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ZUBÁNICS LÁSZLÓ

ISMERETLEN MOZAIKKOCKÁK
A HOMONNAI DRUGETH CSALÁD
TÖRTÉNELMÉBÕL 
HOMONNAI DRUGETH BÁLINT ÉLETE ÉS POLITIKAI PÁLYÁJA
Az 1301-ben Magyarországra érkezõ I. (Anjou) Károly hatalma megszilárdítása érdekében új, hozzá hû arisztokrácia kialakítását tûzte ki céljául:
ennek során nevelõjét, Drugeth (I.) Fülöpöt is fontos tisztségekkel és jelentõs
birtokokkal ruházta fel [1]. Az Anjou-királyok uralkodása idején a család
több tagja is betöltötte a nádori (Drugeth Fülöp 13231327, Drugeth János
13281333, Drugeth Vilmos 13331342) és országbírói (Drugeth Miklós
1355) tisztséget. Drugeth Vilmos nádor 1330-as végrendeletében már jelentõs vagyonról, köztük Szalánc, Parics, Barkó, Jeszenõ, Palocsa, Szakolya,
Lubló, Regéc, Gönc és Dunajec várakról intézkedik. A nádor korának kiemelkedõ személyisége volt, 1335-ben õ szervezte meg a visegrádi hármas
királytalálkozót, többször vezetett hadjáratokat Lengyelországba, I. (Lokietek)
Ulászló király támogatására, elõbb Sziléziába, majd a Német Lovagrend ellen. Az idõközben hatalmassá duzzadt Drugeth-vagyon megnyirbálását I.
(Nagy) Lajos király kezdte meg, aki több várat visszavett a famíliától [2].
Luxemburgi Zsigmond király (13871437) uralkodása idején a politikai
színtéren korábban oly aktív család alig kerül említésre. Kegyvesztettségük
oka, hogy az uralkodóval szemben Anjou László nápolyi király (II. Károly
magyar király fia) trónigényét támogatták, s mint ilyenek belekeveredtek az
1403-as Debrõi-féle felkelésbe. A lázadás leverése után a Drugethek megtartották ugyan birtokaikat, illetve továbbra is betöltötték Ung (idõnként Zemplén) vármegye fõispáni tisztségét, azonban az országos politikából kiszorultak.
Közel egy évszázadnak kell eltelnie ahhoz, hogy a Drugethek ismét
országos szerepkörbe kerüljenek. A Jagelló-dinasztia 1526-os kihalása után
rokonuk, Szapolyai János erdélyi vajda oldalára álltak (Szapolyai apja,
István nádor elsõ felesége Drugeth Margit, illetve VIII. Drugeth János
felesége Szapolyai Krisztina volt) [3]. Drugeth (IV.) István és (II.) Ferenc
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részt vettek az 1526. november 5-i székesfehérvári országgyûlésen, ahol
Szapolyai Jánost Magyarország királyává választották. Drugeth (IV.) István
zempléni fõispán lett, (II.) Ferenc pedig szolgálataiért késõbb Ungvár várát
és az Ungvár örökös grófja címét kapta. Drugeth Ferenc 15271533 között
a tárnokmesteri tisztséget is betöltötte, s ezzel az országbárók (barones regni)
sorába került [4].
Az ország három részre szakadása után a család birtokai a királyi országrészbe kerültek. Az 1540-es adóösszeírás alapján a famíliát 949 adózó
portájával az elõkelõ országos hatodik helyen találjuk (a munkácsi uradalom ekkor 260, Bereg megye 527 portával bírt) [5]. A Habsburg uralkodók
igyekeztek minden lehetséges módon magukhoz édesgetni alattvalóikat:
errõl tanúskodik az az 15491551-es birtokper is, amely I. Ferdinánd király kúriáján zajlott, s az eredmény a Drugethek javára dõlt el [6].
Ferdinánd utódai  I. Miksa és I. Rudolf  már nem sokat törõdtek magyar alattvalóik véleményével. 1569-ben a királyi udvar Habsburg-ellenes
összeesküvéssel vádolta meg a felsõ-magyarországi fõurakat, többek között
Drugeth Gáspárt és (V.) Istvánt. A célból, hogy az urakat Kassára csalják, a
Királyi Kamara többek között felajánlotta az 1551-ben elvett ungvári vár
visszaadását is. Gáspár azonban megneszelve a számára állított csapdát és
Lengyelországba menekült.
