
H A D T Ö R T É N E L M I OKMÁNYTÁR 

JAVASLATOK MAGYAR TERÜLETEK ELLENI 
TÖRÖK TÁMADÁSOK MEGSZERVEZÉSÉHEZ 

Amikor Balassi János — Balassi Bálint költőnek az atyja — 1555-ben meg
kapta a királytól a hét bányaváros főkapitányi tisztét, hivatalba lépése alkal
mával egybegyűlt tisztjeihez ezeket a szavakat intézte: „Jól tudjátok — mondot
ta —, hogy a török országunk egyes részeit ugyan elfoglalta, de inkább csak 
háta mögött hagyta, mint meghódította. Hiszen saját hivatalait, saját törvényeit 
behozni nem bírta, s kénytelen eltűrni, hogy azon részek a maguk szervezeté
ben maradjanak és hogy a maguk statútumaival éljenek!"1 

E szavak mögött politikai tisztánlátás húzódik meg, s híven tükrözik a való
ságos helyzetet. A török ugyan ért el ekkor is, később is katonai sikereket, fal
vakat dúlt fel és várakat vett be, de azt képtelen volt elérni, hogy a hódolta-
tott területeken nyugalmi állapotot teremtsen. Sem jobbágy, sem földesúr nem 
tartotta természetes állapotnak azt, hogy basák, bégek és szpáhik irányítsák sor
sukat — s mint a ló, melynek hátára hívatlan vendég ül, ők is igyekeztek sza
badulni a fölösleges tehertől. E törekvésből azután — no meg az egymásra utalt
ság felismeréséből — olyan összefogás jött létre, mely Mohács előtt, sőt az ezt 
követő években is nehezen lett volna elképzelhető. 

Ha a török valahol támadni, beütni készült s ennek híre ment, a környező 
vidékekről — néha távolabbról is — a veszélyeztetett területek segítségére igye
keztek: közös ügynek számított a veszély és a védelem egyaránt. Érdekes, hogy 
a XVI. század második felében a különböző levelekben — egymás közötti leve
lezésekben —, milyen gyakran fordul elő ez a horatiusi idézet: „Nam (ut dicunt) 
tua res agitur paries cum proximus ardet".2 Valóban, ez a latin szentencia las
san az egész magyar végbeli vidék filozófiájává vált. 

Sajnos, a fentiek dacára is túlzás lenne azt hinni, hogy a segítség mindig kel
lő időben és kellő számú felfegyverzett személy képében érkezett.3 S az is elő
fordult, hogy a támogatásban nem sok köszönet volt, mert amikor veszélyessé 
vált a helyzet, megfutamodtak.4 

1 Idézi Eckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint c. munkájában. Budapest, Magyar 
Szemle Társaság, 1943. 23. o. 

2 Horatius — Epist. I. 18. („Mert — mint mondják - a te ügyedről van szó, ha a szom
szédban ég a fal." Idézi Eckhardt Sándor is; i.m. 59. o. 

3 Például 1574-ben Balassi János — érezve a Kékkőt és Divényt fenyegető veszedelmet — 
írt bányavárosoknak, jöjjenek segítségére, mert a török e két várat készül megtámadni. 
Besztercebánya, ahova a levél ment, mindössze 10 lovast és 10 gyalogost küldött Divénybe. 
Pedig tudták, hogy a vár mintegy a bányavárosoknak egyik bástyáját alkotja, s elesésének 
a városok is kárát látják. Kékkőről pedig Balassi János várkapitánya, Romhányi Péter írt 
1575. július 17-én kétségbeesett levelet, de 3 napi ostrom után Kékkő is elesett. (Lásd bővebb 
leírását Eckhardt S.: i.m. 59—62. o.) 

4 Például a híres, szégyenteljes szécsényi vereség, amikor a segítségre érkezett korpo-
naiak — Krusith Jánossal az „élen" — megfutamodtak, s ezzel elkerülhetetlenné vált a bal
siker. Az eset nagy rémületet keltett a bányavárosokban. (Ugyancsak részletesebben olvas
hatunk róla: Eckhardt S.: i.m. 27. o.) 
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A Mohácsot követő évek csúnya belviszályai után — 1541-től —, Buda „vég
leges" elfoglalásától kezdve lassan eszmélni kezd a nemesség és az egyéb fegy
verforgató elem, s valamelyes egység kezd kialakulni a török veszéllyel szem
ben. Ritkábbakká válnak az egymás közötti villongások, hatalmaskodások, s 
több erőt összpontosítanak a védelemre és a védekezésre. így tehát kevés példa 
volt most már arra, hogy a magyarság soraiban olyan személy akadjon, aki sa
ját jószántából, anyagi előny, haszon reményében a török szolgálatába álljon, 
elárulva volt küzdőtársait. Olyan még valamivel könnyebben akadt, aki kény
szerből és színleg ugyan törökké lett, de az első adandó alkalommal értesítette 
övéit s közösen fundálták ki a szökés módját. Szerencsés esetben még zsák
mányt is vittek haza.5 

