FONS
(Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

XVI. évfolyam

2009. 1. szám

E számunk szerzői
Balogh János Mátyás (BFL, levéltáros),
Feitl István (Politikatörténeti Intézet, főigazgató-helyettes),
Papp Barbara (ELTE BTK, doktoij elölt),
Sarusi Kiss Béla (BFL, főosztályvezető, főlevéltáros),
Simon Katalin (BFL, levéltáros)
ELTE BTK= Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
BFL = Budapest Főváros Levéltára
*

Lapunkat támogatták:
Budapest Főváros Levéltára

Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkollégium
*

A címlapon
A Hungaria Nyomda első tekercsnyomója 1881-ből
(gyártó: Maschinenfabrik Augsburg).
Forrás: Politisches Volksblatt, 1881. október 21. (címlap)
*

Felelős kiadó: Szentpéteiy Imre Történettudományi Alapítvány
Szedte és nyomta Budapest Főváros Levéltára Nyomdája
Felelős vezető: Pesti Márta
ISSN 1217-8020

F ON S
(Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

XVI. évfolyam

2009. 1. szám

Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)
Lapinformációk
Alapítás: A folyóiratot 1993-ban alapította a Levéltáros Hallgatók Egyesülete és a Szentpétery Imre Tudományos Diákkör (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelem Segédtudományai Tanszék).
Első évfolyam: 1994
Megjelenés: Évente négy alkalommal (összesen 30 ív).
Publikációs kör: A történelem segédtudományai, forrásfeldolgozások, forrásközlések, illetve ezekben a témákban módszertani kérdések, könyvismertetések, műhelybeszámolók.
Cél: A történeti segédtudományok, a Magyarország történetére vonatkozó források feldolgozása, ismertetése és népszerűsítése a széles olvasóközönség számára, valamint a
szakterület kutatói részére.
Kiadó: Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 1139 Budapest, Teve utca 3-5.
Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke: OBORNI TERÉZ, titkára: POLONKAI ÉVA.
S z e r k e s z t ő s é g : KENYERES ISTVÁN f ő s z e r k e s z t ő . DRESKA GÁBOR, OROSS ANDRÁS,
S ARUSI K i s s BÉLA, SÍPOS ANDRÁS szerkesztők, POLONKAI ÉVA szerkesztőségi titkár.

Székhely: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelem
Segédtudományai Tanszék.
Postacím: Fons Szerkesztőség, 1139 Budapest, Teve utca 3-5.
E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu, dreska@vipmail.hu
siposa@bparchiv.hu, sarusikb@bparchiv.hu
oross.andras@mol.gov.hu, polonkai@bparchiv.hu
Recenziók: A publikációs körbe tartozó kiadványok recenziós példányait a szerkesztőség
címén várjuk (ismertetési kötelezettség nélkül).
Kéziratok: A folyóirat számára készített kéziratokat e-mailen a Windows valamely változatában kérjük benyújtani. Akéziratok formai követelményeit a hátsó borítón, ajegyzetelés szabályait a Fons, 2. (1995) 2. sz. 259-267. oldalain foglaltuk össze, kérjük
szerzőinket, hogy az ott leírtakat alkalmazzák.
A megjelent cikkek tartalmáért a szerzők felelnek, címük a szerkesztőségben. A Fons
másodközlésre nem vállalkozik. Újrakiadás csak a szerkesztőség engedélyével történhet. Kéziratokat és lemezeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Különlenyomat: A szerzők 20 különlenyomatot kapnak.
Korábbi számok: Korlátozott számban beszerezhetők a terjesztő címén.
Terjeszti: Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve utca 3-5. tel.: 298-7517

SIMON KATALIN
RENDES SEBORVOS KERESTETIK
A váci járási sebészi állás betöltése 1847-ben

Egy 1752-es helytartótanácsi rendelet szerint minden vármegyében, ahol nem működött sebészcéh, fel kellett fogadni egy, a szegény betegeket ingyen gyógyító seborvost.1 Az 1770-es Generale Normativum kiadását követően minden sebésznek
vizsgát kellett tennie a vármegye, város főorvosa előtt vagy az egyetemen. Innentől
kezdve egy ideig párhuzamosan működtek egymás mellett a céhek és a céhen kívüli, ám approbált sebészek. A18. század végére az országban a tiszti orvosok mellett
kötelezővé vált a vármegye, város szolgálatában álló városi, járási sebészek alkalmazása. A reformkorra az országban sikerült betölteni ezeket a posztokat. Az Orvosi Tár 1840-ben kiadott kötete szerint 2 Magyarországon ekkor összesen
1107 sebészdoktor, sebészmester, seb- és baromorvos működött,3 közülük azonban csak 536 viselt valamilyen tisztséget. 142-en járási seborvosok voltak.4 A városi, vármegyei sebészi hivatal nem feltétlen jelentette azt, hogy viselője sebészmester vagy polgári sebész lettvolna, az országban 1840-ben működő járási seborvosok ugyanis orvosdoktorok is lehettek. Egy közülük, a Zemplén megyei Horváth
János helyettesként töltötte be ezt a posztot a Homonnai járásban, míg Gömör megyében három tiszteletbeli főorvosi címet viselő orvosdoktor kezelte seborvosi minőségben is ajárás betegeit.5 A kötetben emellett kilenc középponti-, 108 megyeiés 29 községi seborvost találunk. Kórházi seborvosként tizenegy főt tüntetnek fel
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Demkó Kálmán: A magyar orvosi rend története tekintettel a gyógyászati intézmények fejlődésére Magyarországon a XVIII. század végéig. Budapest, 1894. 505. p.
Magyarországi Orvosrend névsora 1840-re. Kiadták: Pr. Bugát és Dr. Flór. Első év. Pesten,
Trattner-Károlyi betűivel. 1840. (a továbbiakban Orvosrend, 1840.)
Csak baromorvosi végzettséggel rendelkezők mindössze tizenketten voltak.
A Zólyom megyei Ficzély János városi seborvos is volt. Orvosrend, 1840. 122. p.
Ballus Károly a Putnoki-, Pazurik József a Kishonti-, Pécsy János pedig a Garanyi járás rendes seborvosa volt. Orvosrend, 1840. 36. p.
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ekkor az országban, baromorvosként pedig tizet.6 Mellettük 65 „magánalkalmazottat", azaz uradalmi seborvost találunk még az 1840-es Orvosrendben,7
Az Orvosrend szerint 1840-ben a fent említett 536 tisztségből ötvenet a magasabb végzettséggel rendelkező doktorok töltöttek be. 8 Nem véletlen, hiszen az országban ekkor élő gyógyítók magas száma miatt magánpraxisból igen nehezen
lehetett megélni, míg egy tisztség a viszonylag alacsony évi fizetés ellenére is egyfajta létbiztonságot adhatott tulajdonosának. Az Orvosi Tárban több ilyen jellegű
hirdetés is szerepel, ami alapján képet alkothatunk a korabeli járási-, városi seborvosi állással járó javakról, illetve az álláshoz szükséges követelményekről.
Az alábbi táblázatban az Orvosi Tárban meghirdetett állásokat és az azokkal
kapcsolatos feltételeket láthatjuk.
Állás meghirdetésének ideje

Állás helye

Titulus

Jelentkezés
helye

Követelmények

Fizetség

1831. 01.25.

Torontál
vármegye,
Nagybecskerek

seborvos

orvosi kar
dékánjánál

200 Ft és
megélhetés9

1831.01.25.

Torontál vár- seborvos
megye, Módos

orvosi kar
dékánjánál

80 Ft és
megélhetés10

1831. 01.25.

Ung
vármegye,
Szerednyei
járás

Pesti orvosi
karnál

250 Ft és több
öl fa 11

6

7

8

9
10
íi

seborvos

Közülük öten a város szívében, Pest-Budán tevékenykedtek. Egy fö, a munkácsi Pfeiffer Antal katonakórházi seborvos volt, míg a nagyváradi Lederer Lajos az ottani irgalmasrendi kórházban dolgozott. Orvosrend, 1840. 24. és 26. p.
Köztük egy orvosdoktor (Kem Benjámin, Liptó megyében a Hradeki uradalom seborvosa és a
vármegye főorvosa), valamint két, Vas megyei orvos- és sebészdoktor (a körmendi Bakos Mihály és a Jurmansdorfi Schvartz Alajos) található. Orvosrend, 1840. 50., 107-108. p.
Egész pontosan az ötven doktoráltból négy sebészdoktor, egy, az esztergomi Kamenszky István bölcseleti-, orvos- és sebészdoktor, a többiek pedig orvos- és sebészdoktorok. Orvosrend,
1840. 32. p.
Orvosi Tár, Első füzet, 1831. 93. p.
„ ...élet az uraságtól" Orvosi Tár, Első füzet, 1831. 93. p.
Orvosi Tár, Első füzet, 1831. 93. p.

Állás meghirdetésének ideje
1831

Állás helye

Titulus

Krassó várme- rendes
gye, Bulcsói seborvos
járás

1831.09.01.
Tömös, vesz- rendes
(határidő:
teglő intézet seborvos
1831.10. vége)

Jelentkezés
helye

Követelmények

Fizetség

a vármegye sebészmester12
főispáni
helytartójánál
erdélyi
orvosdoktor, 500 Ft és
fő hadi
szükség esetén szabad
kormánynál sebészdoktor szállás13
vagy sebészmester; diploma és erkölcsi
bizonyítvány

1831. 11.28.

Békés várme- megyei ba- megye első
gye, Csabai
romorvos alispánjánál
járás
és járási
seborvos

1831 vége

Hajdú-kerület városi
(Szoboszló,
seborvosi
Vámospércs, helyek
Hadház,
Nánás, Dorog)

a Hajdú(seborvos)
kerület aljegyzőjénél

100 Ft, „szabad szállás és
más mellékjövedelmek"15

1832. 02. 18.

Győr
vármegye,
Sokoróaljai
járás

Lenhossék
Mihálynál

100 Ft16

12
13
14
15
16

Orvosi
Orvosi
Orvosi
Orvosi
Orvosi

járási
seborvos

Tár, Második füzet, 1831. 189. p.
Tár, Hatodik fílzet, 1831. 289-290. p.
Tár, Tíz- és tizenegyedik fílzet, 1831. 157. p.
Tár, Tíz- és tizenegyedik fílzet, 1831. 273. p.
Tár, Második fílzet, 1832. 191. p.

magyar nyelv- 300 Ft/év,
tudás, barom- békéscsabai
orvosi oklevél, ház14
doktori, vagy
minimum
seborvosi
végzettség

Állás meghirdetésének ideje
1832

Állás helye

Titulus

Jelentkezés
helye

Követelmények

Fizetség

a vármegyénél

tudást tanúsító 150 Ft (200 Ft
levelek, horvát „reményével
összekötött")17
vagy más
szláv nyelv
ismerete

1832 (határidő: Zágráb várme- járási
1832. 05. 31.) gye, Stubicai rendes
(Ztubiczai)
seborvos
járás

a vármegyénél

horvát vagy
200 Ft/év18
szláv nyelvtudás

1832 (határidő: Horvátország, városi
1832. 07.25.) Kőrös várme- sebész
gye, Kapronca
városa

a város
tanácsánál

„tót" vagy
200 Ft19
horvát nyelvtudás, hiteles
tanulólevél

Zágráb
vármegye,
Turopolyi
járás

járási
„rendes
sebészi
hivatal"

1833

Breznóbánya

városi ren- a város tades sebész nácsánál

német és „tót" 150 Ft, szabad
nyelvtudás
szállás, 15 öl
előnyös
fa, 25 mázsa
széna 20

1833

Felsőbánya

városi ren- a város tades sebész nácsánál

150 Ft, szabad
műhelytartás,
„egyéb
hasznok" 21

1833.01.29.

Bereg
vármegye

középponti az orvosi
és egy járá- karnál
si seborvosi hely

200 Ft / év,
„szabad lak",
6 öl tűzifa22

17

18
19
20
21
22

Orvosi
Orvosi
Orvosi
Orvosi
Orvosi
Orvosi

Tár,
Tár,
Tár,
Tár,
Tár,
Tár,

Második füzet, 1832. 191. p.
Negyedik füzet, 1832. 96. p.
Negyedik füzet, 1832. 96. p.
Kilencedik kötet, Első füzet, 1833. 8 8. p.
Kilencedik kötet, Első füzet, 1833. 8 8 . p .
Kilencedik kötet, Első füzet, 1833. 8 8 . p .

Állás meghirdetésének ideje

Állás helye

Titulus

Jelentkezés
helye

Követelmények

Fizetség

1833 (határidő: Herlány
1833. 04. 01.) (Herlein,
Abaúj
vármegye)

bizonyítvány
furdőorvos Királyi
(seborvos) Sóvári
Sóigazgatóságnál

120 Ft, 4 mérő
tiszta búza,
8 mázsa rozs,
12 öl tűzifa,
szabad lakás 23

1838. 07. 08. Arad
(határidő:
vármegye
1838. 07.30.)

állatorvos

a vármegye
hatóságánál

200 Ft, szabad
fuvarozás,
„terhesebb
dolgoknál napidíj"24

1838. 09. 01. Borsod
(határidő:
vármegye
1838. 11.01.)

baromorvos

a vármegye
alispánjánál

150 Ft25

1844.01.07.

Árva várme- (járási)
gye Námesz- seborvos
tói (Námestói)
járás — „Procacka"/Proháczka János
helye

1844. 10. 13. Kiskunlacháza városi
(határidő:
sebész
1844. 10.20.)

23
24
25
26
27

Orvosi
Orvosi
Orvosi
Orvosi
Orvosi

a megyei
„több orvostu- 200 Ft26
főorvosnál dományi bizonyítványok",
magyar és
„tót" nyelvtudás
a városi
főbírónál

seborvosi ok- 80 Ft / év, szalevél, erkölcsi bad lakás,
bizonyítvány „termesztmények" 27

Tár, Kilencedik kötet, Második füzet, 1833. 166. p.
Tár, Új folyamat, Első félév, 1838. július 8. (2. szám) 32. p.
Tár, Új folyamat, Harmadik félév, 1838. szeptember 1. (9. szám) 160. p.
Tár, Harmadik folyamat, Ötödik kötet, 1844. január 7. (2. szám) 32. p.
Tár, Harmadik folyamat, Hatodik kötet, 1844. október 13. (16. szám) 256. p.

Állás meghirdetésének ideje
1846. 02.15.

Állás helye

Titulus

Zemplén vár- rendes
megye, új ál- sebész 28
lás és a nagymihályi- és
varannói sebészek helye

Jelentkezés
helye

Követelmények

Fizetség

a vármegye
központi
sebészénél29

Amint az a táblázatból kiderül, az Orvosi Tárban összesen húsz alkalommal hirdettek meg 27 darab sebészettel kapcsolatos állást. Ezek nagy része városi vagy
vármegyei, járási seborvosi tisztségek voltak, kivétel az 183l-es kolerajárvány
idején az erdélyi határon meghirdetett veszteglő intézeti orvosi poszt — amit csak
szükség esetén adtak volna sebészmesternek—az Arad és a Borsod vármegyei állatorvosi tisztség 1838-ban, valamint a herlányi (Herlein) fürdő orvosi állás. Apályázatokat öt alkalommal az orvosi karhoz (illetve ebből egy esetben Lenhossék
Mihályhoz, mint orvoskari igazgatóhoz és az ország főorvosához) kellett beadni,
kétszer pedig az adott vármegyében működő tisztiorvosi személyzetnek, azaz a
megyei főorvosnak vagy a megye központi sebészének. Tehát az esetek mintegy
harmadában a szakképzett gyógyítókra bízták apályázatok lebonyolítását, a kérvények kezelését, döntő többségében azonban, mint ahogy a váci seborvosi állásnál
is látni fogjuk, az illetékes közigazgatási egység képviselője, vagyis a vármegye alispánja, vagy a város tanácsa intézte a poszt betöltésével kapcsolatos feladatokat.
Az álláshoz felajánlott fizetések széles skálán mozogtak, készpénzben évi
80-500 forintot ajánlottak fel. Az alacsonyabb összeg nem feltétlen jelentett
rosszabb körülményeket, hiszen a legtöbb ahelyen a készpénz mellé biztosították a
lakhelyet, valamint fát a tüzeléshez és különböző terményeket. így hiába tűnik első
látásra kevésnek a Módos és Kiskunlacháza esetében írt 80 Ft, ha az előbbi mellett
megígérik, hogy a földesúr biztosítani fogja a leendő seborvosnak a megélhetést,

28
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Orvosi Tár, Harmadik folyamat, Kilencedik kötet, 1846. február 15. (8. szám) 228. p.
Az 1840-es Orvosrendből tudjuk, hogy a varamiói „polgári seborvos" ekkor Gutman Henrik, a
nagymihályi pedig Polyák Sámuel volt, azaz az ő halálozásuk miatt megüresedett helyeket hirdették meg az új zempléni sebészi állás mellett. A hirdetésben azt is említik, hogy az eddigi
nyolc mellé engedélyeztek egy új sebészi állást - valószínűleg tehát járási seborvosi tisztségekről van szó, noha az 1840-es Orvosrendben a sebészek csupán polgári seborvosként szerepelnek. Orvosrend, 1840. 121. p. és Orvosi Tár, Harmadik folyamat, Kilencedik kötet, 1846.
február 15. (8. szám) 228. p.

Kiskunlacházán pedig a pénz mellé lakást és terményeket is kapott a jelentkező.
Ezeket figyelembe véve inkább a Győr vármegyei járási seborvosi poszt tűnik a
leginkább alulfizetettnek, ahol mindössze 100 forint évi jövedelmet ígértek a pályázóknak. A legmagasabb összeget, 500 forintot és szabad szállást a kolera terjedését ellenőrző veszteglőintézeti állás esetében ajánlották fel, ezt azonban, mint
már említettük, elsődlegesen orvosdoktornák, és nem sebészmestereknek szánták.
A hirdetések alapján egy város, vármegye által alkalmazott sebész átlagkeresete
évi 150-200 forintot tett ki, jobb esetben szabad szállással, némi terménnyel, és tűzifával.30 A felajánlott állások közül fizetség tekintetében a veszteglőintézeti mellett kiemelkedik még a Békés megyei állatorvosi és járási seborvosi állás. Itt évi
300 forintot és egy házat ajánlottak fel a leendő orvosoknak. Az összeg magasabb
volta a temesihez hasonlóan itt is azzal függött össze, hogy Békéscsabára eredetileg nem sebészmestert, hanem orvosdoktort szerettek volna odacsábítani.
A pályázatokon, noha rövid hirdetés formájában jelentek meg az Orvosi Tárban,
látszik, mennyire volt az adott területnek szüksége hivatásos gyógyítókra. Míg a tehetősebb területek esetében röviden és precízen közölték a lehetőségeket és a feltételeket, az anyagilag nehezebb helyzetben lévő, képzett orvosoknak szűkében lévő
helyek láthatóan már annak is örültek, ha valaki jelentkezett a hirdetésre.31
A pályázat benyújtásakor a megfelelő, (legalább) sebészmesteri végzettséget
igazoló diplomamásolat mellett egyre inkább megkövetelték, hogy a terület leendő
seborvosa ismerje az ott lakók nyelvét. Ezt különösen a horvátországi állásoknál
emelték ki. Két helyen — egyik a nagy felelősséggel járó veszteglőintézeti — erkölcsi bizonyítvány csatolását is kérték, de feltételezhetően ez a többi állás
esetében is szükséges volt.
Az alábbiakban egy konkrét példán szeretnénk bemutatni, hogy nézett ki egy
seborvosi állás megpályázása a reformkorban. A SOTE Levéltárának Vegyes (nem

30

31

A szegényebb Bereg megye a seborvosi állások mellé mindössze 6 öl tűzifát tudott felajánlani,
míg a Királyi Sóvári Sóigazgatóság fennhatósága alá tartozó herleini gyógyfürdő fürdőorvosának 12 öl-, a tehetős bányaváros, Breznóbánya pedig 15 öl fát ígért a tisztség betöltőjének.
Jó példa erre a Hajdú-kerületben lévő városi seborvosi állások meghirdetése: „Szoboszló,
Vámos-Pércs, Hadház, Nánás, Dorog városokban megürült seborvosi hivatalhelyek olly jelentéssel adatnak köz hírül; hogy a' kiknek az érdemes seborvos urak közzül azokat megnyerni
kedvük lenne, szándékjokat a' tek. Hajdu-kerület aljegyzőjének t. Fogthüy János urnák
Hajdu-Szoboszlóra francózott levelekben jelenteni ne terheltessenek... " Orvosi Tár, Tíz és tizenegyedik füzet, 1831. 273. p.

iktatott) iratai között fennmaradtak a váci járási seborvosi hivatal betöltésével kapcsolatos pályázatok és azok elbírálása.32
Az Orvosi Tár 1847. január 30-án tudatta olvasóival, hogy Rácz Alajos, Pest
megye „érdemdús" járási seborvosa Gödöllőn elhalálozott.33 Az első pályázat
azonban márjanuár 26-án megérkezett Pest-, Pilis és Solt vármegye főispánhelyetteséhez.34
Milyen végzettsége volt az állás korábbi betöltőjének és mit vártak el leendő
utódjától? A Győr megyei Révfaluból származó Rácz Alajos (vagy Rácz József) a
pesti egyetem orvosi karának magyar nyelvű tanfolyamára járt 1816-1818 között.35 1819-ben sebészmesteri és polgári sebész és szülészi diplomát is szerzett.36
Az 1840-ben kiadott Orvosrendben már a Váci járás rendes seborvosaként szerepel.37 Halála után az Orvosi Tárban nem jelent meg hirdetés az állás betöltésének
feltételeiről.
A megürült tisztségre négyen jelentkeztek. 1831 .január 28-án nyújtotta be kérvényét Mátray Ferenc, a fóti uradalom rendes orvosa. Mátray képzéséről csak
annyit tudunk, amennyit ő maga ír le pályázatában. A pesti orvosi kar promoveáltjai között nem szerepel.38 Mátray 1847-ben már nyolc éve dolgozott Foton Károlyi
István gróf rendes uradalmi orvosaként, és Pest vármegye felesküdt orvosa volt.
Saját bevallása szerint jól bánt a betegekkel, és előző évben — tekintettel szolgálataira — kérte a vármegyét, hogy tiszteletbeli főorvosi címet kaphasson. Aláírásában orvos tanárnak, gyakorló sebész-, szülész- és szemészmesternek, a Pesti Egyetem Orvosi Karának rendes-, a Budapesti Orvosegyesület levelező tagjának nevezi
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Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára (a továbbiakban SOTE Lt.) Vegyes iratok:
Orvostörténeti vonatkozású egyedi iratok (a továbbiakban 50/e): A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847.
Orvosi Tár, Harmadik folyamat, Tizenegyedik kötet, 1847. január 31. (5. szám) 80. p.
Szabó Józsefé, lásd alább.
Rácz (Rátz József néven) az 1816/1817-es tanév második félévétől bukkan fel az osztályozási
kötetekben. SOTE Lt. Osztályozási könyvek (a továbbiakban 1/d) 4. kötet 258-259.,
331-332., 391-392. p.; SOTE Lt. 1/d 5. kötet 56-57., 120-121. p.
SOTE Lt. Az Orvostudományi Karon végzett hallgatók jegyzéke (a továbbiakban l/f) 2. kötet
668. p. (1640. sorszám, a továbbiakban ssz.) és 730. p. (98. ssz.)
Orvosrend, 1840. 60. p.
Szerepel azonban 1871-ben egy fóti születésű orvosdoktor, szintén Mátray Ferenc névvel. Valószínűleg a pályázó gyermeke lehetett. SOTE Lt. l/f 1. kötet 587. p. (2433. ssz.)

