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A forrásközlések elé

A Bocskai-szabadságharc dunántúli eseménysorozata elsı 17. századi Habsburg-ellenes nemzeti
mozgalmunk kevésbé ismert és kutatott területei közé tartozik, részint azért, mert katonai és politikai
szempontból valóban mellékterületnek számított, de részint a források hiányossága miatt is. Éppen
ezért minden olyan adat, amely a tájegység Bocskai-kori történetét gazdagítja, érdeklıdésre tarthat
számot. Az alább következı forrásközlés részint új adatok bevonásával, de már ismert adatok
újraértelmezésével is, fontos szempontokkal gazdagítja Bocskai és a Szerencsen összegyőlt magyar
rendek Dunántúlról vallott elképzeléseit, Bocskai hadászati szándékát és diplomáciai elképzeléseit. 

Bocskai Basta téli támadásának kivédése után, hadainak nagyszabású tavaszi ellentámadásával
párhuzamosan kiterjedt diplomáciai levelezésbe kezdett. Zamoyszki lengyel kancellárhoz, rokonához
Kassáról 1605. január 19-én írt terjedelmes levelében elıadta mozgalmának okait, eddigi sikereit, s
moldvai ügyekben kért tényleges támogatást. Ekkor írt a felsı-magyarországi vármegyéknek és az
erdélyi rendeknek is. 

Forrásközlésünk Bocskai Szerencsen folytatott diplomáciai tevékenységének körébe tartozik. A
fejedelem ugyanis bizonyíthatóan az országgyőlés elıkészületeit, annak belsı és külsı támogatottságát
Szerencsrıl szervezte. 1605 tavaszán, március 20. és április 29. között innen írt a török császárhoz,
lengyel és svéd királyhoz, Mehmet pasa portai fıvezérhez, a tatár kánhoz és helytartójához, Jeremiás
moldvai és Simon havasalföldi vajdához, Murát nándorfehérvári szerdárhoz, Hasszán budai
vezérpasához, Hasszán temesvári pasához; Rákóczi Zsigmondhoz, ecsedi Báthory Istvánhoz, Gyulaffy
Lászlóhoz, akit ekkor erdélyi helytartójának tekintett, Csáky Istvánhoz, a dunántúli, továbbá az erdélyi
urakhoz és nemességhez, a szász székekhez, Vadas Lukács tiszántúli református szuperintendenshez és
Süegh Albert szebeni királybíróhoz. 

A szerencsi országgyőlési meghívót Bocskai 1605. március 29-i kelettel küldte el, április 17-re szólóan,
s errıl a napról keltezve ismert az a levél is, amelyet a dunántúli nemességhez címezve még Thaly
Kálmán tett közzé.253(253) Ennek változata az a levél, amelyet nagy forráskiadványában Hurmuzaki
publikált ugyancsak 19. században, s amely a magyar történetírás számára azóta is felfedezetlen
maradt.254(254) Ez a levél az, amelyet Bocskai 1605. április 2-ról keltezve Sopron vármegye rendjeihez
címezett.255(255) A két 176szöveg gyakorlatilag megegyezik, legnagyobb különbség talán az, hogy Thaly
Kálmán „profozt” ír, míg Hurmuzaki „Processuszth”; amely nyilvánvalóan elírás. A két forrásközlés
közötti összefüggésre történetírásunk eddig még nem mutatott rá, Hurmuzaki sem, aki forrását
Thalynál idıben késıbb tette közzé, és Veress Endre sem, aki Hurmuzaki közlésére a figyelmet felhívta. 

A két forrásközlés a történetírás számára tulajdonképpen nagy nyereség, mert fontos következtetések
levonására alkalmas. Thaly a maga forrásáról a következıképpen ír: „E leveleskönyv elıl-hátul
töredékes darabot képezı, különben jól conservált eredeti kézirat, egész ívrétben, 12 íven, igen sőrően s
kétféle kézzel [kiemelés tılem] írva. Írása másként rendes, sıt szép folyóírás; de számos – gyakran
merész – rövidítésekkel kivált a latin szavakat illetıleg.” Ebbıl egyértelmő, hogy Bocskai
kancelláriájának másolati könyvével van dolgunk, amely az elküldött levelek szövegét tartalmazza. 
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Hurmuzaki nem utal forrására, de a betőhőségre törekvı írásmód, a rövidítések tudatos jelzése, az
aláírásoknál az m.p. kitétele, a címzésnél a pecsét helyének jelzése arra utal, hogy eredeti példányt
használhatott.256(256) Ebbıl következik, hogy a Thaly közölte változat nem a ténylegesen elküldött levél
lehetett, hanem az a minta, amelynek alapján az egyes vármegyéknek és fıuraknak a tulajdonképpeni
levelet elküldhették. Ez magyarázza a kétféle keltezést is, amely Thalynál márc. 29-e, Hurmuzakinál
ápr. 2-a. Ezt támasztja alá, hogy a Thaly-féle közlésnél tulajdonképpeni aláírás nincs, míg
Hurmuzakinál Bocskai István mellett Kátay Mihály és Péchy Simon neve is olvasható. 

A párhuzamos szövegvariánsok kérdése akkor válik igazán izgalmassá, ha figyelembe vesszük azt,
hogy ezzel egy idıben a Sopron vármegyének címzett kiáltványt német nyelvre lefordították és ki is
nyomtatták Szerencsrıl keltezve, április 2-iki dátummal. A nyomtatvány megléte mindeddig ismeretlen
volt a magyar történeti irodalomban; Magyarországon az egyetlen ismert példány a hajdúböszörményi
Hajdúsági Múzeum tulajdona. Világszerte is ritkaság! Tudomásunk szerint a hazai nyomtatványon
kívül csak Wolfenbüttelben és Helsinkiben van belıle egy példány, s Budapesten csak másolat.257(257)

