassai helyettes főkapitányhoz írott levelükben (1588. 
április 6-án) sem titkolták el: „Nagyságodat azért és kegyelmeteket kérjük szor
galmaztassa Asszonyunkat ő Nagyságát hogy az Sz. György napig elégítettesen 
meg bennünket, mert általán fogva az után ő Nagysága nekünk megbocsásson, 
mind jószágához mind egyébhez hozzá nyúlunk mert mi nem egyébtől várjuk 
az mi Sz. György napjáig való fizetésünket, hanem csak ő Nagyságától az mint ő 
Nagysága magát kötelezte reá."58 

Időközben eljött Szent György napja is (április 24-én), de még április 28-án is 
arról panaszkodik Balázsdeák István, hogy „senkitől semmi bíztatásunk nincsen, 
sem Kamarától, sem ő felségétől, sem pedig új Kapitányunktul".59 Nem csoda, ha 
Balázsdeák István még arra is alig tudta rábírni őket, hogy legalább négy napig 
várjanak még a pénzre, ne hagyjanak fel a szolgálattal. 

Igen sok értékes adatot tartalmaznak még az itt közölt levelek (7 levél), azt 
lehet mondani, hű tükrei a végvári életnek, a végbeli szegénylegények gondjainak, 
bajainak, örömeinek. Fölösleges bővebb kommentárt fűzni hozzájuk, éppen eleget 

56 Lásd a budai basák magyar nyelvű levelezését, továbbá Takáts Sándor.: 1. m. 112—113. 
és 123. o. 

57 Benda Kálmán tesz említést az esetről. (Benda Kálmán: A végvári harcok ideológiája 
Történelmi Szemle, 1963. 1. sz. 16. o.). 

58 HIL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 440. számú irat. 
59 Uo. 534. számú i ra t . — A fenti ké t idézetet n e m az egykorú he lyes í rássa l közlöm, t e 

kintve, hogy a leveleket, amelyekből k i r a g a d t a m alább be tűh íven is és teljes egészükben 
közlöm. 
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mondanak maguk a levelek is. Csupán egy jelentéktelennek látszó mondatra sze
retném még felhívni a figyelmet, bár ez nem történeti adalék, vagy esemény, 
hanem csak egy apró ecsetvonás ahhoz a portréhoz, amelyet az irodalomtörténet 
— és elsősorban Eckhardt Sándor — rajzolt meg Losonczy Annáról: Eger véd-
őrségének 1588. április 6-án Claudius á Rousselhez intézett levelében szerepel az 
a kitétel, mely szerint „ott az Camarán ő Nagyságának hittenek volna, de ő N. 
nekünk meg bocsásson, ez ideig minket nagyobb részére, csak szép beszédével60 

és írásával tar to t t . . ."61 Nem hiába szentelt Eckhardt Sándor egy külön fejezet
részt Anna nyelvének,62 elemezve prókátorokat is megszégyenítő ravaszságát, sza
vainak csűrés-csavarását. S nem hiába hozta fel példának Balassi Ferencet, Bálint 
öccsét, aki jobban félt Anna nyelvétől, mint más ember fegyverétől, s aki szerint 
Anna nyelvétől tartanak még a rettenthetetlen végbeli vitézek is. Ez a rendkívül 
eszes asszony azonban nemcsak a szúró, vágó, csípős beszédhez értett, hanem úgy 
látszik, a hízelkedő, nyájas, szép szavakhoz is, ha az érdeke úgy kívánta. S akiket 
nem tudott lefegyverezni gunyorosságával, azokat lefegyverezte „szép beszédével". 
Találó és igaz a portré, ahogyan Eckhardt Sándor festette meg Annát: „Kacérság, 
színlelés, gúny, vígkedv lehetett a szép özvegy legjellemzőbb vonása. . ."63 Az egri 
„vitézlő nép"-et is sikerült — ha nem is véglegesen — álnoksággal, furfangosság
gal, vagy ha úgy tetszik „szép beszédével" féken tartania, mint ahogyan korábban 
— 1587 november—decemberében — sikerült a szepesi és kassai kamarával támadt 
súlyos nézeteltérésében is két hónapig elodáztatnia a döntést.04 

A levelek közlésében mindenütt igyekeztem az egykorú helyesíráshoz ragasz
kodni, csupán nyomdatechnikai okokból — miként a korábbi közlésnél is65 — 
egyes gót betűs, illetve régies betűtípusokat — mint a hosszú 4 és ^* s-sel, az ß 
— betűt sz-szel, a £ -t h-val helyettesítettem. Ugyancsak fc^nti okból az y, w és 
a j felől elhagytam az egy- vagy két pontot, illetőleg a vonást, valamint a rövidí
tett Ngod (Nagyságod), Kged (Kegyelmed) felől a rövidítési jelet. 

A levelek egy részében a v-t u-nak írják, az u-t pedig w-nek, illetve kettős 
ponttal a w felett. Az ü-t is többnyire „kétpontos" w-vel írják. 

A rövidítéseket feloldva közlöm, éspedig úgy, hogy a kiegészítéseket zárójelbe 
tettem. 

Egy-két bizonytalanul, illetve többféleképpen olvasható szó után kérdőjelet 
tettem. 

A nagybetűk írását nem mindig sikerült pontosan és következetesen megtar
tani: igen nehéz ugyanis e korban a nagy- és kisbetűket megkülönböztetni és 
egyébként is csekély jelentősége van e különbségeknek. 

A levelek könnyebb megértése és olvashatósága érdekében — a betűhív közlés 
mellett — azokat a mai magyar nyelvhez közelebb álló átírásban is közlöm. 

Egyben ezúton is őszinte köszönetet mondok Eckhardt Sándor professzornak 
azért, hogy e közlemény is az ő szíves útmutatásai alapján jelenhetett meg. 

GO Kiemelés tő lem — (S. H.) 
61 HIL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 440. számú irat. 
(Nem az egykorú helyesítással idéztem.) 
62 Eckhardt Sándor: i. m. 190—193. o. 
63 U. o. 193. O. 
64 A szepesi , i l letve a ka s sa i k a m a r á v a l t ö r t én t pe r l ekedése is az egri ka tonaság mia t t 

volt , Anna ugyan i s e k k o r m é g „de i u r e " sem volt ha j l andó elvál lalni e lhunyt férje kö te le 
zettségeit, vagyis az egri vi tézek e l ta r tásá t , fizetését. Később is c sak lépésről lépésre enge 
dett. 

65 Losonczy Anna ismeretlen levelei címmel közreadott munkánál. 
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1. 

BALÁZSDEÁK ISTVÁN JELENTÉST TESZ 
EGER VÁRA LÉTSZÁMVISZONYAIRÓL66 

Szolgálatomoth Aianlom Nag(yságod)nak mint uramnak. Meg hozak énnekem, 
az w felsége Ernestus07 wronk parancholattiat, kiben w felsége paranczollia, hog' 
Nag(yságo)dot es Prepostwar(i) Balint68 wramoth tyztelnem es Böchwllenem69 

En azert ez elöttis, mind Nag(yságod)nak, mind prepostwari wramnak örömest 
zolgaltam, ez wtanis, chak Nag(yság)od parranczollion, örömest zolgalok 
Nag(yságodnak) ha azert Nag(yságod)nak walami oly dolgai érkeznek az w felsége 
dolgaiban, twdosiczon meg Nag(yság)od, es Nekemis ha mi híreink leznek mindia-
rast twdasara Adom Nag(yságod)nak. 