Drugeth (V.) István, a korszak késõbbi nagy katonája a fent említett
összeesküvésben való részvételéért kegyelmet kapott. Neve mégis a korai idõszakban azzal a hatalmaskodással kapcsolódik össze, amelyet a gondjaira bízottakkal  unokatestvére, Homonnai Drugeth Miklós özvegye, Zrínyi
Margit és három lánya  szemben követett el. Drugeth Miklós 1580. augusztus 30-án keltezett végrendeletében ugyanis Drugeth Istvánt nevezte ki
gyermekei gyámjává [7]. Elõbb elvette az özvegytõl férje végrendeletét,
majd módszeresen hozzálátott birtokai kifosztásához.
A fõúr megfélemlítette az özvegyet támogató ungi nemességet, annak
vezetõit  köztük Palágyi Gáspár alispánt és a vármegyei esküdteket  börtönbe vetette. A királyi táblán elindított pert Zrínyi Margit ugyan megnyerte, de Drugeth (V.) István hallani sem akart a birtokok átadásáról.
Végül Rueber János felsõ-magyarországi fõkapitánynak kellett katonai karhatalommal közbeavatkoznia. Nem sokkal ezután Homonnai ismét kiûzte
az özvegyet Ungvárról. A család a Zemplén vármegyei Barkó várában húzta meg magát. Innen származik 1588-ból Zrínyi Margit egyik utolsó levele
a Drugeth István ellen indított hatalmaskodási perben, aki elhajtatta az
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asszony jobbágyainak ökreit szántás közben [8]. Nem sokkal ezután Zrínyi
Margit meg is halt. Lányai még sokáig pereskedtek jogos örökségükért.
Drugeth István, mint az északkeleti országrész egyik legnagyobb birtokosa részt vett a nevezetes szikszói csatában (1588. október 8.), ahol kilõtték alóla a lovát és török fogságba esett. Közben a csata a magyarok javára
dõlt el, így a már Fülekre indított foglyot sikerült kiszabadítani [9].
Homonnai Drugeth István enyingi Török Fruzsinát vette feleségül. A
menyasszony elõkelõ rokonsággal és hatalmas hozománnyal bírt anyai öröksége révén. Édesanyja guthy Országh Borbála örökölte férfiágon kihalt
családja birtokainak nagy részét, köztük a diósgyõri uradalmat (Miskolc
városával), apai ági örökségként (Török Ferenc→Török Bálint) a debreceni uradalmat vitte a házasságba [10].
Amikor 1599-ben Drugeth István, Zemplén vármegye fõispánja, a ki számtalan sok csatából sebtelenül vágta ki magát, hosszas betegség után a család
homonnai várkastélyában meghalt, legidõsebb fia (II.) László levéllel fordult
Bocatius János kassai fõbíróhoz, amelyben felkérte, hogy atyja részére sírverset és sírfeliratot fogalmazzon: Igen tisztelt férfiú, nagyon kedvés volt tanítóm!
(A levélbõl kitûnik, hogy õ maga és öccse, Bálint korábban Bártfán, illetve
Eperjesen Bocatius tanítványa lehetett  a szerzõ). Nem kételkedem abban,
hogy Uraságodnak bizonyosan tudomására jutott, hogy az én kedves jó atyám,
Nagyságos Homonnai Drugeth István, Zemplén- és Ungvár megye fõispánja, az
élõk sorából elköltözött. Õ a mi magyar hazánknak, országunk királyának, nem
egy hadjárat alkalmával, testének, életének, vére ontásának kímélése nélkül, készségesen és hûségesen állott szolgálatára. Azon kívül katonai képzettségére nézve
sem volt utolsó Magyarország többi nagyjai és mágnásai sorában. Megérdemli
tehát, hogy róla halotti versek énekeljenek. Vers Írás dolgában pedig Felsõ
Magyarországnak ezeken a részein nem ösmervén senkit mást, a ki Uraságodnál
pompásabban verselne,  indíttatván Uraságodnak hozzám való jóságától, bizodalmasan kérem önt stb. Kelt Hosszumezõn levõ udvarunkból 1599. márc. hó 2án. Uraságodnak lekötelezett jóakarója: Homonnai Drugeth László [11].