Az alábbi okmány sajnos nem ilyen esetet tár fel. Itt egy olyan ember arcéle 
bontakozik ki, aki levelet intéz valamelyik török potentáthoz, akit ő „Nagysá
gos Űr"-nak titulál, s ebben a levélben fölsorolja, hogy melyek Magyarország 
„hasznos helyei", azaz bányái és harmincadhelyei, amelyeket érdemes megtá
madni. De nemcsak egyszerűen fölsorolja ezeket, hanem kedvet is igyekszik 
csinálni a vállalkozáshoz, s ötleteket, tanácsokat is ad a támadáshoz. Azt is le
het mondani: szinte haditervet dolgoz ki. — Ahogy elolvassa az ember a leve
let, az első szó, amit utána önkéntelenül is mond vagy gondol, ez : iszonyatos . . . 

Az igazsághoz azonban hozzátartozik annak megállapítása is, hogy a levél 
íróját és címzettjét teljes homály fedi, a dokumentumból nem lehet megállapí
tani, hogy ki írta kinek, hol és mikor.6 Nincs meg a levél eleje és hiányzik a 
vége is, tehát töredékkel állunk szemben. A címzett kilétére valamivel könnyebb 
következtetni, mint írójára, hiszen az a bizonyos „nagyságos úr" föltehetően a 
budai pasa volt. A levél íróját illetően még az is kétséges, hogy valóban ma
gyar származású volt-e, de egy kissé valószínűbb ez mint a török eredet. Bár 
tudvalevően a török hatóságoknak a magyar, illetőleg osztrák hatóságokkal foly
tatott levelezésében a hivatalos nyelv a magyar volt, de az azért mégsem való
színű, hogy törökök egymás között magyarul levelezgettek volna. Marad tehát 
annak a feltételezése, hogy azt egy renegát magyar írta. — De ne hagyjunk 
figyelmen kívül még egy lehetőséget, azt, hogy a levelet esetleg egy elfogott 
török eredetiből fordíttatta valamely osztrák hatóság, esetleg maga Nogarolli 
gróf, felvidéki főkapitány, hiszen ez is a „Nogarolli Akten"-ből került elő, A 
kincs, vagyon utáni vágy nem egyik vagy másik nemzetre jellemző tulajdonság, 
hanem általános emberi gyengeség, mégis ahogyan megnyilvánul a levélben a 
határtalan kincssóvárság és kapzsiság, az általában a törökökre és a korábbi 
nagy nomád hódítókra volt jellemző. 

De ne időzzünk tovább a levél írójának kiléténél, hiszen ennek eldöntése kü
lön stúdiumot igényelne, hanem ragadjuk ki inkább a levélnek néhány érdeke
sebb történelmi vonatkozását. Nemcsak a levél írójának vakmerő vágyálmát tük
rözi ez a mondat: „és a lengyelországi bányák között oly szép, gazdag, hasznos 
városok és faluk vannak kit ember meg nem declarálhat. . .", hanem ennek 
sokkal mélyebb gyökerei is vannak a török terjeszkedési politikájában. Már a 
nagy nevű, herélt Ali, budai basa, Veszprém és Drégely ostromlója is gondolt 
arra, hogy a lengyel végekig vagy tovább is behódít mindent. Ekkor még útjá
ban állott Szolnok új vára és Eger, majd Szolnok is elesett s következett Eger 

5 Egy korábbi publikációban magam is idéztem egy ilyen esetet: „Egy magyart fogtanak 
volt el az törökök, nem régenten ki miért hogy sarcának elég nem lehetett megfizetésére, 
törökké lett volt, ez télben pedig indétottunk 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 vitézek és tizennyolc elevent fogának, kik közül ugyan csak 
egy sem szaladott el." (Spáczay Hedvig: Újabb adatok az egri vitézek és Losonczy Anna 
közötti viszályhoz. Hadtörténelmi Közlemények, 1968. 2. szám, 359. o.) 