magát.39 Pályázatához azonban nem csatolt semmilyen bizonyítványt, amellyel címeit, vagy korábbi praxisáról valami igazolást adhatott volna.
A második jelentkező, a Pesten született Merkel Emil annál meggyőzőbb levelet
írt. Merkel Pesten tanult és ott is diplomázott: 1843-ban orvosdoktori, 1846-ban
pedig sebészdoktori vizsgát tett.40 Levele olyan elhivatottságról tanúskodik, amivel nem csak a járási seborvosi állásra, hanem akár fővárosi kórházi, vagy orvoskari munkára is megfelelő lett volna. Merkel először általános orvosdoktori vizsgát
tett, tanulányai alatt azonban felismerte a sebészetben rejlő jövőbeni lehetőségeket, „ Meggyőződvén arról, hogy az egyetemes gyógytudomány minden ágai
elvállhatlan kapcsolatban állnak együtt, teljes erőmből törekvém magamat a'naponként szükségesbé válló sebészetben is kiképezni", ezért sebészdoktori képesítést is szerzett. Leírása szerint ezzel legalább olyan alkalmas a posztra, mint egy
sebészmester, és, valljuk be, az orvosdoktorokkal szemben is előnyösebb helyzetben van, hiszen végzettsége szerint mind a belgyógyászati, mind a sebészeti betegségek kezelésében képzett volt. Merkel azonban nem elégedett meg a kétféle
„alapképzéssel". Helyesen látta meg, hogy a modern korban egyre inkább szükségszerűvé fog válni a specializálódás. Merkel a kor egyik fiatal, ám annál jobban fejlődő szakágát, a szemészetet választotta továbbtanulása céljául, és két évet töltött a
kor legnagyobb magyarországi szemésze, Fabini János Theophil mellett. Ezután
Erdélyben, Felsőbajomban volt fíirdőorvos, a betegek és a fürdőigazgatóság nagy
megelégedésére. Változatos pályája leírása után kéri a vármegye vezetőit, adják
neki a seborvosi állást, hogy „ ...csekély tehetségeimet a 'szenvedő betegek ápolásának s 'gyógyításának" szentelhesse.41
Merkel—Mátrayval ellentétben—gondosan ellátta kérvényét okleveleinek másolatával és a gyakorlatát igazoló tanúsítványokkal (összesen hat darabbal). Ezekből
egy szorgalmas, sokoldalú embert ismerhetünk meg, orvosi disszertációját például a
zene és az orvoslás kapcsolatáról írta, De Musica medice considerata címmel.42
Merkel csatolta orvosdoktori, sebészdoktori és szemészmesteri oklevelének másolatát, egy magyar nyelvű igazolást Balassa Jánostól a „sebészi £óroc/á"-ban végzett
gyakorlat sikeres elvégzéséről. Balassa szorgalmasnak és tehetségesnek nevezi ta-
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SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. január 28.,
Mátray Ferenc.
A Promotiós kötetekben lásd: SOTE Lt. l/f 1. kötet 348. p. (1164. ssz.) és 392. p. (1327. ssz.).
SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, dátum nélkül,
Merkel Emil.
SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. február 2.,
Merkel Emil, A-melléklet (az 1843. június 29-i orvosdoktori diploma másolata).

nítványát.43 Fabini János Theophil is szorgalmas, jó eszű diákként emlékezik meg
róla és ennek bizonyítására megjegyzi, hogy 1845-ben az egyetem szemészeti
kórodáj a melletti „ segéllői állomásra " első helyen aj ánlotta.44 A felsőbaj omi fürdőigazgatóság az előzőekhez hasonlóan apályázó szorgalmát és eredményes gyógykezeléseit emelte ki.45 Merkel pályázata és annak mellékletei tehát összességében egy
okos, széles látókörű, elhivatott embeT benyomását keltik.
A harmadik pályázó, Való János váci polgári családból származott,46 így a munka
mellett őt az is motiválta, hogy szülőhelyén dolgozhasson. Való János a Pesti Egyetem magyarnyelvű sebészmesteri kurzus ára járt négy évig (1842/1843-1845/1846),
majd sebészmesteri vizsgát tett 47 Való, Merkelhez hasonlóan, elhivatott embernek
tűnik. Különbség az érdeklődési körökben és a végzettség fokában rejlik. Való valószínűleg szerényebb családi körülmények közepette kezdett el tanulni, mert nem a
költségesebb orvosdoktori, hanem csupán a sebészmesteri tanfolyamra iratkozott be.
Való a hat gimnáziumi iskolai év befejezése után négy évig gyógyszerészetet tanult,
az ezzel kapcsolatos mellékletekből azt is tudjuk, hogy három évig Bécsben, egy
évig pedig Pozsonyban volt inas az irgalmasok gyógyszertárában.48
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„ ...Merkel Emil úr, Orvos-sebész tudor, a'Kir. Magyar Egyetemi sebészi kórodát vendégképpen... szorgalmatosan látogatta, s az illető szak iránt kitűnő hajlamot és buzgalmat tanúsított
légyen... " SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. február 1., Merkel Emil, B-melléklet (Balassa Lajos ajánlása).
SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. január 31.,
Merkel Emil, E-melléklet (Fabini János Theophil ajánlása).
„ ...A [Felsőbajomi] fördő intézetben, az orvosi működéseket és a'felügyelést az ideifördés ideje
alatt a'közönség megelégedésére fáradatlan buzgósággal és hasznos eredménnyel gyakorolta,
ezennel köszönettel megismertetik, és az igazság szerint bebizonyitatik..." SOTE Lt. 50/e, A
váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. február 2., Merkel Emil, F-melléklet (a Felsőbajomi Fürdőigazgatóság 1844. november 23-i tanúsítványának másolata).
A Promotiós kötetekben szerepel egy Való Franciscus nevű, szintén váci, római katolikus polgári sebész és szülész, valószínűleg a pályázó, Való János rokona volt. (Nem az apja, mert őt
az osztályozási kötetek Andrásnak nevezik.) SOTE Lt. l/f 2. kötet 779. p. (273. ssz.).
Való két évet járt az elsőéves-, és két évet a másodéves órákra. Az általa becsatolt mellékletek
pontosak, jegyei alapján valóban szorgalmas és jó tanuló volt. SOTE Lt. 1/d 42. kötet
75-76. p., 44. kötet 8-82. p., 46. kötet 101-102. p. és 47. kötet 98-99. p. Való magát „sebész
és szülész mester"-nek nevezi. SOTE L t l/f 3. kötet 65. p. (1913. ssz.).
Az igazolást „Adalbertas Josephus Való", az egri irgalmasrendi gyógyszertár felügyelője adta ki.
Minden bizonnyal rokona volt Való Jánosnak és segített neki a gyógyszerészi gyakorlat megszerzésében — már ha eleve nem volt nagy szerepe abban, hogy Való János gyógyszerészetet tanult. SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. február 1.,
Való János, B-melléklet (Adalbertus Josephus Való 1842. június 5-i igazolásának másolata).

A gyógyszerészet befejezése után iratkozott be Pesten a szintén négyéves sebészmesteri tanfolyam elvégzésére, majd bevallása szerint sebész- és szülészmesteri vizsgát tett. A betegágy mellett végzett gyakorlat fontosságát felismerve
Schöpf-Mérei Ágost gyermekkórházában dolgozott. Emellett, hogy sebészeti tudását tökéletesítse, két évig bonctani gyakorlatokat is folytatott Arányi Lajosnál.49
Merkelhez hasonlóan dolgozott Balassa János mellett, aki már ekkor olyan nagy
tekintélynek számított, hogy a négy pályázóból kettő is hivatkozott rá!50 Való az
előbb említett két méltán híres doktor mellett az egyetemen ekkor sebészeket tanító
Csausz Mártontól és Gebhardt Ferenctől is szerzett igazolást.51 Nem mellesleg a
pályázók között Való az egyetlen, aki, amellett, hogy minden képzésével kapcsolatos iratot becsatolt a siker reményében, nyelvtudását is leíija. Ezek szerint a magyar
mellett tudott latinul és beszélt németül, valamint szlovákul („ tótul")52 Való János
aggódó lélekre valló precizitását mutatja, hogy pályázatát, az összes melléklettel
együtt elküldte Pest vármegyéhez, és annak foispánhelyetteséhez, Földváry Gáborhoz is, ami arra utal, hogy Való mindenképpen szeretett volna visszakerülni
szülőföldjére.
A négy pályázó közül a legrövidebb levelet a magát orvosnak nevező Nemes Szabó József adta be, 1847. január 26-án. Szabó úgy érzi, képes a poszt betöltésére, és
maga helyett a kérvényéhez becsatolt bizonyítványokkal akaija meggyőzni avárme-
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Csak a mellékletből derül ki, hogy Arányinál tökéletesítette ilyen irányú ismereteit. Arányi
„tudományosán művelt és szerény férfiú"-nak nevezi Valót. SOTE Lt. 50/e, A váci
sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. február 2., Való János, K-melléklet
(Arányi Lajos 1847. február 2-i bizonyítványának másolata).
Balassa kiemeli Való — a sebészetben oly fontos — kézügyességét: „[Való a sebészi kórodát
szorgalommal látogatja]...6öveftZ>z kiképzési buzgóságának, s a'sebészet mezején szükséges
kézbeli ügyességének naponként több és több példáját adván..." SOTE Lt. 50/e, A váci
sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. február 2., Való János, M-melléklet
(Balassa Lajos 1847. február 1-i ajánlásának másolata). Csausz Való szorgalma mellett szintén
kézügyességét emelte ki: „...a boncztani gyakorlatokban kézbeli ügyeségének kitűnő jeleit
adta... " SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. február 2., Való János, O-melléklet (Csausz Márton 1847. február 2-i ajánlásának másolata)
Gebhardt igazolta például, hogy Való a védhímlőoltásról is megfelelő ismeretekkel rendelkezik, amiket nála sajátított el. SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos
iratok, 1847. február 1., Való János, G-melléklet (Gebhardt Ferenc 1845. július 30-i igazolásának másolata).
SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, Való János.

gye képviselőit.53 Szabó a legidősebb volt a pályázók közül, hiszen 1825-ben, sebész- és szülészmesteri diplomájának megszerzésekor már 37 esztendős volt —
szemben az egyetemet frissen elvégzett, a pályázat idején még csak huszonéves
Valóval és Merkellel. Szabó József 1818/1819-1819/1820-ban járt Pesten a magyar nyelvű sebészkurzusra.54 Teljesítménye nem volt olyan kiegyensúlyozott,
mint társaié, az 1818/1819-es tanév második félévében például csak másodszorra
sikerült letennie a belgyógyászati és sebészeti (Matéria Medica et Chirurgica)
vizsgát, másodév tavaszi félévében pedig meg kellett ismételnie az elméleti szülészet és sebészeti műtéttan-vizsgát. Ennek oka valószínűleg nem a szorgalom hiánya, mint inkább az idősebb korban elkezdett tanulmányok voltak, azaz, hogy
nehezebben sajátította el a kiadott anyagot. Diplomamásolata szerint 1825. augusztus 10-én szigorlatozott le szülészetből, szeptember 7-én pedig sebészetből.55
Szabó előnye a többi pályázóval szemben az volt, hogy állatorvosi végzettséggel is
rendelkezett.56 Életpályája abból a szempontból is különleges, hogy nem csak civil
sebészként praktizált, hanem még egyetemi tanulmányai előtt a hadseregben teljesített felcserként szolgálatot.57 Az igazolások alapján úgy tűnik, egyetemi tanulmányai és diplomaszerzése között is visszatért a hadseregbe, így 1822-ben hét hónapig a Gradiskai határőrezredben (Gradiscáner Granz Regiment) működött.58 A ka-
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SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. január 26.,
Szabó József.
SOTE 1/d 5. kötet 28-29. p„ 96-97. p„ 193-194. p„ 271-272. p.
A Promotiós kötetekben nem találtuk nyomát, noha a diplomát 1825. december 1-én Heves
vármegyében ki is hirdették. A másolatot lásd: SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. január 3., Szabó József, A-melléklet (Az 1825. augusztus
12-i diploma másolata).
Az oklevélmásolat szerint 1820-ban hallgatta az állatorvosi órákat, és 1825-ben vizsgázott le
belőle. SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. január 3., Szabó József, C-melléklet (Az 1825. augusztus 13-i oklevél másolata).
Egy 1816-os német nyelvű budai igazolás szerint hét évig szolgált tisztességesen a Prinz Wied
Runkel-féle gyalogezredben „alfelcserként" (Unterfeldarzt). SOTE Lt. 50/e, A váci
sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. február 3., Szabó József, D-melléklet
(Az 1816. október 26-i igazolás másolata).
Úgy látszik, az egyetemi kurzus hallgatása önmagában elég volt a hadsereg egészségügyi személyzetén belül a feljebbjutáshoz. Ebben az igazolásban ugyanis már „főfelcsernek", azaz
„ Ob[er] Feldarzt"-nak nevezik Szabót. Az igazolást adó Leopold Grosdanovick ezredes és
Lucas Badallich százados (Hauptmann) fontosnak tartotta azt is megjegyezni, hogy Szabó
nem csak jó sebész, hanem egy bátor és méltó állampolgár („... einen sehr brawen und
würdigen Staats diener... "). SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos
iratok, 1847. január 3., Szabó József, E-melléklet (Az 1823. január 10-i igazolás másolata).

tonaságnál teljesített szolgálatot 1824-ben, amit egész pontosan nyolc év, két hónap
és 15 nap szolgálat után fejezettbe.59
Elbocsátása után tehette le diplomáját 1825-ben, amiről fentebb már volt szó.
Innen 1826-ban a Pest vármegyei Kecelre került és a település sebésze lett, ahol
1840-ben is szolgált.60 Egy 1845-ös igazolás szerint Pest vármegyében sebész-szülészként és állatorvosként praktizált, és Kecel mellett a szalkaszentmártoni, tasi és
alsódabasi betegeket is gyógyította, utóbbi helyen a közelebbről meg nem nevezett
„Tekéntetes Família orvosa "-ként. A vármegye tisztségviselői, többek között a
váci seborvosi pályázatot koordináló Földváry Gábor által aláírt tanúsítvány sajnálkozik azon, hogy egy ennyi tapasztalattal rendelkező sebésznek ilyen jelentéktelen helyen kell a tudását elpazarolnia: „ ...jobb sorsra lenne érdemesebb mint illy
cseléd helyen, hol különnben is széles 's külországokban merített tapasztalásit nem
hogy tökéletesebbítené, hanem gyakorlat hiánya miatt azokat véle a körülmények
felejtetik — Több Nemes Ezredeknél mint orvos és fő orvos Felsőbbjeinek tellyes
megelégedésükre híven szolgált, mellyek annyival is inkább tekintetbe vehetők,
minthogy fiatal gyenge éveit a 'külellenségek ellen édes Hazáját megmentendőfelszentelte, az Insurrectionál mint született magyar nemes, és a' Velitáknáf1 számos
vitéz tetteket vitt véghez... "62 Ez az igazolás minden bizonnyal egy másik pályázatra készült, mégis különleges és ötletes retorikai fogás, hogy a kérvényező egy
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SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. február 3.,
Szabó József, F-melléklet (Az 1824. augusztus 30-i igazolás másolata).
SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. február 3.,
Szabó József, G-melléklet (Az 1828. november 5. és 16-i vármegyei szolgabírói bizonyítvány
másolata), az 1840-es utalást lásd: Orvosrend, 1840. 75. p. Itt polgári seborvosnak nevezik.
Az ún. velita-divízió a huszárezredeket kiegészítő egység volt az 1813. évi hadjárat idején (ezredenként kettő-kettő, 1813-ban azonban összesen huszonegy). Tagjai önkéntesek voltak, az
egység a korábbi nemesi felkelések „maradványa". A név a napóleoni hadsereg könnyűlovasságának elnevezéséből ered. A témáról bővebben lásd: Réfi Attila: Magyar huszárok az 1813.
évi őszi hadjáratban. In: Sic itur ad Astra. Fiatal történészek folyóirata. 2002 (14. évf.) 2 - 3 . sz.
151-205, p.
SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. február 3.,
Szabó József, H-melléklet (Az 1845. május 6-i igazolás másolata) Az igazolások sorában utolsóként egy 1836. október 11-i dabasi irat másolata szerepel, amelynek érdekessége, hogy állítása szerint tizennyolc éve a településen élt Szabó. Ez az adat ellentmondásban áll a német
nyelvű hadsereg-beli tanúsítványokkal, amelyek szerint 1824 előtt legfeljebb csak ideiglenesen szállhatott meg Dabason, lévén ekkoriban még a hadseregben szolgált. SOTE Lt. 50/e,
A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. február 3., Szabó József,
I-melléklet (Az 1836. október 11-i tanúsítvány másolata).

olyan igazolást nyújt be, amit korábban ajelenleginek az elbírálója látott el egyetértőleg aláírásával.63
Pest vármegye közgyűlése 1847. február 6-án vitatta meg a benyújtott pályázatokat. A jegyzőkönyv szerint többen folyamodtak az állás elnyeréséért, de azok
anyaga itt nem maradt fenn.64 A kivonatban azonban bemutatják az állásra érdemesnek tartott jelentkezőket. Mátraynál fontosnak tartják megemlíteni, hogy jelenlegi állomáshelyén, Gödöllőn házamellett amegye kórházat szeretne felépíteni,
és Mátray amellett, hogy szeretné a váci állást elnyerni, megtartaná gödöllői lakását, Az Albertiből származó Sípos János végzettsége szerint sebész- és szülészmester, valamint állatorvos, a pályázat benyújtásának idején a Tabánban volt halottvizsgáló és védhímlő-oltó.65 Az 1831. évi kolerajárvány alatt Pest vármegyében
teljesített szolgálatot. Mácsay Sándor polgári sebész és szülész szintén próbálta leküzdeni az említett évben a kolerát. Volt a Pilisi járásban (helyettes) seborvos, és
dolgozott Szentendrén, 1847-ben pedig Bogdány (Dunabogdány) rendes sebészeként működött. Mácsay magyarul, latinul, németül, szlovákul („Tóth") és szerbül
(„Rácz") beszélt.66 A már megismert mestereknél is kiemelték pontos végzettségüket, illetve gyakorlatuk helyét. Az előzetes szűrések alapján a következő sorrendben és a következő folyamodókat ajánlották a vármegye figyelmébe: 1. Mátray
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Hacsak nem szült visszatetszést Földváry Gáborban a jóindulat megnyerésének eme kissé
„szemtelen" módja.
A jegyzőkönyvi kivonat az alábbi személyeket említi még: Szigetváry Mihály, Sáári Antal,
Miskolczy Ferenc, Mácsay Sándor és Sipos János. Szigethváry Mihály Kaposvárott született,
1831/1832-1834/1835 között járt két-két évig a magyar sebészkurzus tanfolyamaira.
1837-ben lett sebészmester. A Székesfehérvárról származó Miskolczy Ferenc 1827-ben iratkozott be a magyar nyelvű kurzusra Pesten, de elhagyta azt, és tíz év múlva a német nyelvű tanfolyamon végezte el. 1840-ben szerzett polgári sebész és szülész képesítést. A másik két
pályázóról nem tudni semmit. SOTE l/f 3. kötet 19. p. (1791. ssz.), 286. p. (877. ssz.); SOTE
Lt. 50/e, Váci járási seborvosi állásra vonatkozó iratok, Pest vármegye közgyűlési jegyzőkönyvének kivonata, 1847. február 6.
Sípos 1831/1832-1834/1835 között járt Pesten a magyar nyelvű sebészmesteri kurzusra,
két-két évig hallgatta az első és a második évfolyam óráit. Sípos 1836. február 13-án kapott
sebészmesteri diplomát Pesten. SOTE Lt. l/f 3. kötet 13. p. (1770. ssz.)
Mácsay 1823/1824-1825/1826 között volt Pesten a német nyelvű kurzuson hallgató, mégpedig másfél évig az első évfolyamon (az 1824/1825-ös tanév második félévét kihagyta). A
Nyitra megyei Zsámbokrétről származott, és apja is sebész volt. A Promotiós kötetekben
Mátsay Alexander néven szerepel. 1827-ben lett polgári sebész és szülész. Első osztályú eredményei voltak. SOTE Anyakönyvek (l/e) 2. kötet 40-65. p. (60. ssz.), SOTE 1/d 7. kötet
99-100. p„ és 9. kötet 157-158. p.; SOTE Lt. l/f 2. kötet 784. p. (289. ssz.)