A Bocatius által írt sírversek 1599-ben Bártfán nyomtatásban is megjelentek (ezeket valószínûleg a temetési szertartás során osztották szét). A szövegben az író utal a Drugeth család itáliai származására, Drugeth István kiemelkedõ tetteire, illetve felmenõire is. Az ungvári vár kápolnájában eltemetett
Homonnai Drugeth István sírfeliratát Bocatius [12] így fogalmazta meg:
Aspice, qui transis, vicit fera Parca, viator Thracia quem nequiit
vincere Marte virum, Quis fuerit? queris. Germanus, an Ausonus, Hunnus
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An Schyta? Thrax? noli querere. Ad Antipodas,Ad Garamanthas, ad extremos
si veneris Indos, Qui iacet hic, fuerit quis? tibi dicet humus Teuto, Getes,
Pannon, Turea, Ittale, Sarmata, Mosche, Drugethium hunc proprios
nostis ut vnguiculos.
Vándor, kit utad erre vezet, im lássad, legyõzte a kegyetlen halál azt a
férfiút, kit Trácia (ti. bolgár és román) nem bírt legyõzni a had erejével.
Kérdezed, hogy ki volt? Hogy: német, auzon (ti. õs itáliai) hunn, szittya,
trák? Ne kérdezd. Menj bár a föld kerekén ellenlábasainkig, a garamantokhoz,
a legkeletibb Indiákig, ha kérdezed, ki fekszik itt, ki volt õ: megmondják
neked. Német, géta, pannon, török, talián, szláv, orosz ezt a mi Drugethunkat
ösmertók tetõtöl-talpiglan.
A korabeli temetési menetek egyik fontos kelléke az epitáfiumcímerek
mellett a temetési (vagy halotti) zászló volt [13]. Bocatius erre is megfelelõ verset szerkesztett az alábbi szöveggel:
Drugethius iacet hac Stephanus sub sindone nigra, Inclita virtutis
gloria, Martis honos. Non superesse virum, pietas cum Caesare
MagnóMaeret, et Vngarici natio tota soli.
Drugeth István fekszik ez alatt a fekete márvány alatt, vitézségérõl messze
földön hires, Hadúr elõtt is tiszteletben állott. A felülmúlhatatlan férfiút gyászolja a közkegyelet: a nagy császártól kezdve az egész magyar nemzet.
Drugeth István és Török Fruzsina házasságából két fiú, a már említett
(II.) László és (I.) Bálint született. Az apa halála után az idõsebb fiúra várt
Zemplén vármegye örökös fõispáni tisztsége, amellyel kapcsolatban Bocatius
így ír egyik levelében: Accipe laus Comitum, flos inclyte, prima parentis
Gloria, Drugethiae maxime stirpis honos, stb [Fõispánok dísze, ékes
virágszál, szülõdnek elsõ dicsõsége, a Drugeth-nemzetségnek legfõbb büszkesége, fogadd (ti. üdvözletemet).] Azonban Zemplén vármegye jegyzõkönyvei nem tartalmaznak megfelelõ bejegyzést azzal kapcsolatban, hogy
Homonnai Drugeth (II.) László letette volna a fõispáni esküt. Temetésérõl
édesanyja tájékoztatta a vármegyék nemességét: Az én szerelmes fiamat is
az nagyobbiakt Homonnai Lászlot ma kilenc és tiz ora közeöt dell elöt az
Uristen ez arnyek wylagbol, it Homonnan Közûlönk ki vette, melynek temetesse és tiszteseges el takaritasa rendeltük lenni Unghvarat, ez keövetkezendö
Böjt elõ honak hatodik napjan, az wy Calendarium szerint   írta Kassa
városának Az nehai nagysagos Drugeth homonnai Istvannak megh hagiot
eözvegye. az Nagysagos enyigi Thöreök Fruzsina aszony, 1600. január 19.
Homonna [14]. A következõ fõispáni beiktatásra 1600. május 3-án került
74

EGYÜTT

2017
4

sor, amikor az akkor 22 esztendõs Homonnai Drugeth Bálintot Zemplén
városában beiktatták a vármegye vezetésébe, s megfogadta, hogy fõispáni
tisztét hûséggel és igazsággal fogja viselni [15].