fi Ami a ,,mikor"-t ületi, ezt még körülbelül tudjuk, napot, hónapot ugyan nem, de az 
évet meg lehet-állapítani egy lapszéli feljegyzésből, amely ugyan nem a levél írójától szár
mazik, hanem valószínűleg az osztrák hatóságok vezették rá, amikor a levél valamilyen mó
don kezükbe került. A második oldal alsó margóján tehát ez áll: 1588. ad: . . . (két elolvas-
hatatlan szó) Nogaroly Akten. • -
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1552-es ostroma, amelynek kimenetele — a védelem helytállása — ismeretes. 
Az egri kudarc csupán csak megtorpantotta a török hadvezetést, de nem való
színű, hogy az ezt követő évtizedekben lemondott volna abbeli dédelgetett szán
dékáról, hogy a lengyel bányavidékig mindent meghódítson. S ennek nem mond 
ellent az a körülmény sem, hogy a nagy Szulejmán szultán halála után, II. Sze
lim és III. Murád7 uralkodása alatt a török birodalom megindult a bomlási 
folyamat útján. 

A levélnek egy másik érdekes és magyarázatra szoruló mondata: „Az er
délyi vajda bécsi királynak húgát akarja venn i . . . " — A levél írója nyilván
valóan tudomást szerzett arról, hogy az ifjú és becsvágyó Báthory Zsigmond az
zal a gondolattal foglalkozik, hogy a Habsburg-házból nyerjen feleséget. (Ha 
ekkor nem is, de 1595-ben sikerült is elérnie, hogy nőül vegye Mária Kriszti
ernát, Ferdinándnak, a gráci főhercegnek a nővérét. Más lapra tartozik az a 
körülmény, hogy a házasság szerencsétlen volt, mert ez a gyenge jellemű ember 
férjnek sem volt való.) Ez a Habsburg-házba való beházasodás — diplomáciai 
sakkhúzásnak szánva — úgy látszik, I. János király — azaz Zápolya János óta, 
visszatérő gondolata az erdélyi fejedelmeknek. 

Ami a közlési módot illeti: A levelet igyekeztem teljes mértékben betűhíven 
közölni, csupán az y — és a w betű felől voltam kénytelen — nyomdatechni
kai okokból — a kettős pontot vagy vesszőt elhagyni. Ugyancsak fenti okból 
hagytam el a Nagos, Ngos (Nagyságos) szó felől a rövidítési jelet, egyúttal zá
rójelbe téve a rövidített szó kiegészítését. A bizonytalanul olvasható szavak után 
kérdőjelet tettem, az olvashatatlan szavak helyét kipontoztam. Az irat egy 
része ugyanis igen nehezen, vagy alig olvasható, mivel rossz minőségű papírra 
írták, s a tinta szétfutott és átütött rajta. Ezáltal az egyik oldalon igen elmo-
sódottá váltak a szavak, elolvasása sok nehézséget okozott. Abban, hogy viszony
lag mégis kevés a megfejthetetlen szövegrész, sok segítséget nyújtott Eckhardt 
Sándor ny. egyetemi tanár, akinek ezért és értékes tanácsaiért ezúton is köszö
netemet szándékoztam kifejezni. Sajnos Eckhardt professzor e cikk megjelenése 
előtt váratlanul elhunyt. Halálával nemcsak a magyar és francia irodalomtör
ténetet, hanem a hadtörténetírást is fájdalmas veszteség érte. 

Úgyszintén köszönetet mondok Benda Kálmán történésznek (Történettudományi 
Intézet), mint a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztő bizottsági tagjának azért, 
hogy volt szíves fölhívni a figyelmemet néhány fontos körülményre, mely által 
a közölt irat egyes adatai pontosabb megvilágítást nyertek. 

A levél könnyebb megértése és olvashatósága érdekében — a betűhív közlés 
mellett — azt a mai magyar nyelvhez közelebb álló átírásban is közlöm.8 

1. 