Thowaba paranczollia aztis Nag(ysag)od, hog' az lowag, gialog Allapattiakrwl 
Informálnám Ng(yságo)dot, es arrolis ha most wres tyztek wolnanak, hog' ahoz 
képest informálhatna Nag(yság)od w felséget. Az mi azert az lowag zamot illeti, 
kiknek Newek Nálam wadnak Irwa, es itt laknak Somma zerint tezen70 748, de 
azokban walo fogiatkozasokot Mustranelkwl ezemben nem wehetem, az penig ha 
wolnais az fizetetlenseg hozna, hanem ha zent giörg' napiara fyzettetne meg 
Azzoniom w Nag(ysag)a. Az gialog penig mostansagal éppen meg wagion. Annak-
elötteő Myg az zegen71 wr eelt azkor gondom nem volt rea, hanem, drabant had-
nagiok porkolábok woltanak, w gongwk wolt, de mostan bizoniosan írhatom 
Nag(yságod)nak, ott woltam, en Magamis hog' meg mwstraltak wköth, es meg 
fizettek nekik. Az lowag zamis, az 500. Az zegen wr Mikor meg holt éppen mind 
.meg wolt, de az wtan ozlottak el nemelliek, az iffiak fwkeppen wres tyztet most 
egiebet nem twdok, az zegen wy zazi72 leorincz tyztinel es az porkolabsagnal kit 
w birt zegen, de wtet isten ki wötteö ez wilagbwl. Isten éltesse Nag(ysago)dat, 
Agrie Aprillis. A(nn)o 88.73 

Nag(yság)od zolgaia 
Balasdeak Estwan, 
Egri fw hadnag' 

Címzés: 

Generoso ac Magnifico D(omi)no Claudio Rwzhell. Sac(rae) Ces(areae) Regia 
eque Ma(ies)t(a)tis Supremo Capitaneo Tokaién (sis), et parti (um) Regni hungar(iae) 
Superior(um) parti(um). Generalis Capitaneatus Administrátori, etc d(omi)no Mihi 
gra(tissl)mo.74 

66 HIL. Tö rökkor i gyű j temény , 1588. 454. s zámú i ra t . 
67 Ernő főherceg. 
68 Prépostvári Bálint kassai, illetve felső-magyarországi helyettes főkapitány volt, gr. No-

garolli Ferdinándnak egyik helyettese. (A másik Claudius á Roussel.) Mint kiváló katoná
nak, Prépostvárinak az udvar előtt is nagy tekintélye volt, de annak dacára, hogy három 
évtizedes katonai múlt állt már mögötte, s bár korábban a sziléziai harcokban életét is 
kockára tette Miksa főhercegért, az udvar valahogy mégsem bízott meg benne teljesen. 

Prépostvári nagy népszerűségnek örvendett a magyar rendek előtt, de az egri vitézek is 
előszeretettel írogattak neki ügyes-bajos dolgaikban, mint pl. a Losonczy Annával folyó 
viszálykodások idején is, de más esetekben is. Később 1591. október 16-án Rudolf király ki
nevezte egri főkapitánynak, majd 1595 tavaszán haditanácsosnak is. 1597. április 10-én, 57 
éves korában halt meg (Életrajzát Takáts Sándor írta meg: Bajvívó magyarok, Képek a 
Törökvilágból. Budapest, Móra Kiadó, 1963. 2. kiad.) 

69 Az ,,ő" betűt igen sajátságos módon írja, tulajdonképpen ugyanúgy mint az ,,e" betűt 
írjuk, csak vastag ponttal a betű fölött. Egyébként a mondat így befejezetlenül hangzik, a 
,,kell" szó kívánkozott volna a végére. 

70 Teszen. 
71 Néha i . 
72 va lósz ínű leg Üjszászi Lőr inc . 
73 1588. 
74 Nemes és nagyságos Claudius Roussel úrnak, ő szent császári és királyi felsége tokaji 

főkapitányának és a magyar királyság felvidéki részei főkapitánysága kormányzójának stb., 
nekem legkegyesebb uramnak. 
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Szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak mint uramnak. Meghozák énnekem az ü felsége 
Ernestus uronk parancsolatját, kiben ü felsége parancsolja, hogy Nagyságodot és Prépostvári 
Bálint uramot tisztelnem és böcsüllenem (kell — S. H.) Én azért ezelőtt is, mind Nagysá
godnak, mind Prépostvári uramnak örömest szolgáltam, ezután is, csak Nagyságod paran
csoljon, örömest szolgálok Nagyságodnak ha azért Nagyságodnak valami oly dolgai érkez
nek az ü felsége dolgaiban, tudósítson meg Nagyságod, és nekem is ha mi híreink lesznek 
mindjárást tudására adom Nagyságodnak. 

Továbbá parancsolja azt is Nagyságod, hogy az lovag, gyalog álalpotokrul (a lovasok és 
gyalogosok állapotáról, helyzetéről — S. H.) informálnám Nagyságodot, és arról is ha most 
üres tisztek (tisztségek — S. H.) volnának, hogy ahhoz képest informálhatná Nagyságod ü 
felségét. Az mi azért a lavag számot illeti, kiknek nevek (nevük — S. H.) nálam vannak 
írva, és itt laknak somma szerint teszem 748, de azokban való fogyatkozásokat mustra nél
kül eszembe nem vehetem, az pedig ha volna is az fizetetlenség hozná, hanem ha Szent 
György napjára fizettetne meg asszonyom ü Nagysága. Az gyalog pedig mostansággal éppen 
megvagyon. Annakelőtte míg az szegény úr élt akkor gondom nem volt reá, hanem drabant 
hadnagyok, porkolábok voltának, ü gondjuk volt, de mostan bizonyosan írhatom Nagyságod
nak, ott voltam, én magam is hogy megmustrálták üköt, és megfizettek nekik. Az lovag 
szám is az 500. Az szegény úr mikor megholt éppen mind megvolt, de azután oszlottak el 
némelyek, az ifjak fűképpen üres tisztet most egyebet nem tudok, az szegény Üjszászi Lőrinc 
tiszténél és az porkolábságnál kit ü birt szegény, de ütet Isten kivette ez világbul. Isten él
tesse Nagyságodat, Agrie (Eger — S. H.) április. Anno 88. 

Nagyságod szolgája 
Balásdeák István 

(István — S. H.) egri fűhadnagy 

Címzés : 

Generoso ac magnifico domino Claudio Ruzhell. Sacrae cesareae regiaeque maiestatis 
supremo capitaneo Tokaiensis et partium regni Hungáriáé superiorum partium. Generalis 
capitaneatus administrátori, etc. domino mihi gratissimo. 

2. 

EGER VÉDÖRSÉGE VÁLASZOL AZOKRA A VÁDAKRA, 
MELYEKET LOSONCZY ANNA EMELT ELLENÜK. 
EGYBEN BIRTOKDÜLÁSSAL FENYEGETŐZNEK, 

HA ZSOLDJUKAT MEG NEM KAPJÁK75 

Magnifiée, (sic! — S. H.) Generosi ac Egregy domini nobis observan(dissi) mi : 
Salutem et servitior(um) nostrorum commen(dationem).70 Megh hozak minekwnk 
az Nag(yság)od es keg(yel)metek leueleth, kiben Irya hogy azzoniom eo Nag(yság)a 
három szolgaya althal panaszolkodot volna Nag(yságodnak) es keg(yel)meteknek 
eggyerth azerth hogy harmadott nem attunk volna eo Nag(yságá)nak: az szerenth 
az mynth az meg holth urunknak Kapitaniunknak az eleotth megh attuk, maserth 
azért hogy rabiayth meg tartottuk volna, harmaderth hogy az jeouedelmet az regy 
szokás szerent nem szolgaltatnok be, es jelenteotte Nag(yságod)nak keg(yel)metek-
nek hogy ha az meg nevezett Sz. Gyeorgy napyara az eonneon magha fogadása 
szerent meg nem fizethetne, nem eo Nag(yság)a volna az oka: Mely panazolko-
dasra honnan indittatoth eo Nag(yság)a megh nem itelhettyuk, oka az hogy miko-
rontan az Ur Isten szerenchet adottlh es az kottyawettyet hanták, az eo Nag(ysága) : 
Vduarbyraya Jeleon volth, mindeneketh feol iratotth, es kinek kinek szolgalattyara 
irattá az harmadoth, az my az rabok megh tartasath illety Nag(yságod) es kegyel
med) vgy erche, hogy szamát nem tudgiuk mennizer my irtunk eo Nag(yságának) 
mind otfeon77 létében mynd Penig ala jeouesenek vtanna, az my fizeteswnk felöl 
es Barátink Attyank fiay altalis meg találtuk, hogy az eo Nag(yság)a végezése 
szerenth, es fogadása szerenth mynket meg elegytene; Mierthogy otth az Camoran 
eo Nag(yságá)nak hitthenek volna, de eo N. nekünk meg bochason, ez ideig 
minketh nagiob rezére, chak zep bezedewel es Irasaual tartotth seott vgian meg' 
mondotta az barathinknak hogy eo Nag(ysaga)nak: nin-ch az Camoran arról hitt 