Ráadásul a Hajdúsági Múzeum példánya és a wolfenbütteli címlapja nem azonos, így ennek alapján azt
mondhatjuk, hogy azt legalább két alkalommal 177adták ki. Az eredetileg gót betős kiáltványt latin
betős változatban adjuk közre. A visszafordítástól eltekintünk, noha az sem lenne tanulság nélküli.
Mindenesetre a német szöveg a magyar változattól néhány ponton különbözik. Míg a magyar változat
Thalynál általában a dunántúli rendekhez, Hurmuzakinál Sopron vármegyéhez íródott, addig a német
verzió címzettként egy magyar fıurat, Bocskai rokonát említi: „Levélmásolat, melyet Bocskay István
egy magyar úrnak, atyafiának írt Magyarország jelenlegi állapotáról és háborújáról. Magyar
nyelvérıl újfelnémetre fordítva. Nyomtattatott az 1605. esztendıben.” Megszólítása is ennek
megfelelı: „Mindenekelıtt üdvözletünk és jóakaratunkat Méltóságos báró Úrnak, kiváltképp kedves
Atyafinknak.” Bocskainak tudomásunk szerint a Dunántúlon – felesége révén – egyetlen férfirokona
volt, Hagymássy Kristóf, aki Bocskai mellé is állt.258(258) Mégsem gondoljuk, hogy a német fordítás
miatta említ kifejezetten egy magyar fıurat. Sokkal valószínőbb, hogy a humanista levélírás
gyakorlatával állunk szemben, amely a magyar viszonyokkal kevéssé ismerıs német nyelvterületen
hitelesebben csenghetett. Azt kell tehát mondanunk, hogy Bocskai rokonának emlegetése fikció, s
szerepeltetése a levél hitelességét volt alátámasztani a nyugati közvélemény elıtt. 

Ennyit mondhatunk el röviden a forrásokról. Az igazán nagy kérdés azok tartalmi elemzése és a
történelmi folyamatokban való elhelyezése. Részletes kifejtésre e helyen nincs módunk ugyan – a
forrásközlésnek egyébként ez nem is feladata – de a leglényegesebb vonatkozásokra fel kell hívnunk a
figyelmet. Mindenekelıtt feltőnı, hogy Bocskai Sopron vármegyének írt kiáltványában a szabadságharc
indoklásaként elsısorban az erdélyi eseményekkel, ezen belül is elsısorban a Székely Mózes
fejedelemségének leverését követı Basta-féle megtorlásokkal foglalkozik. Nem tette ezt az erdélyiekhez
és felsı-magyarországiakhoz írt leveleiben.259(259) Ez utóbbiak elsısorban az aktuális helyzettel
foglalkoznak, s csak utalásszerően érintik a mozgalom kibontakozásának okait. Ezzel szemben a
Sopron vármegyének és a dunántúliaknak írt levél az általános vallásügyi sérelmek felsorolásán túl
hosszasan és részetekbe menıen foglalkozik Basta törvénytelenségeivel, vérengzéseivel, a dévai
győlésen véghezvitt tetteivel, a nemesség és a rendi alkotmány nagy sérelmeivel, és hasonló kérdésekkel.
Hely hiányában nincs módunk minden egyes említett eset történeti hátterét feltárnunk, annyit azonban
meg kell jegyeznünk, hogy a felsorolt esetek mind valóban megtörténtek, a szereplık és az események
valóságosak. Egyetlen esetet említek csupán annak igazolására, hogy a leírt ügyek mennyire élénken
foglalkoztatták a kortársakat. Bánffy Dénes esete, aki Bocskai unokaöccse is volt,260(260) ténylegesen
napirendre került a 178pozsonyi országgyőlésen,261(261) s azt Báthory Gábor, Erdély fejedelme,
1610-ben a II. Mátyással folytatott tárgyalásokon mint helyrehozandó sérelmet emlegeti.262(262) A
magyarázat az lehet, hogy a dunántúli közvélemény az eseményeket kevésbé ismerte, mint azok, akik
azt közvetlenül átélték, s elszenvedték. Mindenesetre feltőnı, hogy Bocskai általános érvrendszerében a
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Székely Mózes alatti történések, s az azt követı kegyetlen megtorlás lényegesen kisebb szerepet játszik,
mint amilyen hangsúllyal az szerepel a Sopron vármegyéhez intézett kiáltványban. 

A fenti kiáltványoknak, mind a magyar, mind a német nyelvő változatnak komoly diplomáciai és ezen
keresztül stratégiai feladata volt, ezt vegyük közelebbrıl is vizsgálat alá. 

A szerencsi országgyőlés szervezési munkálatai közt Bocskai hadai diadalmasan törtek elıre a
bányavárosok térségében és Alsó-Magyarországon. Elérkezett az idı a dunántúli szerepvállalásra,
részint azért, mert Bocskai nemzeti alapon, a magyar rendek egésze nevében lépett fel, s nemsokára
Magyarország fejedelmévé is választják. De azért is, mert Basta hadainak utánpótlását a Dunántúl
birtoklásával, s az örökös tartományok Dunántúlról való fenyegetésével is gyengíteni kívánta. A
történeti irodalom a dunántúli hadmőveleteket általában Némethy Gergely nevéhez kapcsolja, pedig az
elsı tényleges kísérlet Horváth Tamás vállalkozásához köthetı, s Bocskai fenti kiáltványai is, a német
verziót is ide értve, az ı nevével fonódnak egybe, s az ı katonai sikerét volt hivatva elısegíteni. Bocskai
István Horváth Tamás személyét, mint jámbor szolgáját, s „kegyelmetek esmért barátját” ajánlja a
dunántúliaknak, akivel szóval is üzent, s akinek „tanulságot adott minden dologról.” 

Horváth Tamás személyére vonatkozóan sajnos nagyon keveset tudunk mondani. A szabadságharc
katonai történetét feldolgozó Nagy László szerint leveleibıl kitőnıen fiatalember. Magam úgy vélem,
hogy talán azonos azzal a Horváth Tamással, akit Nagy Iván petrinyei elınévvel említ. Ez a Horváth
Tamás 1600-ban nıül vette Ladony, másképp Nagy Csemetei Annát, thömördi Thulok György
özvegyét.263(263) Feltehetıen fiatalember volt tehát. Amennyiben Horváth Tamás nemesi elıneve a
magyar/horvát – török határon fekvı Petrinjara264(264) utal, amely csaknem bizonyosnak vehetı, akkor
olyan harcedzett katonával állunk szemben, aki a török végek mindennapos csatazajában nıtt fel.
Bocskai sikerei láttán felajánlotta neki segítségét, s az a dunántúli vállalkozáshoz szolgálatait igénybe is
vette. 