Es Cassa Varoshoz -közel egi so bania wagion Niolczwan ezer f. iőuedelme 
wagion es Tokaj uaranak mellette Tiza9 viszen által ki hid wagion10 ez Vammia11 

60. ezer f. iőuedelme wagion es drinapolihoz12 Hasonló nagi Szo(m)bath neuő 
warosban ki Harmiczad13 wagion, minden eztendőbe(n) 60. ezer f. iőuedelme 
wagion, és enne az Varosa Cassahoz ualo ez főlliől megh mondoth Harmicza-

7 i n . Murád 1574—1595-ig uralkodott. 
8 Az irat pontos jelzete: Hadtörténelmi Levéltár. Törökkori gyűjtemény 1588. 478. számú 

irat. 
9 Tisza. 
10 Helyesebben: kin híd vagyon. 
11 Vámja. 
12 Drinápolyhoz. 
13 A XVI. század második felében és később is nem egy iratban írnak „harmincad" he

lyett „harmicad"-ot, az „n" betűt kihagyva. Ez tájnyelvi sajátosság, főleg a dunántúli táj
nyelvben található meg. Tehát olyan valaki írta, vagy fordította a levelet, aki a tájnyel
vet beszélte. 
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doktol megh válna14 eginehany warosök es warosnj falukban wamok Vannak 
kj 20,15 ezer kj 20, ezer, kj 30, ezer f. főuedellme vagio(n) es az Tárházhoz megh 
mondhatattlan sok iőuedelem lez es Amelletth megh imondhatattlan szép ország 
szép es gazdag Haznos kith pennaual ne(m) irhattnj es Nieluel16 megh ne(m) 
mondhatnj es ez orszagotth ez Bechj kiralj17 kezéből kj uehetik az Zarniai18 

megh szegnek Hiszem istenth hogi minden kenche iőuedelme ezekből uagion19 

es az ő "Vegbeli nepenekis abból fizetthetth20 Na(gysá)gos ura(,m) az megh mon-
dotth orszagotth ha 'megh vezik ennj az Hazna21 az kitth megh mondotta (m) 
es az Bániaknak Holdoltatasatth az ímelj utatth en mondottam ne(m) fogadgiak, 
az Baniakotth ha ell rabolliak Auagi22 az népe el futth dhak egi Hethigh ha 
wiz megi beleié, Ninoh ez Világon az ember kj Haznatth vehesse az bániaknak, 
Holdoltatasaba(n) es szép szouall es sok kerwllessell kőll iarnj hogi Haznatth 
vehessek, es N(agysa)gos ura(m) isten segedellmeből Sz. mihalj napigh az megh 
mondotth Varakatth es Varosokatth es orszagokatth mind megh vehetik isten 
akaratthiabol es az Cassa fele ualo Hadnak erdeliből elesth23 Hozhattnak, az 
Telelesre penigh morvában24 Lipto Tartomaniaba(n) mind buzaia elegh vagion 
es io békességes hell az Telelesre. 

14 A levél írója it't a — szerinte — Kassához tartozó nagyszombati harmincadokról beszél, 
de mivel sem vesszőt, sem gondolatjelet nem használ, az első pillanatban úgy tűnik, mintha 
azt mondaná, hogy Nagyszombat Kassához tartozik, Kassa mellett van, holott a két hely
ség között igen nagy a távolság. — A mondat tehát helyesen így lenne: ,,. . . és Drinápolyhoz 
hasonló Nagyszombat nevű városban, ki harmincad vagyon, minden esztendőben 60 ezer £. 
jövedelme vagyon, és ennek az városa Kassához való ez — fölül megmondott — harminca
doktól megválna . . ." Tehát nem arról van szó, mintha Nagyszombat városa Kassához tar
tozna, hanem arról, hogy a nagyszombati harmincad-bevételek tartoztak Kassához, vagyis 
a Kassán székelő szepesi kamarához. Más kérdés az, hogy a levél írója itt valószínűleg 
tévedésben van, a szepesi kamara hatásköre ugyanis a Liptótól keletre fekvő, a Tiszán in
neni és túli megyékre terjedt ki. Nagyszombat sokkal közelebb van Pozsonyhoz, mint Kas
sához, tehát a nagyszombati bevételek fölött valoszűnleg inkább a pozsonyi kamara ren
delkezett. 

15 Ugy látszik, mintha a levél írója a 20 ezret ki akarta volna javítani 10 ezerre; annál 
is inkább valószínű ez, mert utána ismét 20 ezer következik. 

16 Nyelvvel. 
17 A magyar királyt a törökök hivatalosan „bécsi király"-nak nevezték. 
18 Szárnyai. 
19 Abban nagyjából igaza van a levél írójának, hogy a „bécsi király"-nak, úgy, mint Ma

gyarország uralkodójának „minden kincse, jövedelme" a bányákból és harmincadokból 
eredt (Szekfü Gyula szerint — Magyar történet III. köt. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, 1939. 134. o. — kb. 600 000 forintra tehető Magyarország teljes bevétele a XVI. szá
zadnak ebben az időszakában, ezenkívül semmi egyéb pénzforrás — kölcsönökön és a ma
gángazdaság kihasználásán kívül — nem található az országban), arról azonban megfeled
kezik, hogy ez a király egyben Közép-Európa széles területeinek is ura volt. 