Homonnai Drugeth (I.) Bálint 1577-ben született. Életének korai szakaszáról nagyon keveset tudunk, valószínûleg bátyjával, Lászlóval együtt tanult Eperjesen Bocatius János keze alatt. 1602 májusában Szerencsen került
sor Homonnai és Rákóczi Erzsébet lakodalmára (az egyházi szertartást május
19-én tartották meg). Rákóczi Zsigmond és Alaghy Bekény Judit lánya anyja
örökségébõl a regéci uradalom felét vitte a házasságba. A házasság viszonylag rövid ideig tartott, Rákóczi Erzsébet 1604-ben elhalálozott. Ennek pontos dátuma bizonytalan. Felesége halálának emlékére  megemlékezem az
én kedvem szerint való szerelmes társamnak, Az én édes Rakoci Elizabetamnak
hozzám való igaz szerelmérõl és minden aranynál ezüstnél én elõttem drágább és jobb voltáról  Homonnai 1605. június 5-én Ungváron élethossziglani adománylevelet állított ki 11 csepelyi jobbágyról és zsellérrõl Sárközi
Istvánnak, Rákóczi Erzsébet szolgái udvarmesterének [16].
1602-ben Homonnait unokaöccsével, Homonnai Drugeth Györggyel és
apósával együtt hatalmaskodással vádolták meg. Teljesen érthetõ hát, hogy
1604-ben Ung és Zemplén megyékkel együtt az elsõk között állt Bocskai
István oldalára, amelyet így magyaráz: eõ Felségétül reánk vetett súllyos
sententia ellen, kihez képest hitünkért halálnak lettünk volna fiai magunk
oltalmában, Generale Decretumnak tartása szerint, életünkért fogtunk fegyvert[17]. Katonai szerepvállalása kapcsolatban volt felesége elvesztésével
is, mint naplójából kitûnik, remélte, hogy a sok dolog elvonja a figyelmét
veszteségérõl. Az inkább írói talentumokkal, mint hadi erényekkel megáldott fiatalember 1605-ben Bocskai hadainak fõvezére lett. Rákóczi Zsigmonddal együtt vonták az ingadozó Báthori István országbírót Bocskai pártjára.
1605. április 20-án Rákóczi Zsigmond birtokán, a szerencsi református
templomban az összegyûlt magyarországi rendek fejedelmükké választották Bocskait. Szeptember 14-én pedig a medgyesi országgyûlés Erdély fejedelmének is megválasztotta. Ekkor, hatalma csúcspontján kérhette Bocskai a Fényes Portát, hogy küldjön számára királyi koronát. A szultáni díván teljesítette kérését és egy királyi diadémot küldött el Bocskainak a
nagyvezír által. (Az 1619. május 20-án, Rudolf császár kincstárának összeírása során leltárba vették az ún. Bocskai-koronát is, amely a leírás szerint:
Egy erdélyi egész arany korona. Persa munka, amelyet eredetileg a török
császár ajándékozott Bocskaynak és amelyet Thurzó György palatínus szál75
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lított õfelségének 1610. október 6-án. Van rajta 32 piciny és nagy türkisz,
90 rubin, 64 smaragd, 22 rubin paliasz és 282 gyöngy. A tetején egy nagy
smaragd. Az egész kettõs tokban.) [18].
A találkozóra a Buda melletti Rákosmezõn került sor, amelyet Bocaccius
kassai bíró, Homonnai Drugeth Bálint és Alvinczy Péter udvari prédikátor
is megörökített naplójában. Az eseményrõl Homonnai így emlékezik meg:
... annak utána Memhet vezír pasa a török császár küldte koronát nagy
tisztességgel megadta õfelségének. Ez ugyanazon vezír együtt a koronával
adott õfelségének egy arany hüvelyû, türkezekkel [türkizekkel] rakva igen
szép aranyos kardot és egy handzsárt ajándékon, tizenkét lovakat [19].
Mivel még mindig nem bízott szövetségesében, Bocskai a találkozó elõtt
az alábbiakat mondta fõvezérének: Ha énnékem (kit Isten ne adjon) a
török miatt mostani közibek való menetelemben valami nyavajám történne,
Magyarországot ne hagyja(d) el... az magyarországi urak közül Báthory
Gábort mindeneknél feljebb becsüljed, és õ vele értekezzél! [20].
Mivel a tizenötéves háborút a Török Porta csak azzal a feltétellel volt
hajlandó lezárni, hogy a Habsburgok elõbb a magyarokkal rendezik viszonyukat, megindultak a tárgyalások Mátyás fõherceg és Illésházy István között, amely eredményeként 1606 júniusában megszületett a felkelést lezáró
bécsi béke. A szerzõdésben rögzítették a vallásszabadságot és a nádorválasztást Magyarországon, Erdélyt elismerték szuverén államnak, hozzácsatolták
a Partiumot, valamint Bocskai életének tartamára Ugocsa, Bereg, Szabolcs
és Szatmár megyéket, Szatmár, Huszt és Tokaj várakat és uradalmakat.