A Sopron vármegyéhez intézett kiáltvány német fordítása láttán azt kell mondanunk, hogy Bocskainak
a tervezett vállalkozással kapcsolatban nagyszabású katonai, 179stratégiai elképzelései is voltak,
amelyek nagyjából a következıképpen összegezhetık: Horváth Tamás mellé jelképes erejő csapatot
adva, a fı hadszíntéren folytatva a Basta elleni támadást, török segítséggel a Dunántúlt elfoglalva, az
örökös tartományokat, Alsó-Ausztriát, Stájerországot, esetleg Karinthiát támadva leköti Mátyás
fıherceg azon erıit, amelyek Basta segítségére siethetnének. Azért lehetett szükség a német fordítás
elkészítésére, hogy osztrák területen megmagyarázhassák a magyarokat ért sérelmeket, Basta és a
Habsburgok felelısségét, s az osztrák (protestáns) rendek elıtt igazolják Bocskai támadásának
jogosságát.265(265) A fordításra valószínően az a Bocatius János vállalkozhatott, aki ekkor Bocskai
feltétlen híveként annak környezetében volt, mint Kassa város fıbírája és egyik követe. Aki anyanyelvi
szinten beszélte a németet (és a latint), mivel gyermekkorában „hochdeutsch” nyelvterületen nıtt
fel.266(266) A nyomda helyérıl legfeljebb csak találgathatunk. A magyar neveknél elıforduló írásmódok
(pl. Péchy helyett Bechy), s hogy a keresztneveket nem fordítja, ellenben az aláíróknál (Bocskai,
Káthay, Péchy) igen, azt sugallhatja, hogy a nyomdász német anyanyelvő volt. A Sopron vármegyéhez
intézett kiáltványban ugyanis ez utóbbiak keresztneve Bocskai kivételével latinos alakban található. 

A fı cél tehát Basta utánpótlásának lekötése. Bocskai ennek érdekében nagyarányú elıkészületeket tett.
Hasszán budai pasának március 30-án írt levelében név szerint említi Horváth Tamást („kikrıl
mindenekrıl bizonyost tud mondani nagyságodnak az én vitéz szolgám Horváth Tamás”), s a
vállalkozás érdekében ekkor már írt „Bektes passának ı nagyságánnak, s mind az székesfejérvári és
kanizsai passának”.267(267) Elképzelését legvilágosabban a tatár kánnak április 8-án írt levelében fejti
ki.268(268) 
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E szerint „az felséged hada mellé bocsássam én is egy fı úr szerdáromot, [ti. Horváth Tamást] három-
avagy négyezer emberrel, kik Pestnél az Dunán általköltözvén, mennének egyenesen az Dunán túl, az
német királynak ıstıl maradott országára, oly ép, kazdag földre, kinél jobbat s kazdagabbat majd az
egész keresztyénségben sem talál.”

A nagyvezírre hivatkozva közli, hogy az erıs fenyíték alatt megparancsolta, „hogy az míg az
Magyarország határán általmennek, sohul ott semmi kárt ne tegyenek, és ne pusztítsanak: mert azok
minthogy az német torkában ott csak közel vadnak, módjok eddég semmi nem volt az mellénk való
támadásban...” Bocskai a fegyveres akció jelentıségét abban látja, hogy „Bástának is az miatt onnat
felıl segétsége nem jöhet”, s így „penig az magunk hadaival, akármely helyen találhatjuk ezt az
ellenséget, de ha 180szintén még ennél több volna is, de Isten segétségébıl megverjük.” A temesvári
Hasszán pasának írt levelében is ebben látja a vállalkozás fontosságát: „onnét feljől Bástának az német
segítséget nem küldhet a miatt...”269(269)

Horváth Tamás vállalkozása végül a következıképpen alakult. Mintegy 160 fınyi csapattal április
elején Pest alatt kelt át a Dunántúlra, tisztjei Szalánczy Pál és Hajdu Gergely.270(270) Bocskai
nyilvánvalóan arra számított, hogy a Dunántúlon is elsısorban az ottani lakosság fog majd fegyvert a
császáriak ellen, ezért az ottani nemesi társadalom mozgósítása érdekében Horváth Tamással többek
között Batthyány Ferencnek, Nádasdy Tamásnak, s Nádasdy Lászlónak, Széchy Tamásnak, Bánffy
Györgynek és Kristófnak, valamint az egyes vármegyék nemességének szóló leveleket küldött, amelyek
nyilván azonosak voltak a dunántúli nemességhez, illetve Sopron megyéhez írt levelekkel.271(271) 

Milyen eshetıség volt arra, hogy Dunántúlon a rendek Bocskai ügye mellé álljanak? Nos, az általános
közhangulat erısen hasonlíthatott ahhoz, amely Felsı-Magyarországon uralkodott. Sopron vármegye
közgyőlési jegyzıkönyvei tele vannak a vallon zsoldosok okozta károk emlegetésével, s a hajdúk elleni
végzések is megegyeztek az ekkortájt hozott országgyőlési törvénycikkek által elvártakkal.272(272) A
Némethy Gergely fellépésekor tapasztalt magatartás pedig azt mutatta, hogy a dunántúli nemesség
megfelelı katonai sikerek láttán hajlamos volt Bocskai ügye mellé állni. A Dunántúl kettıs szorítása
azonban Bocskai elıtt is világos volt, amelyre hivatkozik is a török elıtt. Politikai bölcsességére, a
magyar nemzet egészében való gondolkodásra vall, hogy a török-tatár csapatoknak nyomatékosan
hangsúlyozza; Dunántúlon a fosztogatástól tartózkodjanak, s mindezért majd az örökös
tartományokban kárpótolhatják magukat. 