20 Ez nem egészen így van, mert az uralkodó nem közvetlenül ezekből a jövedelmekből 
fizette a „végbeli nép"-et, amit a magyar rendek a század folyamán néhányszor — így 1580-
ban is — nehezményeztek. A bányák, a pénzverés, a vám egy része osztrák hatóságok kezén 
volt, s az ezekből befolyó összegek ki is mentek az országból, jelentős részük udvartartásra 
ment el, a magyar királynak idegenben levő udvartartására. Nagy összegeket fordítottak 
családi és udvari tartáspénzekre is. Így pl. a magyaróvári főharmincad jövedelmének te
kintélyes része állandóan családi és udvari tartáspénzekre volt lefoglalva, főleg a kiházasí-
tások kerültek sokba. Vagy pl a sok zavarral küzdő pozsonyi kamara 1585 óta Ernő, Mátyás 
és Miksa főhercegek eltartására évenkint 10 000 forintot volt kénytelen fizetni. Ezenkívül 
különböző osztrák—német udvari emberek jutalmazására is fordítottak a Magyarországból 
befolyt pénzekből. A rendek tehát sérelmezték, hogy ezeket az összegeket az uralkodóház 
elvonta a szorosan vett magyar céloktól, vagyis a védelmi vonal fenntartásától, de egyúttal 
mégis kénytelenek voltak belenyugodni a megváltoztathatatlan tényékbe, hiszen a középkori 
patrimoniális elv — mely szerint a királyi jövedelmek a királyéi — még érvényben volt, s 
nemcsak Magyarországon, hanem jóformán egész Európában. Az igazsághoz tartozik viszont 
az is, hogy bár a bányák és némely harmincadok jövedelme az osztrák hatóságok kezébe 
folyt be, ezek az összegek mégsem vesztek el végképpen a védelem számára, hiszen a véd
vonal anyagi szükségleteit jól vagy rosszul, de nagyrészt mégis csak a Habsburg-uralkodó 
fedezte, a nagy kiterjedésű birodalomból befolyt össz-bevételekből. Amit viszont teljes jog
gal tettek szóvá a magyar rendek, az a német zsoldosok garázdálkodása volt. Ha a sze
rencsétlen jobbágynak sikerült valamit megmentenie, elrejtenie a török elől, azt rendszerint 
fölprédálták „őfelsége zsoldosai". 

21 Haszna. 
22 Avagy. 
23 Erdélyből élést, azaz élelmet. 
24 A „Morvában" szó után pontot, de legalábbis vesszőt kellett volna tennie a levél 

írójának. 
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Az . . . chak (?) hogi Cassa fele . . .2 5 Hadath minth rendölluk karaman dara-
bozan26 Thömös uar Bekler Bekiek es az Tatar népe es Bogdan népe es ef f lath j 2 7 

es az erdelj vaidak Callo Vara küldessenek Cassa feieis es az Taiba, Bechj 
kiraljnak minemő varaj vannaik, Tokaj Eched, Szakmar, Munkach, Nalab28 nevő 
varakban izenienek hogi az erdelj Vaidahoz szabad akaratth szerenth haiollianak 
es az varokatth kezéhez adgiak imind az erdelj Vaida birodalma ala minth az 
erdeliek es az erdelj Vaida békességben maradgianak es az Törők nemzetiség 
az Varakban minth erdeliben szabadon Jarianak Senkitől ne legen bántasok 
minth Szultán Szuljman Janis29 kir-alj fiaual ugy vegezetth uolth es fogadást 
is tetth uolth, Azerth Viza iőuetth köniő kezzekből kj venniök, ha kenigh en-
gedelmetth ne(m) eh elekednek Viuassal köll megh vennj ha Kallotth megh 
veszik mindgiarasth Tokaira köll menni, de az erdelj Vaidanak paranchollianak 
hogi az kiralj fia30 Tokaj alatth kj Algiukotth vettek es az Hadnak ualo lova-
katth minden Szerszamaual az m j ahoz szwksegh loval vagio(n) es semmietth 
hatra ne hadgia, az erdej uaida Bechj Kiraljnak Hwgat akaria vennj es 
a z . . .31 igazis Azerth abból semmj felele(m) Ninchen es az országbelieknek 
akrathiokall Ninchen es ha parancholliak őmagatth megh foghiak valahoua 
parancholliak oda vizik kjualth kepén mierth hogi az Thőrők Nemszettsegh, 
eben vagion,32 es ha Tokaith megh veszik az nap Diosgiőr ala mennien mierth 
hogi erőtelen diosgiőr uara33 Nilua(n) Tudom hogi megh ne(m) variak benne 
es ha diosgiorth megh veszik otth egi io Szanchag ibeketth köll hadnj. Es dios
giőr alól az Had Egher Ala mennien de Eghretth ne vya hane(m) koszéi hosza 
Föl nemethj es Thihamer neuő Varosok es nemelj Varosokban ualo palankokatth 
el ronchak, Egherből senkitth ki ne bocassanak sem be Hadatth köll bele 