A kassai udvarban már a békekötés elõtt kikristályosodott két politikai irányvonalat követõ párt. Mindkettõ saját jelöltjét igyekezett elfogadtatni a fejedelem utódául. A békepártot Illésházy István vezette, trónjelöltje Homonnai
Drugeth Bálint volt. A háborús párt feje Káthay Mihály kancellár volt, aki
rokonát, Báthori Gábort támogatta. Mivel a tárgyalások idején a fejedelem
súlyosan megbetegedett, Illésházy a tárgyalásokon résztvevõ kancellárt távollétében mérgezéssel vádolta meg. A visszatérõ Káthayt börtönbe vetették. Mivel
Hagymássy Katával kötött házasságából nem született utódja, Bocskai halálát
érezvén közelegni, elkészítette politikai végrendeletét, amelybe kijelölt utódként Homonnai Drugeth Bálint neve került bele, bár a fejedelem az év elején
csak a kassai fõkapitányi tisztségre látta alkalmasnak: Inttyük szeretettel,
hogy a Nemes Ország mi utánnunk nem mást, hanem a Tekintetes és Nagyságos
Homonnai Bálintot Uramat vegyék, válasszák és esmérjék fejedelmeknek. Ha
ez tanácsunkat megfogadják, sok jót látnak benne, de legnagyobbat, hogy egész
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Magyar Országot evel magokhoz kapcsolván, nem tarthatnak ezután örökös
megmaradásokra semmi ártalmat, mind eddig vagy Magyar Országból vagy a
mint szokott volt lenni csak a két Oláh Országból is; és minden abból következendõ jókat ha ide nem irhatunk is, a Nemes Országot Isten bölcs itélettel
szerette, magoktól feltalálhatják és eleve megláthattyák 21].
Bocskai István halála 1606. december 29-én következett be. Végrendeletében kijelölte végsõ nyughelyét is a mi temetésünknek helyét rendeltük
Erdéllyben GyulaFejérváratt, mint szerelmes Hazánkban; minthogy az odavaló fejedelmek ott szoktak eleitõl fogva temetkezni [22]. A fejedelem holttestét egy 6700 fõre felszaporodott temetési menet kísérte Kassáról Erdélybe. Ugyancsak megérkezett a szultán által Homonnai nevére kiállított
athnamé is: téged úgy is, mint a magyar fõ emberek közt rangra, születésre
nézve legelsõt, de különösen mint fényes és magas portámnak hûséges és
kitartó szolgáját, folyvást növekvõ s kifogyhatatlan császári kegyelmességem jeléül felséges elmém elhatározásához képest méltónak ítéltelek arra,
hogy az említett István király helyét halála napjától kezdve betöltsed, s
Erdély és Magyarországok királya légy [23]. Hasonló tartalmú levelet kaptak az erdélyi rendek is a szultán nevében eljáró nagyvezírtõl: a boldogultnak nõvére utján veje, vezére, meghittje és tanácsosa, ki egyszersmind a
magyar fõurak közt vitézségre, észre és születésre nézve egyaránt az legelsõ,
magas portámnak igaz híve s az nép vezetõinek egyedüli bizodalma, egy
ennek elõtte kiadott athnaméban a boldogult halála utánra királynak lett
kijelölve; s hogy egy már szintén régebben kelt császári levelem erejénél
fogva erre néki az engedélyt is megadtam [24] (az utolsó mondat arra
utalhat, hogy Bocskai már korábban kérte a Portát, hogy hagyja jóvá
Homonnai Drugeth Bálint örökössé való kinevezését, amivel cáfolja azt a
korábban közszájon forgó elképzelést, hogy a végrendelet írók csempészték be a nevet a dokumentumba  a szerzõ).
Éppen ezért nagy meglepetés érte az Erdély határára érõket  a rendek elõször és utoljára éltek szabad fejedelemválasztó jogukkal és fejedelemmé választották az addig kormányzó Rákóczi Zsigmondot, Homonnai egykori apósát.