Bocskai, Kátay és Péchy érvelése, amelyben a magyar nemzet közös érdekeire hivatkoztak, s
nyilvánvalóan utaltak a Szent Korona-tanra is, az adott helyzetben bizonyára nem volt
hatástalan.273(273) Ezt tették a magyar rendek nemsokára a szerencsi győlésen a hajdúknak adott,
sajnálatos módon történetírásunkban eddig figyelembe nem vett ígérvényükben,274(274) s ezt tette
Bocskai politikai végrendeletében is.275(275)

Még a sok szempontból kényes helyzetben lévı özvegy Nádasdy Ferencné Báthory Erzsébet esetében is
feltehetı, hogy a Sopron vármegyében nagy befolyással rendelkezı, de rokoni kapcsolatai révén
Bocskai táborában is érdekelt, késıbb tragikus véget ért asszony valamilyen módon együttmőködhetett
Némethy Gergely hadával. A soproni 181császáriak ugyanis 1605 júniusában fegyverrel fordultak
birtokai ellen, keresztúri házát felégették, majorságát feldúlták.276(276) Batthyány Ferenchez írt
leveleibıl tudjuk, hogy Basta is írt neki levelet, amelynek tartalma valószínően e körül foroghatott.

Horváth Tamás vállalkozásának eseménytörténetét Nagy László nyomán a következıképpen lehet
rekonstruálni: Horváth segélykérés végett Fehérvárra indult, útközben azonban csellel kézre kerítette
Vázsony várát. A pápai császári ırségéhez tartozónak adta ki magát, akadály nélkül bement az
erısségbe, a kapitányt elfogta és magával vitte Fehérvárra. Az eredmény azonban nem bizonyult
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tartósnak. Amíg Horváth Tamás a törökkel tárgyalt, a pápai ırség katonái (140 gyalogos) titokban
Vázsony alá érkeztek, s a várban lévı emberük észrevétlenül leszedte a kapuról a láncokat, s a vár
tornyának ajtaját bezárta, nehogy az ırség oda tudjon menekülni. Ekkor jelt adott a rejtızıknek, akik
késlekedés nélkül egy rohammal elfoglalták a várat. A meglepett ırséget elfogták és Pápára szállították.
Horváth Tamás, aki nem tudott a történtekrıl, Vázsony alá érve nyugodtan a kapuhoz lovagolt és
bebocsátást kért. A bent levık azonnal tüzet nyitottak rá, s a meglepett Horváth alig tudott elmenekülni.
Néhány emberével Bocskaihoz ment, hogy jelentse neki a dunántúli vállalkozás balsikerét. Ez év
júliusában a fejedelem kinevezte ıt a Rába külsı felén levı területek, Körmend, Kıszeg és Keszı
fıparancsnokának.277(277) Talán a sikertelenség, talán az idı rövidsége, esetleg az az eshetıség, hogy
Horváth Tamás az érintettekhez el sem tudta juttatni a kiáltványt, magyarázhatja a források
hiányossága mellett azt a tényt, hogy az érintett vármegyék esetében nem tudunk annak tárgyalásáról, s
utalás sincs a kiáltvány ismeretére.278(278)

Annak ellenére, hogy Horváth Tamás vállalkozása sikertelenül végzıdött, azok az okok, amelyek
Bocskaiban megérlelték a dunántúli vállalkozás szükségességét, továbbra is fennálltak, ténylegesen
létezı veszély volt ugyanis az, hogy a Horvátországban, Ausztriában és Stájerországban levı, az
állandó várırségen kívül közel 10 000 fınyi császári sereg oldalba támadja a szabadságharc északi
fıerıit.

Bocskai ennek elhárítását kísérelte meg Horváth Tamás vállalkozásával, s erre szánta rá magát
hamarosan Némethy Gergely küldetésével, aki végeredményben a feladatot sikeresen végrehajtotta, még
ha a Dunántúl tartós birtokbavétele nem is sikerült neki. Ugyanis míg Basta vallon gyalogságával és
lovasságával Pozsonyban elsáncolta magát, Bocskai gyıztes hajdúi Némethy Gergely vezérlete alatt
átkeltek a Dunán és Sopronon át 1605. május 22-én már Vas vármegye területére léptek. A csepregi
várból intézett felhívásra Vas megye nemessége közül csakhamar csatlakoztak Bocskai zászlóihoz
Nádasdy Tamás, Sárvár ura, Hagymássy Kristóf, Salamonfai Rátky Menyhért 182és Horváth Bálint.
Hamarosan sor került az örökös tartományok dúlására. Ennek részletezése azonban már nem tartozik e
dolgozat témakörébe.

Visszatérve forrásközléseink tanulságára, bizonyítottnak vehetı, hogy Bocskai 1605 kora tavaszától
foglalkozott a dunántúli hadjárattal, amelynek elsıdleges célja a császári erık ottani lekötése, az örökös
tartományok dúlása, Basta utánpótlásának lehetetlenné tétele, s a szabadságharc fı hadszínterén a siker
feltételeinek a megteremtése. Azt kell mondanunk, ez utóbbi maradéktalanul sikerült is. Végezetül a
kiáltvány német fordítása és kétszeri kiadása felhívja a figyelmet arra, hogy a külföldi nem magyar
nyelvő, de magyar vonatkozású nyomtatványok alapos vizsgálata számos meglepetést rejtegethet,
nemcsak diplomáciai vonatkozásban, hanem a szabadságharc belsı történéseinek összefüggésében
is.279(279) 
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A források

Az Dunán túl való nemességnek és uraknak írtt levél. [Bocskai Sopron vármegye rendjeihez írt levele]
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Magnifici, generosi ac nobiles, fideles, nobis honorandi ! Salutem et benevolentiae nostrae
commendationem.