25 sérült az irat, egy szó olvashatatlanná vált. 
26 A „karaman" sző vagy Karamaniát (Karaman-ili), Anatólia egyik vidékét jelöli, mely 

a XIV. században, az ikoniumi szultánság fölbomlásakor külön fejedelemséget alkotott, 
vagy pedig a Karamánia nevű várost kell értenünk alatta, mely Konia elnevezésű kisázsiai 
török vilajetben volt. — A „darabozan" (török szó) jelentése: faltörő kos, falat ostromló 
hadi szerszám. (Fekete Lajos ny. egyetemi tanár szíves közlése.) Fentiek szerint tehát a le
vél írója egy karamániai eredetű faltörő kosról beszél. 

27 Az „efflathj" — szó helyesen (e)fflachy, vagyis vlachy. A levél írója (vagy másolója?) 
részben kissé „megtörökösitve" írta le (az e a törökben kötelező járulék. . .), részben pedig 
paleográfiai hibát is elkövetett, v helyett f-et és c helyett ť-t írva. A t egyébként is gyakran 
fordul elő ebben a korban levél-másolatoknál, mint a c hibás olvasása. A levél írója (má
solója) esetleg német anyanyelvű volt. (Eckhardt Sándor ny. egyetemi tanár szíves közlése.) 
— Az „effiachy" így tehát az „oláh" vajdát is jelöli, annál is valószínűbb ez mivel ugyan
ebben a mondatban „Bogdán népé"-ről, azaz a moldvaiakról is szó van. 

28 Nya l áb v á r (Az 1530-as évek elején élte fénykorá t , a m i k o r is özvegy Pe rény i Gáborné , 
F r a n g e p á n Kata l in b i r toka volt. Je len tős helyet foglalt el ez a vá r a m a g y a r i roda lom- és 
műve lődés tö r t éne tben , i t t élt ugyan i s neve lőként Komját i Benedek, aki ú rnő jének k ívánsá 
gá ra m a g y a r r a fordí tot ta Szent P á l leveleit , a m e l y 1533-ban, az első — elejétől végig — m a 
gyar nye lven í rot t és nyomta to t t könyv g y a n á n t meg is je lent K r a k k ó b a n . 

29 J á n o s k i r á ly fiával, azaz Zápolya J ános fiával, J á n o s Zs igmondda l . 
30 János király fia ekkor már régen halott volt ugyan, de az említett ágvúk, úgy látszik, 

valamilyen kapcsolatban voltak vele. 
31 Olvashatatlan, elmosódott szó. 
32 Ebben vagyon. 
33 A diósgyőri vár és a várkastély közvetlenül a Mohács utáni években még ép volt, de 