Ferenc, 2. Merkel Emil, 3. Sípos János, 4. Való János és 5. Mácsay Sándor.67
Mátray minden bizonnyal a vármegyében eddig is tanúsított meggyőző szolgálatai
révén került az első helyre, míg a fiatal Merkel Emil inkább magasabb fokú képzettségének köszönhette a jelölést. Az utánuk harmadik helyre tett Sípos János
gyakorlottsága miatt került a szóba jöhető sebészek közé. A helyek kiosztásában a
nyelvtudás úgy tűnik, semmiféle szerepet nem játszott — legalábbis Vác esetében.68 Egyedül a magyar, mint államnyelv ismeretének hiányos tudása jelentett
hátrányt.69 Ugyanígy nem volt fontos a felekezeti hovatartozás sem, amiről aj elentésben egy szót sem említenek.70 így három faktor maradt: a szakértelem és a vármegyében addig is teljesített szolgálat, valamint az életkor, hiszen amint a fentebbi
felsorolásból is kitűnt, az évtizedek óta a vármegye területén dolgozó, és sokrétű
tapasztalattal rendelkező Szabó Józsefbe se került a lehetséges nyertesek közé.
Földváry Gábor 1847. február 15-i levelében véleményezte a pályázatokat. Az
első helyen említett Mátray Ferenc ellen jogos kifogás emelt, mivel az egymástól
igen távoli Vác és Gödöllő esetében lehetetlen lenne, hogy Mátray megtartsa gödöllői lakását, sőt, Földváry értelmezésében állását is, és Vácott is seborvos legyen.
Földváry szerint, mivel a közeljövőben fel akarják építeni Gödöllőn a kórházat, és
Mátray is meg akarja tartani lakását, továbbá, mert az új kórházban mindenképpen
szükség lesz tapasztalt gyógyítóra, Mátrayt ejtette a pályázat elbírálásakor.
Földváry, ellentétben a vármegye előzetes véleményével, szakszerű és objektív
döntést hozott. A váci seborvosi állás odaítélésében így nem annyira a betegek között szerzett jártasság vagy a vármegyében teljesített szolgálat alapján mondták ki a
döntő szót, hanem az orvostudományok terén szerzett sokoldalú ismeretanyag birtoklójának, az egyetlen orvos- és sebészdoktori végzettségű fiatal és tehetséges or-
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SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, Pest vármegye közgyűlési jegyzőkönyvének kivonata, 1847. február 6.
Valószínűleg nagyobb súllyal esett volna latba például a szerb nyelvtudás, ha Szentendrére kerestek volna seborvost.
Mácsay Sándornál kifogásolták, hogy a magyar nyelvet nem használta helyesen. SOTE Lt.
50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, Pest vármegye közgyűlési
jegyzőkönyvének kivonata, 1847. február 6.
A pályázat nyertese, mint látni fogjuk, a római katolikus jelentkezőkkel szemben egy evangélikus személy lett.

vosnak, Merkel Emilnek adták a tisztséget.71 Merkelt március elsején a vármegye
közgyűlése megerősítette új hivatalában.72

Források
1. Mátray Ferenc folyamodványa73
Méltóságos Fő Ispáni Helyettes!
Nagyságos Uram!
Rátz Alajosnak halála által Vátzi járásban a' rendes kerületi sebészi állomás megüresedvén, jelen folyamodásommal azon alázatos könyörgéssel vagyok bátor megj elenni: — hogy méljen tisztelt Mélt[ó]sá[go]d csekély érdemeim mellett, mellyeket a'
Megyében mint uradalmi Orvos 8. évek olta a' tisztelt közönség előtt fáradhatatlan
szorgalmam által — az adózó Népnél pedig minden jutalom nélkül mindenkor kész
szolgálatommal, —úgy is—mint ezen T[ekin]t[e]tes Vármegyének felesküdött vidékbeli orvossá számos alkalommal bizonyítottam be, —jelenlegi állásom és lakásom megtarthatása mellett, — az érintett rendes sebészi állomásra azon tekintetnél
fogva is, —hogy a' tisztelt Közönség hijányt ne szenvedjén — a' már mult évben beadott folyamodásom következtében — tiszteletbeli fo-orvosi czimmel engemet kegyesen kinevezni méltóztassék.
Melly alázatos könyörgésen megújítása után mély tisztelettel maradok a'
M[é]l[tósá]gos Fő Ispáni Helyettes úrnak Nagysá[go]dnak
Pesten Január 28-án 1847
alázatos szolgája
Mátray Ferentz
Orvos Tanár, gyakorló sebész, szülész és szemész mester, a' pesti kir. Egyetem
Orvosi Karának rendes, — a' Budapesti Orvosi egylet levelező tagja, G. Károlyi
István Ő Nagysága rendes és uradalmi, — úgy ezen T[ekintetes] N[emes] Megye
felesküdt orvossá
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SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, Földváry Gábor levele Pestvármegye közgyűlésének, 1847. február 15.
SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, Földváry Gábor levele Pest vármegye közgyűlésének, 1847. február 15. (a levél külzetén találhatók a kinevezéssel kapcsolatos adatok).
SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. január 28.,
Mátray Ferenc.

2. Merkel Emil folyamodványa74
Nagyságos Fő Ispáni helyettes Úr!
Tekintetes Karok és rendek!
Midőn Tekintetes Pestvármegye, Váczi járásbeli megürült sebészi állomása megnyerhetése végett, alázatos folyamodásomat ezennel benyuitani bátorkodom, azt
következő okokkal gyámolitom:
1. Az A.) alatt ide mellékelt orvos tudori oklevél hiteles másolata bizonyságot
tesz arról, hogy az illető folyamodókban meg kivántató pályázási kelékkel birok.
2. Meggyőződvén arról, hogy az egyetemes gyógytudomány minden ágai
elvállhatlan kapcsolatban állnak együtt, teljes erőmből törekvém magamat a' naponként szükségesbé válló sebészetben is kiképezni, — mint azt a' B.) alatti
bizonyítvány hiteles másolata tanúsítja, — 's ezért a' C.) alatti sebésztudori oklevél
megnyerésével, a' fennevezett sebészeti állomás illő elátására elegendő tehetséggel bírónak igazolván magam.
3. Én ugyan is minden abbeli teljes meggyőződésem melett, miszerint jelenkorban már minden ügyes gyakorló orvosnak, elkerülhetetlenül szükséges, magát az
összes orvosi tudomány egyes ágaiban lehetőleg kiképezni; de azon különös előszeretetnél fogva is, mellyel viseltetém a' szemészet, mint az orvosi tudományok
legszebbike iránt, azt szaktudományi foglalkozásom tárgyáúl tüzém ki. Ennél fogva a' D.) alatti szemészetmesteri oklevél megnyerésére, két egész évet áldoztam fel
e' szaktudományi vonzalmamnak, mit az E.) alatti bizonyítvány hiteles másolata
eléggé tanusit.
4. Mint gyakorló orvos Erdélyország egyik fürdő helyén, nevezetesen
Megyes-székben kebelezett Felső-Baj ómban, az ottani igazgatóság felszóllítására
mint fordő orvos nyilvános állomást foglaltam el, 's e' részben az illető tisztelt közönség teljes bizalmát megnyerni szerencsés voltam, mint ezt az F.) alácsatolt
bizonyítvány kétségen kivülé teszi.
Ezen okoknál fogva bátorkodom a' fennevezett sebészeti állomás megnyerésére a' T[ekin]t[e]tes vármegyéhez alázatosan folyamodni, egyszersmind, — azon
esetben, ha a' Nagyságos helyettes Fő Ispán Úr, és a' T[ekin]t[e]tes Karok és rendek Kegyes pártfogása által, alázatos kerésemnek (!) sükere leend, — késznek jelentvén magamat: hivatalom pontos betöltésével és lelkiismeretes szigorúsággal,
csekély tehetségeimet a' szenvedő betegek' ápolásának 's gyógyításának teljesen
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SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, dátum nélkül,
Merkel Emil,

szentelni. Ezt tévén, merészlem egyúttal az ehez megkivántató tehetségeimről
szolló tanuleveleimet is törvényes másolatokban alázatosan előterjeszteni.
Midőn tehát említett okaimat és sorsomat Nagyságod' ismert részrehajlatlan
igazság szeretetébe, és a' T[ekin]t[e]tes Karok és rendek nagylelkű oltalmába ajánlanám, kérésemet ismét megújítván, magamat egyszersmind a' T[ekin]t[e]tes vármegye kegyes pártfogásába ajánlom, 's maradok
Nagyságos Fő Ispán helyettes úrnak, és a' T[ekin]t[e]tes Karoknak és rendeknek
legalázatossabb szolgája
Merkel Emil
Orvos-Sebész tudor, és Szemész Mester

3. Való János folyamodványa 75
Tekintetes Karok és Rendek!
Tekéntetes Nemes Pest Megyében, Rácz Alaj os volt sebész halálával a Váczi j árásban a' seborvosi állomás megürülvén ennek elnyeréséért alázatossan folyamodni
!
s e' véget Ö. Cs. királyi fö Herczegségénél kegyessen leendő kinevezetetés véget
pártoltatást kérni bátorkodom, ajánló okaimat ekövetkezökben öszpontositván.
lör. A Gymnasiumbéli közönséges hat iskolai pályám elvégeztem; a mint az
A' alatt bizonyitatik.
2or. A' Gymnasiumi közönséges hat iskolai pályám után választék egy oly pályát, amely már az akkor gondolt későbbi előmenetelemnek czeljához vezet, azért
mielőtt a Seborvosi tudományok megtanulására magam adtam volna, — előbb a
Gyógyszerészséget négy évi tanulmányozná tettem, a mit a B' alatti bizonyítvány
erösit.
3or. A fen említett Gyógyszerészség megszerzése után léptem a Seborvosi pályára, és azt életem fentartására választám, 's a' Sebész mesterek számára rendölt
négy évi pályát szenteltem, és szerencsésen T[ekintetes] tanítóim megelégedésével
el is végeztem, a mit az ide mellékelt C. D. E, F. G. alatti iskolai bizonyítványok
kétségtelenné tesznek.
4er. A Szigorú próbatételeket a Sebész és Szülész Mester Oklevél elnyeréséért
letöttem; mint ezt a másolatban ide kapcsolt H alatti oklevél bizonyítja.
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SOTE Lt. 50/e, A váci seb észorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, dátum nélkül, Való
János.

5ör. Jóltudván azt, hogy az orvos sebészi gyakorlat üzésére, mire léttemet szenteltem - a betegek ágya mellett szerzett tapasztalás legbiztosabban vezet a' kitűzött
célra, T[ekintetes] Schoepf Orvos igazgatása alatt lévő Gyermekek Gyógyintézetében, mind az elemi, mind a gyakorlati tanulmányok megszerzésében, magamat
gyakorolni elnem mulasztám, a mit az I alatti bizonyítvány valósit.
6or. Szemem előtt tartván azt, hogy magam Seborvosi pályára adtam, azért is
nem mulasztók el egy oly tudományt tenni sajátommá, mely a sebészt többféle tekintettben vezeti; s' a sebészetnek némely homályos oldalait felderiti; nem
külömben a Törvényes bonczolatoknál, hogy lelkiösméretessen megfeleljen, és
hogy orvosi véleménye alapos legyen; abba magamat mint rendkívüli halgató 2 évi
folyamban nem tsak elemileg, hanem egyszersmind gyakorlatilag gyakorolni szinte elnem mulasztám, a mit az K es L betű alatt külön bizonyítvány is mutatt.
7er. Hogy iskolai pályám lefolyta után magamat T[ekintetes] Balassa Tanár úr
mellett a sebészet mezején menyiben gyakoroltam azt a Tőle nyert M alatti külön
bizonyítványa tanusilja.
8or. Hogy iskolai pályám gyakorlati éveiben magamat a belső betegségek
orvoslásában, az Elemi és gyakorlati boncztanban mily sikerrel gyakoroltam, arról
a T[ekintetes] Gebhardt, es T[ekintetes] Csausz tanár uraktul, a szokott iskolai
bizonyítványokon kívül még külön bizonyitvánt is nyerni szerencsés voltam; a
mirül a N és O betű alatti bizonyítványok szóllanak.
9er. Az Országban divatozó nyelvek közül a Magyar, Latin, Német és Tóth
nyelv birtokában vagyok.
Melyek után midőn fenebbí (!) alázatos könyörgésemet újítani, s annak
teljesítését Föispányi Helyettes Ö Méltósága 's a' Te[kin]t[e]tes KK és RR [Karok
és Rendek] kegyeségétül reményleni bátor vagyok mély tisztelettel vagyok
Föispányi Helyettes Ö Méltóságának, s a' Te[kín]t[e]tes Karoknak és Rendeknek
alázatos szolgája
Való János m.p.
sebész és szülész mester

4. Szabó József folyamodványa76
Méltóságos Főispáni Helytartó Úr
Kegyes Uram!
Méltóságodnak annyiakhoz mutathó nagy kegyességétől bátoritatván bátorkodom
illő egész alázattal esedezni az iránt, miszerint értésemre esvén az ezen Tekintetes
N[eme]s Pest Megye Váczi járásában megürült orvosi állomás, s hiszem, hogy az
ismét egy alkalmas egyénnel betöltetik; minél fogva az ide 9. darabban egész tisztelettel csatolt eredeti bizonyítványaim szerint szerzett tapasztalásaim után minthogy magamat annak pontos megfé[.. .Jsére77 képesnek lenni érezem, s ha csekély
szolgálataim méltánylást érdemelhetnek alázatosan esed[e]zek 3 hogy a fenn
emiitett orvosi ürült állomásra engemet felvenni kegyesen méltóztatna.
Ki is egyéb iránt mély tisztelettel vagyok Dabason Januarius 26-án 1847.
Méltóságodnak
alázatos szolgája:
Nemes Szabó Jósef
Orvos

5. Pest vármegye 1847. február 6-i közgyűlésének kivonata 78
Item küldöttség melly mai napon az 523k szám alatt költ határozatnál fogva ollya
végre bízatott meg: hogy Rácz Alajosnak halála áltól a' váczijárásban megürült sebészi-állomás elnyeréséért folyamodóknak kérelem leveleiben és azokhoz mellékelt bizonyitványokot megvi 'sgálván, véleményét terjessze elő az iránt: hogy kiket
lehetne a' folyamodók közül az érdeklett állomásra leendő kineveztetés végett főispáni-helyettes úr ő méltóságának kijelelni, tudósításul adja, miként Mátray
Ferencz, Szigetváry Mihály,Sáári Antal, Miskolczy Ferencz, Szabó Jősef (!),
Mácsay Sándor, Való János, Sípos János, és Merkel Emil folyamodásaik lévén ez
ideig beadva, azokat a' bennek felhívott bizonyítványokkal együtt megolvasta, 's
közűlök különösen kiemelendőnek és a' megye figyelmébe ajánlandónak vélte a'
következő folyamodókat:
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SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, 1847. január 26.,
Szabó József.
Az irat gyűrött, a szó nehezen olvasható.
SOTE Lt. 50/e, A váci seb észorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, Pest vármegye közgyűlési jegyzőkönyvének kivonata, 1847. február 6.

1 ör. Mindenek előtt megemlítendőnek tartotta Mátray Ferencz orvos tanár, gyakorló sebész, szülész és szemész mester eránt kit az orvosi tudományokbani jártasságánál és gyakorlati tapasztalásánálfogva nem ajánlani nem lehet, kötelességének
tartja mind az által a' küldöttség mellynek egyczélszerű kórházat állítatni kíván és
így a' kinevezendő sebésznek a' kórház melletti lakása sem nélkülözhető, miként
nevezett orvos úr az érintett állomás elnyeréséért j elenlegi állása és lakásának megtarthatása feltétele mellett esedezik.
2or. Merkel Emil pesti születés (!) 1843k évi junius 29töl orvos tudor, — 1845
évi martius 1 ltöl fogva szemész mester, — 1846 évi julius 25töl fogva pedig sebész
mester tanár, 1844k évben Erdély országban jelesül Medgyes Széknek,
Felső-Bajom nevű helységében létező gyógyvíznél volt gyakorló orvos, Balassa
királyi egyetemi tanár bizonyítványa szerént a' sebészi kórodát más fél év olta vendégképen szorgalmatosan látogatja 's az illető szak iránt kitűnő hajlamot és buzgalmat tanúsított.
3or. Sípos János Pestmegyében kebelezett Alberti mezővárosbeli származású
1836k év ólta sebész és szülész mester, 's egyszersmind baromorvos 1837k évi
május lső napjátolfogva szabad királyi Budavárosának Tabán nevű külvárosába orvosi halott visgáló és védhimlő oltó, 183 lk évben dühöngött epemirigy alkalmával
pestmegyének több helységeibe alkalmaztatván, ügyessége, szorgalma, és a' betegekkeli szelid bánás módja által magát kitűntette. Miről a' megyétől bizonyítványt is
nyert, az alol írt főorvosok tudományára a' folyamodók közzül legtöbb gyakorlati tapasztalattal bír. Beszélli a' Magyar, Deák, Német és Tóth nyelvet.
4er. Való János váczi származású 1846k évi december 29től fogva sebészet ás
szülészet mestere, [gyógyszerész],79 's egyszersmind himlő oltó 1845 évi October
lOtöl 1846k évi februar[ius] 24keig gyakorlotta magát Schőpf orvosnak gyermek
gyógyintézetében, folyó 1846/7k tanodai évben pedig királyi egyetemi tanár
Balassa úrnak sebészi kórodáját legkitűnőbb szorgalommal látogatván, nővebb kiképzési buzgóságának és a' sebészet mezején szükséges kézbeli ügyességének naponként több és több példáit adja, minélfogva mint a' növendékek egyik jelesbike
ajánltatik. Beszéli Magyar, Deák, Német és Tóth nyelveket.
5ör. Nemes Mácsay Sándor polgári sebész és szülész 1827k év olta. A' dühöngő
epemirigy alkalmával tanúsított szorgalma által magát kitűntette, pilisjárásbeli
seborvos PafiQcovits halála után ezen állomásnak bétöltéséig helyettesi minéműségben hasonlóan a' megye „K[aro]K." és Rendeinek megelégedésekre szolgált,
sebésze volt SzentEndre városának, jelenleg pedig Bogdány királyi koronái köz-
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Betoldás.

ség rendes sebésze és látleletek kiadhatására megyeileg megbízott sebész, —
beszélli a' Magyar, Deák, Német, Tóth és Rácz nyelveket, folyamodásának szerkezete azonban azt mutatja: hogy a' Magyar nyelvet nem igen gyakorlotta, 's írás
módja hibás.
Mellyekről a' bényujtott folyamodásoknak visszacsatolása mellett teszi a' küldöttség alázatos tudósítását. Költ Pesten februar[ius] 5én 1847k évben
jegyzette Nagy István
főjegyző
Kovách Josef Elnök, Késő-Enselm.p. Nándor, táblabíró, Schmidt János m. p. fö
orvos, Tessényi Zsigmond tiszt[i] fö orvos
Zlinszky János m. p. főszolgabíró, Egressl Sándor m. p. tiszteletbeli] főügyvéd, Bellaagh Antal m. p. Rend[es] Eskűtt
6. Földváry Gábor levele Pest vármegye gyűlésének80
Tekintetes Karok és Rendek!
Váczi Járásbeli volt Seborvos Rácz Alajos halálával megüresült Sebészi állomásra
folyamodtak, és kinevezés végett nékem ajánlottak körül, miután Mátray Ferencz
Orvos Tanár mostani állomását el hagyni, és lakását Gedellőre, hol pedig az Orvosra a' T[ekintetes] Rendek által fel állitani szándékolt kórház' tekintetéből is szükség van, át tenni nem akarná, azt pedig, hogy valamelly szolgált, segédek által
látassék el és eszközöltessék, szokásba hozatni nem akarnám; második helyen
ajánlott Merkl Emil, szinte jeles tulajdonságokkal biró Orvos Tanárt ezennel kinevezem minél fogva méltóztassanak a' T[ekintetes] Rendek a' szokott hitet véle letétetni; és a' Sebészi eszközöket 's egyebeket a' szokott módon néki átadatni, ötet
kötelességeinek hiven 's lelkiösméretessen leendő tellyesitésére utasítani.
Egyéberánt a' közlött folyamodásokat ide visza rekesztvén, vagyok szives
indulatikba, 's becses hajlandóságukba ajánlott tisztelettel Pesten febr[uár] 15én
1847.
a' Tekintetes Karoknak és Rendeknek
kész kötelességü szolgája
Földváry Gábor
Fő isp[án]helyettes
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SOTE Lt. 50/e, A váci sebészorvosi állás betöltésével kapcsolatos iratok, Földváry Gábor levele Pest vármegye közgyűlésének, 1847. február 15.

BALOGH JÁNOS MÁTYÁS
A BUDAPESTI TEKERCSES HÍRLAPNYOMDÁSZAT SZÜLETÉSE

A sajtó lehetséges történetei közé tartozik a sajtó vállalat- és gazdaságtörténeti
megközelítése — például a sajtóipar vizsgálata — is, még ha Magyarországon
nem is teijedt el igazán ez az irányzat. Ami kevés ilyesféle elem megjelenik a honi
sajtó világának történeti vizsgálata során, az is igen gyakran pontatlan, vagy legalábbis nem bizonyított. Jelen tanulmányom első részében egy általánosan elfogadott, ám téves (látszólag technika-, valójában inkább vállalat-, illetve „sajtóipartörténti") dátum korrekcióján túl azt elemzem, hogy milyen feltételek mellett zajlott le Magyarországon a tekercsnyomógépek1 bevezetése — azon géptípusé,
amely a 19. század utolsó harmadában világszerte az akkor „megszülető" tömegsajtó egyik szimbólumává vált. Ezt követően bemutatom a budapesti napilapokat
nyomó rotációsok számának és kapacitásának változását, a tekercsnyomók újabb
típusainak megjelenését, valamint az ezen gépekhez fűződő kortársi képzeteket.