Stephanus Bochkay de kys Maria Divina Princeps 
Dominus etc. Siculorum Comes

Spectabilis, Mag[nifici], Generos[i] Egregii ac Nobiles Domini, amici nobis honora[ndissimi],
Salutem et  benevolentiae n[ost]rae commen[damus]



50

183Tudván kiknek és minémı dolgokról kell írnunk, és azt is, hogy egy nemzetek lévén, ebben az
közönséges magunk életének oltalmáért, hütünknek és szabadságunknak háborgató ellensége ellen
való támadásunkban kegyelmetek is velünk egy hajóban evez: nem véljük szükségesnek, hogy sok
szókkal és okokkal az tü kegyelmeteknek eleiben adnók, elhüvén azt, hogy vala mit mi
mondhatnánk és írhatnánk ez dolog felıl. kegyelmetek is azt mind eleve látja és jól tudja. Az
nyomorúságokat penig, és elviselhetetlen igáját az németségnek, velünk egyetemben sok üdıktıl
fogván keservesen, nagy sok kárral és romlással viseli és kóstolja kegyelmetek, paizsúl és strázsáúl
állván elıttök, ennyi esztendıktıl fogván való súlyos hadakozásaiban: nem nézvén hazánknak, szép
városinknak és várainknak romlását, jószágunknak pusztulását, és szegény nemzetünknek számtalan
vérontás miatt ennyire való elfogyását. nemhogy avval valami kedvet nállok találhattunk volna: de
ha az szent Isten ilyen kegyelmesen nem könyörőlt volna, nem sok ideje, hogy eszünkben vıttük,
hogy az törökkel való hadakozásunk színe alatt, mind magok hada s mind akkorban ellenkező had
miatt, várván, hogy dolgunk erıtlenségre jusson, és az erısségek oltalmazásának színe alatt hogy
kezekben keljenek, teljességgel el akartak bennünket fogyatni, és talpok alá nyomni. Meggondolván
azért régtıl fogván való üdıket és az hadakozásnak igaz okait: valaki igaz keresztyén hitiért, hazája
és nemzete szabadságáért kötötte fel kardját, mindenkor nemcsak igaz oknak, hanem kételen
szükségesnek tartatott, az ki afféle ellenségére támadott és hadakozott. Hogy penig az német
nemzetség minekünk 184olyan ellenségünk lött légyen, mind ez világ jól látta és jól tudja, sıt
csudálták azt is az szomszéd országokban, hogy ennyi ideig is elviselhettük rajtunk regnáló kénteli
és negédes igájokot. Hitünket hogy, háborgatták, siralmas szemmel és megsebhetett lelkiésmérettel
mimagunk láttuk, szenvedtük: mint vötték el a hol módjok volt templominkot, mint kergették, ölték
jámbor tanítóinkot, sıt abból felıllünk minémı végezések volt az római pápának, utánna halgató
fejedelmekkel egyetemben, hiszszük, hogy régen értette kegyelmetek. Szabadságunkot pedig, mind
az tettetés és bérlett törvénnek színe alatt, és az szent széknek sok citatiói miatt, s mind penig
hatalmassággal magok erejével mennyire rontották légyen meg, minden jól érzette, a kitıl volt mit
elvenniek, vagy pénz, marha, jószág volt az; és mindezek mellett akármely csendesen szenvedte,
légyen is azt valaki: de soha azért tökélletes hitele nállok nem volt; ha valaki megölette magát az ı
felsége hősége mellett: holta után hőségét elhitték, de árváihoz ugyanazon kegyetlenséggel
voltanak, mint az többihez. Az mi legnagyobb penig, minthogy immár az mi meglıtt eddeg,
lehetetlenné az nem lehet, vagy akarunk egymással egyet érteni, vagy nem: de azért, eddég az kit
cselekedtünk, lehetetlen dolog, hogy soha az némettől magyarnak, akár kicsinek, akár nagynak
hitele lehessen; hanem, ha mi történnék is, (kitıl Isten óltalmazzon) mindnyájunknak egyenlı
lészen jutalmunk. Elég példák errıl – a ki máson inkább akar tanúlni, hogy sem mint ımagán – az
erdélyi atyafiak romlása; mikor vagy egy, vagy más szín alatt, nyavalyásokot körmök közzé
kaphatták: mely kémélletlen, iszonyú kénokkal, halálokkal 185ölték, titkon is rekkentették ıket. Az
kit penig külömben kezek köziben nem vehettenek, az ı mesterségekkel: esküéssel és hütökkel
csalták meg ıket; egynehány várakot, várasokot megadtak hitre, és kijıvén belıne: mindjárást
levágták seregestıl, maga az kapitánjok kebelében volt az Básta hütlevele. Azonképen egynehány
vitéz hadnagyokot, kapitánokot, vagy volt vétkek reá, vagy nem? de hogy azt látta, hogy
valamennyire való ember, mindjárást elköltette; többi között Kis Farkasnak három hütlevele volt az
kebelében, mikor felakasztatta, azon képen Boronkay Jánost, jámbor, fı, kazdag, bıcsülletes
nemesembert; Chiszár Gergelt, hazájának sok dolgokban nem haszontalan szolgáját, és Kálmándy
Mihált, látott; hallott vitéz hadnagyot, az fejedelmek udvarában erıs hütlevelére becsalván, az
városban ıket éjjel elrekkentette; ha valaki törvényre kezdett appelálni afféle foglyok közzől, ı
mindjárt profozt kiáltott. Minthogy penig Székely Mojzses elıtt idı elıtt futott volt ki Básta az
országból, és az ország mellett semmit nem akart próbálni: annakutánna Déván való győlésben
hogy notoriussággal akarta az egész országot proscribálni, és amazok törvént kiáltottak; hogy
készek az szerint menteni magokot: ı azalatt sok nyársokot készíttetett, ölökkel hordatta az
istrángokat elı; fogdostatta ıket, hogy igazságokban csak szájokat sem merték tátani. In summa;
annyi számtalan megöletett fı vitéz emberek, atyánkfiai közzıl a mennyit megemésztett: nevezzen

