
 

Fazekas István 
Négy levél Bocskai István bécsi és prágai tartózko-

dásához (1572, 1576) 
 
Régóta közismert, hogy Bocskai István (1557–1606) erdélyi fejedelem ifjúko-
ra jelentős részét a császári udvarban töltötte, részletek azonban e tartózkodás-
ról nem voltak ismeretesek. Az alább közlendő néhány levél, ha teljes egészé-
ben nem tárja is fel a későbbi fejedelem bécsi, illetve prágai éveit, minden-
esetre néhány ponton megfoghatóbbá teszi.  

Arra vonatkozólag, hogy mikor került az ifjú Bocskai István az uralkodói 
udvarba, nem került elő újabb forrás. Báthory István (1533–1586) erdélyi vaj-
da Johann Trautson (1509–1589) főudvarmesterhez intézett, Bocskai György 
(mh. 1571) özvegye, Sulyok Krisztina számára támogatást kérő 1571. október 
25-i levelében már arról ír, hogy az elhunyt fiai közül egyik az uralkodó udva-
rában szolgál.1 Ez a későbbi dokumentumok tükrében nem lehet más, mint az 
akkor 14 éves István. Báthory István idézett levele azért is érdekes, mert egy-
értelműen cáfolja azt a mai napig fel-felbukkanó tévedést, hogy a későbbi 
fejedelem a híres kalligráfus, a Magyar Udvari Kancellária titkára, razinai 
(vagy razinakeresztúri) Bocskay György fia lett volna. A család másik, Hor-
vátországba szakadt ágából származó királyi titkár ugyanis ekkor még javában 
tevékenykedett, és földi pályáját 1575-ben fejezte be.2 

Elképzelhető, hogy a fiatal Bocskai István ekkor már hoszabb ideje az ural-
kodói udvartartás tagja, erre utal a fentebb idézett Báthory István-levél „iam 
pridem in aula Maiestatis eius Sacratissimae inservit” kitétele. Udvari szolgá-
lata rövid időre megszakadt, amikor 1572 nyarán Pozsonyban szolgáló bátyja 
halála után hazatért édesanyja vigasztalására, ahonnan sógora, Báthory Kristóf 
ajánlásával tért vissza (1. levél).3 Mivel az Udvari Fizetőhivatal (Hofzahlamt) 
nyilvántartásaiban nem szerepel a neve, feltételezhető, hogy a személyenként 
fel nem vett udvari apródok (Page, Edelknabe) közé tartozhatott ezekben az 
években.4 Ebből az állapotból 1574 októberében került ki, amikor havi tíz 
                                                
1 VERESS Endre: Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezése. I–II. Kolozsvár, 

1944. I. 150. 
2 Állását Joó Balázs 1576. január 8-án kéri meg fiának, az akkor a Hofkriegsrat kancelláriáján 

dolgozó Joó Jánosnak (Österreichisches Staatsarchiv Haus-, Hof- und Staatsarchiv Ungari-
sche Akten Allgemeine Akten [későbbiekben: ÖStA HHStA UA AA] Fasc. 106. Konv.A. fol. 
30–31.). Bocskai 1575. február 15-én még Körmendről írt levelet Batthyány Boldizsárnak 
(Magyar Országos Levéltár P 1314 Batthyány család levéltára Nr. 6887.). Ráadásul 1564-ben 
Bocskai György házasodni készült, Gétyei Sárát kívánta házastársul venni (uo. Nr. 6854–
6856.). 

3 A levélben meg nem nevezett báty minden bizonnyal azonos az 1571-es Báthory István-
levélben említett Draskovich György zágrábi püspök udvarában tartózkodó Bocskai fiúval, 
aki a régebbi genealógiai irodalom és a családfák szerint sem lehet más, mint Bocskay Jero-
mos. VERESS, 1944. I. 150.; NAGY Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékren-
di táblákkal I–XII. Pest, 1857–1868. II. 133. 

4 ÖStA Finanz- und Hofkammerarchiv Hofkammerarchiv (továbbiakban: FHKA HKA) 
Hofzahlamtsbücher Bd. 1570–1574-es köteteiben nincs Bocskaira vonatkozó bejegyzés. 
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gulden ellátmányt kapó udvari ember (Hofdiener) lett. Fizetését már 1574. 
november 1-jén 20 guldenre emelték, ami a kétlovas udvari familiárisok kate-
góriáját jelentette.5 Valószínűleg ebben a minőségben maradt egész bécsi és 
prágai tartózkodása alatt, bár Johann Trautson 1576-os levelében (4. levél) 
asztalnoknak (dapifer) címzi, erre vonatkozólag azonban nem találtam meg-
erősítő adatot.  