a fejlettebb támadó fegyverekkel szemben hadászatilag már jelentéktelenné vált. S lassan 
megindult az építmények és erődítmények leromlása is. — Az itt közölt levél írója, úgy lát
szik, tisztában volt azzal, hogy a XIII. és XIV. században még komoly erődítménynek szá
mító diósgyőri vár a XVI. században már nem tudott volna sokáig ellenállni egy jól fel
szerelt ostromló sereg támadásának. Egy-két kisebb törők rohamot ugyan még kiállott 
volna, ha a vár hadászatilag fontosabb részeit nem hagyták volna elhanyagolt állapotban, 
és főleg, ha vagy 5—600 katona tartózkodott volna benne, a valóságban itt állomásozó ma
roknyi helyőrséggel szemben. Eger török kézre jutásának évében — 1596-ban — például a 
várőrség 1 porkolábból, l pattantyúsból, 1 tömlőctartóból, 30 gyalogosból és 20 lovasból 
állott. Borsod megye védelmében már sokkal kisebb szerepet játszott, mint akár Ónod akár 
Szendrő jobban gondozott és jobban felszerelt erődítményei. A végvári harcok során mind
össze az volt Diósgyőr jelentősége, hogy többször is megtorpantak itt a környék sarcolására 
indult, portyázó kisebb török csapatok, amely által Miskolc városa és a környék falvai 
megmenekültek a törökök harácsolásától. (A diósgyőri várra vonatkozó gazdag irodalomból 
elsősorban Marjalaki Kiss Lajos—Ferenczy Károly—Leszik Andor közös munkáját említem 
meg, amely nem nagy terjedelemben ugyan (67 old.), de igen tömören és színvonalasan ad 
pontos képet a vár múltjáról és jelenlegi állapotáról. — Marjalaki Kiss Lajos—Ferenczy Ká
roly—Leszik Andor: A diósgyőri vár. Miskolc, kiadja Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Taná
csának Idegenforgalmi Hivatala, 1961.) 
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szalletanj34 Onnan fői kelve (n) az had Szendőrő ala mennien, Azthis ha megh 
veszik Szaduaratth35 szallia megh, aztis isthen akarattiabol megh veszik Cassara 
mennien Cassaban minth giőrőtth Bechj kiraljnak helj Tartoda Vagion es ha 
vezelek36 vagion tehatth kettsegh nekwl szemben iőnek es megh vinak hatt37 

ha penigh ne(m) hatth az orszagh az hatallmas chiaszarnak38 kezeben leszen 
ha isten engedj hogi Cassath megh vehetik hatth egi io Bekler beketth kői 
benne Hadnj es Lengiel orszagall Bechj Kiralj Birodalmában bániak köszötth 
oda főll posonj89 neuő ighen szép varos fele kőll mennj es az Lengiell orszaghj 
bániak közötth olj szép gazdag haznos varosok es faluk vannak Kitth ember 
megh ne(m) declaralhatth es azok hoz az varosokhoz Cassaj Bekler Bek biro
dalma alatth az Szanchag bekseghez ualo tartomanj vagion. Hiszem istent hogi 
az megh mondotth helekett mind megh vehetnj oztan az bániak minden kar 
nekwl ide hattra buda fele maradnak, es az Magiar országnak az ő haznos 
Helej az Hatalmas chiaszarnak kezeben kerülnek, az Bániakról minden hete(n) 
az Bechj kiralj Tarhazára 30 ezer Taller Adatik es posonj neuő uaros Tarto-
maniba(n) szempz40 neuő uarosok közben minden eztendőben kétthszaz ezer 
Tallerth fizetnek es Cassahoz tartozó galgocz Newő uarosba(n) Harmiczad 
minden eztendőben 70. ezer f. 

2. 

És Kassa városhoz közel egy sóbánya vagyon nyolcvanezer 1 (forint — S. H.) 
jövedelme vagyon és Tokaj várának mellette Tisza viszen által ki(n) hid va
gyon, ez vámja 60 ezer f. jövedelme vagyon és Drinápolyhoz hasonló Nagy
szombat nevő városban ki harmincad vagyon, minden esztendőben 60 ezer f. 
jövedelme vagyon, és ennek a városa Kassához való-ez felől (felül, feljebb — 
S. H.) megmondott — harmincadoktól megválna egynehány városok és városnyi 
falukban vámok vannak ki 20 (helyesen 10 — S. H.) ezer, ki 20 ezer, ki 30 ezer 
f. jövedelme vagyon és az Tárházhoz megmondhatatlan sok jövedelem lesz és 
amellett megmondhatatlan szép ország, szép és gazdag, hasznos, kit pennával 
nem Írhatni és nyelvvel meg nem mondhatni és (ha — S. H.) ez országot ez 
bécsi király kezéből kivehetik, az szárnyai (t) megszegnék. Hiszem Istent, hogy 
minden kincse, jövedelme ezekből vagyon és az ő végbeli népének is abból 
fizethet. Nagyságos uram az megmondott országot ha megveszik, ennyi az haszna 
az kit megmondottam és az bányáknak hódoltatását az mely utat én mondot
tam nem fogadják, az bányákat ha elrabolják avagy az népe elfut csak egy 
hétig ha viz megy beléje, nincs ez világon az ember ki hasznát vehesse az 
bányáknak, hódoltatásában és szép szóval és sok kerüléssel köll járni, hogy 
hasznát vehessék, és nagyságos uraim Isten segedelméből Sz. Mihály napig az 
megmondott várakat és városokat és országokat mind megvehetik Isten akarat
jából és az Kassa felé való hadnak Erdélyből élést hozhatnak, az telelésre penig 
Morvában, Liptó tartományában mind búzája elég vagyon és jó békességes hely 
az telelésre. 