Tudwán kiknek es minemü dolgokrul kelt irnunk, es aztis hogy egy nemzetek léven ebben az
keözeönséges magunk életének otalmaérth, hitünknek és szabatsagunknak háborgato ellensege ellen
valo tamadasunkban, kegmetek is welünk egy hajoban 
szowal es okokal azth ty kegmeteknek eleiben adgyuk, el hywén azth hogy valaminth my írhatnank
és mondhatnánk az dologh feleöl, kegmetekis azth mind elewe lattia és yol tudgya. Az
nyomorasagokat pedigh, és elviselhe
sok ideötöl foghwán keservessen nagy sok kárral es romlassal wisely és kostóllja kegmetek. Paysul
és strasaul  alwán eleöttük, annj eztendeöktül foghwán valo sulyos hadakozásban, nem nézvén
hazánknak
nemzetünknek számtalan vér ontáss miath ennire való elfogyasáth; nem hogy awal valamy kedweth
nálok találhattunk volna, de ha az szent Isten raytunk illien kegielmessen nem keön
nem sok ideie hogy eszünkbe vettük, hogy az Teöreökkel valo hadakozásunk zinie alath, mind
magok hada, s mind akkorban ellenkezeö had miath, wárván hogy dolgunk ereötlenséggre yusson,
és az ereösségek, ótalmazásnak szinie alath, hogy kezekbe
bennünk fogyatnj és talpok alá nyomnj. Megh gondolván azérth régtül foghwán valo Ideöketh, és az
hadakozásnak igaz okaith, valaky igaz keresztyen hytyerth, hazáya és Nemzete szabatságáérth
keöteötte feöl kardgyáth, min
ky afféle ellenségére tamadoth és hadakozoth. Hogy pedig az Nemeth nemzetségh nekünk, ollyan
ellenségünk leöth legyen, mind ez wilagh yol lattya es tudgia, seöth chyudáltak aztis az szomsz
országokban, hogy ennj ideighis el wiselhettük raytunk regnaló kewelj es negédes igáyokath.
Hytünketh hogy háborgatták syralmas zemmel és megh sebheteth leölky esmérettel my magunk
lattuk, zenwettük, minth vették el az holl modgyok volth Templominkath, 
jámbor tanitoynkath, seöth abbol feleölünk minem
halgato feyedelmekkel egyemben; hiszük hogy régen értette kegmetek. Szabatságinkath pedigh
mind az tettetes és bélleth (sic) teörvénnek szinie
mind pedigh hatalmasúl magok ereyével mennyre rontották legyen megh, minden yol érzette, az
kytwl volt mit el vennyek, vagy penz, marha, vagy Joszagh volt az, es mind ezek mellet, akar melly
chendeössen sz
megh ölette magat az w Felsege hiwsege mellett, holta utan hiwsegett el hitték, de arvaihoz ugyan
azon kegyetlenseggel voltanak mint az tobbihez. Az my legh nagyob pedigh
my megh lett eddigh, lehetetlenne az nem lehet, vagy akarunk egymassal eggyet erzeny vagy nem,
de azert eddigh az kit chelekettwnk, lehetetlen dolog hogy soha az Nemettwl Magyarnak akar
kichinnek akar nagynak hitele lehessen, hanem ha m
minnyaiunknak egyenl
hogy sem mint eö magán, az Erdely Atyafiak romlasa, mikor vagy egy vagy más szin alatt
nyawalyasokat keörmeök keözze kaphatt
titkonn is el rekkenteötték eöketh. Az kyth pedigh küleömben kezek keöziben nem wehettenek, az
eö mestersegekkel, esküwessel es hitekkel chialták megh eöketh, egynéhany várakath s varasokath
megh attak
kebelében volth az Básta hyth levele. Azonképpen egynéhany vitéz kapytaniokath s hadnagyokath,
vagy volth wétkek reá, avagy nem, de hogy azth látta hogy valamire valo ember,
keölteötte, teöbby keözeöth Kys Farkassnak harom hyth levele volth az kebelében, mikor feöl
akasztatta, azonképpen Boronkay Jánosth, yámbor gazdagh Feö beöchyületés nemes embérth,
Chyszár Gergelth hazáyának sok dolgokban nem haszontalan szo
látoth halloth vitéz hadnagyoth, az Feyedelmek udvarában, ereöss hyth lewelére bé chyalván, az
városban éyel eöketh el rekeszteötte, ha walaky törvényre kezdeöth apellálni afféle foghliok keözül,
eö mindgyárth Processuszth kyál
volth ky Básta az országbol, és az országh melleth semmith nem akarth probálni, annak utánna
Déván valo Gy
Teörvénth 
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Copy Eines Sendtschreibens, welches Stephan Botschkay etc.
An einen Hungarischen Herrn, seinen Blutsverwandten/

Von yetzigem zustand vnd Kriegswesen in Hungarn gethan.

Auß seiner Sprach in die Hochteutsche vbergesetzt

Gedruckt im Jahr

1605280(280)

Wolgeborner Freyherr, besonders lieber Vetter vnsern gruß vnd geneigten willen zuvor: 

Demnach vns vnverdorgen281(281), an welche vnd was sachen halb vns zuschreiben obligt, so wol auch,
daß wir als die einer Natio[n] seind zu fristung vnsers Lebens wider die Perturbatorn vnserer
Christlichen Religion vnd Freyheiten in angefangenem gemeinem Auffstand justae defensionis eine sach
führen, für vnnotwendig erachten, solches mit vielen worten vnd rationibus zu erzehlen, sintemal vns
bewust alles, d[a]ß so wir sagen vnd schreiben mögen, demselben vorhin überflüssig bekannt, wie sie
dann das grosse Elend vnnd der Teuschen Nation vnverträgliches Joch von vielen Jahren her mit
betrübtem hertzen vnnd jhrem mercklichen schaden vns zugleich tragen heissen vnd außstehen müssen,
vngeacht benebens deß Vatterlandes schöner Stät vnd schlösser schädlichen zustand vnnd verderben,
190Verwüstung der Güter vnd dieser betrübten Nation durch erbärmlich vnnd vnzählich Blutvergiessen
zugefügten Abgang Hungarn sich biß daher der Teuschten Nation zur Schild vnnd Wehr fürstellen
lassen, mit dem allen aber nicht allein kein gunst, noch gnade bey jhnen erlanget, sonder da der
Allmächtige gegen vns sein Gnad nicht erzeigt, hatten sich vnter dem schein der Defension dieses
Reiches in schwebendem Kriegswesen vnsere widerwertige, vns in die äusserste Debilitation vnd
abnemen zutreiben, vnderstanden, die fortalitiae einzunemen, vns hernach garn außzurotten oder vnter
die Füß zutretten, beschlossen. 