Birtokügyei intézése, idős édesanyja látása, nővérei házassága 1575 nyarán 
ismét hazavitte Kismarjára a bátyja halála után legidősebb férfi tagnak számító 
Bocskai Istvánt. Hosszúra nyúlt otthonlétéhez kapcsolódik az alább közölt 
másik három levél (2–4. levél). Bocskai otthoni tartózkodását rövidebbre ter-
vezhette, de az 1576 tavaszán Báthory István lengyel királlyá választása után 
háborúval fenyegető helyzetben egyelőre nem érezte tanácsosnak birtokai és 
családja magára hagyását. 1576. március 13-án mind II. Miksához, mind 
Johann Trautson főudvarmesterhez egy távolmaradását igazoló, és további 
otthonmaradást kérő, tartalmukban erősen megegyező levelet írt (2–3. levél.). 
A két levélre egy hónappal később, április 16-án egyetlen válasz kelt, amely 
Trautson neve alatt került elküldésre, és amely engedélyezte a további otthon-
létet (4. levél).  

Az előbb említett Hofzahlamt könyveiből lehet tudni, Bocskai 1576 au-
gusztusában visszatért Bécsbe, ahol azonban már nem töltött huzamosabb időt. 
Az 1577-es év elszámolásai szerint már csak 1576 október–novemberében állt 
udvari szolgálatban.6 Hazatérése okait illetően ismét csak találgatásokra va-
gyunk utalva. Talán sógora, Báthory Kristóf befolyása érvényesült, vagy egy-
szerűen csak arról van szó, hogy mint a család legidősebb férfi tagja nem en-
gedhette meg magának, hogy birtokaitól továbbra is távol legyen a zűrzavaros 
politikai helyzetben. 

                                                
5 ÖStA HHStA Hofzahlamtsbücher Bd. 1575 fol. 321v–322r, ami szerint 1574. október 6. óta 

van alkalmazásban mint Hofdiener 10 guldennel, 1574. november 1-jétől járandósága 20 
gulden, 1575. július 15-ig jár neki 178 gulden 20 krajcár. Az 1574 decemberében felvett 
Hofstaat szerint is 1574. november 1-je óta szerepel havi 20 Ft járandósággal a két lovas szol-
gák között. HHStA Obersthofmeisteramt Sonderreihe Kt. 182. Nr. 50 Hofstaat Kaiser 
Maximilian II. 1574. december 26. fol 19v. Nem Bocskay volt az 1574-es udvartartás egyetlen 
magyarja. A pohárnokok között szerepelt Várday Mihály, Bánffy Miklós, az asztalnokok kö-
zött pedig Nyáry István, Homonnay György, Kendy Farkas, kápolnai Bornemissza Boldizsár.  

6 ÖStA FHKA HKA Bd. 1576 fol. 294r. A bejegyzés szerint 1574. július 20–1576. augusztus 
17. között engedéllyel volt távol az udvartól („mit Erlaubniss von gewesen”). – Uo. Bd. 1577 
fol. 241v–242r. 1576. október–novemberre még kétszer 20 guldennel tartozna neki, amit 1577. 
január 17-i hatállyal nyugtáznak. 
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1. 
Báthory Kristóf levele II. Miksához 

Nagyvárad, 1572. július 27.  
Orig. hátlapon gyűrűspecsét maradványa, s. k. aláírással 

(ÖStA HHStA Ungarische Akten Miscellanea  
Fasc. 426. Konv. C fol. 75–76.) 

 
Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas, Domine Domine et Princeps mihi 
semper clementissime 

 
Perpetuorum fideliumque servitiorum nostrorum in gratiam Maiestatis 

Vestrae Sacratissimae subiectissimam oblationem. Quod Maiestas Vestra 
Sacratissima ad meam supplicationem egregium juvenem Stephanum Bochkay 
ad matrem suam demittere dignata est, eidem in toto meo aevo omni fidelitatis 
studio reservire conabor. Illud unum nunc a Maiestate Vestra Sacratissima 
humillime petens, ne mihi suo famulo ac etiam juveni vicio dare, imo 
clementer condonare, quot tanta in eius regressu mora intercessit, velit, mater 
enim juvenis moesta ac maioris filii7 Posonii extincti morte omnino derata 
tristia correpta, tantae illius domi tarditatis fuit causa, quae praesentia filii se 
aliquantulum e dolore concepto recreare flagitavit. Eum nunc iterum ad 
servitia Maiestatis Vestrae Sacratissima remisimus, quem clementiae eiusdem 
commendamus, servitiaque nostra perennia eidem Maiestati Vestrae 
Sacratissimae domino et principi nostro clementissimo optimo maximo 
conseruari optamus. Datum Varadinii die 27 Julii Anno Domini 1572. 