Miután Bocskai István elhalálozott, az átengedett tiszántúli vármegyék
visszaszerzésére kijelölt királyi biztosok megfelelõ lépéseket tettek Erdély
függetlenségének felszámolására is. A bécsi béke ugyan világosan fogalmazott a kérdésben, illetve az erdélyiek a lìbera electiót szerzõdés szerint biztosított joguknak tartották, azonban a biztosok, személyes Thurzó György
úgy gondolták, s aszerint cselekedtek, hogy Erdély
visszaszállott Ma77
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gyarország koronás királyára, és a kit ö felsége választ s megerõsít, az uralkodjék az országban. Az erdélyi rendek tisztában voltak ezekkel az elképzelésekkel, ugyanakkor ellenükre volt az is, hogy Bocskai István végrendeletében Homonnai Drugeth Bálintot jelölte ki fejedelmükül, a kinek személye
ellen különben alapos kifogásuk nem volt, a sok fáradtságukkal, költségükkel, vérük hullásával keresett és megoltalmazott libera electiót lényegében
épen úgy föláldozzák, mintha csak a magyar király által rájuk erõszakolt
vajdát ösmernék el uroknak [25]. Ennek a kettõsségnek lett az eredménye,
hogy az Erdélyben korábban kormányzóként tevékenykedõ, s ezáltal mindenki által jól ismert Rákóczi Zsigmondot 1607. február 12-én egy szóvalnyelvvel [egyhangúlag] fejedelemmé választották, mondván, hogy az ország függetlenségének oltalmazását még a szabadító Bocskay István emléke
iránt táplált hálánál és kegyeletnél is elébb való kötelességnek tartják.
Természetesen Homonnai Drugeth Bálint, a kijelölt örökös és környezete, köztük a rokon Nyáry Pál 1607. február 19-én kelt levelében azt írja
a felsõ-magyarországi királyi biztosoknak, hogy az országnak csak harmadrésze és valami asszonyemberek választották Rákóczit fejedelemmé.
Homonnai elõször fegyverrel próbált meg érvényt szerezni a végrendeletnek, majd Nyáry Pál javaslatára 1607. március 18-án levelet intézett a
Marosvásárhelyen ülésezõ országgyûléshez és egyrészt követelte, hogy
Rákóczi Zsigmond megválasztását mondják ki semmisnek, illetve bocsássák kezébe csendesen az országot, mert máskülönben engedetlenségük miatt
utolsó romlásra és rút pusztulásra jutnak. Az erdélyi országgyûlés letartóztatta Homonnai követét és március 22-én a magyarországi vármegyéhez
intézett levelükben a fõúr eljárását méltatlannak nevezték, s kifejtették,
hogy az egyezõ értelemmel választott fejedelmüktõl elszakadjanak, magukra nézve gyalázatosnak tartják, és inkább mind egy lábig meghalnak,
mintsem hogy Rákóczy Zsigmondot deponálják. A kialakult probléma azért
jöhetett létre, mivel Homonnai nem jelentette be igényét fejedelemmé való
megválasztására (amit a rendek valószínûleg meg is vizsgáltak volna), s
amúgy is, miféle dolog, hogy valaki egy országot annak híre és akarattya
nélkül valakinek testamentumban hadta volna [26]. A magyarországi rendek is megpróbáltak közvetíteni, ezért a kassai részgyûlésrõl (1607. március 23.) Hoffmann Györgyöt és Alaghy Ferencet küldték követségben
Homonnaihoz, hogy a fejedelemség elfoglalásáról lebeszéljék ne igyekezzék egy kis méltóságnak kívánságával mind magát elveszteni, mind édes
hazáját és annak immár megadatott szép csendességét megháborítani [27].
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Ugyancsak levelet intézett hozzá Thurzó György királyi biztos is, amelyben javasolta, hogy a harag és bosszúállás gondolatával fölhagyván, és
Rákóczy Zsigmondnak vén és beteges állapottyát tudván ne haddal és erõvel, hanem szép egyezséggel, egy kis várakozással, türelemmel, a király
consensusával és engedelmével, az országnak kára, fogyatkozása, vérontás
és nagyobb zûrzavar inditás nélkül igyekezzék megszerezni magának az erdélyi fejedelemséget. A levél némi burkolt fenyegetést is tartalmaz, kilátásba helyezve egy esetleges birtokelkobzást is: attyja jó hirét nevét és
egyéb eleiét elhadni kgdnek és urával, fejedelmével, királyával magát
megnotálni nem volna dicséretes, sõt gyalázatos [28].