Derwegen von vns für eine vnumbgängliche noturfft erachtet worden, jeweder vmb erhaltung seines
Christlichen glaubens, Beschützung deß Vatterlandes vnnd dieser Nation Freyheiten sein Wehr angürte
vnnd wider die Feind streite. Daß nun die Teutsche Nation solcher Feind sey, die das Hauß Österreich
bißher, vns zu belistigen vnd verderben, Järlich gesändet, wil ich mit der ganzen Welt bezeugen,
darüber sich die benachbarten, frembde Natione[n] verwundert, d[a]ß wir jr stoltz vnd hochmütiges
joch so lang ertragen vnd erdulden mögen. 

Dann sie vns nit allein in Religionssachen persequirt, die Kirchen occupirt, die Lehrer deß Worts Gottes
vertrieben oder gar vmbs Leben gebracht, wie wir mit grossem Hertzleyd sehen müssen, Sondern auch
der Römische Bapst vnnd seine Teutsche Adhaerenten der Fürsten vnserthalb verderbliche Discurs
abgedroschen, wie vnsere Alte Freyheiten vnter dem schein deß Rechten vnter zurdrucken, vnd wir
vnter das Joch deß Geistlichen Stuels wider gesteckt würden. Wie mancher, sonderlich der an Gelt vnnd
Gütern etwas vermöcht, bißhero mit höchsten schaden, genugsam erfahren vnnd noch empfinden thut.

Ob aber wol sich mancher ingedult williglich darein ergeben, so hat er doch kein Huld, noch Credit bey
jnen erlangen mögen. Da einer auch wegen Ihrer May[estät] das leben geendet, ist man doch gegen
seinen hinderlassenen Waysen in voriger vnd[d]ultigkeit282(282) verharrt Vnnd da wir vns gleich auff
new vereinigten, ists doch ein vnmüglich ding, was sich bißhero verloffen in vergessenheit zu bringen:
Sie halten vnschuldige, wie schuldige. Dessen vns genugsame Exempel geben vnsere Sibenbürgische
Brüder, wie Tyrannisch sie mit denselben vmb gange[n], wie schrecklich sie die gemartert, mit harter
pein letzliche[n] öffentlich vnd heimlich hinrichten lassen: Die sie aber mit Gewalt vnter die hende nicht
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bringen mögen, haben sie gegen solche jre meisterliche listen, falschen Eyd vnd zusagen gebraucht vnd
betrogen, wie solches dann etliche[n] fürnemen Hauptleuten, so ihnen auff trawen vnd glauben Städt
vnd Schlösser auffgeben, widerfahren, wiewol dieselb deß Basta Glaubenbrieff im Busen getragen,
sampt den jrigen niderhawen lassen, mit andern fürnemen Hauptleuten, da ers gemerckt, daß sie
zugebrauchen seyn, [glei]chenmäsig283(283) gehandelt dieselbe[n]
/ von den andern, sie habens verschuld oder nit abgesondert vnd vertuschen lassen. Inmassen solches
dem Kys Farkas, welcher da er gehenckt worden, drey Glaubenbrieff vom Basta bey sich gehabt,
widerfahren, so wol dem Boronkay Ianos, so ein 191fürnemer vermögener vom Adel Csisar Gergel
gegen dem Vatterland nutzlichen Diener vnd Kalmandi Michäl wolgeübten, versuchte, ehrlichen
Hauptman durch sein Practicen auff Trawen vnd Glauben in die Stadt gelockt vnd sie nächtlicher weil
heimlich hinrichten lassen, vnnd habe dern gefangener einer in seiner gerechten Sachen appellirn
wollen, habe der Basta alßbald dem Profosen geruffen, Wie er daß, als er die vnzeittigen flucht vor dem
Zaekel Moises auß Siebenbürgen genommen vnd bey erhaltung desselben nicht probiren wöllen, in dem
zu Deva gehaltenem Landtag die Ständ in notam proscribirn wollen, als sie nun drüber das Recht
begert, dabey sie sich zu rechtfertigen vnd zuverantworten vrbietig gewest, habe er alsbald ein anzal
Spiesse zurichten, arm voll strick jhnen zuwerffen, vnd sie in die Gefängnus nemen lassen, daß also die
ehrliche Leut in jhren billichen sachen verderben vnd dabey stillschweigen müssen. In summa vnter so
viel ehrlichen, fürnemen Rittersleuten / wer wil mir einen nennen, den er Jure mediante hette hinrichten
lassen, mein Sachen wil ich schweigen, allein meines Vettern Banffii Dienes zugedencken, welcher
massen der Basta jhne erstlich mündlich essecurirt, daß er sich auffs beste defendirn wölt, hernach auff
vngründliches angeben, auß sein, deß Basta befelch, die sachen mit Recht, so gedachter mein Vetter
sich auff sein gerechte sach verlassend, selbst begert, zwey mal ersehen vnd wie wol jne das Recht
allemal ledig gesprochen, so hat jhne doch der Belgiojosa auff seinem Schloß gewaltiglich vberfallen
vnnd mit sich gefenglich nach Caschaw geführet, dahin ich mich seinetwegen verfügt vnd bemühet,
auch gedachten feldt Obristen gebeten, daß er jhne extra Juris processum nicht beschwere, darauff er
jme alßbald getrohet, daß er jhme vnverschonet deß H[eiligen] Newenjahrstag enthaupten lassen wölle,
wo fern ich für jhne nicht schätzen vnd für jhne erlegen woll, daß ich mich also auß bezwungener noth
vmb 14000: Thaler für jhne schätzen vnd es erlegen müssen, hab ich jn anders bey leben erhalte[n] /
vnnd widerumb auff fryen Fuß bringen wollen, mit dem er sich noch nicht genügenlassen, sondern
darüber alle seine Güter eingezogen, vnnd obwol ich in dieser Sach den Rechtlichen Proceß vnd
erkantnuß, so zu Wardein gehandelt, Ihrer May[e]st[ät] zugeschickt, so haben doch solchen die Räth
nicht allein nicht abhören wollen, sondern jne Herr Vnverzagt mit vermelden weggeworffen, man beger
die acta nicht, allein das Gelt, die Herrn sich ebens falls bey dem verdigen Preßburgischen Landt auff
der Spanschafft Bisorinstantien der sach halber starck bemühet, aber wenig oder gar nichts gericht. Wie
nun gedachter mein Vetter deß Arrests erlassen worden, aber das, daß er seine Güter hinderlassen vnd
sich deposito verobligieren müssen, hab ich für jhne (welches vnerhört) genugsame bürgschafft thun
müssen, da er doch mit seinen Gütern, so er vber obgedachte Summa Gelts dahinden gelassen, auß dem
Galator thurn zuvier maln hette erlöst werden können, welches alles, wie ich da für halte vnnd glaub,
nicht auß jhrer Meyest[ät] Vorwissen noch bewilligung geshicht, vil weniger derselben fürgebracht
worden, das beneben v[nd] interim vber vnser arme Nation außgegossen wirdt, wird also gethan vnd
exsequirt verbleiben, sintemal sie vns für Ketzer erkennen, vnd dieser jhrer Regel Heredicis non est
servanda fides284(284) 192nachleben wollen, von vns aber, so rechte Christen seynd vnd Gott recht
dienen, in allen punckten vnsern Eyd gegen jhnen zuhalten begern, diß wil ich dabey beruhen lassen,
dieweil dem Herrn zu vor bewust, was sie mit jhrem Eyd bey frembden Nationen ins Werk gericht,
welches ich, als der bey jhnen educirt vnd ausserzogen, wol erfahren, wie vngebührlich der Basta auch
disen Winter vber vnder dem schein deß friedens mit mir gehandelt, wird dem Herrn zweyfels ohne
bewust sein, wie viel ist denn besser vnnd nutzlicher vnser fürhabendes werck mit einhelligen Hertzen
vnnd willen fortzusetzen, vnd an vnsern Feinden alles, so immer müglich, zuversuchen, mit der
tröstlichen Hoffnung der Allmech[t]ig werde vns bey vnser gerechten Sach, wie bißhero Genad vnnd
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Hilff verleihen, darzu allein nur die einigkeit, ohne dieselben kein weltliches Regiment standhafft noch
mächtig zwischen vns mangeln will, welches vns der Allmächtig in Moldaw, Sibenbürgen vnd
Oberhungern auß Göttlichen Gnaden erzeigt vnnd bey vnser gerechten Sachen die einigkeit vnnd über
verhofften erlangten Proceß verliehen vnd noch ferner verleihen wird.