Egy technikai innováció bevezetése Magyarországon
Scott M. Eddie kiváló könyvének2 szellemes címére rímelve kijelenthetjük: noha
köztudott, mégsem igaz, hogy Magyarországon 1873-ban nyomtattak először rotációs gépen. A nyomda-, nyomdászat- és az úgynevezett sajtótörténeti szakirodalomban lényegében teljes az egyetértés e dátum helyességét illetően. Az adatot
bizonyosan Nóvák László 1929-ben kiadott nyomdászattörténeti kompilációj ából3
vették a szerzők, gyakran hivatkozás nélkül, még ha az adott könyv, vagy tanul-

1

2
3

Tekercsnyomó(gépe)k, tekercsesek, illetve rotációsok alatt a papírtekercsre nyomó rotációs
gépekei — korabeli szóhasználattal: „körforgó" gépeket — értem. Léteztek ugyanis felvágott
ívekre nyomó rotációs nyomószerkezetű, illetve papírtekercsre nyomó nem rotációs nyomószerkezetű (úgynevezett duplex) gépek már a 19. században is. Az előbbi típushoz tartoztak az
amerikai Hoe és a francia Marinoni kezdeti rotációsai.
Eddie, Scott M. : Ami köztudott, az igaz is? Bevezetés a kliometrikus történetírás gondolkodásmódjába. Debrecen, 1996.
Nóvák László: A nyomdászat története. VI. Bp., 1929. 7. és 55. p.; Nóvák egyébként nem
használt lábjegyzeteket kompilációjában, így nem tudhatjuk meg bizonyosan, általában honnan vette adatait. Valószínűnek tűnik azonban, hogy a főváros nyomdászatának 1867 és 1900
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mány „műfaja" meg is engedte volna a jegyzetek használatát.4 Az 1873-as dátum
tehát olyannyira evidensnek számít, hogy az ezt papírra vető szerzőtől el sem várják, hogy feltüntesse: honnan is szerzete értesülését.
A tekercsnyomás, ez a nyomdászati újítás abból áll, hogy a nagyobb mennyiségű, de kisebb minőségi igényű munkáknál — a nagyobb sebesség elérése érdekében — a nyomás nem (ívekre) felvágott, hanem tekercselt nyomathordozóra
történik.5 Anyomdászat- és a „sajtótörténeti" irodalomban elteijedt az anézet, miszerint a rotációs gépeknek köszönhetően megnőtt az ilyen gépeken készülő lapok
példányszáma. Ez azonban meglehetősen durva egyszerűsítés, hiszen kezdetben
— világszerte — az 1860-as, 1870-es és 1880-as években a már viszonylag nagy
példányszámú lapok nyomdái váltottak át íves gépről tekercsesre (illetve „hagyományos" gyorssajtóról rotációsra). A korabeli megfigyelő is okozatnak tekintette a
nagy lapok tekercsnyomógépeinek üzembe helyezését: „A tömöntéshez6 megkívántató kellékek, valamint a fölötte nagy költségek, a „végnélküli" [vagyis tekercselt] papirost használó [tekercsnyomó] gyorssajtók alkalmazását csak a nagy

4

5
6

közötti „történetének" rendkívül vázlatos (mindössze tizenhárom kis oldalra terjedő) megírásához leginkább a Magyar Nyomdászat című lap 1923. október-november havi budapesti
nyomdászattörténeti jubiláris számában megjelentekre támaszkodott, leginkább a következő
tanulmányra: Magyar Elek: Nyomtatóműhelyek és nyomtatómesterek az egyesített Pest-Budán. Magyar Nyomdászat, 1923. október-november hava, 10-11. füzet. 161-172. p.; e számban egy másik írás ekképpen fogalmaz a budapesti nyomdászat kezdeteiről (tehát az 1873-as
viszonyokról): „A rotációsgépek elseje akkor [kiemelés tőlem — B. J. M.] érkezett el hozzánk: a Khor és Wein nyomdájába, amiből később a Pester Lloyd vállalkozása lett; [a gépnek]
csudájára jártak mindenfelől a nyomdászok." — [Janovits Ferenc?]: Ötven esztendő küzdelmei és eredménye. 157. p.
Csak néhány példa a sok közül: Kertész Árpád: A nyomtatott betű története és útja Magyarországon. Bp., 1941. 202. és 283. p. Dezsényi Béla-Nemes György: A magyar sajtó 250 éve.
Bp., 1954. 159.; Márkus László (szerk.): A magyar sajtó története. Bp., 1977. 51. p.; Kosáry
Domokos-Németh. G. Béla (szerk.): A magyar sajtó története. II/2, Bp., 1985. 31-32., 256. p.;
Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor: A magyar sajtó története. h.n. é.n. 127. p.;
Bánáti Ágnes-Sándor Dénes: A százesztendős Athenaeum. 1868-1968. Bp., 1968. 19.; Pejin
Attila: A zentai hírlapok történeti bibliográfiája (1875-1962). Zenta, 2004. 12. p. •— Az egyetlen általam ismert nyomdatörténeti munka, ahol a helyes, az 1877-es évszám szerepel: Susits
Imre: Egy nyomda története. 1841-1976. Bp., 1976. 26. p. (vonatkozó közlésének forrása:
Novitzky N. László: Egyesült erővel. A magyar könyvnyomdászok szakszervezeti tevékenységének története. Bp., 1912. 205. p.)
Napjainkban is leginkább újságok, magazinok és kereskedelmi nyomtatványok készülnek így.
A tömöntés — esetünkben — az az eljárás, amikor a sík szedésről (fél)Aengeralakú másolat
készül (öntik), amelyet azután ráilleszthetnek a nyomó/jewgerre. A műveletet a tömöntő végzi
el a tömöntödében (másképpen szteretípiai műhelyben).

példányszámmal bíró napilapoknál tette lehetővé".7 A nagy elteij edtségű lapok
nyomdái már nem győzték kielégíteni a mennyiségi igényeket a nyomtatási idő
megnövekedése miatt: vagy a lapzártát kellett j elentősen előrehozni (tehát a lap veszített „frissességéből", ami viszont a korban még az egyik legfőbb kívánalom
volt), vagy a terjesztés kezdete csúszott nagymértékben, ami szintén előnytelen lett
volna a lapok versenyében. Egy 1882-es leírás így indokolta egy budapesti napilapot előállító nyomda tekercsnyomóra való átállását: „Vagy olyan korán kellett a
nyomdába a kéziratot leadni, hogy ez által a később érkezett, sokszor tán érdekesebb anyag egy részének kellett kiszorulni, ami az élénk verseny mellett csak a lap
tartalmának volt hátrányára, — vagy koczkáztatni, hogy a lap a kellő időre a kellő
számú példányokban ki nem állíttathatván, szétküldésénél esik késedelem. E kellemetlen alternatíva a mai naptól kezdve nem létezik többé. Nem szükséges félnünk
sem attól, hogy más lapok által megelőztetünk, sem a postai elkésés veszélye nem
fenyeget többé". 8 Az újabb és újabb „hagyományos" (de már többszörös nyomóművel rendelkező), ívekre nyomó gyorssajtók együttes üzemeltetése ugyan ideig-óráig még járható útnak bizonyult,9 e nagy hely- és munkaerő-igényű félmegoldás azonban nem volt már tartható — illetve nem volt érdemes — a „tekercsesek
korában". Természetesen egy adott lap — nagy példányszámban is megmutatkozó
— sikeréhez hozzájárulhatott jó és gyors nyomdai előállítása. Azonban egy újság
nem attól lett (hosszú távon) nagy példányszámú, mert tekercsnyomógépen készült; a rotációs — amelynek beszerzése komolyabb tőkét igényelt—csak biztosította (esetleg feleslegesen) a tömegtermelés műszaki feltételeit, illetve lehetővé
tette a szedésre fordítható idő jelentős kitolását is. Hülle Oszvald, a Pester Lloyd
szedője (1870-től), majd korrektora (1873-tól) ez utóbbi elemet emeli ki visszaemlékezésében a rotációsok bevezetése kapcsán—negatívumként, hiszen így egy nagyobb, terjedelmesebb lapnál a szedők napi munkaideje olykor a 14-15 órát is
elérhette.10 A „nyomdász-társadalom" azonban ismereteim szerint nem fogadta
olyan gyanakvással, sőt kifejezett ellenségeskedéssel a tekercsnyomókat, mint

7
8

9
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Nyomdászok Közlönye. 1885. február 16. 5. p.
Egyetértés, 1882. május 1. — idézem: Balogh János Mátyás: „Ha ezt Gutenberg látná!"
A magyarországi nyomdászat rotációs forradalma és a Maschinenfabrik Augsburg (MAN)
1881-1898. A MAN Roland Magyarország jubileumi kiadványa tekercses gépei magyarországi megjelenésének 125. évfordulójára. Bp., 2006. (továbbiakban: Balogh i.m.) 42. p.
Ne feledjük, hogy a rotációs, illetve a tekercses gépek megjelenése előtt is voltak már — igaz,
nem Magyarországon — többtízezres példányszámú napilapok.
„Welcher Wandel ist seither auch im Arbeitsverhaltnissen eingetreten! Den ersten Anstoss
hiezu gab beim »Pester Lloyd« die Einfuhrung der Rotationsmaschinen — der ersten und
lángere Zeit der einzigen in Ungarn —, welche die Arbeitszeit sehr zu Ungunsten veranderten,

majd később a szedőgépeket, még ha fel is merültek olyan aggodalmak, hogy a rotációsok is sokakat (gépmestereket) munkanélkülivé tehetnek.11
A tekercsnyomógépek az 1860-as évek közepén indultak világhódító útjukra
(1865: William Bullock sikeres konstrukciója), hogy azután a 19. század végére
szinte mindenhol gyökeresen átalakítsák a nyomdászatot, leglátványosabban talán
a hírlapnyomdászatot. Európában az angol napilap, a The Times nyomdaüzemében
az 1868-ra kifejlesztett tekercses, az úgynevezett Walter-sajtó jelentette akezdetet.
A francia Marinoni gépgyáros első rotációsai (1867) még nem papírtekercsre, hanem ívekre nyomtak.12
Ez utóbbi típusból érkezett 1869-ben két darab a bécsi Neue Freie Presse, az
Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb napilapjának nyomására (vélhetőleg az
új, működését szeptember elsején megkezdő nyomdába). A két „6-szoros" — hat
ív-adagolóval és nyomóművel felszerelt — Marinoni-féle rotációst (mindkét gép
állítólag óránként 8 ezer, mindkét oldalon nyomott, nyi3ván egy ív terjedelmű, példányt tudott előállítani, 36 x 48 bécsi hüvelyk nagyságú ívméretben) úgy építették
át — immár Bécsben — a nyomdavezető Christoph Reisser irányítása alatt, hogy
azok „végnélküli" papírra, vagyis papírtekercsre is képesek voltak nyomni (óránként 9 ezer lappéldányt). A gépekhez még 1872-ben két angol (minden bizonnyal
,,Victory"-féle) hajtogató-készüléket is vásároltak, amelyek kezdetben még külön

denn um den Druck des Blattes auf den Flachmaschinen zu bewSltigen, musste der Schluss
des Morgenblattes gewönlich schon zwischen 11 und 12 Uhr nachts erfolgen, und schickte
wirklich einmal der im »Hotel Frohner« etaliebierte Nachtredaktor Herr Beermann in den
zwölften Stunde noch Manuskript für 60 bis 80 Zeilen, so geschah dies meist in Begleitung
einer ausgiebigen Atzung aus Küche und Keller des Hotels, die Übernahme des Manuskripts
seitens des Metteurs aber mit einem kleinem Donnerwetter. Die Rotationsmaschinen jedoch
ermögliehten es, die Setzzeit bis aufs Áusserste auszudehnen, so dass bei starken Blattern, das
Abendblatt inbegriffen, oft Rekords von vierzehn bis fünízehn Arbeitsstunden erzielt
wurden." — Hülle Oszvald. 1860-1910. Bp. 1910. 28. p.
11
12

Pl. Typographia, 1896. január 17.
A korai rotációsokhoz, illetve tekercsnyomókhoz igen jó áttekintést nyújtó kézikönyv például
Waldaw, Alexander: Die Buchdruckerkunst in ihrem technischen Betriebe. 2. Band. Leipzig,
1878., illetve — ám szinte csak angolszász viszonylatban — Moran, James: Printing presses.
London, 1976.; az első évtizedek amerikai, francia és angol géptípusaihoz igen jól használható
Wilson, Fred. J. F. - Grey, Douglas: A Practical Treatise upon Modern Printing Machinery
and Letterpress Printing. London, Paris, New York & Melbourne, 1888.; elsősorban a
Hoe-féle gépek fél évszázados fejlődéséhez Hoe, Róbert: A Short History of the Printing
Press and of Improvements in Printing Machinery from the Time of Gutenberg up to the
Present Day. New York, 1902.; a francia Marinoni gépgyár alapítójához és gépeihez lásd Le
Ray, Éric: Histoire de l'imprimerie et de la presse, en marge d'un centenaire: Hippolyte
Auguste Marinoni (1823-1904). Cahiers Gutenberg No. 43. (décembre 2003). 33-99. p.

állva működtek, majd Reisser és Becker Ernő13 tervei alapján összekötötték a nyomógépekkel (a két szakember 1872 nyarán — egy tanulmányút keretében — végzett megfigyeléseket párizsi és londoni nyomdákban).14 Ilyen — immár teljesen
helyi, bécsi gyártmányú gép nyomta az 1873-as bécsi világkiállításon15 a lap pavilonjában annak világkiállítási különszámát.16 A bécsi Georg Sigl-féle gépgyár
(Georg Sigl's Maschinenbau-Anstalt)17 által gyártott és birtokolt, Becker-Reisser
rendszerű gép a kiállítás egyik fő látványosságának számított, működését bármely
látogató megtekinthette. A papírtekercsre nyomó rotációs a beszámolók szerint
óránként 10 ezer ívet nyomására volt képes,18 A világkiállításon egyébként más
gyártók is bemutatták rotációs nyomógépeiket, igaz, nem működés közben.19 A
Sigl-féle kiállított gépet egy berlini napilap, a Vossische Zeitung vette meg, megrendelve egyben egy további ilyen tekercsest is a gyártól;20 a gépek 1874. nyár végétől/őszétől nyomták a lapot.21
Magyarországon ekkoriban még — egy 1880-as években keletkezett írás szerint — „titokszerű csodalényként" tekintettek az akkor még csak külföldi nyomdákban működő rotációsokra; „ha akkoriban [az 1870-es években] egy külföldi
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Két évtizeddel később majd Becker Ernő tervezi meg a Budapesti Hírlap Wörner-féle
(24-oldalas) ikerrotációsait is. — Budapesti Hírlap, 1893, szeptember 8.
A gépekhez később egy transzportőrt is csatoltak, amely az összehajtogatott példányokat
összegyűjtötte és az úgynevezett expedícióba/expedíciós helyiségbe szállította (ahonnan az újságot végül expediálták, vagyis csoportosították és szétküldték az ügyfeleknek). — Mayer,
Anton: Wiens Buchdrucker-Geschichte. 1482-1682. II. Band. 1682-1882. Wien, 1887. (a továbbiakban Mayer i,m.) 338. p.
Később nagy hagyománya lett annak, hogy nagy kiállításokon működésük közben is bemutattak nyomógépeket. így volt ez később Philadelphiában (1876), Párizsban (1878, 1900) a világkiállításokon — de Budapesten is, az ezeréves kiállításon (1896).
A Neue Freie Presse kiadója, az österreichische Journal AG hatalmas összeget, 180 ezer forintot költött a lap világkiállítási prezentációjára — vö. Leonhardt, Gustav (Hrsg.): Compass.
Finanzielles Jahrbuch fiir Oesterreich-Ungam. 1875. Zweiter Theil. Wien. 348. p.
A berlini üzemmel is rendelkező gyár nemcsak nyomdai, de mezőgazdasági gépeiről, kazánjairól, valamint vasúti mozdonyairól is ismert volt.
Pemsel, Jutta: Die Wiener Weltausstellung von 1873. Das gründerzeitliche Wien am
Wendepunkt. Wien — Köln, 1989. 57. p.
Angliából a londoni The Times műhelye (Walter-sajtó), a liverpooli Victory Printing and
Folding Machine és a prestoni Bond és Foster-féle „Prestonian"; Franciaországból Marinoni,
Németországból pedig a Maschinenfabrik Augsburg. — Typographia, 1875. január 15.
Typographia, 1873. október 24. (a német Journal fiir Buchdruckerkunst, Schriftgiesserei und
verwandten Fücher című szaklap híradása nyomán).
Journal für Buchdruckerkunst, Schriftgiesserei und verwandten Fácher, 1876/4. (január 19.)
61. p.

vagy bécsi napilap került a kezünkbe, áhítattal nézegettük annak csipkézett széleit,
mint annak a jelét, hogy a lap körforgó gépből került ki."22 A bécsi világkiállítás
után egy évvel, 1874 tavaszán a legjelentősebb pesti napilapot, a német nyelvű
Pester LloydoX előállító Khór és Wein-féle nyomda23 igazgatósága is két darab24 tekercsnyomógépet rendelt Sigltől a lap előállítására. A gépek — amelyekhez nem
tartoztak hajtogató berendezések — felállításának határideje 1875. január elseje
volt.25 A megrendelés alapját Georg Sigl 1873. november 7-én kelt ajánlata képezte.26 Már ezen gépek teljesítményének tudatában vállalta el a Pester Lloyd nyomdája a lapot kiadó Pesti Lloyd Társulattal kötött, 1874. május 31-én kelt szerződésben, hogy 1875. január elsejétől már nem 2800, hanem 4000 példányt fog nyomni
óránként a—reggeli számoknál többnyire kétíves terjedelmű—lapból. Az egyezségben nincs szó arról, hogy e naptól kezdődően a lapzárta is későbbre tolódna, vagyis a teljesítmény növelésétől a nyomdai munkálatok korábban történő befejezésétvárhatták. A szerződésben szerepelt, hogy a nagyobb sebességű nyomás biztosítása végett két új nyomógép kerül felállításra, amely gépeket a Pesti Lloyd Társulat köteles becsértéken átvenni, amennyiben 1879. június 1. előtt megválna a
nyomdától, és az a nyomógép eket nem akarná továbbra is megtartani.27 Ez utóbbi,
a nyomda védelmét szolgáló pont arra mutat, hogy a szerződés megkötésekor a felek számára nagyon is elképzelhető volt az, hogy az előttük álló öt évben nem lesz
még egy olyan lapvállalat Budapesten a Pester Lloydon kívül, amely tekercsnyomókat igényelne a nyomdai előállításhoz.

22
23

24
25
26
27

dt: Új hajtogató-készülék a körforgó gépeken. Magyar Nyomdászat. 1888. szeptember, VII.
füzet. 104. p.
A pesti Khór Gyula és a lesnyeki Wein János 1863. október elsején kötötték társasági szerződésüket, cégüket 1866 novemberében jegyezték be Pesten. Vö. Budapest Főváros Levéltára
— továbbiakban BFL —, VTL2.e Pesti (1875-töl) Budapesti Királyi Törvényszék (1946-tól
Budapesti Törvényszék) iratai. Cégbírósági iratok. Cg. 1876/1174. 1866. november 6-tól a cég
állította elő a Pester Lloydtíí. Nyomdájukat Müller Emiltől vásárolták, ahogy azt az előbbi lapszám 4. oldalán közölték is. A váltás tehát a lap számára sem helyileg, sem „gépileg" nem járt
változással.
A gépek közül az egyiket tartaléknak szánhatták, hogy meghibásodás esetén se álljon le
hosszabb időre a termelés.
Typographia, 1874. július 24, — a bécsi Oesterreichisch-ungarische Buchdrucker Zeitung híradása nyomán.
BFL VII.175. Steinbach István közjegyző iratai 1875/623. Feltételezem, hogy a gépgyár ajánlata válasz lehetett a nyomda (nem sokkal) korábbi megkeresésére, tájékozódására.
BFL Vn.173. Gászner Béla közjegyző iratai 1876/139. A szerződés ismert pontját lásd tanulmányom Függelékében.

Miért éppen a. Pester Lloyd nyomás ára rendeltek meg először ilyen típusú gépeket Magyarországon? A honi sajtó — és így a hírlapnyomdászat — alacsony fejlettségét jól jelzi, hogy az 1860-as évek végén a budapesti napilapok összesített
átlagos napi példányszáma a40 ezret sem érte. Akövetkező évtized elején/közepén
is mindössze kettő 10 ezres példányszámú napilap volt Pesten (és egyben a Magyarországon). Az 1854-es indulású Pester Lloyd, a kormány félhivatalos orgánuma, a kereskedelem és a pénzvilág naponta két alkalommal megjelenő tekintélyes
napilapja 1870 elejére érte el (tartósan) a 10 ezres, 1871-re pedig a 12 ezres példányszámot (ami azután több mint negyven éven keresztül érdemben nem is változott). 28 A populárisabb, olcsóbb, szerkesztésében színesebb, naponta egyszer
(reggel) megjelenő napilap, a Neues Pester Journal csak néhány évvel később érhette utol a Pester Lloydoi a példányszám tekintetében; a lapvállalat napi papírigénye 29 —vagyis a nyomdai előállítással szemben támasztott mennyiségi elvárása is
— minden bizonnyal jóval a Lloydé alatt volt.
Nézzük meg, milyen géptípusok közül válogathattak Sigl gépgyárában a tekercsesekmegrendelői. Agyár akövetkező rotációs gép-típusokat kínálta 1876-os katalógusában:30
Típus

4-oldalas ívméret (mm)

Tartozékok

No. I.

950 x 1270

4 hajtogatószerkezet
4 önműködő ívkirakó

No. II.

635 x 950

2 hajtogatószerkezet
2 önműködő ívkirakó

No. III.

580 x 845

No. IV.

525 x 790

2 hajtogatószerkezet
2 önműködő ívkirakó

No. V.

515 x 685

2 hajtogatószerkezet
2 önműködő ívkirakó

28

29
30

4 önműködő ívkirakó

A lap példányszámára vonatkozó adatok forrásaira, illetve azok olykor összetettebb levezetésére egy, a Pester Lloyd— mint vállalat — történetét feldolgozó, hamarosan publikálandó írásomban részletesen kitérek.
A papírigény, vagyis a papírfelhasználás a nyomott példányszám és az adott lapszám terjedelmének szorzata (felületben vagy súlyban).
Lásd az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében a Journal för Buchdruckerkunst,
Schriftgiesserei und verwandten Facher lap 1876-os kötetében, az 528. oldal után kötött mellékletet. Feltételezem, hogy két évvel korábban, 1874-ben is hasonló lehetett a választék.