75 HIL. Törökkor i gyű j temény , 1588. 440. számú i ra t . 
76 Nagyságos , nemes és tekin te tes , n é k ü n k igen t iszteletre méltó u r u n k n a k : üdvözletein

ke t és szolgála ta inkat a jánl juk. 
77 ott fönn. 
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lewele nemys adott, Ezokayerth irtunk eo Nag(yságának): es kiuantuk hogyha eo 
Nag(ysaga): az rabokat el akarya vitetny, talhat kwlgieon minekeonk egy bizonios 
hitt leweleth, hogy az Sz. Gyeorgy napyara mindeneketh keozeolwnk fogiatkozas 
nelkwl meg elegitth de eo Nag(ysag)a chak valazt sem ten leuelwnkre, My penig 
valamire az meg holt Capitany Vrunk78 temetése vtan, Groff urunknak79 eo N. 
ayanlottuk magunkat ennek az helnek mind(en) terhett el viseltwk, es minden 
zolgalatban fogyatkozás nelkwl el jártunk, mys meltan kiuanhattiuk az mienketh. 
Mas az azok keozül az Rabok keozwl vannak kezes Rabokys, kik az vraimnak 
rabyokatth el bochattak kezességeken es oda marattak mynd Saccholasokkal egye
temben. Aztis akartuk teorueny szeorent meg láttatnunk ha az Isten az Commi-
sarius Vrakat, auagy Nag(ysag) ódat be hozza vala, hogiha azféle kezesség miatt 
az vraimnak karban80 keolle maradni auagy nem, merth az szegény vr még elteben 
meg engette vala hogy mind addig vériek81 eoketh, míg az kezessseg szerenth az el 
bochatott Raboknak saccholasok vagy magok megh nem lezen, Az my az Jeouede-
lemnek be zolgaltatasatt illety, soha az szegenj meg holt vr ideyeben sem szol
gáltattuk illyen szorgalmatossan be az Jeouedelmet mynt mostan. Seoth ez napok
ban Kecczer András vrunk által, arra ayanlottuk eo Nag(yság)anak magunkam, 
hogy ha valami bizonios restantia kyn maradna szolgalatunkra vezzwk, 
Nag(yság)odat azerth es keg(yel)meteketh kerywk szorgalmaztassa82 Azzoniunkat 
eo Nag(yság)ath hogy ez Sz. Gyeorgy napigh elegittessen meg bennwnketh, mert 
általán fogua az vtan eo N(agysága). nekwnk meg bochasson, mind jozagahoz 
mynd egyébhez hozza niulunk merth my nem egyebteol variuk az my Sz. Gyeorgy 
napiaig való fizeteswnket, hanem, chak eo Nag(ysag)atol az mynth eo Nag(yság)a 
tmagath keotelezte rea. 

Végezetre Nag(yságod) és keg(yelmed) lattya, hogy az Sz. Gyeorgy napya chak 
eleottwnk vagion az my eztendeonk penig akkoron telik ki, Myerthogy penig eo 
feolsege minden gonduiseleseketh Nag(yságotok)ra es keg(yel)rnetekre bízott my 
az mynth feollyeolis meg írtuk, addig jámborul hiuen el járunk ez helnek szol-
glattyaban az vtan Nag(yság)od es keg(yelme)tek visellyen gondotth mierthogy feo 
Kapitaniunk ninch, hogy valami szerentsetlensegh kiteol Isten oltalmazzon, ne 
teortennyek raytunk, es my okay ne legiwnk, hanem erchwk 'mys83 az my alla-
pothunkath mynth legiwnk es kiteol fwgiwnk merth Nag(yságod) es keg(yelmed) 
jool tudgla, hogy ez az hely mindenkor szerenche várandó: valazth varunk 
Nag(yságod)tól es keg(yel)meteökteől: Isten eltesse Nag(yságodat) es keg(yelmete)-
ket Agrie 6 die mensis Április secundum vetus calendar (ium) A(nn)o 1588.84 

Ser(vi)tores 
Vniuersa Militia Praesidy 
Agrien(sis) Sacr(ae) Caesar(eae) 
Regiaque Ma(ies)t(a)tis etc.85 

Címzés: 

Mag(nifi)co Generosis ac Egregys dominis Claudio á Ruzzel officii generalis 
Capitaneatus partium Regni Hungar(iae) Superiorum vicemgeren(tem), nec non 
N. Praefecto, caeteribusque Consiliar(iis) Camorae Saepusien(si) Sacr(ae) Cae-
sar(eae) Regiaeque (Maies)t(a)tis. 

Dominis nobis obseruan(dissi)mis86 Cassouiae.87 

78 u n g n á d Kristóf. 
79 Gróf Nogaro l l inak a fe lső-magyarországi főkap i t ánynak . 
80 K á r b a n . 
81 Verjék (szokás szer int m indké t oldalon.) . 
82 E h á r o m sorná l a m a r g ó n idegen í rássa l a következő be jegyzés van , l a t inu l : ,,de r e s -

t a n t y s " (a há t ra lékró l ) . 
83 Mi is. 
84 Eger, ápr i l i s hó 6. nap ján , a régi n a p t á r szerint . 1588. év. (Hazánkban 1587-ben tö r tén t 

a Gregor iánus reform, azaz a Gerge lynap tá r bevezetése , de az u t á n a következő években 
még igen gyakor i a régi n a p t á r szerint i kel tezés) . 

85 Szolgála tóra ő szent császár i kiályi felsége egri ka toná i e lnökségének közössége . 
86 Nagyságos , n e m e s és tek in te tes Claudio á Roussel ú r n a k , a m a g y a r k i r á lyság felső

magyaro r szág i részei főkapi tányság i h iva ta la he lye t tesének , n e m k ü l ö n b e n a l p a r a n c s n o k n a k 
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Magnifiée, generosi ac egregi domini observandissimi : Salutem et servitiorum nostrorum 
commendationem. Meghozák minekünk az Nagyságod .és kegyelmetek levelét, kiben írja, 
hogy asszonyom ő nagysága három szolgája által panaszolkodott volna Nagyságodnak 
és kegyelmeteknek eggyért azért hogy harmadot nem adtunk volna ő nagyságának: az sze
rént az mint az megholt urunknak kapitányunknak azelőtt megadtuk, másért azért hogy 
rabjait megtartottuk volna, harmadért, hogy az jövedelmet az régi szokás szerint nem 
szolgáltatnók be, és jelentötte Nagyságodnak kegyelmeteknek hogy ha az megnevezett Sz. 
György napjára az önnön maga fogadása szerint meg nem fizethetne, nem ő nagysága volna 
az oka: mely panaszolkodásra honnan indíttatott ő nagysága meg nem ítélhetjük, oka az, 
hogy mikorontán az Ür Isten szerencsét adott és az kótyavetyét hányták, az ő nagysága 
udvarbírája jelen volt, mindeneket föliratott, és kinek kinek szolgalatjára íratta az harmadot, 
az mi az rabok megtartását illeti Nagyságod és kegyelmed úgy értse, hogy számát nem 
tudjuk, mennyiszer mi írtunk ő nagyságának mind ott fönn létében mind pedig alájövésének 
utána, az mi fizetésünk felől és barátink atyánk fiai által is megtaláltuk, hogy az ő nagy
sága végezése szerint, és fogadása szerint minket megelégítene; Miérthogy ott az Kamarán ő 
nagyságának hittenek volna, de ő N. nekünk megbocsásson, ezideig minket nagyobb részére, 
csak szép beszédével és írásával tartott, sőt ugyan megmondotta az barátinknak, hogy ő 
nagyságának: nincs az Kamarán arról hitlevele, nem is adott. Ezokáért írtunk ő nagyságá
nak: és kívántuk, hogyha ő Nagysága: az rabokat el akarja vitetni, tehát küldjön minekünk 
egy bizonyos hitlevelet, hogy az Sz. György napjára mindeneket közülünk fogyatkozás 
nélkül megelégít, de ő nagysága csak választ sem tén levelünkre, mi pedig valamire az meg
holt kapitány urunk temetése után, gróf urunknak ő N. ajánlottuk magunkat ennek az hely
nek minden terhét elviseltük és minden szolgálatban fogyatkozás nélkül eljártunk, mi is 
méltán kívánhatjuk az mienket. Más az azok közül az rabok közül vannak kezes rabok is, 
kik az uraimnak rab j okát elbocsátották kezességeken és oda maradtak mind saccolásokkal 
egyetemben. Azt is akartuk törvény szörént megláttatnunk ha az Isten az komisszárius 
urakat, avagy Nagyságodat behozza vala, hogyha azféle kezesség miatt az uraimnak kár
ban köll-e maradni avagy nem, mert az szegény úr még életében megengedte vala, hogy 
mind addig verjék őket, míg az kezesség szerént az elbocsátott raboknak saccolások vagy 
magok meg nem leszen. Az mi az jövedelemnek beszolgáltatását illeti, soha az szegény meg
holt úr idejében sem szolgáltattuk ilyen szorgalmatosan be az jövedelmet mint mostan. Sőt 
ez napokban Kecczer András urunk által, arra ajánlottuk ő nagyságának magunkat, hogy 
ha valami bizonyos restantia kinn maradna szolgálatunkra vesszük, Nagyságodat azért és 
kegyelmeteket kérjük szorgalmaztassa asszonyunkat ő nagyságát, hogy ez Sz. György napig 
elégíttessen meg bennünket, mert általán fogva az után ő nagysága nekünk megbocsásson, 
mind jószágához mind egyébhez hozzányúlunk mert mi nem egyébtől várjuk az mi Sz. 
György napjáig való fizetésünket, hanem csak ő nagyságától az mint ő nagysága magát 
kötelezte reá. 