Az átalakuló belpolitikai helyzet (a királyi udvar is elfogadni látszott
Rákóczi fejedelemségét) Homonnai meg is szakította kapcsolatait a hajdúkkal és a törökökkel, azonban 1607 áprilisának vége felé országszerte elterjedt
Rákóczi Zsigmond halálhíre. A további teendõkrõl Homonnnai Thurzó
Györgytõl kért tanácsot, s mint kifejtette, Isten látja lelkét, õ ugyan nem
örvend az apja (korábbi apósa) halálának, mindazonáltal elfogadná a botot
és zászlót, nehogy az erdélyiek ismét valami zûrzavart indítsanak. Aktivizálta magát a Homonnai királlyá tételében érdekelt budai pasa is, aki többször
is követeket küldött Ungvárra. A követek elöl a fõúr a Bocskai végrendeletében rá hagyott Kõvárra húzódott, onnan intézett magyarázkodó levelet Ung
vármegye közösségében, amelyben kifejti, hogy látja az Ur Isten és az
körûlettem lévõ emberek is látják, hogy én még eddig, miólta Ungvárról kijöttem és ide járok, törököt szememmel sem láttam, ajándékát sem vettem, s
velek sem nyájaskodtam (Szinérváralja, 1607. április 3.) [29].
Thurzó György Mátyás fõherceghez intézett levelében arra kérte, hogy
valamilyen országos tisztség felajánlásával próbálják meg Homonnait eltántorítani eredeti szándékaitól. Mint késõbb kiderült, ekkor a bécsi udvar
már egészen más jelölt személyében gondolkodott Erdélyben, s ekkor merült fel az országbírói tisztség felajánlása a fõúr részére.
Homonnai Drugeth Bálint, mint a huszti uradalom birtokosa 1608 áprilisában elõbb királyi megerõsítés révén lett Máramaros vármegye fõispánja, ugyanazon év októberében Báthori Gábor erdélyi fejedelem kinevezését
is megkapta [30]. Ugyancsak 1608 áprilisában a hivatalos címzése szerint
királyi tanácsos és felsõ-magyarországi fõkapitány is (Valentinus Drugeth
de Homonna, Caes. Regiaque Majestatis Consiliarios, Comitatuum Regni
Hungariae Superiorum Capitaneus ac Comitatuum Zempleniensis et
Maramarosiensis Comes etc.). 1608 nyarán jelentõs politikai változások79
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ra került sor Magyarországon  a korábban kormányzói hatáskört betöltõ
Mátyás fõherceg fegyveres erõvel kényszerítette Prágában székelõ bátyját
a magyar királyi korona átadására. A seregben ott voltak Homonnai csapatai is. A koronázásra 1608. november 19-én került sor, amelynek másnapján az uralkodó Homonnai Drugeth Györgyöt aranysarkantyús vitézzé ütötte,
1608. december 1-jén Homonnai Drugeth Bálint pedig megkapta országbírói kinevezését: A koronázás után
Homonnai Bálintot Judex
Curiaeságra confirmálták [31]. A következõ évben nádornak jelölték,
de halála, amit méregnek tulajdonítottak, megakadályozta a választásban
való részvételét.
A hirtelen halálesetre 1609. november 9-én került sor Ung vármegye
gyûlését követõen, miután az alispáni tisztségbe beiktatták Tárkányi Ferencet. A fõúr ekkor mindösszesen 32 éves volt. Halálhírét felesége, Palocsai
Krisztina tudatta Ung és Zemplén vármegyékkel [32]. Mind a közvélemény,
mind a vármegye közössége mérgezésre gyanakodott, ezért is maradt fenn a
vármegye idézõlevele Homonnai Drugeth György részére, amelyben a mérgezés gyanújával kapcsolatos kihallgatásra idézik meg [33]. Nyergét kenték
volt meg méreggel, és a feneke rothadott, az miá holt meg. Ez idõben a Bocskai halála után szokásba jöve ez országban a meröggel való etetés, nyergeknek és széköknek méreg porral való meghintése. Vendégségbe menni ez idõben igen félelmes vala. A Dóczi András vendégsége és Dóczi pohara példabeszéddé lött [34].