 
Eiusdem Sacratissimae Caesareae Regiaeque 

Maiestatis Vestrae 
 

fidelis et obsenquentissimus 
subditus 

 
Christophorus Bathori de Somlyo m. p. 

                                                
7 Bocskai Jeromos 



 22 

2. 
Bocskai István levele II. Miksához 

Kismarja, 1576. március 13.  
Orig. háton papírfelzetes gyűrűspecsét, s. k. elejétől a végéig 

(ÖStA HHStA Ungarische Akten Allgemeine Akten  
Fasc. 109. Konv. A. fol. 33–34.) 

 
 

Sacratissima Caesarea Maiestas et Domine Domine mihi semper 
clementissime 

 
 
Fidelissima Sacratissimae Majestati Vestrae defero humilimae 

obsequiorum meorum servitia. Sacratissima Maiestas Vestra clementer 
meminisse et in memoriam revocare potest, dum ipse in celeberrimae urbe 
Pragensi, medio spectabilis et maginifici domini Joannis a Trautsan et 
reverendissimi domini Joannis Liztii episcopi Jauriensis,8 ob respectum 
reuisionis genitiricis meae charissimae, iam senectutis molae oppressae, et 
provisionis bonorum juriumque meorum possessionarium, domum redeundi 
veniam deprecaturus, dimissus fuissem, atque in aedes meas concessissem. 
Certe nitebar ne diuturnis temporibus apud domum meum delitescerem, sed 
gravis interea genetricis meae senis morbus, bonorum item meorum acurata 
provisio, praesertim autem sororum mearum carnalium desponsatio,9 quarum 
etiam nuptiae sunt in propinquo, et aliarum nonnullarum curarum mearum 
animadversio occurrebat, quae me a subitaneo reditii detinuerunt. Quamvis 
omnia praetermittere, omnesque meas curas negligere, libenter reicere, et illico 
ad aulam Sacratissimae Maiestatis Vestrae redire intendebam, si emoti 
Sacratissimae Maiestatis Vestrae exercitus rumor sparsim interea non 
effundebatur. Itaque eo temporis spatio ab aedibus meis excedere non sum 
ausus. Nihilominus servitio Maiestatis Vestrae Sacratissimae me asservo, 
nomineque suo et titulo glorior, semper ad iussa sua paratissimus existens. Et 
dum et quando unde iniunctum fuerit, velut fideli et humili convenit servitori, 
statim iter agrediar. Quod autem in praesentiarum Maiestatem Vestram 
Sacratissimam prius literis interpellare omisi, Maiestas Vestra Caesarea 
clementissime ignoscere, meque in suorum humilium servitorum numero 
habere dignetur, atque adeo mihi benigne concedere, ut usque ad id temporis, 
quo Maiestas Vestra Caesarea benigne visum fuerit. Nam si Maiestas Vestra 
Caesarea iusserit, statim ascendere sum paratus. Superest, Maiestas Vestra 
Sacratissima rectissime et diutissime valere deprecor. Datum in Kis Maria 13 
Martii Anno Domini 1576. 

 

                                                
8 Liszthy János (mh. 1577) győri püspök, magyar kancellár 
9 Bocskai István öt lánytestvére közül négy jöhet még szóba: Sára (Bagdi Györgyné), Ilona 

(Haller Gáborné), Krisztina (Pálóczi Horváth Györgyné), Judit (Bánffy Kristófné) 
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Eiusdem Sacratissimae Cesareae Regiaeque 
Maiestatis Vestrae 

fidelis et humilimus servitor 
Stephanus Bochkaj de Kis Maria 

 
hátoldalon: „.die littera [?] .... an geheimen rat und obristen hofmaister Johann 
Trautson freyherrn zuzustellen. 12. Aprilis 1576” 

 
 

3. 
Bocskai István levele Hans Trautson báróhoz, 

II. Miksa főudvarmesteréhez 
Kismarja, 1576. március 13.  

Orig. háton gyűrűspecsét nyoma, s. k. az elejétől a végéig 
(ÖStA HHStA Ungarische Akten Specialia  

Fasc. 426. Konv. C. fol. 100–101.) 
 