Végezetre Nagyságod és kegyelmed látja, hogy az Sz. György napja csak előttünk va
gyon az md esztendőnk pedig akkoron telik ki, miérthogy pedig ő fölsége minden gond
viseléseket Nagyságotokra és kegyelmetekre bízott mi az mint fölöl (felül, fentebb — 
S. H.) is megírtuk, addig jámborul híven eljárunk ez helynek szolgalatjában az után Nagy
ságod és kegyelmetek viseljen gondot miérthogy főkapitányunk nincs, hogy valami sze
rencsétlenség kitől Isten oltalmazzon, ne történjék rajtunk, és mi okai ne legyünk, hanem 
értsük mi is az mi állapotunkat, mint legyünk és kitől függjünk mert Nagyságod és ke
gyelmed jól tudja, hogy ez az hely mindenkor szerencse várandó: választ várunk Nagysá
godtól és kegyelmetektől: Isten éltesse Nagyságodat és kegyelmeteket Agrie (Eger — S. H.> 
6 die mensis, Április secundum vetus calendarium Anno 1588. 

Servitores 
Universa Militia Praesidii 
Agriensis Sacrae Caesareae 
Regiaque Maiestatis etc. 

Címzés : 
Magnifico generosis ac egregis dominis Claudio á Ruzzel officii generalis capitaneatus 

partium regni Hungáriáé superiorum vicemgerentem, nec non N. Praefecto, caeteribusque-
consiliariis camorae Saepusiensi sacrae caesareae regiaeque maiestatis et 

Dominis nobis observandissimis 
Cassoviae. 

és többek között ő szent császári és királyi felsége szepesi kamarája tanácsosainak és ne
künk legkegyelmesebb urunknak. 

87 Kassán. 
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3. 

AZ EGRI VÁRŐRSÉG MEGÁLLAPÍTÁSAI 
LOSONCZY ANNA ELLENÜK EMELT VÁDJAI ÜGYÉBEN88 

Zolgalthonkatt Irywk Nagsagodnak es Kegelmednek. Megh hozak nekeonk az 
lewelet kyben iria Nag(ysag)od es keg(yelme)d, hogy Ernestus Wronk w felsége,89 

ala kwldeotte wolna az Aszonionk w Nagjsaga Suplicatioiatt, Kyben neheztelne 
reánk, mely Suplicatio mynemw dologról legyen, hogy meltan neheztelhetnek 
reánk megh nem itelhettwyk, oka az hogj my w Nagsaganak semmyben nem 
wetetteonk seott myndenben wgy zolgaltonk, az mynt az my hywatalonk es 
tizteonk Mutatta, Zolgalonkis adyg mygh annak az ideye mutattia, hogy zolgala-
tonkat kertwk es Kerywk w Nag(yság)átul, Azért meltan nem neheztelhet reánk, 
seott ha w Nag(yság)a Keozynkben akart wolna Jeony awagy mostis jeone, kezek 
wagionk eleyben menny, tiztessegel beoczwlettel be hozny Az my az Rotthott90 

Wram be jeowesset illethy my azt nem bannywk seott inkab akarywk, De 
Nag(yság)ódat es Keg(yelme)det Kerywk az Suplicationak kwlgie massatt erthes-
swk az w (Nag(ysag)a panazolkodassatt, es ha zwkseges ezen menthesswk mynd 
w felsége eleott, mynd egyebwtt ahol zwkseges mentheny magonkatt, Meyert penig 
az Jo Isten ezennel el hozza az Zent gyeorgj napiatt es akor az my eztendeonk el 
telyk, az mynt ez napokbanis Nag(yságod)nak es az Comaras Wraknak megh 
irtwk, adigh my az my fogadassonk zerent mynden zolgalattaban ez helnek el 
jaronk mynt hogy ez kedigis el jartonk es arra az napra Aszonyonktwl w Nagsa-
gatol, az w fogadassa zerent mynden rendbely fezeteseonkeott bizonyossom (!) 
megh warywk Mert az az w Nagsaga wegezet napia, Nemis zwksegh w 
Nag(yság)anak towab halaztany mert elege warakoztonk Az wtan Nag (y ság) od es 
Keg(yelme)d w felsége kepeben wgy wisellyen az helnek allapattiaval gondott 
hogy walamy zerenchetlensegh Kytwl Isten oltalmazzon ne teorthennyek es my 
okay ne legyeonk, Mert lattyk az haznnakis nagj takarodattlan woltatt kyreol 
wgian az Aszonyk w Nag (ság) a udvarbiroiais protestalt eleotteonk hogj Zent-
georgj napigh zaaz fertály Bwza aligh Marad az warban kyt Aszonionk w 
Nag(yság)anakis megh irtonk. 

Az másik leweleönkben elgh bewsegessen es meltan mentettwk Nag(yság)od és 
az Camaras Wrak eleott az Aszonionk w Nag(ysag)a panaza ellen magonkatt 
most sem irhatonk annal egyebet ha penigh Nag (yság) od es keg (yelme) d Rothott 
Wramott be akaria Bochatany zentgeorgj nap eleott légien az be jeowesse láthassa 
w kegelmeis allapattiat ez helnek Valazt waronk Nag(yság)odtwl es kegelmedtwl 
Isten eltesse Nag(ysag)odat es keg(yelme)det, Agrie 8 die Aprill Anno 1588 Secun
dum Vetus Calend.91 

Nag(ysag)odnak es Kegelmednek 
zolgalnak 
Feyenkent az Egry Witezek. —• 

Címzés: ; i ; | t 

Magnifico Generoso ac Eg(reg)i Dominis Clawdio Rwzzel et Valentino Pre-
postwary offici Generalis Capitaneatus Partium Regni Hungar(iae) Superior(is) 
Vicegeneralis Dominis nobis observand(issi)mis.92 

Cassowiae93 

20 Április 

88 HJL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 441. számú irat. 
89 Ernő főhercegnek befolyása volt a véghe lyek ügyei t i l letően, az U n g n á d n é Losonczy 

Anna féle viszály esetében inkább az özvegy javára mutatkozott részrehajlóinak. 
90 Rothut Ferenc mustramesterre (szemlemesterre) céloz. 
91 Eger, április 8. napján, 1588. év, a régi naptár szerint. 
92 Nagyságos, nemes és tekintetes Claudius Roussel és Prépostváry Bálint uraimnak a 

magyar királyság felső-magyarországi részei főkapitánysági hivatala altábornokának, ne
künk legkegyelmesebb urainknak. 

93 Kassán. 
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Cassowiae94 

Szolgálatúnkat írjuk Nagyságodnak és Kegyelmednek. Meghozák nekönk az levelet kiben 
írja Nagyságod és kegyelmed, hogy Ernestus urunk ü felsége alá küldötte volna az asszo
nyunk ü nagysága suplicatióját ( = könyörgését. Helyesen supplicatióját — S. H.), kiben 
neheztelne reánk, sőt ha ü nagysága közinkben akart volna jönni avagy most is jönne, 
készek vagyunk eleiben menni, tisztességgel böcsülettel behozni. Az mi az Rotthott uram 
bejövését illeti mi azt nem bánjuk sőt inkább akarjuk, de Nagyságodat és Kegyelmedet 
kérjük az suplicatiónak küldje mását, érthessük az ü nagysága panaszolkodását és ha szük
séges leszen menthessük mind ü felsége előtt, mind egyebütt ahol szükséges menteni ma-
gonkat. Melyért pedig az jó Isten ezennel elhozza az Szent György napját és akkor az mi 
esztendőnk eltelik, az mint ez napokban is Nagyságodnak és az kamarás uraknak meg
írtuk, addig mi az mi fogadásonk szerént minden szolgálatában ez helynek eljárónk mint 
hogy ez eddig is eljártonk és arra a napra asszonyonktul ü nagyságától, az ü fogadása sze
rént minden rendbeli fizetésönköt bizonyosan megvárjuk, mert az az ü nagysága végezett 
napja. Nem is szükséges ü nagyságának tovább halasztani mert eléggé várakoztonk. Az 
után Nagyságod és Kegyelmed ü felsége képében úgy viseljen ez helynek állapotjával gon
dot, hogy valami szerencsétlenség kitül Isten oltalmazzon ne történjék és mi okai ne le-
gyönk, mert látjuk az háznak is nagy takarodatlan voltát kiről ugyan az Asszonyonk ü 
nagysága udvarbírója is protestált előttünk, hogy Szent György napig száz fertály búza 
alig marad az várban kit Asszonyonk ü nagyságának is megírtonk. 