A Pester Lloyd nyomására megrendelt gépek e lista „No. III." típusához tartozhattak;31 ez volt az a bécsújhelyi gépgyár egyetlen hajtogatószerkezet nélküli modellje, az ívméret is megegyezik a lap méretével. Vagyis a nyomott Lloyd-példányokat a gépek majdani felállítása után továbbra is kézzel hajtogatták (legalábbis nincs tudomásom arról, hogy külön hajtogatószerkezetet beszerezetek volna
máshonnan) — legkésőbb 1885-ig, az újabb tekercsesek felállításáig. A lapot
azonban vágni nem kellett, mivel a nyomott ív egyszeri félbehajtásával már adott
volt a kívánt oldalméret. A gépek és a hozzájuk tartozó segédberendezések (vagyis
a sztereotípiái felszerelések,32 illetve esetleg a motorok is), egy néhány évvel későbbi leírás szerint együttesen 45 ezer forintba kerültek33 — ekkoriban néhány fővárosi napilap teljes éves költségvetése sem érte el ezt az összeget.
A Pester Lloyd nyomógépeit (és nyilván a rotációsnyomáshoz szükséges hengerlemezeket előállító tömöntödét is) tehát Sigl gyárától rendelte meg a nyomda.
De milyen alternatívái voltak az osztrák gépgyárnak a végső döntéshozatal, a megrendelés időpontjában, 1874 nyarán? Az amerikai gyártmányú, illetve tervezésű
tekercsesek (Bullock, Hoe) Angliától keletre szinte egyáltalán nem jutottak, azonban a francia Marinoni-féle gépgyár gépein túl elvileg a — földrajzilag még távolabb — angol, vagyis a Walter-féle, a Prestonian, vagy a Victory tekercsesek is
szóba jöhettek volna a Pester Lloyd nyomására. Nyilván felmerülhetett (volna)
még az augsburgi Maschinenfabrik Augsburg (a mai MAN Roland Druckmaschinen AG) is, ám a tekercses-gyártás ott (is) még nagyon „gyerekcipőben
járt", a vállalat tulajdonképpen nem is rendelkezett még referenciával: 1874 tavaszáig/nyaráig a bécsi világkiállításon kiállítottan kívül nem szállított más tekercsest.34 Feltételezésem szerint a világkiállításról szóló beszámolók (esetleg személyes tapasztalat), a közelség, valamint Georg Sigl „hagyományos" gyorssajtóinak és egyéb, gazdasági gépeinek ismertsége alapján dönthetett a nyomda az osztrák tekercsesek mellett a nyugat-európai nyomógépekkel szemben.
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Az első, a „No. I." típus ívmérete a Neue Freie Presse korabeli ívméretével egyezik meg
(36 x 48 bécsi hüvelyk).
A fent említett 1876-os Sigl-féle katalógus a No. III. típusú rotációs géphez kínált tömöntöde a
következő berendezéseket tartalmazta: 2 öntőpalack (Gussflasche), 1 szalagfűrész (Bandságe),
2 kiigazítógép (Adjustir-Maschine) 1 olvasztókemence (Schmelzofen), 1 prés (Presse),
1 beállítóasztal (Richtplatte) és 1 simítóhenger (Glattwalze).
Typo: Régebbi pesti nyomdáinkról HL Typographia, 1881. november 11.
Megrendelései azonban már voltak: Drezdába ez év augusztusában, Lipcsébe pedig október
végén szállított egy-egy rotációs gépet. Vö.: MAN AG Historisches Archiv, Augsburg —
Rotationsmaschinen, Lieferungsverzeichniss 1873-1900.

A megrendelt osztrák gépek azonban az eredeti tervekhez képest késve, csak
1875 folyamán (feltehetőleg valamikor ősszel), érkeztek meg, ráadásul hibásan.
Az átadás sorozatos csúszásai és reménytelensége miatt a nyomda vezetősége egy
1875. december 21-i keltezésű, Siglnek címzett levelében a gyár által küldött gépész („Monteur", egy bizonyos Peterson) további, a felállítás körül végzett munkáját feleslegesnek, és a nyomda működését zavaró tevékenységnek ítélte.35 Khórék
tehát 1875-ben és 1876 elején is úgy és ugyanolyan sebességgel állították elő a
Pester Lloydot, ahogyan korábban. Az újság és a nyomda között fennálló szerződés fent említett pontjának be nem tartását végül csak 1876 februárjában „kérte
számon" a lapkiadó-vállalat, vagyis a lap életében nem okozott fennakadást az,
hogy nyomdai előállítása nem lett gyorsabb. 1876. február 14-én azonban Weisz
Bernát Ferenc, a Pesti Lloyd Társulat lapkiadó-bizottságának elnöke felkereste
Gászner Béla közjegyzőt, és arra utasította, hogy kérdezze meg a nyomdát: elismerik-e, hogy nem tesznek eleget a köztük lévő érvényes — 1874. május 31-én kötött
— szerződés 5. pontj ának.36 Gászner a következő választ kapta aznap a nyomda tulaj donosaitól: „Igaz, hogy ez csakugyan nem történt meg, ennek azonban az az oka,
hogy Sigl, kinél mi a kellő gépeket ideje korán megrendeltük, azokat sem a kellő
időben, sem nem úgy állította ki, hogy a szerződés idézett pontjának megfelelhettünk volna; — egyébként megjegyezzük még, hogy a »Lloyd« társaság a mondott
szerződési pontot nem sürgette, mivel különben más úton megfelelhettünk volna a
most nem teljesíthetett szerződési kötelezettségünknek, amint ezentúl annak csakugyan megfelelni is fogunk". 37
Mindez arra utal tehát, hogy a Pester Lloyd számára ekkoriban nem volt égető
szükség a lapnyomás meggyorsítása, tehát a tekercsnyomógépek megrendelése
sem volt annyira indokolt; a döntés mögött nem csak racionális, de presztízsből fakadó okokat is feltételezhetünk, vagyis a gépek megrendelése egy presztízs-beruházás keretében történt. A lap részéről kívánt nagyobb teljesítményt régi gépeivel
is el tudta volna látni a nyomda (azonban a kisebb intenzitású előállításnál nyilván
körülményesebben, drágábban, és ezért nem tehette azt meg az 1876. február 14-i
felszólítás előtt). Egy ez évi statisztika szerint a nyomdában — amely ekkor az
egyetlen „gázmozdonnyal", vagyis gáz-motorral felszerelt budapesti nyomda —
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BFL VII. 175. Steinbach István közjegyző iratai 1875/623.
Lásd a tanulmány Függelékében.
BFL VII. 173. Gászner Béla közjegyző iratai 1876/139.

7 darab (3 egyszerű és 4 kettős) gyorssajtó volt. Minden bizonnyal az utóbbiakon,
vagy az utóbbiak némelyikén készülhetett a lap.38
A használhatatlan Sigl-féle nyomógépek ügyéből per lett, 1876. november 5-én
történt meg a tekercsesek megvizsgálása a felek megbízottjai előtt: „A gép mozgásbahelyeztetett és miután világosan kitűnt, hogy hasznavehetetlen, a helybéli szakférfiak által is annak nyilváníttatott. A bécsi küldöttek kijelentették, hogy csak
nyolcznap múlva tudnak ítéletet mondani".39 Bármilyen ítélet/megegyezés is született, a Khór és Wein-féle nyomda további több mint fél éven át nem rendelkezett
működő képes tekercsessel a Pester Lloyd nyomására.40
Az első tekercsnyomó Magyarországon végül csak 1877 nyarán kezdte meg működését. A Typographia 1877. június 22-i számában számolt be arról, hogy az „első
»végnélküli« nyomógép Magyarországon a napokban kezdte meg működését helyben a Khór és Wein-féle nyomdában. Mint szakkörünkben tudva van, ezen czég a
»Pester Lloyd« nyomásához ezelőtt két évvel kapott ilyen gépet Sigl bécsi gépgyárostól. A gép hibás szerkezete miatt nem lévén hasznavehető, a gyáros által helyre állíttatott, és jelenleg a gép megfelel a követelményeknek. A nevezett lap nyomása
tisztának mondható, s óránkint 8000 ívet bír előállítani egy- és kétoldalú nyomással,
és ezen mennyiség 10.000 ívre is fokoztathatik". A nyomdász-lap azonban megelőlegezte a gép végleges üzembe helyezését, hiszen az ezután következő hetekben csak
néhány szám készült rotációson (és rotációspapíron) — derül ki egy bécsi nyomdászlap budapesti levelezőjének július középen keletkezett írásából,41 amely cikk
egyben kitér azon példátlan késedelemre, hogy a Sigl-féle gépgyár már két éve fáradozik azon, hogy a lap számára legyártott tekercseseket üzembe helyezze.42 A teker-
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Typographia, 1876. június 9. A nyomdában 1870-ben is 7 gyorssajtó működött, ám nem biztos, hogy ugyanezek — vö. Typographia, 1870. október 10.
A megrendelő céget két, már akkor is neves nyomdász, Wodianer Fülöp és Falk Zsigmond, a
gyártót maga az egyik tervező, a Neue Freie Presse nyomdai igazgatója, Reisser, valamint
Heger (bécsi professzor) képviselte. — Typographia, 1876. november 17.
A kortárs, értesüléseit szinte kizárólag a Typographiából szerző Ballagi szerint a gépeket
visszaküldték, javításuk Ausztriában történt. — Ballagi Aladár: A magyar nyomdászat történelmi fejlődése 1472-1877. Bp., 1878. 208. p.
Tekintve, hogy ezen időszakból a Pester Lloyd általam ismert, közgyűjteményekben fellelhető
számai kötve vannak (széleiktől „megfosztva"), így nem könnyű az adott lapszámok nyomógépének típusát meghatározni.
Oesterreichische Buchdrucker-Zeitung, 1877. július 26. 178-179. p.

csen való nyomásra történő végleges átállást ezúttal állítólag az késleltette, hogy a
nyomda még felhasználta a raktáron lévő íves újságpapírt.43
Maga az újság csak az 1877. július 21-i esti lapszámtól kezdve tüntette fel az
„impresszumában" (a főlap utolsó oldalának alján), hogy rotációsgépen készül:
,JRotationsmaschinendruck von Khór & Wein" — vagyis „hivatalosan" csak e naptól kezdve nyomták tekercsesen a Pester Lloydoi44 A Pester Lloyd 4 oldalas gépeinek45 „ k á l v á r i á j a " azonban még ekkor sem ért teljesen véget, ugyanis a megrendelt
tekercseseknek csak az egyike kezdte meg működését, a másik Sigl-féle rotációs
csak további legalább egy-két hét elteltével. A bécsi Oesterreichische BuchdruckerZeitungpesti levelezőjének 1877. július végén lehetősége volt megnézni a Pester
Lloyd esti számának nyomását. Anyomógép, amelyhez számláló berendezés is tartozott, a megfigyelő szerint (is) óránként több mint 10 ezer ív nyomására volt képes, a
Pester Lloyd (fél ív teijedelmű, két oldalas) esti lapjának 13 ezer példányban történő
nyomása 3 5 percet vett igénybe. A tudósítás szerint a nyomás minősége nem hagyott
maga után kívánnivalót. írását azzal zárta a bécsi nyomdász-lap levelezője, hogy látogatásakor már folytak az előkészületek a nyomdában a második Sigl-féle tekercses
installálására.46 Az 1878 -as év nyomdászati kiállításán Hahn Ede, a nyomda
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Typographia, 1877. augusztus. 10.
A lapban nem jelent meg semmilyen híradás a technikai váltásról. A Pester Lloyd Sigl gyártotta tekercseseiről nem ismerek képi ábrázolást (Bár Ballagi idézett művének 209. oldalán azt
íija, hogy „Frecskay János úr, a Találmányok Könyve I. kötetében ábrákkal megvilágítva, körülményesen ismerteti e gépet", ott azonban nem találtam sem a vonatkozó közleményt, sem
ábrákat).
Vagyis a gép nyomóhengereire maximum négy ,fester Lloyd-oldal" szedését lehetet ráilleszteni.
Cikkében leírja, hogy a henger-alakú tömöntvények rögzítése a gép mindkét nyomócilinderére
mintegy 5 percet vett igénybe. A papírtekercsről (a tekercs cseréje csak néhány percet vett
igénybe) a papír először egy kisebb, két sárgaréz fedőből álló kamrán, a papírnyirkosító berendezésen haladt át. A nyomógépen az első cilinder-pár a Schöndruck-ért, a második a
Wiederdruck-ért felelt (a nyomócilinderek számára a festéket 6-6 henger dörzsölte szét, majd
vitte fel). A papír ezt követően a perforáló cilindereken haladt át, majd a szétszakított — immár — íveket egy „gereblye" jobbra, illetve balra irányította. Ezt követően mindkét oldalon
további osztás történt: az alsó, illetve a felső ívkirakóba. E művelet ellenőrzésére a géphez
négy „kirakólány" volt beosztva, a kész példányokat két másik fiatal lány (a gép jobb és bal
oldaláról egy-egy) vitte azután az expedíciós helyiségbe. —
Oesterreichische
Buchdrucker-Zeitung, 1877. augusztus. 9., 193.; A tekercsnyomó(ka)t, mint ahogy a nyomócilinder hengerlemezeit előállító „tömöntödét" is minden bizonnyal már kezdetektől gőzerő
hajtotta. — vö. Typo i. m.

tömöntöje bemutatta a Pester Lloyd „gömbölyített tömöntvényeit", nagy elismerést
és tetszést váltva ki ezzel a honi szakmai körökben.47
A tekercsnyomógép tekercselt papírra nyom; ilyen, úgynevezett rotációs újságpapírt egészen az 1890-es évekig nem tudott előállítani a honi papíripar.48 Arotációson készült Pester Lloydpapírj a eleinte tehát külföldről—talán már a kezdetektől
Ausztriából — származott. Például 1883-as és 1884-es évek fordulóján bizonyosan osztrák gyártmányú papíroson készült az újság. A Pesti Lloyd Társulat (tehát
nem a lapot előállító nyomda!) a társulati lap papírja ügyében 1883. szeptember
18-án az osztrák Theresienthaler Papierfabrik von Elissen Roeder & Co. papírgyártó céggel kötött szerződést. A gyár által szállított papír minősége azonban nem
egyezett meg a mintaíwel, ami alapján az egyezség megszületett: a rossz minőségű, szürkés papíron a nyomás nehezen volt olvasható. Apapír—rotációsnyomáshoz szükséges — feszessége sem volt megfelelő, gyakran elszakadt, és ez lap
nyomdai előállításában komoly zavarokat okozott. A társulat kénytelen volt tehát
egy másik — szintén osztrák — cégtől beszerezni a rotációspapírt, 6 - 8 hétre elegendő papírt rendelve a Schlögemühl papírgyártól.49 Később, amikor már volt Magyarországon is rotációspapír-gyártás, a Pester Lloyd nyomdája e terén is élenjárt
a honi ipar támogatásában: impresszum-adatai szerint 1898. január elsejétől 1908.
január 9-ig hermaneci gyártmányú papíron készült.
A Sigl-féle tekercsnyomóknak nemcsak az érkezése, de feltehetőleg a kivonása
sem volt „zökkenőmentes". 1885. november 3-án Dubszky Wolfgang, a Pester
Lloyd „üzletigazgatója" (vagyis a kiadóhivatal vezetője) Gászner Béla közjegyzővel, valamint két tanúval kereste fel a Khór és Wein-féle nyomdát. Tette mindezt
azért, hogy írásban is nyoma maradjon annak, hogy az aznap esti szám nem „kör-
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Bendtner József: Emlékkönyv a magyarországi nyomdai termékek 1878. évi kiállításáról. Bp,,
1878. 27. p.; a németországi szaktársak ugyanakkor megmosolyogták ezt a lelkesedést, lévén,
hogy náluk már egy évtizedes múltra tekintett vissza a rotációs nyomdászat, és így a „gömbölyített" — valójában inkább „hengersített" — szetereotíp-lemezek készítése is. Vö. Journal
für Buchdruckerkunst, Schriftgiesserei und verwandten Fücher, 1878. 511. p.
Ezzel a nagyon fontos (de eddig mégsem kutatott) kérdéssel részletesebben nem foglalkozom
jelen tanulmányomban, csak megemlítem, hogy a 19. század legvégére — egy korabeli becslés szerint — a budapesti napilapok által felhasznált rotációs papírnak harmadát már Magyarországon állították elő. A honi rotációspapír-gyártás (amely a hermaneci és a péterfalvi
papírgyárban zajlott) 1907-ben azonban — nem bírván a versenyt az erős osztrák iparral —
abbamaradt; 1908-ban mintegy 5 millió, 1909-ben pedig kb. 5,5 millió koronát tett ki az osztrák behozatal értéke. A magyarországi termelés csak néhány évnyi szünet után indult meg
újra: 1911. elejére már ismét megkezdte működését a hermaneci gyár rotációspapírt gyártó
részlege.
BFL VTI. 173. Gászner Béla közjegyző iratai 1884/109.

forgó" gépen készült, noha a nyomda és a lapvállalat között akkor érvényben lévő
szerződés kifejezetten ezt írta elő (az 1874-es szerződés csak a lapnyomás kívánt
sebességét rögzítette, a nyomógép típusát nem).50 A lapot kiadó társulat és a nyomda között akkor érvényes szerződés szerint 1885. október elsejétől a Pester Lloyd
nyomását „körforgó géppel (Rotations Maschine) kellene eszközöltetni". A közjegyző 1885. november 3-án, délután fél 5-kor, a Lloyd esti lapjának nyomtatásakor arról győződött meg a nyomdában, hogy „a nyomatás nem körforgó géppel
(Rotations Maschine), hanem »G. Siegel [sic]« bécsi czég által készített nyomdagéppel és öntött betűkkel eszközöltetik". Kérdés, hogyan kell értelmeznünk
Gászner Béla fenti mondatát. A „nem" — „hanem" szavak használata arra enged
következtetni, hogy a „nyomdagép" itt síkfelületről nyomó hagyományos gyorssajtót jelenthet. Mindez pedig arra utalhat, hogy 1885 novemberének elején (már) a
Sigl által gyártott tekercsnyomó gépek közül egyik sem lehetett működőképes állapotban, illetve arra is, hogy már 1885. október 1. előtt is lehettek olyan komoly
problémák a rotációsokkal, hogy helyettesítésükre gyorssajtókat kellett beállítani,
és ezért rögzítette az új — egyéb részleteiben nem ismert — szerződés a nyomógépek típusát is.51
Magyarországról a Pester Lloyd elő állítás ára használt gépeken kívül több tekercsest már nem rendeltek Georg Sigl gyárából, ahol az 1880-as évek elejére már bizonyosan fel is hagytak a rotációsok gyártásával. Bécs nyomdászatának kortárs
bemutatója is teljes kudarcként értékelte Georg Sigl tekercsnyomógép-gyártását.52
A Sigl-féle rotációsok több mint három és fél éven át, 1881-ig az egyedüli tekercsnyomógépek voltak Budapesten, és egyben Magyarországon is. Az osztrák
gépeket alig több mint nyolc év használat után leselejtezték; a Khór és Wein-féle
nyomda 1885. november 16-ától—tehát két héttel a közjegyző fentebb ismertetett
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BFL VII.173. Gászner Béla közjegyző iratai 1885/863.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy a közjegyzői okirathoz bizonyítékként csatolt újságpéldányon viszont jól kivehetők a perforálás nyomai, ami viszont a tekercsnyomásra jellemző.
Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy különálló perforáló gép gondoskodott az ívekre vágásról, még a hagyományos gyorssajtón való nyomtatás előtt.
Mayer i.m. 363. — Georg Sigl (1811-1887) több vállalkozása is hanyatlásnak indult 1873
után (vö.: österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. 57. Lieferung, 2004. 252.),
talán a nyomdagépgyártás is, és ez lehetett az egyik oka annak, hogy a Pester Lloyd nyomógépei körül olyan sok probléma adódott, és a felállítás olyan sokáig elhúzodott; a késedelmes és
hibás szállítás semmiképpen nem lehetett jó reklám a Sigl-féle tekercsnyomóknak, bár a
Vossische Zeitung számára szállított gépekkel állítólag nem volt probléma, felállításuk után
másfél évvel sem (Journal für Buchdruckerkunst, Schriftgiesserei und verwandten Fácher,
1876/4. 61).

látogatása után — már a Maschinenfabrik Augsburg 8 oldalas tekercses gépén
(majd gépein) nyomta a Pester Lloydot, 580 x 843 mm-es (4-oldalas) ívméretben.53
A gépeket (pontosabban magát az egész nyomdát és felszereléseit) 1886. május elsején megvette a Pester Lloydot kiadó Pesti Lloyd Társulat.54 Az augsburgi gépek
több mint két évtizedig, egészen 1907 végéig alkalmazásban voltak a Pester Lloyd
nyomására,55 amikor is a lap — immár új szerkesztői és nyomdai épületben —
üzembe helyezte a budapesti Wörner-féle gépgyártól vett két darab (immár kis formátumú) 32 oldalas ikerrotációst.56 Ezt követően 1937-ben (amikorra már megszűnt a magyarországi rotációs nyomógépgyártás) vett a Pesti Lloyd Társulat a lap
nyomásához egy használt tekercsest a német MAN-től.57

Mennyiség és kapacitás (1877-1914)
A budapesti nyomdák (napilapok előállítása céljából beszerzett) tekercsnyomógépparkja 1881-től lényegében folyamatosan gyarapodott (legnagyobb arányban
feltehetőleg az 1890-es években), illetve cserélődött.58 A gépek számának növeke-
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Vagyis a technikai újítás lényegében nem járt az ívméret-változtatással. A Maschinenfabrik
Augsburg ezen tekercsesei óránként 12-14 ezer, kétszer egymásba hajtott ív nyomására voltak
képesek. A nyomda augsburgi gépeiről részletesebben lásd Balogh i.m. 13. és 48-50. p.
A könyvnyomda és egyes felszereléseinek (köztük bizonyosan — legértékesebb tételként —
az augsburgi rotációsok és a tömöntöde is) vételára 65 ezer forint volt. — BFL, VII. 173.
Gászner Béla közjegyző iratai 1886/320. A lapot kiadó társaságnál végül azonban 84 ezer forinttal szerepelt e beruházás, vagyis végül a nyomda egyéb „felszerelvényeit", papírkészletét
stb. is megvehették, esetleg a nyomdán azonnal további fejlesztéseket eszközöltek.
Időközben, 1893-ban a tömöntödét új gépekkel rendezték be; ugyanebben az évben a villanyt
is bevezették a nyomdába, csak úgy, mint ahogy a lap szerkesztőségbe és kiadóhivatalába.
A lap szerkesztősége és kiadóhivatala 1907 karácsonyára a Dorottya utca 14-ből nyomdástul
átköltözött a Mária Valéria utca 12-be, a „régi-", ám kívül-belül felújított börzeépületbe. A december 25-i szám már itt készült, e naptól kezdve több mint egy évtizeden át a lap feltüntette,
hogy Wörner-féle gépeken nyomják („Rotationspressen: J. Wörner & Co."); a gépek óránkénti
teljesítménye 12 ezer 32 oldalas szám volt (vö. Pester Lloyd, 1907. december. 25., 11-12.).
A százezer-százezer koronáért vett tekercsnyomók 1927-ben általános javításon mentek át —
BFL, XI. 928. (Gazdasági szervek) Pesti Lloyd Nyomda Társulat iratai — könyvelési iratok,
1931-1934. „A Pester Lloyd nyomdája, kiadóhivatala és szerkesztősége..." 14. p.
A nyomógép — mellékgépeivel együtt — mintegy 45 ezer pengőbe került. Lásd: A Pesti
Lloyd Társulat Évkönyve az 1937. évre. Bp., 1938. 8. p.
Az adatokat (csak a napilapokat nyomó rotációs gépek számát!) 1894-ig Balogh i.m, 8-19,
alapján állítottam össze; az 1897. és az 1914. évekre vonatkozó adatok forrása: Sz.: A budapesti nyomdák gépstatisztikája. In: Magyar Nyomdászok Évkönyve. 1898. 127-144. p., illetve

dése azonban nem volt arányos a tekercsnyomók együttes kapacitásának növekedésével (lásd 1-2. diagram).59
1. diagram
Napilapot nyomó tekercsesek száma Budapesten az egyes évek végén
(darab)
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Nyomdász Évkönyv és Úti Kalauz 1916. 64—65. p. (ez évek esetében is csak a napilapokat előállító gépeket tüntettem fel). Az 1914-es adat nem év végi, hanem júniusi állapotot tükröz.
Az gépek óránkénti teljesítményét ábrázoló diagram saját becslésemen alapszik. A becslés
alapja a gépeket bemutató leírásokban (az adott napilapban, vagy valamilyen nyomdász-szaklapban), illetve az egyes nyomdagép-gyárak belső irataiban, valamint katalógusaiban fellelhető adatok voltak. Előbbiekhez lásd Balogh i. m. 8-19. és 36-54., utóbbiakhoz MAN AG
Historisches Archív (Augsburg), Fach 20. és Fach 21. (Rotationsmaschine-Zeichnungen), illetve KBA AG Historisches Archív (Würzburg), Mappe 94., Nr. 2756., Nr. 2758., Nr. 2759.,
Nr. 2870., Nr. 2877. — Mindezek alapján a Pester Lloyd első (4 nagy oldalas) rotációsai esetében nyolc-, a 8-oldalas gépeknél és a 8-nagyoldalas gépeknél, akárcsak a 40- és a 48-oldalas
gépeknél tíz, a 16-, a 32- és a 64-oldalas gépeknél pedig egységesen (tehát gyártótól függetlenül) tizenkétezer példány/óra teljesítményt vettem alapul. Az így kapott eredmény az elméletileg lehetséges kapacitását jelzi a gépeknek, „normál" járatban, hibátlan működésüket
feltételezve. Nem feledhetjük viszont, hogy egy komolyabb nyomdában volt(ak) tartalékgépek) is, illetve, hogy ugyanaz a gép hajnalban és délben is „dolgozhatott", egy reggeli, illetve egy „esti" megjelenésű lapot nyomva.