Az . . . csak( ?), hogy Kassa fe lé . . . hadat mint rendöljük karaman darabozan 
Tömös vár (Temesvár — S. H.) bekler bégje és az tatár népe és Bogdán népe 
és efflathi és az erdélyi vajdák Kalló várára küldessenek Kassa felé is és az 
tájban bécsi királynak minemő várai vannak, Tokaj, Ecsed, Szakmar, Munkács, 
Nyaláb nevő várakba izenjenek, hogy az erdélyi vajdához szabad akarat szerint 
hajoljanak és az várakat kezéhez adják, mind az erdélyi vajda birodalma alá 
mint az erdélyiek és az erdélyi vajda békességben maradjanak és az török 
nemzetség az várakban mint Erdélyben szabadon járjanak, senkitől ne legyen 

34 Ki akarták Egert éheztetni. 
35 szádvárát. 
36 Veszélyek, veszély. 
37 A „hatt" vagyis „hát", „tehát" szót a levél írója áthúzta. 
38 Mármint a török császárnak, szultánnak. 
39 Pozsony. 
40 Szempc. 
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bántásdk, mint Szultán Szulimán (ill. Szulejmán — S. H.) János király fiával 
ugy végezett volt és fogadást is tett volt, azért visszajövet könnyű kezükből 
kivenniök, ha kenig (pedig — S. H.) engedelmet nem cselekednek vivással köll 
megvenni, ha Kálíót megyeszik mindjárási; Tokajra köll menni, de az erdélyi 
vajdának parancsoljanak, hogy az király fia Tokaj alatt ki ágyukat vettek és 
az hadnak való lovakat minden szerszámával az imi ahhoz szükség lóval vagyon 
és semmiét hátra ne haggya. Az erdélyi vajda bécsi királynak húgát akarja 
venni és a z . . . igaz is, azért ebből semmi félelem nincsen és az országbelieknek 
akaratjukkal nincsen és ha parancsolják őmagát megfogják, valahova paran
csolják oda viszik, kiváltképpen miért hogy az török nemzetség ebben vagyon, 
és ha Tokajt megveszik aznap Diósgyőr alá menjen, miért hogy erőtelen Diós
győr vára nyilván tudom, hogy meg nem várják benne és ha Diósgyőrt meg
veszik ott egy jó szandzsák béget köll hagyni. Es Diósgyőr alól az had Eger 
alá menjen, de Egret ne vivja, hanem közel hozzá Fölnémet és Tihamér nevű 
városok és némely városokban való palánkokat elrontsák, Egerből senkit ki ne 
bocsássanak sem be, hadat köll bele szállitani. Onnan fölkelvén az had Szen-
dörö (Szendrő — S. H.) alá menjen, azt is ha megveszik Szádvárát szállja meg, 
azt is Isten akaratából 'megveszik, Kassára menjen, Kassában mint Győrött 
bécsi királynak helytartója vagyon és ha veszélyek vagyon tehát kétség nélkül 
szembejönnek és megvivnak ha penig nem hát az ország az hatalmas császár
nak kezében leszen, ha Isten engedi hogy Kassát megvehetik hát egy jó bekler 
béget köll benne hagyni és Lengyelországgal bécsi király birodalmában bányák 
között oda föl Pozsony nevő igen szép város felé köll menni és az lengyelországi 
bányák között oly szép gazdag, hasznos városok és faluk vannak kit ember meg 
nem declarálhat és azokhoz az városokhoz ikassai bekler bég birodalma alatt 
az szandzsák bégséghez való tartomány vagyon. Hiszem Istent, hogy az meg
mondott helyeket mind megvehetni osztán az bányák minden kár nélkül ide 
hátra buda felé maradnak, és az Magyarországnak az ő hasznos helyei az 
hatalmas császárnak kezébe kerülnek, az bányákról minden héten az bécsi 
király tárházára 30 ezer tallér adatik és Pozsony nevő város tartományiban 
Szempc nevő városok közben minden esztendőben kétszázezer tallért fizetnek 
és Kassához tartozó Galgóc nevő városban harmincad minden esztendőben 70 
ezer f. 

Közreadta: Spáczay Hedvig 
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