Az másik levelűnkben elég bőségesen és méltán mentettük Nagyságod és a kamarás 
urak előtt az asszonyunk ü nagysága panasza ellen magonkat, most sem írhatonk annál 
egyebet, ha pedig Nagyságod és kegyelmed Rothott uramot be akarja bocsátani Szent 
György nap előtt legyen az bejövése, láthassa ü kegyelme is állapotját ez helynek. Választ 
várónk Nagyságodtul és kegyelmedtul Isten éltesse Nagyságodat és kegyelmedet, Agrie 
(Eger — S. H.) 8 die april Anno 1588. Secundum vetus calend. 

Nagyságodnak és Kegyelmednek szolgálnak 
fejenként az egri vitézek. 

Címzés : 

Magnifico generoso ac egregi dominis Claudio Ruzzel et Valentino Prepostvary of f ici ge
neralis capitaneatus partium regni Hungáriáé superioris vicegeneralis dominis nobis obser-
vandissimis. 

4. 

BALÁZSDEÁK ISTVÁN JELENTI, 
HOGY A VÁRÖRSÉGNEK FELOLVASTA CLAUDIUS ROUSSEL 

MEGNYUGTATÓ LEVELÉT A ZSOLDFIZETÉS ÜGYÉBEN95 

Szolgalathomat írom N (agyságod) nak Mynt Wramnak, Istentöl io egessegeth 
es io szerenchet kywanok N (agy ságod) nák sok Eszthendeigh Az te N (agyság) od 
leweleth meg értettem kiben N(agyságo)d Int bennwnketh hogy ha szynte ez szent 
György Napyara Rothwet Wram be nem Jöhetneis, az Witezlő Nep meg ne 
Indulna raytha hanem, Mynt ennek előtte, ez Vtanis az szolgalatba es Wigiazasba 
Wegek ne esnek, Iria N (agyság) od aszthis hogj Asszoniomnak, ö N(agyságá)nak 
az my fyzetheswnkre oil j gongy a Vagion hogy ö N (agy sá) gara az Witezlő Nep 
nem fog neheztelny hanem myndeneket ö N(agysá)ga io moggyawal meg akar 
elegytheny, Azerth en az Wytezeket mind égibe gywitöttem wala, es az te N(agy-
ság)od leweleyt előttök meg olwastattam kyth az Witezek N(agyságod)ttol Nag j 
böchwlethes Néwen wettek, es noha eszthendeiek az holnapy Napon telik el, es 
illyen Nagy fyzetetlensegbe Wadnak de mynd az által mynd az szolgalatra wigia-
zasra kesszek, mynt ö fölsegenek Jámbor hyw szolga j , Rákóczy Sigmond Wramát 
Nagy örömmel, es io szywel Wettek ö fölsegetöl es Waryak, az ö k(egyel)me hamar 
Walo be jöwetélit, N(agyságod)nak köniörgwnk N(agyságo)d ne keslellye Rothwet 
Wramat, hanem Mennél hámáreb lehet eressze be, hogy eryen96 minden io Wegeth 
itt az Witezlő Néppel, Isten Twggia aszth hogj soknak sem szenaia sem Abrakya 

94 „20 Április Cassowjae" idegen kézzel írva — valószínűleg a beérkezés után — a lap 
oldalára. 

95 HIL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 451. számú irat. 
9G Érjen. 
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Balázsdeák István egyik levele 

\\ Hadtörténelmi közlemények 



közzwlwnk Ninchen az fwreis97 keszwülgethniek kellenne, N(agyságo)d Twggia 
hogj fö keppen egyszer most kellene az szegen legenieknek Pénz, menywel thart-
hozzanak Penig nekiek Mynd borral bwzawal arpawal, Pénzel, meg hallya 
Rothwet Vram ha Isten be hozza, akkor tegyen oszthan íteletet benne Mynd ö 
k(egyel)me mind maas ha meltan haragsziké reánk Asszoniom Wagj méltatlan 
hogj my az m j Jámbor szolgalathwnkat kerywk Isten éltesse N(agyságo)dat io 
egessegben, Agrie 23. Április A(nn)o. 88.98 

N (agyságod) nak szolgai 
Balasdeak Istwan Egry 

hadnagy 

Címzés: 

Generoso ac Mag(nifi)co domino Domino Claudio a Rwssel, Sac(rae) Caes(areae) 
Regieque M (aies) t (a) tis Partium Superior (um) Regnj Hungarie Generalis Cap(ita-
nea)tus Vice gereriti nec non Cap(itane)o Suppremo Tokaien(si) etc. d(omi)no 
mi(hi) obs(ervan)d(i)s(si)mo." 

Szolgálatomat írom nagyságodnak mint uramnak, Istentől jó egészséget és jó szerencsét 
kívánok Nagyságodnak sok esztendeig. Az te Nagyságod levelét megértettem kiben Nagy
ságod int bennünket, hogy ha szinte ez Szent György napjára Rothut uram be nem jöhetne 
is, az vitézlő nép meg ne indulna rajta hanem, mint ennek előtte, ez után is az szolgálatba 
és vigyázásba végek ne esnek (ne essenek — S. H.), írja Nagyságod azt is, hogy asszo
nyomnak, ő nagyságának az mi fizetésünkre oly gondja vagyon, hogy ő nagyságára az vi
tézlő nép nem fog neheztelni hanem mindeneket ő nagysága jó módjával meg akar elégí
teni. Azért én az vitézeket mind egybe gyűjtöttem vala, és az te Nagyságod leveleit előttök 
megolvastattam, kit az vitézek Nagyságodtól nagy bölcsületes néven vették, és noha esz-
tendejek az holnapi napon telik el, és ilyen nagy flzetetlenségben vannak de mind az által 
mind az szolgálatra vigyázásra készek, mint ő fölségémek jámbor hiu (hű-t ért alatta — S. 
H.) szolgái, Rákóczy Zsigmond uramat nagy örömmel, és jó szívvel vettek ő fölségétől és 
várják, az ő kegyelme hamar való bejövetelit, Nagyságodnak könyörgünk Nagyságod ne 
késlelje Rothut uramat, hanem mennél hamarébb lehet eressze be, hogy érjen minden jó 
véget itt az vitézlő néppel, Isten tudja azt, hogy soknak sem szénája sem abrakja közülünk 
nincsen, az fűre is készülgetniek kellene, Nagyságod tudja, hogy főképpen egyszer most 
kellene az szegény legényeknek pénz, mennyivel tartozzanak pedig nekiek mind borral, bú
zával, árpával, pénzzel, meghallja Rothut uram ha Isten behozza, akkor tegyen osztán íté
letet benne mind őkegyelme mind más, ha méltán haragszik-e reánk asszonyom vagy mél
tatlan, hogy mi az mi jámbor szolgálatunkat kérjük. Isten éltesse Nagyságodat jó egészség
ben, Agrie (Eger — S. H.) 23 április anno 88. Nagyságodnak szolgál 

Balázsdeák István egri 
hadnagy 

Címzés : 

Generoso ac magnifico domino domino Claudio á Rüssel, sacrae caesariae regiaeque 
maiestatis partium superiorum regni Hungarie generalis capitaneatus vice gerenti nec non 
capitaneo suppremo Tokaiensd etc. domino mihi observandissimo. 

97 végbeli szokás szerint tavasszal, mihelyt a fű kizöldült, a lovakat a mezőre bocsátot
ták, hogy ott friss erőre kapjanak. A füvelés a rózsa ki virágzásáig tartott. (A legjelentő
sebb harcok, viadalok a rózsa kivirágzása után kezdődtek.) A békesség s egyben a készü
lődés ideje volt ez, amelyet mindenki ügyes-bajos dolgainak intézésével, fegyvereinek tisz
togatásával töltött. Köziben, ha ráértek, a szablyaforgatásban és kopjatörésben is gyakorol
ták magukat. Ezenkívül a füvelő lovakkal is foglalkozniuk kelett: iyenkor gyakorolták, 
űzték, ugratták lovaikat, mintegy előkészítve ezeket is a közeledő viadalokra. A füvelés a 
végbeliek egyik legkedvesebb időtöltése volt, nem hiába énekelte meg olyan szépen Balassi 
is: „Ki szép füvön lévén, bánik jó lovával, / Ki vígan lakozik vitéz barátjával, / S ki penig 
fegyvert tisztíttat csiszárral." 