2. diagram
A budapesti napilapnyomó tekercsesek kapacitása az egyes évek végén
(millió oldal/óra)

A két adatsor eltérő arányú növekedésének oka egyszerű: az összesített darabszámok az egyes években (időben előre haladva) egyre nagyobb teljesítőképességű gépeket takarnak. 1885-től már 16, 1894-től már 32, a 20. század első
évtizedétől pedig már 40,48, illetve 64 oldalt nyomó tekercsnyomók is működtek
Budapesten.60 Azonban nemcsak a nyomatok mennyisége nőtt: az egyre fejlettebb
gépek a lapokat már össze is hajtogatták, illetve fel is vágták, így a teljes (fajlagos)
nyomdai előállítást nagyobb mértékben rövidítették le e gépek, mint ahogy a nyomás sebessége alapján gondolhatnánk.
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Sőt, míg az 1880-as évek második, illetve az 1890-es évek első felében a 8- és 16-oldalas gépek domináltak, addig 1914-ben már csak két darab 8-oldalas újságnyomó volt üzemben, a gépek közül húsz darab 32-, hat darab pedig 64-oldalas volt. Az oldalszám a típusok nevében a
maximális oldalszámot jelöli, amelyet képes volt előállítani a gép.

A tekercsnyomók Budapesten az 1890-es évek közepére lényegében teljesen kiszorították61 a hagyományos (egyszerű, vagy többszörös nyomószerkezetű, íves)
gyorssajtókat a napilapok nyomdai előállításának területéről (lásd 3. diagram).62
3. diagram
A budapesti napilapok összesített éves papírfogyasztásának
százalékos megoszlása a lapokat nyomó géptípus szerint

Szomaházy István, a Pesti Napló újságírója 1892. december 18-án, abból az alkalomból, hogy lapja attól a naptól kezdve tekercsnyomón készült, a következőket
írta: „a legőszintébb perceinkben, szentül meg vagyunk győződve a felől, hogy a
világ összes eszméi, institúciói, frázisai közül voltaképpen csak egy imponál a legokosabb embereknek: a természeti és technikai tudományok sikerei, a gépek pozitív és szemmel látható valósága". Leírásában később a félelmetes rotációs így
förmed az őt megközelítő, amúgy „cinikus" újságíróra: „Hajolj meg törpe semmiség, hajolj meg fejedelmed előtt!" Napjainkban ugyan elképzelhetetlen, hogy egy
újság részletesen beszámoljon nyomdai előállításának technikai változásairól, de
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Számításaim szerint az 1890-es évekig a naponta (már) legalább 20 ezer ívnyi teijedelemben
megjelenő napilapoknak volt szükséges Magyarországon a tekercses nyomógépre való átállás.
Balogh i.m. 26-28. alapján. Az első, már indulásakor — 1887-től — is tekercsnyomón készülő magyarországi napilap a budapesti Kis Újság volt.

az 1880-as, 1890-es években (és kisebb mértékben még később is),63 a második
ipari forradalom bűvöletében a napilapok rendszerint hosszú cikkben, esetleg — a
nem illusztrált lapok is — külön képpel, a címlapon mutatták be az olvasóknak az
újság első tekercsnyomóját. Ezekben a dicsekvő (ön)méltatásokban a rotációsokat
gyakran megszemélyesítették, megszólították, költői jelzőkkel illeték, a lap olvasóit pedig invitálták, hogy tekintsék meg maguk is a technika ezen legújabb, nagy
presztízsértékű vívmányát a lap nyomdájában. 64
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a tekercsnyomók lényegében egy presztízsberuházás keretében j elentek meg először Magyarországon; e gépek szerepe —
világszerte—ugyanis nem csak az volt, hogy technikailag biztosították a sajtóipar
mennyiségi (illetve minőségi) igényeit, de ezzel párhuzamosan — az iparág egyik
szimbólumaként — mentálisan is megalapozták azt.

Függelék 65
Vertrag,
welcher am unterangestzten Tage und Jahre zwischen der Pester Lloydgesellschaft einerseits, und den Herren Khor und Wein hiesigen Buchdruckereibesitzern
andererseits unter nachfolgenden Bedingungen abgeschlossen worden ist:
1-4.
5.) die Herren Khor und Wein verpflichten sich nie eine grössere Auflage des
Pester Lloyd zu drucken, als von der Lloydgesellschaft, beziehungsweise von der
Administration des Blattes jeweilig verlangt wird, und diese Exemplare immer
ohne Abgang und in vollkommen reinem Zustande zu liefern. Bezüglich der
Ablieferung des Blattes übernehmen die Herrn Khor und Wein nachstehende
Verpflichtugen und zwar:
a) Bezüglich des Abendblattes hat die Ablieferung des Manuscriptes seitens der
Redaktion spätestens um 10 Uhr früh zu beginnen, in derZeit zwischen 1 und 2 Uhr
dürfen höchstens 400 Druckzeile zum Satze an die Druckerei gelangen und hivon
die letzten 100 Zeilen spätestens um 2 Uhr, wobei der Schluss der Börse und die
letzten Telegramme jedoch nicht eingerechnet sind. Unter dieser Voraussetzung
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Az 1890-es évek közepétől már jóval kisebb visszhangja volt az újabb és újabb gépek installálásának, a nyomdászlapok is csak az újabb típusokról emlékeztek meg.
Részletesebben, több példával; Balogh i.m. 21-24. p., néhány ilyen cikkekre lásd uo. 36-54. p.
BFL VTL173. Gászner Béla közjegyző iratai 1876/139. A dokumentum csak az 5. szerződési
pontot hozza részletezve. A szöveget betűhíven közlöm, a szerződési pontokat a jobb áttekinthetőség kedvéért tagoltam.

vepflichten sich die Herren Khor und Wein von 3 Uhr ab regelmässig 2800
Exemplare per Stunde an die Expedition zu liefern.
b) Bezüglich des Morgenblattes: unter der Voraussetzung, daß das letzte,
höchstens 100 Druckzeilen betragende Manuscript nicht nach 10 Uhr 30 Minuten
und auch Telegramme nur bis 12 Uhr 30 Minuten nach Mittemacht zum Satze
gegeben werden, sind von 1 Uhr ab per Stunde regelmässig 2800 an die Expedition
abzuliefern. Eine Ausnahme findet in beide Fällen statt, wenn ein Aufenthalt
während des Druckes durch nachträgliche Telegramme oder Änderungen im Satze
veranlaßt wird. Alle auf die Anzahl der stündlich zu liefernden Exemplare Bezug
habenden in diesem Punkte unter a) und b) erwähnten Stipulationen gelten
indessen nur bis 1. Jänner 1875. Von diesem Tage angefangen verpflichten sich die
Herren Khor und Wein in der oben angedeuteten Zeitraum statt 2800 Exemplaren
je 4000 Exemplare per Stunde zu liefern und zu diesem Behufe zwei, den rascheren
Druck ermöglichende Maschinen anzuschaffen. Sollte die Lloydgesellschaft aus
was immer für einer Ursache innerhalb der nächsten fünf Jahre d.i. vor dem 1. Juni
1879 den Herren Khor und Wein den Druck des Pester Lloyd entziehen, so werden
diese beiden neu angeschafften Maschinen, deren Kostenpreis jedoch sofort nach
der aufstellung dem Zeitungs Comité nachzuweisen ist, von einer kleinen
Comission zu welcher das Zeitungs Comité ein Mitglied die Herren Khor und Wein
ein Mitglied wählen, und diese beiden gewählten ein drittes Mitglied wählen
abgeschätzt und wenn die Herren Khor und Wein diese Maschinen nicht behalten
wollen, um den Schätzungspreis von der Lloydgesellschaft übernommen.
6 - 1 1 . etc.
Budapest 31. May 1874. Für die Pester Lloydgesellschaft der Gräfes Alexander
Vétsey m.p. Khor et Wein m.p. Julius Beermann m.p. Karl Geist m.p. als Zeugen.
Genehmigt in der Sitzung des Ausschlusses des Pester Lloydgesellschaft vom 2.
Juli 1874. Dr. Max Falk m.p. Sekr[etär]. d[er], [Pester] Lloydgesellsch[aft].

PAPP BARBARA
„OSZT' VAN-É BOGYA-TELEPI BELÍPŐD?"
A földreform és a szimbolikus térképződés Dévaványán

A két világháború közötti Dévaványára, az alföldi nagyközség életére vonatkozó
kutatásom során, interjúkészítés közben, teljesen véletlenül vetődött fel a
„Bogya-telepiség" kérdése. Egyik interjúalanyom felesége a beszélgetés közepén
betoppant, és a kedélyes anekdotázást megszakította azzal, hogy a férjét megpróbálta rábírni, vegye felapapucsát, hiszen mezítlábasán bizony hideg apadió, „ csak
úgy süt". Ebből egy kisebb, meglehetősen heves veszekedés alakult ki közöttük,
melynek lezárásaképpen a továbbra sem engedelmeskedő férj azzal koronázta meg
az egymás fej éhez vágott szidalmakat, hogy felkiáltott: „ Azt a Bogya-telepi jóistenedet! 'Á A felesége tudta, érezte, hogy ez a sértések „non plus ultrája": mintegy varázsütésre elhallgatott, és kiment a szobából. Nos, ekkor gondoltam először arra,
hogy talán érdemes lenne szemügyre venni Dévavány a tereit az oral history eszközeinek segítségével, és megvizsgálni, hogyan rendezte át a mentális térképet az
1920:XXXVI. tc., melynek hatására létrejött a Bogya-telep.
A Nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszter nevéhez köthető2 földreform törvényeit: a parasztságnak földhöz, illetve házhelyhez, kishaszonbérletekhez
juttatását célzó szabályozásokat (1920:XXIX. és XXXVI. tc.) 1920 őszén fogadta el
a nemzetgyűlés. A reform keretében 411.561 igénylő összesen 700.000 katasztrális
hold földterületben részesült, és mintegy 260.000 házhelyet osztottak ki. Mindez teljesen közismertnek tekinthető. Nagyatádi és a kisgazdapárttevékenységéről, céljairól, a földreformról számos írás látott napvilágot, s a már a kortársak gazdaságtársadalomelemzéseiben is rendkívül jelentős szerepet játszott a földkérdés,3 így —
burkoltan vagy közvetlenül — a reformot is értékelték. Az említett törvényekkel
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1. sz. interjú. 2004. június. 20., 10. p. (Az interjúk a szerző birtokában.)
A megnevezés kissé csalóka, ugyanis a törvénytervezet végül nem Nagyatádi Szabó István,
hanem az agrárius Rubinek Gyula elképzelései szerint készült.
Nagyatádi Szabó István Emlékkönyv 1863-1924. Szerk.: Kávássy Sándor. Bp., Mezőgazdasági
K., 1995., Parasztkérdés 1890-1930. Szerk. Juhász Antal - Sipos József. Szeged, Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1985; Bodnár István: Nagyatádi Szabó István pályafutása Budapest, Sarló, 1947.; Bodrogközy Zoltán: A magyar agrármozgalmak története 1-2. Budapest,
Egyetemi Ny., 1929., Sebess Dénes: Magyar agrár-evolúciók 1902-1936. Budapest, 1933.
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kapcsolatban általában azt szokás kiemelni, hogy az újonnan létrejött, átlagosan
1,7 katasztrális holdas birtokocskák nem voltak —• méretüknél fogva nem is lehettek
— életképesek; és bár a törpebirtokosok száma igencsak megemelkedett, a reform
nem ütött rést a nagybirtokrendszeren, nem csökkentette a jövedelmek közötti különbségeket, és a település struktúrákban sem történt érdemi változás (azt majd csak a
20. század közepének történései hozzák meg).4
Dévaványán, ezen az (akkor még) Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei,
1920-ban csaknem 13.500 lakosú településen közvetlenül a községhatár mellett elterülő földekből 349 igénylő kapott házhelyet. Erre a célra három birtokrészt vettek
igénybe: a Vass és a Bogya család jó minőségű földjeiből összesen 65 hold
800 négyszögölt.5 Az ingatlanok kisajátítása nem történt zökkenőmentesen: az
érintettek és a módosabb gazdák véleménye szerint a szegényebb népnek sokkal
kedvezőbb, ha rosszabb földet kap, hiszen az értékesebb területért jóval többet kell
majd visszafizetnie; a külterületen élők pedig vallásosabban, erkölcsösebben élhetnek. Az ilyesféle „népjóléti" érvrendszer mellett azt vetették fel, hogy a belterület megnövekedésével bizonyára nagyobb lesz a községben a zsúfoltság, de az
értékesítési verseny is—így hát mindenkinek jobb lenne, ha valahol a belterülettől
távol kapnának helyet az igénylők.6 A Földbirtokrendező Bizottság végül mégis a
két Vass- és aBogya-föld felosztása mellett döntött. Az özvegy Bogya Mihálynétól
megszerzett 39 hold 244 négyszögöl területéből 1925-ben 209 dévaványainak osztottak 300-300 négyszögöles telket, ahol felépíthették házaikat. Bogyáné egykori
birtoka ekkor nyerte el a Bogya-telep nevet, és ez a földrajzi tér ekkor integrálódott, ekkor vált a lakóterület részévé.
A község térképe tehát átrajzolódott: a belterület megnövekedett, és az addig kizárólag földművelésre használt fizikai tér telítettebbé, ugyanakkor emberközelibbé vált. Azonban nem csupán Dévaványa földrajza változott meg: a mentális tér-
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Nóvák László: Az alföldi települések struktúraváltozásai a 17-20. században. In: Paraszti múlt
és jelen az ezredfordulón: A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10-12. között megrendezett néprajzi vándorgyűlésének előadásai. Szerk. Cseri Miklós - Kósa László - T. Bereczki
Ibolya. Szentendre, Magyar Néprajzi Társaság, 2000. 223. p.
Nem csupán ebből a területből hasítottak ki házhelyeket, hanem például a községtől kilométerekre eső Ecsegpusztán is történt házhelyosztás. Tolnay Gábor: Föld - ember - törvény: Adatok, tények, következtetések Dévaványa mezőgazdaságának és mezőgazdasági népességének
történetéből a XX. sz. első felében (1895-1950). Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága, 2004. 210. p.
Szentgyörgyi Gerő: Javaslat a földreformtörvénynek Dévaványa nagyközségben leendő végrehajtására vonatkozólag. 1922, márc. 2. (Kézirat.) Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény,
Dévaványa. LT 14. d. 3.

képében csakhamar jelentős szerepjutott az új onnan létrejött községrésznek. Interjúalanyaimmal elmondattam életútjukat, majd igyekeztem Bogya-telepre vonatkozó élményeikről, „kognitív rendszereikről" minél több információt szerezni, különös tekintettel a gyermek- és fiatal felnőttkori emlékeikre. Beszélgetőtársaim
1915-1933 között születtek (legnagyobb részük 1923 és 1929 között), tehát elsősorban a század második harmadára vonatkoztak az emlékeik (a nyilatkozók többsége a régi határokon belül élt).
Mindezekből megállapítható, hogy a fent említett, első pillanatra meglehetősen
szokatlannak tetsző káromkodási formula intenzív érzelmi töltete, mely az „újdonsült" községrészre vonatkozik, korántsem egyedi jelenség. A „Bogya-telepi" szókapcsolat rendkívül erőteljes negatív affektuális járulékot nyert a dévaványai
közgondolkodásban, kollektív mentális térképen. A jelző megszűnt csupán egy
földrajzi teret jelölni (bár kétséges, hogy egyáltalán volt-e pusztán helyrajzi értelme a megnevezésnek).7 Az „elmaradott, nehézkes, nemtörődöm, ostoba, igénytelen, szegény" jelzők arányos keverékéből lehetne talán kialakítani azt a hangulatot,
melyet a „Bogya-telepi" megnevezés közvetít. A ,3ogya-telep" pedig — ennek
megfelelően — mindezek kútfejét jelentette: azt a teret, mely megfertőzi a vele
kapcsolatba lépőt, melyet melegen ajánlott kerülnie a jóérzésű embernek, hiszen
ott sohasem érezheti magát igazán otthon, legfeljebb egy kis leereszkedéssel,
gunyoros fintorral szemlélheti a terepet.
A földreform előtt a szeszélyesen kanyargó vasúti sínek, és a sínpár mellett álló
évszázados tölgyfa nyomatékosították, hogy a község belterületét immár elhagyta
az arra járó. Az új utcasorok keletkezésével ugyanezen elemek a Bogya-telep határátjelezték. A képzeletbeli határ átlépésével nem csupán a községnek egy másik —
szívesen rejtegetett — arca mutatkozott meg, hanem a megszokottól, az otthonostól, a helyestől és értékestől gyökeresen eltérő valóságba kerülhetett át a szemlélő.
Ahogy egyik visszaemlékező megfogalmazta: „A sínen túli világ külön világ
volt. " 8 A régi belterületen élők úgy tartották, hogy aki a választóvonalon túl lakott,
annak más volt a mentalitása és a magatartása, mások a lehetőségei, de a vágyai is;
más az életről alkotott felfogása, mint az övéké, mint az elfogadott. A Bogya-telep
valamiféle félvadonként jelent meg a község képzeletében, ahol a hely szelleme
erősebb, mint bármilyen egyéni törekvés vagy civilizációs hatás: a tér magával
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Tekintve, hogy „a konkrét fizikai térhez mindig valamely szimbolikus tér is rendelődik." A.
Gergely András: A térszerveződés szimbolikus üzenetei: Térátélés és politika a kilencvenes
évek elején. In: Szövegvalóság: írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. Szerk.: Szabó
Márton. Bp., Scientia Humana, 1997. 287. p.
3. sz. interjú. 2004. december 27., 5. p.

ragadja az embert, és a láthatatlan mocsárból nem szabadulhat senki, de nem is
érdemes kapálóznia.
A telepen kívül lakók elmondása szerint a Bogya-telepet önként senki sem választotta lakóhelyéül. A földreform révén benépesült a terület, az ekkor érkezők
még örömmel vették birtokba a nekik juttatott 300—300 négyszögölt. Az őslakosok mintha beépültek volna a tájba: a telep természetes részeiként tekintett rájuk a
község („a Bogya-telepiek"); de ezt követően mások nem vállalkoztak az itt élésre.
Egy „belterületi" asszony véleménye szerint: „ Oda ugyan nem kötözött normális
ember. Nem vót ott semmi baj, csak hát a Bogya-telep az Bogya-telep, ezt mindenki
tudja. Nem is ment oda senki lakni. Vagyis hát egyet ismertem: az egyik bolond rokonom oda ment a háború után, mikor mán nagyon zargatták a tanyán űket. Bejöttek akkor sokan Ványára, de nem abba a ríszbe! Csak azér' kötöztek oda, mer' a
felesíge mindig tanyán lakott, oszt 'azt mondja: ű nem tudja megszokni a várost, az
olyan zajos. Ammeg ott vót a szilen. "9
A telepiek helytelen cselekedeteiről, mulasztásaikról ugyan nemigen tudtak
konkrét példát említeni, mégis mindenki úgy tartotta, hogy saj átos légköre van a területnek. Mindössze egyetlen itteni gonosztettről számoltak be a községi elbeszélők: a szoyj et csapatok bej övetelekor a téglagyárnál, Dévaványa Bogya-telep felőli
külterületén kisebb csata keletkezett, és a maroknyi ványai védősereg összes tagja
ott pusztult el. A közvélekedés szerint a Bogya-telepi asszonyok kirohantak a gyárhoz, és a halott, vagy haldokló katonák pénzét, értékeit elvették. Ilyenek voltak a
Bogya-telepi asszonyok — állították beszélgetőtársaim.10 Ezt azonban nem rossz
véleményük magyarázata volt, inkább a korábban meghozott ítélet helyességét látták igazolni a történtekkel (ezt alátámasztja, hogy ekkor már mindegyik elbeszélőm kijárta az elemi iskolát, és gyerekkorukból is számos ellentétre emlékeztek,
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14. sz. interjú. 2005. augusztus 4., 1. p.
Természetesen ma már lehetetlen megállapítani, valóban a Bogya-telepi asszonyok rabolták-e
ki a haldokló katonákat. Bogya-telepi elbeszélőim — talán nem meglepő — elutasították ezt a
vádat. Mindenesetre a téglagyár közelsége indokolja a gyanú felmerülését, valamint az is elgondolkodtató, hogy az egyik elbeszélő úgy adta elő a történetet, hogy a lövöldözés elmúltával ő, a 16 éves lány nővérével kiment a gyárhoz, és felháborodással látták, hogy mindenféle
ismeretlen asszony éppen az elesetteket fosztogatja — illetve egy asszonyt mégis felismerni
vélt, de az sem telepi volt. A nővérek ezután anyjukhoz siettek, aki a Bogya-telep egyetlen kereskedésébe futott, és telefonált a csendőröknek. (Utóbbi emlék egészen biztosan nem lehetett
valóságos, hiszen a boltos ekkor még nem rendelkezett telefonnal, ld.: A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő névsora. Budapest, M. Kir. Postavezérigazgatóság, 1943. 92. p.) Azonban
nem szabad messzemenő következtetéseket levonnunk a beszámolóból sem: lehetséges, hogy
a család segítőként való feltüntetése a későbbi vádakra adott válasz.