 

Illustris Spectabilis et Magnifice Domine, Domine mihi semper gratiosissime 
 
Post servitiorum meorum paratissimam semper commendatione. Illustris et 

Magnifica Dominatio Vestra gratiose meminisse et in memoriam suam 
revocare potest, dum ipse in celeberrima urbe Pragensi per intercessionem 
Illustris Magnificae Dominationis Vestrae a Sacratissima Caesarea Maiestate 
ob respectum revisionis genetricis meae charissimae iam senectutis molae 
gravatae et provisionis bonorum juriumque meorum possessionarium, domum 
redeundi copiam deprecaturus dimissus fuissem atque in aedes meas 
concessissem. Certe nitebar ne diuturnis temporibus apud domum meam 
delitescerem, sed gravis genetricis meae morbus, bonorum item meorum 
accurata provisio, praesertim autem sororum mearum carnalium desponsatio, 
aliarumque curarum mearum animadversio occurrebat, quae me a subitaneo 
reditu detinuerunt. Qumvis omnia paetermittere, omnesque meas curas 
negligere, et illico ad aulam Maiestatis Suae Sacratissimae redire intendebam, 
si emoti Sacratissimae Maiestatis Suae exercitus rumor, sparsim interea non 
effundebatur. Itaque temporis spatio ab aedibus meis excedere non sum ausus. 
Nihilominus servitio Maiestatis Suae Sacratissimae asservo, semper ad iussa 
sua paratissimus existens, et dum et quando unde mihi iniunctum fuerit, velut 
fideli et humili convenit servitori iter agrediar. Supliciter tamen orari 
Maiestatem Suam Sacratissimam, ut usque ad nuptias sororum mearum hic 
manere queam, aut usque ad id temporis, quo Maiestati Suae Caesareae 
benigne visum fuerit, nam si Maiestas Sua Caesarea iusserit, statim ascendere 
sum paratus. Caeterum Illustrem Magnificam Dominationem Vestram  suplex 
oro, ut servitorem meum praesentium exhibitorem Illustrem Magnificam 
Dominationem Vestram in negotio aliquali requirentem gratiose exaudire velit, 
dictisque illius fidem adhibeat, velim. Quae omnia Illustri Magnificae 
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Dominationi Vestrae in me merita in curriculo vitae meae, perpetuis meis 
obsequentissimis servitiis deferre studebo. Quod super est, Illustri Magnificae 
Dominationi Vestrae diutissime feliciter valere desidero. Datum in Kis Maria, 
die 13 Martii Anno 1576. 

 
Eiusdem Illustris Magnificae Dominationis Vestrae 

paratissimus et obsequentissimus servitor 
Stephanus Bochkaj de Kis Maria 

 
 

4. 
Johann Trautson főudvarmester Bocskai Istvánhoz 

Bécs, 1576. április 16.  
fogalmazvány 

(ÖStA HHStA UA AA Fasc. 109. Konv. B. fol. 9.) 
 
Egregie amice grate  
 
Ex Dominationis Vestrae literis, tum ad Sacram Caesaream ac Regiam 

Maiestatem, dominum nostrum clementissimum, tud ad me quoque scriptis, 
eiusdem de diuturniore sua ab aula Caesareae Regiaeque Maiestatis absentia 
excusationem atque pro ulteriore venia petitionemI cognovi, et huiuscemodi 
causam apud Caesaream Regiamque Maiestatem Suam diligenter 
promovendam suscepi. Cognitis itaque Dominationis Vestrae impedimentis, 
Sua Maiestas, benigne assensit, ut etiamnum aliquam domi suae moram 
trahere possit, persuasum sibi habendo, quod Dominatio Vestra confectis iis, 
quae etiamnum conficienda sunt, citra moram ad servitia Maiestatis Suae 
redditura sit. Prout Maiestas Sua Dominationi Vestrae benigne iniunctum vult. 
Qui quod reliquum est, commodam valetudinem precor. Datum Viennae die 
16 Parilis Anno Domini 1576. 

 
Egregio Stephano Bochkay de Kys Maria, Sacrae Caesareae et Regiae 
Maiestatis, domini nostri clementissimi dapifero 

 
 
 

                                                
I Betoldás az „excusationem” és a „petitionem“ között. 