A füvelést a patkoltatás követte. A lovakat a patkoltató helyekre hajtották, s azután már 
fűre nem igen bocsáthatták őket, mert megkezdődtek a portyázások. (Részletesebben íF a 
füvelésről Takáts Sándor: A török—magyar bajviadalok. Budapest, Franklin-Társulat. 1913. 
56—57. o.). 

98 Eger , áp r i l i s 23, 1588. év . 
99 Nemes és nagyságos Claudius á Roussel úrnak, ő szent császári és királyi felsége ma

gyar királysága felső-magyarországi részei főkapitány helyettesének, nem különben tokaji 
főkapitánynak, nekem legkegyelmesebb uramnak. 
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5. 

BALÁZSDEÁK ISTVÁN JELENTÉSE SIKERES; PORTYÁZÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGRI VÁRÖRSÉG FIZETETLENSÉG MIATT TÖRTÉNŐ SZÖKÉSÉRŐL100 

Zolgalathomath írom Nag (ysag) ódnak Mynth Wramnak Isthentheöl kevanok 
Nag (ysag) ódnak Mynden kevantha j o zerencheth es jo egessegeth adattathny. 
Nag (ysag) ódnak chyak ezen dologról kellyethek masthanaban írnom. Egy Magyarth 
fogthanak wolth el az theöreökök nem regenthen ky myerth hogy Sanczanak 
elegh nem lehetheth megh megh fizetésére,101 theöreökke leth wolth, ez thelbe102 

pedigh indethotthwunk wala walamy prakthikath wele, wgyan izenth walays 
hogy eöreömeösth keözynkbe jeöne ky, mynd az wigazathnal fogwa semmy oly 
modoth nem thalalth dolgában my móddal jeöhessen ky hanem az mely ember 
volth az dologban keözben jaro, attól izenth Wolth tegnap hogy itth kyn wagyon 
es az heleth is megh megh (sic! — S. H.) mondotta wolth hol thallalywk Az mynth 
meghis Izenthe wolth, zynthen wgyan otth azon helen thalalywk ewketh, Isthen 
Jo zerenchethys ada, thizenegj fejeth wenek103 az withezek es thizen nyolc 
elewenth foghanak, kik keözewl wgyan eh jak egy sem zaladoth el. Thowabba 
Nag (yság) ódnak ez mynapis any t irtham wala ez itth walo Allapoth feleöl 
mynemeö nagy fizethethlensegben wadnak az wraym, igen feöleötheö walo 
zwgolodasbanys wadnak merth thellyesseggel myndnyayan el wnthak mynd Iowas 
mynd gyalogh, Az gyalogh pedigh menthen megyén merth nynch howa lenny. 
Zenth geörgj Napyathol fogwa Immár menth eöthwen gyalogh el, feleö hogy 
thalan ha sokaygh igy tharth az fizethethlensegh meegh chjak az kapwakth sem 
thwggywk kikkel kely be thethethnwnk,104 Myerth hogy pediglen eö feölsege 
Nag (yság) odra biztha ez feöldnek es wegh hazaknak gongya wiseleseth, 
Nag (yság) od thalalna oly modoth az dologban ky myath ez wegh hel Megh ne 
fogyathkoznek, Nay (yság) ódnak masthanaban semmy oly hyrth Nem irhathok 
egyebeth, hanem hogj az Bassasagh walthozik. Ha my oly bizonyos hyreynk 
leznek, Nag (yság) ódnak ennek wthanna ismegh megh irom. Isthen tharcha megh 
Nag(ság)odath Jo Egessegben. Datum Agriae 27 Április Veter (um) Calen (darium) 
Anno 88.105 

Nag(yságo)d(nak)k zolgal 
Balasdeak Isthwan 

100 HIL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 452. számú irat. 
loi Sarcot nem tudott fizetni. 
102 Télben, ezen a télen. 
103 Vének, azaz vevének, vettek. 
104 Anélkül, hagy csökkenteni akarnám Losonczy Anna felelősségét a helyzet ilyen nagy

mérvű kiéleződésében, isimételten utalni szeretnék arra, hogy a végvári állapotok romlása 
a XVI. század utolsó évtizedeiben már általánossá vált, nemcsak Egerben akadtak olyanok, 
akik elhagyták helyüket vagy a lakosságot fosztogatták. Végső soron az udvar felelősségét 
is meg kell látni. A kincstár meglehetősen zilált helyzete mellett nem egyszer a szűkkeblű
ség is közrejátszott, amikor a magyar érdekekről volt szó. Igen plasztikusan jellemzi a vég
várak helyzetét Sinkovics István A török elleni védelem fő kérdései c. tanulmányában: 
,, . . . állandó a panasz a katonaság fizetetlensége miatt. Olykor szinte megfeledkeznek ró
luk, hónapokig egy fillér zsoldot sem kapnak. A katonák számára nincsen más lehetőség, 
mint az, hogy elhagyják helyüket, adósságokat csinálnak, betörnek a török területekre, 
hogy zsákmányt szerezzenek, maguk gazdálkodnak, összekoldulják élelmüket, a lakosságot 
fosztogatják sitb. De ne gondoljuk, hogy ez a mostoha bánásmód csak a várak őrségére vo
natkozik. A nádor, a bánok és a főkapitányok szintén nem kapják meg a fizetésüket, nem 
kapják meg azoknak a katonáknak a zsoldját, akiket tisztségüknél fogva a kincstár költ
ségén kell tartaniuk. Az udvar egyszerűen nem tudott gondoskodni fizetésükről, hanem 
azon alkudozott, hogy minél jobban leszorítsa az ilyen katonaság létszámát. Ez természe
tesen erősen csökkentette a védelem erejét, hiszen a védelmi vonal számára elsőrendű fon
tosságú volt, hogy megfelelő mezei hadsereget lehessen készen tartani, mozgósítani és a 
fenyegetett várakhoz vinni." (HK. 1966. 4. sz. 781—782. o.). 

105 Dátum Eger, április 27 a régi naptár szerint, 1588. év. 
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Címzés : 
Magnifico d(omi)no Claudio Ruszéi, of f icy Generalis Capitaneatus Partium 

Regny hungar(iae) Superior(um) Vicegerentj ac Capitaneo Thokajen(si). etc. 
D(omi)no mihi obser (vandissi)mo.106 

Szolgálatomat írom Nagyságodnak mint uramnak, Istentől kévánok Nagyságodnak min
den kévánta jó szerencsét és jó egészséget adattatni. Nagyságodnak csak ezen dologról 
kellettek mastanában írnom. Egy magyart fogtanak volt el az törökök nem régenten ki 
miért hogy sarcának elég nem lehetett megfizetésére, törökké lett volt, ez télben pedig indé-
tottunk vala valami praktikát vele, ugyan izent vala is, hogy örömöst közinkbe jönne ki, 
mind az vigyázatnál fogva semmi oly módot nem talált dolgában mi móddal jöhessen ki, 
hanem az mely ember volt az dologban közben járó, attól izent volt tegnap hogy itt kinn 
vagyon és az helet is megmondotta volt hol találjuk. Az mint meg is izente volt, szintén 
ugyan ott azon helen találjuk ükét. Isten jó szerencsét is ada, tizenegy fejet vének az vi
tézek és tizennyolc elevent fogának, kik közül ugyan csak egy sem szaladott el. Továbbá 
Nagyságodnak ez minap is annyit írtam vala ez itt való állapot felől minemő nagy fize-
tetlenségben vannak az uraim, igen fölötte való zúgolódásban is vannak mert teljességgel 
mindnyájan elunták mind lovas mind gyalog. Az gyalog pedig menten megyén mert nincs 
hova lenni. Szent György napjától fogva immár ment ötven gyalog el, félő, hogy talán ha 
sokáig így tart az fizetetlenség, még csak az kapukat sem tudjuk kikkel kell betétetnünk, 
miért hogy pediglen ő fölsége Nagyságodra bízta ez földnek és végházaknak gondja viselé
sét, Nagyságod találna oly módot az dologban ki miatt ez véghely meg ne fogyatkoznék. 
Nagyságodnak mostanában semmi oly hírt nem írhatok egyebet, hanem hogy az basaság 
változik. Ha mi oly bizonyos híreink lesznek, Nagyságodnak ennek utána ismég ( ismét — 
S. H.) megírom. Isten tartsa meg Nagyságodat jó egészségben. Dátum Agriae (Eger — S. H.) 
27 április veterum Calendarium anno 88. 