tehát a Bogya-telep barbár térként kezelése már a háború kitörése előtt jellemző
lehetett,)
Az ott élőkkel nem igyekeztek társas kapcsolatot fenntartani: nemigen barátkoztak, még kevésbé házasodtak a „sínen túliakkal". Természetesen azért a „vegyes házasságra" is volt példa, azonban a Bogya-telepről elszármazottnak
számolnia kellett azzal, hogy házastársa összezördüléseik alkalmával fel-felemlegeti származását, és a párjához intézett korántsem hízelgő jelzők közül az egyik a
„Bogya-telepi" lesz, A megnevezés a szótárakban semmiképpen nem kapna „vulgáris" megjelölést, de a mögöttes tartalom, a területhez kapcsolódó hangulatok és
képzetek annál sértőbbé tették a kifejezést, és ez nyilvánvalóan jóval többet jelentett, mint egy egyszerű településrész-megjelölést. A telepen kívüli társat választónak azzal is szembe kellett néznie, hogy a gyerekei örökölhetik a bélyeget, és
esetleg éppen „előkelőbb származású" felmenőiktől kaphatnak csípős megjegyzéseket Bogya-telepiségükre vonatkozóan. Úgy látszik, a szimbolikus értelemmel
felruházott tér, az „atyák (vagy: anyák) vétke" miatt olykor a fiak is bűnhődni
kényszerültek...
A „Bogya-telepi" szóösszetétel szitkozódás! fordulatként, vagy egyszerűen
csak rosszalló, csipkelődő megjegyzésként való alkalmazása bevett gyakorlattá
vált Dévaványán: a község lakói, akiktől — a helyi hagyomány szerint — még huszárkapitányok is leckét vettek káromkodásból,11 változatos cifrázatokat építettek
a jelző köré, így néha rendkívül durva szitokformulához jutottak.12 Azonban pusztán a kifejezés, a „telepiségre" való utalás elégségesnek bizonyult a lenézés, a semmibevétel kifejezésére: az iskolás fiúk sokszor összeverekedtek csupán amiatt,
hogy a belső területeken lakók „Bogya-telepiek! "-kiáltásokkal üdvözölték a többieket, és bizony volt olyan pedagógus is, aki „Ez valami makkfán túli helyesírási
szabály? "13— megjegyzést tett a hibásan író diákra. Az új községrészben házhelyet szerzett, meglehetősen habókos, profetikus lelkülettel és hosszú szakállal rendelkező cserépedény-készítő csúfneve a „Bogya-telepi Jézus" lett: a sajátos elnevezéssel sikerült érzékeltetni nevetséges és szánalmas voltát.
Természetesen a telepen lakók is érezték és tudták, hogy valamiféleképpen mások, mint az „anyaközség" lakói — pontosabban: utóbbiak szerint mások. Ok is
egységként tekintettek a térre, és Bogya-telepiségüket megváltoztathatatlan és két-
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Bereczki Imre Gyűjtemény, Dévaványa, A-99.112.4. Ványai Tanyázók: A Dévaványai Múzeum havi jelentése. 1. évf. (1954) 4. sz. 18. p.
Ilyen volt például, amikor egy anya így szólott gyermekeihez: „Az apátok loncsos,
Bogya-telepi f...át!" 8. sz. interjú. 2005. július. 24., 12. p.
3. sz. interjú. 2004. december. 27., 6. p.

ségtelenül valóságos adottságként értékelték. A sínek és a nagy tölgyfa, ami a
dévaványai köztudatban csak „a makkfa"-ként szerepel, számukra is határkőként
jelentkezett. Azonban közülük néhányan — a községrész erejükre és vagányságukra büszke fiataljai — bizonyos esetekben készek mutatkoztak arra, hogy territóriumukat megvédjék, és a betolakodókat elűzzék. Mint már említettem, ugyan
nem volt teljes az endogámia a telepiek, illetve a nem-telepiek körében, és létrejöhettek baráti, társas kapcsolatok is az elkülönülő területek lakói között (bár ez korántsem tekinthető bevett gyakorlatnak), a Bogy a-telepi fiúk mégsem vették szívesen, ha nem-telepi udvarolt az ott lakó lányoknak. A „makkfa" ilyenkor nem az elkülönítettség és a megbélyegzettség, hanem az elkülönülés, adott esetben a hatalom és az erő kinyilvánításának eszközeként működött. Az esti órákban ugyanis a
fa környéke a fiatalemberek találkozási pontjául szolgált, akik beszélgetéssel, egymás ugratásával, játékkal töltötték az időt. Atelepre udvarlóknak e mellett a fa mellett kellett elhaladniuk, amikor ideáljaikat hazakísérték a táncból, a szórakozásból.
A telepi fiúk ekkor fenyegetően körülfogták a lelkes kísérgetőt, és megkérdezték
tőle: „Oszt' van-é Bogya-telepi belípőd?"14 Az imígyen megszólított természetesen csak nemleges választ adhatott, hiszen ilyesfajta, határátlépést segítő eszköz
nem létezett... Ezután többnyire — talán nem meglepő — verekedés kezdődött.
Bourdieu arra figyelmeztet, hogy a térbeli osztályozás, elkülönítés — a többi
osztályozási tevékenységhez hasonlóan — nagyrészt kényszerítések eredménye,
vagyis az éppen folyó harc aktuális erőviszonyait merevíti meg, és a kijelölés egyben létre is hozza a különbségeket. A „társadalmi varázslás", amely azt jelenti,
hogy a megnevezett dolog csakugyan létrejön, akkor sikerülhet, ha akijelölő megfelelő hatalommal rendelkezik felosztása elfogadtatására. A stigmatizáció pedig a
stigma elleni lázadás előhívója, amely a korábbi stigma, a sajátos megkülönböztető
jel nyilvános követelésével kezdődik, majd ennek jelvénnyé alakítása után a
stigmatizáció hatására létrejött csoport bizonyos mértékig intézményesül.15
A stigmatizáció kétségkívül megtörtént a településrésszel kapcsolatban, és ezen
megkülönböztetést a Bogya-telepieknek is tudomásul kellett venniük: láthatóan
sajátjuknak érezték az erre utaló Jelvényt". Ahirtelen előugró, belépésre jogosító
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ford. Derdák Tibor. In: Szociológiai Figyelő, 1 (1985) 1. sz. 12-19. p. (a továbbiakban
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jelet követelő fiúk első pillantásra talán egy átmeneti rítus 16 kellékeire emlékeztetnek bennünket. A rítus-képzeteinket erősítheti a hatalmas tölgyfa képe, hiszen a
magyarság számos „nevezetes fával", emlékhellyel rendelkezik, és az idős fákat
gyakran hozzák összefüggésbe a transzcendenssel, ugyanis „csaknem törvényen
kívül helyeződik bennük az idő". 17 A rítus „mágikus szövege", kezdőmondata elhangzott, azonban a szertartásban résztvevő, vagy inkább: azt elszenvedő legény
sohasem jelenthette a feladat elvégzését, sohasem volt képes a próbát kiállni, nem
mutathatta fel belépőjét: rosszabb volt a helyzete, mint a mesebeli királyfinak, akinek egy szitával kellett kimernie az óceánt. (Utóbbinak legalább a tündérek segítettek.) így, mivel a befogadás nem történhetett meg, a „lyukas átmeneti rítus" egy
csapásra a kirekesztést, elkülönítést megjelenítő eszközzé vált, és a telepi fiúk legalább részben elégtételt vehettek a stigmákért. A bosszú és elkeseredettség érzésének megjelenítése mellett a sajátos, álcázott elutasító szertartásnak minden
bizonnyal identitás-erősítő, közösségformáló ereje volt, hiszen ekkor behozhatatlan előnnyé változott a „telepiség", és a helyi verekedők végre birtokba vehették a
lakóterük nyújtotta kiváltságokat — legalább addig, míg az udvarló menekülésre
nem fogta a dolgot, vagy meg nem jelent egy, fiacskája felé öklét rázó szülő a láthatáron... (Az identitás-erősítő mozzanatra utalhat, hogy a rítust elbeszélő arcán
szétterülő mosollyal, látható élvezettel adta elő a kalandot, és az addig alig
észrevehető táj szólása kiszélesedett, élővé vált.)
Azonban nem minden „makkfán túlinak" sikerült ilyen közvetlenül kifejeznie
elkülönülését (elkülöníttetését) és közösség-élményét. A Bogya-telepi emlékezők
önmeghatározásában fontos szerepet játszott szűkebb lakókörnyezetük, de igen
sajátosan együtt él a megnevezés pejoratív jellege ugyanazon fogalom otthonosság-szimbólumával: vagyis bár tudatában vannak a többség, a többségi tér rossz
véleményének, megvetésének a lakóterüket illetően, elbeszélésükben többnyire
mégis igyekeztek valamilyen módon ellensúlyozni azt.
Az egyik, már a telepen született asszony kiemelte: sohasem tapasztalt lenézést
az iskolában a máshol lakók részéről — e vallomás mindenesetre nem tekinthető
föltétlenül szó szerint értendőnek, hiszen az emlékező mindezt a lakóhelyére vonatkozó minden előzetes kérdés nélkül, tehát életút-elbeszélésébe illesztve mondta
el, másrészt a következőkkel támasztotta alá állítását: „ hiszen minden osztálytár-
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sam szóba állt velem ".18 (Tehát már az sem lehetett magától értetődő, hogy az egy
osztályba járó telepi és nem-telepi szót váltsanak egymással.)
Minden Bogya-telepi emlékező megemlítette, hogy a hely azért mégsem volt
olyan elesett: rosszul éltek ugyan, de nem ők voltak a legszegényebbek a községben, hiszen többségük állatokat tartott a portáján, és mindig volt mit enniük. Tulajdonképpen szerencsésebbnek vélték magukat a távolabb lakóknál, mert a telep
jelentette társadalom homogénebb volt a községinél, mindenki nagyjából hasonló
vagyonnal és jövedelemmel rendelkezett; de ezzel kapcsolatban mindig kiemelték:
„nem voltunk mi olyan szegények". (Hogy ez a vagyon nem lehetett túl nagy, j elzik
interjúalanyaim gazdagság-meghatározásai, például: „Jött ide egy család a háború után, hát azok igen gazdagok voltak, még egy lovuk is volt"; „ hát azjómódú vöt:
afiábúl tanult embert csinált, kőművesnek adta ".19) Tehát nem tartották j ellemzőnek az irigykedést, a fennhéjázást, a csúfolódást és elutasítást a telepiek között —
nem úgy, mint az „anyaközségiek" esetében.
ABogya-telepet több szempontból is ideális társadalomként jelenítették meg az
ottani elbeszélők. Az előbbi asszony szerint a Bogya-telepen egyáltalán nem fordult elő a község belső részén kétségtelenül létező vallási jellegű elkülönülés, a
„matyó-lúformátus" (értsd: katolikus-református) csúfolódás: „Aztse 'tudtuk, ki a
katolikus, ki a református! "20 - jelentette ki az „őslakos". A kijelentésen talán kissé
árnyal, hogy ezt követően részletesen előadta, hogy az utcájukban melyik család
milyen felekezetű volt.
A község csupán házhelyeket osztott a Bogya-telepen: közigazgatási, szakrális,
művelődési és gazdasági funkciókat nem nyert a terület.21 Csak egy kis szatócsüzletműködött a telepen, és a református lelkész kijárt házi bibliaórákat tartani, hogy
a vasárnapi gyalogolásra nem szívesen vállalkozó híveit pásztorolja. (A katolikusok — vallási előírásaiknak megfelelően — többnyire bejártak a misékre.) Az emlékezők nem panaszkodtak elszigetelt voltuk miatt, inkább arról igyekeztek
meggyőzni, azt igyekeztek elmagyarázni, hogy miért volt olyan jó ezen a környéken élni. Hangsúlyozták a közösség összetartását, az együttes időtöltések meleg,
otthonos légkörét, felhőtlen boldogságát. Az említett házi bibliaórák például egyáltalán nem a hittapasztalatokról, vagy a tekintélyes lelkész megjelenéséről, hanem
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az összejövetelek kedélyes voltáról, a soron következő házigazda szívélyes
vendéglátásáról maradtak emlékezetesek.
A Bogya-telepiek többsége a távolság miatt kimaradt a községben rendkívül
nagy szerepet játszó, jobbára társadalmi csoportok szerint szerveződő olvasókörök, kaszinók tevékenységéből, mint ahogy a bálokba is nehézkesebben juthattak
el a fiatalok. A községi közösségi szórakozásokból való mellőzöttséget azonban
nem említették, ehelyett valamennyien nosztalgiával emlékeztek meg az esti spontán összejöveteleikről, ami télen szomszédolást, a jó idő beköszöntével pedig az
árokpartra való kiülést jelentettek. Az utca asszonyai kézimunkáztak, a gyerekek
szaladgáltak, játszottak, a férfiak cigarettáztak, néha-néha újságot olvastak, emellett természetesen fürgén jártak a nyelvek, nevetés és lárma töltötte be a Bogya-telepet. A tér ilyen elfoglalásával valóban magukénak érezték a terület egészét, az
árokparti esték Edénként, a közösségi élet idilli megjelenési formájaként jelentkeztek emlékezetükben; ez jelképezte szemükben azt, hogy „jó volt Bogya-telepinek lenni, " és nem is vágyakoztak elköltözni onnét.
ABogya-telep kétségtelenül elkülönülő térként jelentkezett a dévaványai közgondolkodásban a 20. század második harmadában.22 A községrész néhány év alatt
szimbolikus térré alakult: a név a lemaradást, a fejletlenséget jelképezte, olyan, homogénnek tekintett területet, amely meghatározza, kedvezőtlenül alakítja az ott
élők mentalitását. A Bogya-telep tulajdonképpen nem volt képes a község belterületének valódi részévé válni, kívülállóként tekintettek rá, így az ott lakókra is: ez
különösen érdekes, hiszen mielőtt oda költöztek volna, Dévaványa belterületén éltek, és senki sem kételkedett „ványaiságukban", senki sem tekintett rájuk idegenkedve. Mihelyt házhelyet nyertek a községben, vagyis amikor teljesebbé vált volna
részvételük Dévaványa életében, „tisztes polgároknak" számíthattak volna—nos,
ekkortól bizonyos mértékig furcsának, idegennek tűntek. Mindez az újonnan kialakított lakóterületnek volt köszönhető: a Bogya-teleppel kapcsolatba kerülők a
térrel való közvetlen kapcsolatuk miatt átalakultak a többiek szemében, Az itt élők
ismerték a térről kialakult képzeteket, és különböző védekezési stratégiákat alkalmaztak ezek hárítására: egyesek a sajátságos rítussal bizonyították erőfölényüket,
mások csendben elszenvedték a Bogya-telepiségükre vonatkozó megjegyzéseket,
esetleg tagadták a különállás tényét (legalább a szavaikkal), vagy — ennek ellensúlyozásaként — a tér édeni jellegét hangsúlyozták.
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A településen ma is mindenki ismeri a Bogya-telepet, és még érezhető bizonyos mentális elkülönülés az „anyaközség" és telep között, bár nem olyan mértékben, mint interjúalanyaim ifjúkorában.

Amint Dévaványa példájából is látható, a Nagyatádi-féle földreform hatását
nem csupán a gazdaságra vonatkozó mutatókban, a törpebirtokosi réteg megnövekedésében, vagy a „nagypolitika" eseményeinek alakulásában keresheljük, Átér, a
föld bizonyos szeleteinek újraosztása, funkciójának megváltoztatása olykor az
adott közösség mentális térképének gyökeres átalakulásával járt, és a földrajzi tér
egy része szimbolikus, önmagán túlmutató jelentésre tett szert, mely kimondatlanul is kapcsolódik a fizikai helyhez. Természetesen nem alakított minden határmódosítás ekkorát a közösségek kognitív térképein. Oláh György egy tanulmányában
kifejtette, hogy a szimbolikus térteremtés legfontosabb feltétele a megfelelő társadalmi környezet.23 Tehát a „térteremtő" közösségek társadalmáról számos ismeretet szerezhetünk a rituális térképzés, szimbolikus térhasználat vizsgálatával,
ugyanakkor a politikai antropológia területére térve adalékokat nyerhetünk a
rendszer, az állam, a hatalom bizonyos kérdéseiről is.
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FEITL ISTVÁN
REHABILITÁCIÓ ÉS TÖRTÉNETI REKONSTRUKCIÓ
- DILEMMÁK EGY ESET KAPCSÁN

A rehabilitáció 1990. február 6-án következett be a Legfelsőbb Bíróság határozatával, amely szerint Molnár Károly valamennyi bűncselekménye — amelyek miatt
halálra ítélték — az 1989. évi XXXVI. törvény 2. §-ának rendelkezései alá vonható, következésképpen a katonai bíróság és a Legfelsőbb Bíróság ítéletének reá vonatkozó rendelkezéseit semmisnek nyilvánította. A döntés jogszerűségéhez nem
fér kétség, hiszen az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslatáról
szóló említett törvény második paragrafusa szerint a Legfelsőbb Bíróság — a legfőbb ügyész indítványára, illetve az elítélt vagy hozzátartozója kérelmére — semmisnek nyilváníthatja az 1. §-ban meghatározott időhatáron belül, a népfelkeléssel
összefüggésben méltányolható körülmények között elkövetett köztörvényes bűncselekmények miatti elítélést.
Molnár azóta szerepel a mártírokat felsoroló, vagy azt bemutató kiadványokban, és ott van a Terror Háza Múzeum külső falán akivégzettek fotósorozatában.
Molnár Károlyt a Budapesti Katonai Bíróság 1957 novemberében életfogytig
tartó börtönre, 10 évre az egyes állampolgári jogok gyakorlásától való eltiltásra,
valamint teljes vagyonelkobzásra ítélte a következő cselekmények miatt: többrendbeli, szám szerint meg nem határozható számú gyilkosságra való felbujtás
bűntette, népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének bűntette, szándékos emberölés büntette, 3 rendbeli rablás bűntette, 3 rendbeli rabló-, illetve tolvaj szövetségben elkövetett lopás bűntette, és 1 rendbeli társadalmi tulajdon sérelmére bűnszövetkezetben és ismételten elkövetett lopás bűntette. A Legfelsőbb Bíróság az első fokú ítéletet annyiban változtatta meg, hogy Molnár Károlyt halálbüntetésre ítélte, amit 1958. július 5-én hajtottak végre.1
Az ítéletek megsemmisítésére irányuló kérelmet a volt feleség, Molnár Károlyné nyújtotta be meghatalmazott képviselőjén keresztül a bírósághoz. Az ügy érdekessége az volt, hogy a Katonai Főügyészség a semmissé nyilvánítást ellenezte,
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arra hivatkozva, hogy Molnár Károlyt egy Berki Tivadar nevű személy sérelmére
elkövetett olyan emberölés miatt is felelősségre vonták, amely nem volt összefüggésben a népfelkeléssel. Berki Tivadar ugyanis nem pártfunkcionárius, nem karhatalmista, nem a hatalom képviselője, hanem felkelő, úgymond forradalmár, fegyveres nemzetőr volt. A Legfelsőbb Bíróság azonban nem értett egyet az ügyész álláspontjával. A határozat érvelése szerint az ítéletek tényállásából az volt megállapítható, hogy Molnár Károly aktívan vett részt a népfelkelés során a fegyveres
harcokban és harci cselekményekben. A rehabilitációs törvény időhatárán belül,
azaz 1956. október 23-a és 1963 áprilisa között, a népfelkeléssel összefüggésben,
méltányolható körülmények között követett el köztörvényes bűncselekményeket.
A lelőtt Berki Tivadarral kapcsolatban a korabeli ítélet tényállásából az volt a bíróság szerint megállapítható, hogy közte és Molnár Károly között a népfelkelés ideje
alatt ismeretlen okok miatt nézeteltérés támadt. 1956. november 8-áról 9-ére virradó éjjel véletlenül találkozott Molnár Károllyal, aki felelősségre vonta, majd fegyverrel gépkocsiba kényszerítette. Később, amikor a gépkocsit elhagyták, Berki
Tivadar hirtelen szembefordult Molnár Károllyal, mire az két lövést adott le rá,
aminek következtében Berki Tivadar a helyszínen meghalt.
Mindebből a Legfelsőbb Bíróság számára az következett, hogy a nézeteltérés
ugyan ismeretlen okok miatt, de egyértelműen a népfelkelés ideje alatt és azzal
összefüggésben keletkezett Molnár Károly és Berki Tivadar népfelkelő között,
melynek közvetlen következménye volt a tragikus esemény. A tényállás tisztázatlansága miatt 1990-ben már nem volt megállapítható a nézeteltérés oka, vagyis az,
hogy Berki Tivadar miért fordult hirtelen szembe az őt fegyverrel kísérő Molnár
Károllyal, és az miért adott le két lövést reá. Az viszont kétségtelen, — mondta a
Legfelsőbb Bíróság határozata—hogy a köztük fennálló nézeteltérés, majd annak
következménye az 1956-os eseményekkel, a népfelkeléssel összefüggésben keletkezett. Az esetleges kételyeket az emiatt is elítélt Molnár Károly javára kell figyelembe venni — érvelt a bíróság.
Ezzel a felületes, formai, csak az ítéletre összpontosító ténymegállapítással
szemben azt kellett tapasztalnom, hogy a történeti rekonstrukcióhoz ebben az esetben meglehetősen sok forrás áll rendelkezésre, a kihallgatási és más nyomozati
anyagoktól a tárgyalási jegyzőkönyvön át az önmagában kevéssé használható ítéletekig.
Molnár Károly, a kispesti Vörös Csillag Traktorgyár lakatos-hegesztője Budapest XVIII. kerületében tevékenykedett: a helyi pártház október 25-ei ostroma után
állt be a szerveződő nemzetőrségbe, itt vezető tisztséghez jutott, később beválasztották a kerületi Forradalmi Bizottságba. 1956. november 4-én a rendőrségen tartózkodó felkelők parancsnoka lett. November 9-én négy társával — Hideg József