Wegen der Ottomannischen Nation habe der Herr keine frembde gedancken zu sich zufassen, welche
vns jetzunder vndt jhrer Gnadenflügel vnd defension auffgenommen, darüber jrer mächtigkeit, meines
Gnädigen Herrn gefertigte starcke Bündnussen vnd vertröstung in händen habe, darinnen er sich
verobligirt, sein entblöstes, vnüberwindliches Schwerd ehe nicht wider zubedecken, auch seinen Schatz
nicht zuschliessen, biß er diese betrangte Hungarische Nation zu einem ruhigen stand vnd ewigen
frieden gebracht habe: Darzu werden jhre mächtigkeit diß Jahr ein ansehnliches vnüberwindliches
Kriegsheer, so vor nie geschechen vnd wider jhr gewonheit zeitlichen herauß schicken, alsdann sollen
diejenigen, so in vnser Devotion erfunden werden, so wol in jhren Gütern als Personengeschütz vnd
gehandhabt werden: Welche aber widerwertig erscheinen, darüber wir für Gott seine H[eiligen] Engeln
vnd diser weit protestirt haben wöllen, d[a]ß wir an jrem verderben nit vrsach, noch schuldig seyn
sondern, werde die verantwortung am Jüngsten tag deme allein obligen, so vnsere vermahnung nicht
statt thun vnd sich daran nicht kehren wollen. Ist derwegen an den Herrn Vettern hiemit mein freundlich
bitten, er wölle erstlich Gott für augen haben, die zu seiner Seelen seligkeit dienstlich ware Religion
bedencken, vnnd vnser Nation liebes Vatterland, derselben Freyheiten vnd vnser gerechte Sachen,
welches alles zu vnser ruhigen Permansion angesehen, zu gemüt führen, vns als dann beyspringen vnnd
vnserm Kriegsvolk, so wir subductu vnsers getrewen dieners vnd deß Herrn guten bekanten freund
Horväth Thomasen, dem wir auch mündliche außrichtung anbefohlen, zu ihme abgefertigt allen guten
willen Hülff vnd assistentz leisten, ich auch als ein rechter Hungar, deß Herrn befreundter Fleisch vnd
Blut deß Herrn Wolfahrt nit mindern, als dis mein beger. Dann vns der Allmächtig mit solchem
verstand vnd judicio begabt, daß wir die Leut vnderscheiden vnd deß Herrn fürnemens Geschlecht vnd
Herrnstand für augen zuhaben wissen / vnd vns nach deß bißhero erzeigten guten willen vnd diensten
zurichten, welches wir vmb jhne gedenckwürdig zu remuneriren, vnnd da vns der Allmächtig glück
vnnd segen verleihet, solle der Herr dabey für andern bedacht 193werden, dann ich als ein einig Person
mein eignen nutz nit, sondern die gemein Wolfahrt suchen thue vnd das alles, so wir erobern, in gemein
den verdienten solle conferirt werden. Hierauff deß Herrn willfährige antwort erwartend vnnd denselben
in Schutz deß allerhöchsten befehlend. Serentsch den 2. April Anno 1605.

Frater

Stephanus Botsgay 

Michael Kathay 

Simon Bechy285(285) 

Nyomtatott, eredeti.

Hajdúsági Múzeum Történeti Adattára Nr. 1915.
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