Nagyságodnak szolgál 
Balásdeák István. 

Címzés : 

Magnifico domino Claudio Rüssel, officii generalis capitaneatus partium regni Hungariac* 
superiorum vicegerenti ac capitaneo Tokaj ensi, etc. Domino mihi observandissimo. 

6. 

BALÁZSDEÁK ISTVÁN JELENTI, 
HOGY A VÁRÖRSÉG MÁR CSAK 4 NAPIG VÁR A FIZETÉSSEL, 

AZONTŰL ODAHAGYJA SZOLGÁLATÁT107 

Nagyságodnak, kegielmednek Zolgalathomat aianlom mint wraimnak, Istenteöl 
kevanok keg(ye)lmeteknek minden Jókat Jó egesseget Jo serencziakkal megh 
adatatnj. Ezt akarom k(e)g(ye)lmeteknek tuttara adnj. Immár az Zentgeörgynapia 
ell multt108 mell j napon mindeneknek eztendejek ell teöltt senkj semmi109 gondot 
uiselnj nem akar, sem uartat allanj, sem hetesseget, senkjteöl semj biztatásunk 
ninczen, sem Kamoratul, sem110 eö felsegeteöl sem penigh wy Kapitanunktul, 
En azért t(e)k(e)g(ye)lmeteknek tuttara adom, hogy k(e)g(ye)lmetek ha gondott 
nem uisel reaia, en elégtelen vagiok mindenre, Vgian itt uoltt az Prepostuari Vram 
Zolgaia hogj ide ream jöttének uala, ma, az drabant hadnagiok es az tizedesek111 

es ugian megh mondák hogj eök semj gondott nem akarnék uiselnj, kérem őket 
czak addigh uagj negied napigh migh valamj hireönk lizen, addigh mondok migh 
az Mustra mesterek beh Jeönek tálam valamj pénzt hoznak, ugj tartoztattam 
eöket egj kiczinie, En azért k(e)g(ye)lmetek eleöt ugian protestálok hogy ha mi 
teörtenik112 en oka ne legjek seöt ugian az Kaptalanbannis beh megiek protestá
lok ottis, Mert en elégtelen vagiok ez hellnek oltalmazására ha senkj semy zot113 

106 Nagyságos Claudius Roussel úrnak, a magyar királyság felvidéki részei főkapitánysági 
hivatala helyettesének és tokaji kapitánynak stb. Nekem legkegyelmesebb uramnak. 

107 HIL. Törökkori gyűjtemény 1588. 453. számú irat. 
108 Április 24-e Szt. György napja. Eredetileg „ell multt vala" volt a szövegben, de a le

vél írója a „vala" szót áthúzta. 
109 A kettős ,,m"ének egyik szára hiányzik. 
U0 A „sem" utólag beszúrva a sor fölé. 
Hl „Az drabant hadnagiok es az tizedesek" — betoldva, illetve a margóra kiírva. 
112 A „teörtenik" után egy szó — „ki" — áthúzva. 
113 szót. 
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nem fogad, mert sehonnan semj biztatások ninczen, Az varban senkj nincz tebb 
az egj nemet Kapjtannal, az vduarbirott az Nemetek megh fogtak fogua tartiak, 
esmet az egy porcolab vagion. Az hetessegre senkit fel nem vehetek Mert az 
vduaťbiro ennik sem adhat, mert sem búza sem bor kezeben ninczen, Azért en 
k(e)g(ye)lmeteket ugian az Istenertis kérem, k(e)g(ye)lmetek uiselljen olly gondot 
ez hellyre, Ne mondgia k(e)g(ye)lmetek azt hog j en k(e)g(ye)lmeteknek tuttara 
nem adtam, Mert (?) bizony dologh hogj semy búza a uarban ninchen, Isten oltal
mazzon ha m j olly dologh teörtennek, bizony dologh hogj ha valamj biztatás nem 
lizen, en semmiképpen ezeket le nem zalethatom,114 feökeppen ha az Mustra 
mester penznelköl Jeö beh, k(e)g(ye)lmetek penznelköl be ne boczassa az mustra 
mestert, Mert bizony dologh hogy ezekkel semj Jot nem végezhet, Mert itt sem 
bor ninczen sem búza senkjnek semmit nem adhat. Az mj woltt azt ellinueltaltatta 
(?)115 azzoniunk azon kiuöl semj nincz, megh az sem teölt Mert megh az sem 
teölt k j az vduarbiro kezeben semj nincz senkjnek sémit nem adhat, eö magais 
fogua vagion. Isten éltesse k(e)g(ye)lmeteket Jo egessegben sok eztendeigh. Datwm 
Agriae 28 Aprill 1588.116 

Magnificae Egregiae 
Domi(nor)um V(estro)rum 

S(ervi)tor 

Stephanus Balasdeak 
Vicecapitaneus Agrien(sis) l i7 

Post scripta. így ez hell'nek megh tartására elegek nem vagiunk, Mert senkj 
semj zot nem fogad fizetetleneöl, Maid az füre kel kj meny, czak az sok panazith 
el vnia k(e)g(ye)lmetek halgatnj mert el kel veniök az hul mitt találnak, ketelenek 
vele. Hanem ezeket mind elöl vehettneök118 pénzel, buzaual es borral. 

Címzés: 

Generosis, Magnifico Bgregio, D(oimi)ni&. Claudio a Rüssel, et Valentio Praepost-
uarí, Partium regni Hungáriáé superior(um) Generalis Capitaneatus vicemgeren-
tibus, D(omi)nis mihi obsernandissimiis.119 

Cassouia.120 

Nagyságodnak, kegyelmednek szolgálatomat ajánlom mim uraimnak, istentől kévánok 
kegyelmeteknek minden jókat jó egészséget jó szerencsékkei megadatni. Ezt akarom ke
gyelmeteknek tudtára adni. Immár az Szent György napja elmúlt, mely napon mindenek
nek esatendejek eltölt, senki semmi gondot viselni nem akar, sem vártát állani, sem he-
tességet, senkitől semmi biztatásunk nincsen, sem kamorátúl, sem ő felségétől sem pedig új 
kapitányunktól. Én azért te kegyelmeteknek tudtára adom, hogy kegyelmetek ha gondot 
nem visel reája, én elégtelen vagyok mindenre. Ugyan itt volt az Prépostvári uram szol
gája, hogy ide reám jöttének vala, ma, az drabant hadnagyok és az tizedesek és ugyan meg 
mondák, hogy ők semmi gondot nem akarnak viselni, kérem őket csak addig vagy negyed 
napig míg valami hírönk lészen, addig mondok míg az mustra mesterek bejönnek, talán 
valami pénzt hoznak, úgy tartóztattam őket egy kicsinie (kicsit — S. H.). Én azért kegyel
metek előtt ugyan protestálok, hogy ha mi történik én oka ne legyek, sőt ugyan az kápta
lanba is bemegyek protestálok ott is, mert én elégtelen vagyok ez helynek oltalmazására ha 
senki semmi szót nem fogad, mert sehonnan semmi biztatások nincsen. Az várban senki 
nincs több az egy német kapitánynál, az udvarbírót az németek megfogták, fogva tartják, 
esmét az egy porcolab vagyon. Az hetessegre senkit fel nem vehetek, mert az udvarbíró en
nik sem adhat, mert sem búza, sem bor kezében nincsen. Azért én kegyelmeteket ugyan az 
Istenért is kérem, kegyelmeteket viseljen oly gondot ez helyre, ne mondja kegyelmetek azt, 
hogy én kegyelmeteknek tudtára nem adtam, mert bizony dolog, hogy semmi búza a vár-

114 Szóllíthatom. 
115 Érthetetlen; talán népiesen, inventárba, leltárba tétette, a magánvagyonba (Ungnád 

vagyon). 
116 Dátum Eger, április 23., 1588. 
117 Nagyságos, tekintetes uraknak az önök szolgája Balázsdeák István, egri alkapitány. 
18 Szabatosan: „Hanem ezeknek mind elejét vehetnénk . . ." 
119 Nemes, nagyságos, tekintetes Claudius á Roussel és Prépostváry Bálint uraknak, a 

magyar királyság felvidéki részei főkapitánysága helyetteseinek, nekem legkegyelmesebb 
uraimnak. 