Homonnai Drugeth Bálint országbírót, Ung és Zemplén vármegyék
fõispánját Ungvár várában temették el 1610. március 14-én, sírfeliratát
[31] Tolnay-Balogh János esperes, ungvári lelkész írta meg:
Postquam te genuit, lauitque Vngvaridis vndis Euphrosine1 verum
nomen adepta parens, Bartphanae puerum post haec fouere virentem Hinc
et Eperiessides te docuere Deae. Ast vbi concessa est annis, prudentia maior,
Ornarunt thalamos Tállya, Palócsa tuos. Tum Ducis officium tibi contulit
Hungara tellus Iudicis hinc Regni munus habere dedit. Mors tumulo corpus,
mentem DEUS addit Olympo Famam rite solum personat, atque salum.
Siccine Drugethiae decus indelebile gentis Dormit Homonnea dictus ab
vrbe Valens! O! patriae pater! Ocurrus auriga ruentis! Cur immatura morte
peremptus abis? Sat vixti, fateor; quia sat bene, miles et acer, Prudens
atque senex, vt iuuenisque pius. Attamen ante diem nobis ereptus abisti,
Hei mihi! multorum fletibus aucte virum! Hic Drugeth ille Valens. Satis est,
quam plura referens Notior ille solo, gratior ille polo.
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Miután világra hozott és megfürösztött tégedet az Ung vizében, tisztes
nevet viselt anyád, Fruzsina, mint serdülõ gyermeket Bártfán oltalmaztak
és ezután Eperjesen tanítottak tégedet a Múzsák. Ámde ott, évek múltán,
megadatván neked a nagyobb okosság (nyilván a jogban való jártasságot
érti a költõ  a ford.) a te nyoszolyáidat Tállya, Palócsa (ti. palócsai Horváth Krisztina volt a második felesége; az elsõ Rákóczi Erzsébet Tállya
várából  a ford.) ékesítették. Azután Magyarország a vezéri tisztet bízta
reád, késõbb az országbírói hatalmat adta bírnod. A halál testedet a
sirgödörre, Isten pedig lelkedet az égre bízta. Híredet illendõképp személyesíti a szárazföld és a tenger. Ilyképp aluszik a Drugeth nemzetségnek
letörülhetetlen dísze, Hatalmasnak (Valens) nevezve Homonna városáról.
Oh, hazánknak édes atyja! Oh, a rohanó szekér kocsisa! Miért is mégysz
megöletve korai haláltól? Beismerem, hogy eleget éltél; és elég jól, mint
erõs katona, okos és érett s mint jámbor ifjú. De mégis idõnapelõtt elragadva távoztál. Jaj nekem! A sok könyhullatásától megöregedettnek! Ez az
a Drugeth Bálint (Valens). Elég róla ennyi. A többit elmondja õ maga, ki
ösmeretesebb mint a föld színe, kedvesebb mint az ég.
Északkelet-Magyarország és Erdély történelme szempontjából korszakosnak tekintõek a Bocskai István uralkodásának utolsó, illetve halálát követõ esztendõk, amelyek történései nagymértékben befolyásolták a térség
politikai, gazdasági és vallási arculatának alakulását. A legújabb kutatások
eredményei számos újdonsággal szolgálnak a témával kapcsolatban, maga
Homonnai Drugeth Bálint politikai életrajza is újabb adalékokkal bõvült.
A 20. századi történetírás egy következetlen, inkább írói, mint katonai és
politikai talentumokkal megáldott fõúrként jellemezte, aki nem tudott mit
kezdeni az ölébe hullott történelmi eséllyel  az erdélyi fejedelmi trón
megszerzésének lehetõségével. Naplója, illetve az erdélyi fejedelemség megszerzésével kapcsolatos levelezése alapján inkább egy megfontolt, óvatos
politikus képe rajzolódik ki, aki felismerte, hogy az adott történelmi pillanat nem alkalmas Bocskai politikai örökségének továbbvitelére. A rendelkezésre álló források is alátámasztják, hogy fõleg a török Porta számára
volt igazán fontos, hogy Homonnait beültesse az erdélyi fejedelmi székbe,
s nem maga a fõúr melengetett efféle aspirációkat. Mint Borbély Zoltán, a
Drugeth-família korabeli történetét kutató történész megjegyzi: Személyén keresztül ugyanis nemcsak Erdély, hanem a Magyar Királyság egy része felett is biztosítani akarták a befolyásukat, amihez Bocskai, általuk kreált
magyar királyi titulusát és annak örökítését használták fel [36].
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