120 Kassa. 
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ban nincsen, Isten oltalmazzon ha mi oly dolog történnék, bizony dolog, hogy ha valami 
biztatás nem lizen (lészen — S. H.), én semmiképpen ezeket le nem száléthatom, főképpen 
ha az mustra mester pénz nélkül jő be, kegyelmetek pénz nélköl be ne bocsássa az mustra 
mestert, mert bizony dolog, hogy ezekkel semmi jót nem végezhet, mert itt sem bor nin
csen sem búza, senkinek semmit nem adhat. Az mi volt azt elinveltáltatta asszonyunk, azon 
kivöl semmi nincs, még az sem telt mert még az sem telt ki, az udvarbíró kezében semmi 
nincs, senkinek semmit nem adhat. Ö maga is fogva vagyon. Isten éltesse kegyelmeteket 
jó egészségben sok esztendeig. Dátum Agriae (Eger — S. H.) 28 aprill 1588. 

Magnificae egregiae 
dominorum vestrorum servitor 
Stephanus Balasdeah 
vicecapitaneus Agriensis 

Post scripta. Így ez helynek megtartására elegek nem vagyunk, mert senki semmi szót 
nem fogad fizetetlenöl. Majd az fűre kell ki menni, csak az sok panaszit elunja kegyelme
tek hallgatni, mert el kell venniök az hol mit találnak, kénytelenek vele. Hanem ezeket 
mind elől vehetnők (ezeknek mind elejét vehetnénk — S. H.) pénzzel, búzával és borral. 

Címzés : 

Generosis, magnifico egregio, dominis Claudio Rüssel, et Valentino Prepostvari, partium 
regni Hungáriáé superiorum generalis capitaneatus vicemgerentibus, dominis mihi obser-
vandissdmis. 

Cassovia. 

7. 

1588. ÁPRILIS. EGYEZMÉNY 

AZ EGRI VÁRKATONASÁG FIZETÉSÉNEK FOLYÓSÍTÁSA TÁRGYÁBAN121 

My eleottwnk Rotthwtt Ferencz Chazar w felsége Mustra mestere es Comissa-
riussa es Paczott Sidmond az Na(gysá)gos Wngnad Christoph wram megh hagyott 
eozwegie Losonczy Anna asszony kepebelj embere eleott leott illyen wegezes, 
Azon megh neuezet Losonczy Anna Aszony wgj mynt az w Vra halála wtan 
Egernek gondwiseleoie es Capitania keozeot egy felwl, Mas felwl az Egry Magiar 
lowagh witezek keozeott az fyzetes dolgában Az witezek megh tekyntwen az w 
felsége Ernestus herczegh Wrunk kegielmes Intesset, az' melett Wngnad Dauid122 

Vrunk teorekedesset, azonképpen Aszonyomnak w Nag(ysá)ganak eozwegy alla-
pattiat, mind enny nagy fogiatkozasokat is nem nezwen Aszoniomat w Nag(yság)at 
az derek fyzetessel matul fogwan egj egez holnapigh Békességei el wariak Igj 
hogj mostan az kewes be kwldeott pynz keozik ben oztassek es az derekat az 
wegezet napra Aszoniom w Nag(ysa)ga fogiatkozas nelkwl megh fjzesse. Borokat 
es Bwzayokat az kyknek tartozik ez egj holnap alat megh agya. Az Arpat ha 
arpaywl nem adhattia mynden három fertalj Arpaert, ket fertalj gabonát agyon 
a wagj minden fertalj Arpayert, egj fertalj zabott, mellyeket az regy zokas zerent 
w Nag(ysá)ga az witezeknek helyekben witessen ha az Árpának Be hordatassa 
terhes tehát mynden három fertalj Arpara egj egj forintot fizessen Ezeknek 
mynden rendeben waló megh tartassara es megh fizetessere keotelezzwk Aszonyo-
mat w Nag(ysá)gat az mynekeonk adatot pleni potentia123 mellett, Hogy ha penigh 
ez wegezeseonkeot az megh neuezet Wngnad Christophne Aszonyom Walamy 
módon megh nem állana, a wagi magát ahoz nem tartana az megh neuezet egj 
holnapra az Egry witezeket feyenkent, kjknek az zegenj megh holt Vr Wngnad 
Christoph ebben ez heljben Vtolsso Capitansaganak kezdetytwl ez el múlt zent 
geörgj napygh adossa maradót megh nem elegitene, myndenekreol, tehát Sem w 
felsegeuel, Sem w felsége kepebelj embereuel Se weleonk magát ne menthesse, 
hanem Magának twlaydonycza, ha w kegelmek az w adósságokat es fizetéseket 

121 HIL. Törökkori gyűjtemény, 1588. 455. számú irat. 
122 ungnád Dávid Ungnád Kristófnak bátyja, illetve Losonczy Annának sógora volt. Ma

gas tisztséget viselt, ő volt a haditanács elnöke s többnyire Bécsben tartózkodott. Barátság
ban és levelezésben állott Balassi Bálinttal is. 

123 peni potentia = teljhatalom. 
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megh wezyk, wagj akar my keppen megh wehetyk, mynd az három ezer forint 
adósságai egyetemben, mellyet be Jeowetelyben, magara weott wolt, az w regj 
megh zolgalt adossagykban, az kyknek megh mywel tartoznék. Ennek Bizonysá
gára attwuk ez my leueleonkeott peczetwnk es kezeonk írassa alatt, — (a levél
másolat befejezetlen.124 — S. H.) 

Mi előttünk Rotthutt Ferenc császár ü felsége mustra mestere és comissariussa és Paczott 
Zsigmond az nagyságos Ungnád Kristóf uram meghagyott özvegye Losonczy Anna asszony 
képebeli embere előtt lőtt ilyen végezés. Azon megnevezett Losonczy Anna asszony úgy mint 
az ü ura halála után Egernek gondviselője és capitánya között egy felül, más felül az egri 
magyar lovag vitézek között az fizetés dolgában. Az vitézek megtekintvén az ü felsége Er-
nestus herceg urunk kegyelmes intését, az mellett Ungnád Dávid urunk törekedését, azon
képpen asszonyomnak ü nagyságának özvegy állapot j át, mind ennyi nagy fogyatkozásokat 
is nem nézvén asszonyomat ü nagyságát az derék fizetéssel mátul fogván egy egész hóna
pig békességgel elvárják. így hogy mostan az kevés beküldött pinz (pénz — S. H.) közikbeü 
osztassék és az derekát az végezett napra ošszonyom ü nagysága fogyatkozás nélkül meg
fizesse. Borokat és búzájukat az kiknek tartozik ez egy hónap alatt megadja. Az árpát ha 
árpául (árpa gyanánt, árpaként — S. H.) nem adhatja, minden három fertály árpáért, két 
fertály gabonát adjon avagy minden fertály árpáért, egy fertály zabot, mellyeket az régi 
szokás szerint ü nagysága az vitézeknek helyekben vitessen ha az árpának behordatása ter
hes tehát minden három fertály árpára egy-egy forintot fizessen. Ezeknek minden rendé
ben való megtartására és megfizetésére kötelezzük asszonyomat ü nagyságát az minekönk 
adatott pleni potentia mellett, hogy ha pedig ez végezésönköt az megnevezett Ungnád Kris-
tófné asszonyom valami módon meg nem állana, avagy magát ahhoz nem tartaná, az meg
nevezett egy hónapra az egri vitézeket fejenként, kiknek az szegény megholt úr Ungnád 
Kristóf ebben ez helyben utolsó kapitányságának kezdetitül fogva az elmúlt Szent György 
napig adósa maradott meg nem elégítene, mindenekről, tehát sem ü felségével, sem ü fel
sége képebeli emberével se velőnk magát ne menthesse, hanem magának tulajdonítsa, ha 
ü kegyelmek az ü adósságokat és fizetéseket megveszik, vagy akármiképpen megvehetik, 
mind az háromezer forint adóssággal egyetemben, mellyet bejöveteliben magára vött volt, az 
ü régi megszolgált adósságaikban, az kiknek .még mivel tartoznék. Ennek bizonyságára 
adtuk ez mi levelönköt pecsétünk és kezönk írása a l a t t . . . 

Közreadja: Spáczay Hedvig 

124 Minden valószínűség szerint egykorú másolat, de az is lehet, hogy fogalmazvány. Min
denesetre valamilyen módon mégis Bécsbe került, mert a „Nogaroly Akten"-ből származik. 
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