rokkantnyugdíjas autószerelővel, Aradi Imre pékkel, Koncz József autószerelővel
és Balogh Zoltán közrendőrrel — felfegyverkezve egy Pobjeda gépkocsival menekülni próbált, de Dunakeszi környékén a szovjet hadsereg elfogta. Már a Tökölön
zajló kihallgatás során beszélt a gyilkosságról. Akihallgatási jegyzőkönyv a következőket rögzítette: „Egy nőismerősöm felhívta a figyelmemet arra, hogy egy nemzetőrtársam, Berki Tivadar2, állami lakótelepi lakos fosztogatott és ebben a tevékenységében őt megakadályozni igyekvő nőt és egy gyereket agyonlőtt. Berki a
nemzetőrségnél fegyelmezetlen magatartású volt, az utasításokat nem hajtotta végre. Ezeket az értesüléseket november 8-án kaptam. November 9-én hajnalban Kárpáti Antal eljött lakásomra, felkeltett és kijelentette, hogy sebesültszállítással
foglalkozott az előző napon. Kért, hogy menjek el vele Hideg Józsefékhez és Aradi
Imréhez. Nézzük meg mit csinálnak. Én felkeltem—kb. hajnali 2 óra volt. Gépkocsival Aradiékhoz mentünk. Őket felkeltettük és bementünk. Náluk volt Aradi
Imre, egy Laci nevű r. szkv. és Berki Tivadar. Itt 1-2 percig voltunk és elmentünk
Hideg Józsefékhez, őket szintén felkeltettük, ott szintén néhány percig voltunk. Itt
találkoztunk az ott tartózkodó Koncz Józseffel. Innen Aradiékhoz mentünk vissza.
Ok még fent voltak. A konyhában Berkit felelősségre vontam, amiért megölt két
személyt. O a gyilkosságot nem ismerte el. A vita során felhívtam a figyelmét j ö j jön velem. Ezt megtagadta, mire csőre töltött fegyverem elővettem, és azzal akartam kényszeríteni. A jelenlévők engem le akartak fogni, közben a pisztolyom
elsült, a kövezetbe lőttem. Az ott tartózkodók félreugrottak. Berki ezután a felszólításomra velem jött, beült a gépkocsiba Kárpáti gépkocsivezető mellé, én pedig
mögötte a hátsó ülésre. Az állami lakótelep 2-es számú kapujánál szóltam Kárpátinak álljon meg. Megállás után Berkit kiszállítottam. Én is kiszálltam és Kárpáti is.
A fegyverem egész úton a kezemben volt, és úgy mentem oda Berkihez, aki a
gépkocsi első sárhányójánál állt. Amikor mellé mentem két lövést adtam le rá.
Egyik fejébe, másik úgy gondolom a nyakába ment.
Kárpáti csak annyit kérdezett, hogy helyesen cselekedtem-e. Én igennel válaszoltam. Ezután beültünk a kocsiba és visszamentünk Aradiékhoz. Ott kijelentettem, hogy Berkit agyonlőttem. Ők erre nem szóltak semmit."
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztályán 1957. január 4-én
Molnár úgy módosította vallomását, hogy az elmúlt napokban egy nemzetőr társától értesült arról, hogy Berki Tivadar és több társa november 6-8-a között ki akartak rabolni Pestszentlőrincen egy cukrászdát, és a cselekményt megakadályozni
szándékozó üzletvezető nőtkb. nyolc éves gyermekével agyonlőtték. Informátorát
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A kihallgatások során névzavar miatt gyakran a Bóka Tibor nevet használták az áldozat megnevezésére.

azonban Molnár nem tudta megnevezni. Molnár ekkor már önvédelemként adta
elő a történetet. Eszerint Berki Tivadar kérte, hogy álljanak meg, mert vizelni szeretne, majd amikor kiszálltak váratlanul Molnár felé fordulva pisztolyt rántott, és
lőtt. Ő azonnal visszalőtt, majd amikor Berki az első, a nyakán ért találattól összerogyó félben volt, Molnár homlokon lőtte. Amásodik lövésre nem tudott magyarázatot adni. A két férfi között egy méter távolság volt. Molnár meggyőződött a
másik azonnali haláláról, állítólag elvette pisztolyát, maj d utasította Kárpáti sofőrt,
hogy azonnal távozzanak a helyszínről. Molnár azt is elmondta, hogy nem győződött meg arról, valóban megtörtént-e a cukrászdát vezető asszony és gyermeke
megölése, sőt Berki Tivadar ezt a tettet a gépkocsiban tagadta.
Ugyanezen a kihallgatás sorozaton Aradi Imre—aki ott volt Berki elhurcolásakor, majd a gyilkosság utáni visszatéréskor és együtt tartóztatták le a szovjetek
Molnárral—vallomásában határozottan állította, hogy Berkinél nem volt fegyver,
valamint azt, hogy Molnár nem először fenyegetett meg embereket lelövéssel.
A legsúlyosabb állítás azonban az volt, hogy a gépkocsivezető Kárpáti Antal arról
beszélt neki, hogy Molnár és Berki „közösen csináltak kb. 50.000 Ft-os pénz dolgot és emiatt volt differencia közöttük." Aradi vallomása azonban legfeljebb csak
kételyt ébreszthetett az önvédelmi verzióval szemben, de semmi esetre sem volt
megbízhatónak tekinthető.
A gyilkosság egyetlen szemtanúja, Kárpáti Antal január 24-én, illetve 31-én
ugyancsak Molnár ellen vallott a lövések számát illetően. Ez már komolyabban vehető volt, bár a tanú maga mondta, hogy az éjjel ittas volt, a körülötte zajló vitából
nem is emlékezett semmire, azt azonban feltárta, hogy Molnár Károly már a tököli
vizsgálat során kérte, hogy rá kedvező tanúvallomást tegyen. Tekintettel arra, hogy
Kárpáti volt az egyetlen, aki a gyilkosság helyszínén jelen volt, tanúvallomását
nem lehetett figyelmen kívül hagyni, bár látszott, hogy igyekszik a társtettes helyzetéből kikerülni, így értelemszerűen a felelősséget teljes egészében Molnárra
hárította.
Felemás vallomást tett Molnárról másik fegyvertársa is, Koncz József január
16-ai kihallgatásán. Koncz a következőket mondta: „Tudomásom szerint Molnár
és Berki között nem volt ellentét, nem álltak haragos viszonyban. Berki gyámoltalan, csendes ember volt, nem bántott senkit. A letartóztatásunk után két esetben beszéltünk erről Molnárral, ugyanis nem voltunk akkor elkülönítve [mármint a
szovjet fogságban Tökölön- a szerző], és akkor Molnár arra kért bennünket, hogyha kihallgatnak, azt mondjuk, hogy Berki agyonlőtt egy nőt és egy gyermeket, és ő
ezért lőtte agyon Berkit. Egyébként Molnár azt mondta nekünk, hogy azért lőtte
agyon valójában Berkit, mert Berki egy alkalommal rálőtt, azonban őt nem találta,

és erre fel nyomban védekezésül lőtte agyon Berkit." A vallomás az indítékot illetően cáfolta, az önvédelmet illetően közvetve megerősítette Molnár vallomását.
Berki Tivadar felesége és féltestvére, mint panaszosok vallomásukban a fegyveres csoport és az odatartozó Berki közötti ellentétet egy Wartburg gépkocsi felelőtlen használatából adódó vitára vezette vissza. Eszerint a gépkocsivezetőként
tevékenykedő áldozat ki akart válni a csoportból, és ilyen szándékkal ment abba a
lakásba, amelyből elhurcolták. A konfliktusról a hozzátartozók azonban nem
tudtak biztos felvilágosítást nyújtani.
Volt még egy tanúvallomás3, amely arról szólt, hogy november 9-én Molnár a
gyilkosság indítékáról annyit mondott, hogy Berki nem akart velük osztozkodni.
Hogy pontosan kivel, arról azonban a jegyzőkönyv nem szól.
A vizsgálat tovább folyt orvosszakértő és fegyverszakértő bevonásával. Végül
összeállt a vádirat, amely igen súlyos minősítést, előre megfontolt szándékú gyilkosságot tartalmazott. A tárgyalásra a Budapesti Katonai Bíróságon 1957. november 14-e és a 30-a között került sor. Ez volt a legnagyobb szabású XVIII. kerületi
per, összesen huszonkét vádlottal. Az első rendbeli Molnár Károly volt.
A tárgyaláson Molnár kitartott az önvédelem verzió mellett. Az asszony mellett
már két gyermek lelövéséről beszélt, és erről egy általa név szerint megnevezni
nem tudott BESZKÁRT-alkalmazottól értesült. Úgy fogalmazott, hogy november
8-a éjjel letartóztatta Berki Tivadart, és házkutatás céljából a Kárpáti által vezetett
autóval Berki lakása felé tartottak. A megállást és kiszállást Berki Tivadar kezdeményezte, ő is lőtt először, Molnár önvédelemből lőtt vissza, majd a gyilkosságot
követően elvette Berki pisztolyát, és azt másnap reggel tanú (Tutsch József) jelenlétében átadta egy nemzetőrnek, de őt nem tudta megnevezni. A helyszínről állítása
szerint azért menekült el, mert félt, hogy ha arra jön valaki, nem kérdezi meg miért
lőtte le Berkit, hanem azt gyilkosságnak fogj a gondolni. „Közöttem és Berki között
a legkisebb nézeteltérés sem volt" — állította Molnár Károly.
Következtek a tanúkihallgatások. Az egyik szerint különféle hírek jártak Molnár és Berki konfliktusáról. Például az, hogy nagyobb összeghez (60.000 Ft-hoz)
jutottak, de nem tudtak megegyezni rajta, Berki nem adott pénzt Molnárnak. Más
tanúk szerint Molnár azt mondta, hogy Berki spicli volt a pestszentlőrinci Állami
telepen.
A vádlottárs tanúk nem erősítették meg Molnár állítását arról, hogy Berkinél
pisztoly volt, inkább ellenkezője felé befolyásolták a bíróságot. Azt többen megerősítették, hogy Molnár fegyverrel kényszerítette Berkit, hogy vele menjen.
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A letartóztatásban lévő Szednák Jánosné 1957. április 14-ei vallomásáról van szó.

A gépkocsivezető, Kárpáti Antal tanúvallomása a bíróságon is egyértelműen
terhelő volt Molnárra. Eszerint Molnár kezdeményezte az autóból való kiszállást,
csak két lövést hallott, nem látta Berki pisztolyát Molnárnál, és hiába kérdezett
többször is, nem kapott választ a gyilkosság okára.
A vádlottársak meghallgatása után semleges tanúk következtek. Duffek Lajos,
aki hajnali három óra körül kenyérért való sorban álláshoz igyekezett, az állami telep felől ugyancsak két lövést hallott. Mire a holttesthez ért, Molnárék már nem
voltak ott. Akömyék lakói közül további két tanú is két lövésről számolt be, bár ők
lövésre ébredtek.
Berki személyiségéről viszont ellentétes vélemények hangzottak el. Ki gyámoltalannak mondta, ki viszont arra emlékeztetett, hogy Csibész volt a beceneve, mert
nagy vagány volt.
A védelem a tárgyalás vége felé megpróbált egy tanút beidéztetni Berki pisztolyának másnapi beszolgáltatásáról, de ezt a bíróság nem tartotta bizonyító erejűnek, hiszen Molnár bármilyen pisztolyt átadhatott bárkinek. A tárgyaláson elhangzottak nyomán a védelemnek nem maradt más lehetősége, mint hogy az önvédelem
helyett az erős felindulásból elkövetett emberölés tényállás megállapítását kérje a
bíróságtól. A védő a koronatanú, Kárpáti sofőr szavahihetőségének kétségbe vonására összpontosított beszédében.
Ezt követően az Odler János hadbíró főhadnagy vezette bírói tanácson volt a
sor. A testület nem fogadta el Molnár Károly önvédelemre vonatkozó állítását. Bizonyítottnak tekintette, hogy csak két lövés dördült el. Ugyanakkor nem fogadta el
az ügyész álláspontját sem az előre megfontoltan kivitelezett gyilkosságról.
A tényállást az ítélet úgy rögzítette, hogy Berki Tivadar kérte a gépkocsi megállását és akiszállást. Tehát a sofőrrel és Molnár első, Tökölön tett vallomásával szemben a tárgyaláson elhangzottaknak adott hitelt a bíróság. Az ítéletben az is rögzítésre került, hogy Berki Tivadar váratlanul szembefordult Molnárral, aki ezt félreértette és ezért lőtt. A bíróság itt is a vádlott vallomása mellett tette le voksát 4 . A bíróság a szándékos emberölés bűntette megállapítását a következőképp indokolta:
„.Ugyanis a tárgyalás adatai alapján nem nyert megnyugtató módon bizonyítást az
a körülmény, hogy Molnár vádlott az emberölés cselekményét előre megfontoltan
követte volna el. E cselekmény vonatkozásában a bíróság lényegében csak Molnár
vádlott vallomására támaszkodhatott. Ugyanis Kárpáti vádlott a cselekmény elkövetése idej én a gépkocsiban foglalt helyet és nem látta, hogy Molnár vádlott és Ber-

4

Ebben feltételezésem szerint szerepet játszhatott az is, hogy a holttest hanyatt feküdt, bár a
rendkívüli helyzet miatt helyszíni rendőrségi vizsgálatra nem került sor.

ki között mi történt. Egyébként Molnár vádlottnak ezen cselekményénél az előre
megfontoltságot azért sem lehetett megállapítani, mert a vádlottnak a tárgyaláson
mutatott rendkívül értelmes magatartása kizárja azt, hogy nevezett az ismert körülmények mellett követte volna el Berki Tivadar agyonlövését. Ha Molnár vádlott
Berki lelövését előre megfontolta volna, nem feltűnő módon és az őt ismerő személyek társaságában kísérte volna el Berkit, és nem Kárpáti vádlott jelenlétében lőtte
volna le őt, Ezen túlmenően a fenti esetben Molnár vádlott a Horváthék lakására
visszamenve nem jelentette volna be több személy előtt, hogy Berki Tivadart
agyonlőtte. Nevezett a magasabb értelmi képességénél fogva az ellenforradalom
idején uralkodó zűrzavart felhasználva, számtalan alkalmat kereshetett volna Berki Tivadar nyomtalan agyonlövésére." A bíróság a kivégzésszerű eljárás lehetőségét, ami magyarázta volna, hogy miért mások jelenlétében és bejelentve hajtotta
végre tettét Molnár, nem mérlegelte. Ez további tanúbizonysága annak a bírói magatartásnak, hogy a vádlott javára szóló érveket is mérlegelt.
A bíróság nem tartotta szükségesnek és valószínűleg lehetségesnek sem azt, hogy
a valódi indítékot feltálja. Nem hitte el Molnár Károly állítását egy asszony és gyermeke megöléséről. Egyrészt Molnár nem tudott felvilágosítást adni arról, hogy ezt
kitől hallotta, döntőbb volt azonban az, hogy ilyen gyilkosságról a nyomozó szervek
és a bíróság nem szerzett tudomást. Márpedig ebben az időszakban egy ilyen eset
nem maradhatott volna titokban, még akkor sem, ha a holttesteket eltüntetik. A hozzátartozók ugyanis a megmagyarázhatatlan eltűnéseket — különösen ha egy vagy
két gyermekről és anyáról együtt volt szó — nem hagyták annyiban a zűrzavar ellenére sem. De nem adott hitelt a bíróság a tanúvallomásokban megfogalmazott más
motívumoknak sem, főként azok bizonyíthatatlansága miatt. A nyomozók nem tartották szükségesnek kivizsgálni, hogy a csoport és Berki között volt-e konfliktus,
minden valószínűség szerint a tényállás egyértelműsége miatt.
Az eset jól mutatja a történeti rekonstrukció nyomozati, ügyészségi, bírósági
forrásegyüttes által nyújtott lehetőségeit és korlátait egy olyan esetben, amikor a
vizsgálati és ítélő szerveket politikai elfogultság a konkrét cselekmény megítélésében nem befolyásolta. Ebben az esetben ugyanis véleményem szerint erről van szó.
Az elfogulatlanság oka az lehetett, hogy Molnár Károly részvétele a forradalmi
cselekményekben, de különösen november 4-e utáni tettei, ezek vállalása, illetve
bevallása olyan mennyiségű és fajsúlyú vádat alapozott meg, amelyek mellett ez a
gyilkosság már nem befolyásolta az ítéletet. Az ügy további menete ezt illusztrálj a,
hiszen a katonai kollégium életfogytig tartó elsőfokú ítélete után a Legfelsőbb Bíróság nem a gyilkosság miatt kezdeményezte új eljárás lefolytatását, majd ezt követően nem emiatt változtatta meg az első fokú bíróság ítéletét halálra, hanem a

politikai cselekmények miatt. A gyilkossági ügyben hozott döntés körüli vita az
elsőfokú ítélettel mind az ügyész, mind a védő oldaláról lezárult.
A bíróság tehát az adott körülmények között ebben a vonatkozásban korrektül
végezte el a feladatát. A történelmi igazságra való törekvés így nem enged mást
mondani, mint hogy Molnár Károly szándékos emberölést követett el Berki Tivadar meggyilkolásával. Vajon voltak-e olyan méltánylandó körülmények, amelyek
alapján 1990-ben a Legfelsőbb Bíróság a semmissé nyilvánítást megalapozottan
kimondhatta?
Az 1957-es vizsgálat spektruma és a korabeli bírósági bizonyítási eljárás is összesen két tényező mérlegelésére szűkült le. Egyrészt az önvédelmi verzióval szemben a
több tanút felvonultató ügyész állítását fogadták el, másrészt tekintettel arra, hogy az
asszony és gyermeke állítólagos halálesete nem történt meg a kerületben, a felelősségre vonási motívumról az derült ki, hogy kitaláció. Mi volt akkor a valódi motívum? Ezt a vizsgálat nem tudta megállapítani, illetve erre vonatkozóan bizonyítékokat nem tudott szolgáltatni a bíróságnak. Hozzá kell tenni azt, hogy a vizsgálati
szervek láthatóan nem is akarták az indíték kérdését forszírozni, nem utolsó sorban
azért, mert a köztörvényes vádak, nevezetesen a többrendbeli rablás és a vizsgált
gyilkosság e nélkül is bizonyítható volt. Ha azonban az indíték homályban maradt,
lehet-e egyáltalán méltányolható körülményeket találni? Az, hogy az esemény a forradalom időszaka alatt és általánosságban az akkori politikai eseményekkel összefüggésben történt méltányolható körülménynek tekinthető? De hisz ez alapján a
legkegyetlenebb tettek, brutális gyilkosságok, rablások is felmentést nyerhetnek, és
mint látjuk, 1990-ben felmentést is nyertek.
Mit tehet a történész? Sine ira et studio —harag és részrehajlás nélkül táija fel a
valóságot. Nincs más lehetőség, hozzá kell nyúlnunk a vallomásokban fellehető töredékes megjegyzésekhez, hallomásból megemlített megállapításokhoz, vélekedésekhez, véleményekhez. Vállalni kell a másodlagos elemzéseket, megkell kísérelni a jellemek, a környezet ábrázolását. Persze tudnunk kell, hogy a bírósági,
rendőrségi anyagok elemzésekor különösen gondosan kell elj árni, hiszen a gyanúsítottak haj lamosak saj át érdekükben tendenciózusan, vagy hamisan nyilatkozni és
a vizsgálók figyelmét és szándékait sem feltétlen az igazság teljes feltárása vezeti.
Jó példa erre a statáriális bírósági anyagok redukcionalizmusa. Ezzel együtt megkísérelhető ezeknek a szövegeknek a különböző szempontú elemzése, akár valóságtartalmuk utólagos felderítésének szándékával is.
Megengedhető-e egy olyan rekonstrukció, amely meglehetősen kevés vagy bizonytalan tárgyi ismeretre alapozva kísérli meg ebben az esetben Pestszentlőrincen
november 8. és 9. történéseinek rekonstrukcióját? Véleményem szerint megenged-

hető, de ha a történészi tudományos szerepből nem kívánunk kilépni, akkor bizonytalanságunkat a szövegbe illesztett önreflexióval kell jelezni az olvasó számára.
November 8-án Molnár Károly, Hideg József és mások által vezetett fegyveres
csoportot a szovjet csapatok szétszórták. Világos volt a résztvevők előtt, hogy a
XVIII. kerületben, de a környező területeken is széthullott az ellenállás. A helyzet
óráról órára változott, gyors cselekvést követelt. A korábbi napokban összeállt szűkebb társaság tagjai — ebbe beletartozott Berki Tivadar is — nem szakították meg
egymással a kapcsolatot, bár elbizonytalanodtak, félelem lett úrrá rajtuk, további
lépéseiket, lehetőségeiket külön és együtt is mérlegelték. Felmerült a fegyverek elásása, civilbe öltözés, a várható üldöztetés és felelősségre vonás kockázatának családi és közös mérlegelése, a lakásokon felhalmozott ruhaneműk és más tárgyak
eltüntetésének mikéntje, az elrejtőzés, a menekülés és a másutt való ellenállás esélyeinek latolgatása, illetve az ezzel kapcsolatos zaklatott tájékozódás. A helyzetet
színezte, hogy a helyi Állami Áruházból november 6-ától a lakosság és különféle
csoportok folyamatosan vitték el az árukészletet, amit a nemzetőrség képtelen volt
megakadályozni. Ennek következtében — állítólag mentési céllal — a helyi fegyveresek és maguk a nemzetőr parancsnokok, köztük Molnár Károly és társai is beszálltak, és autószámra vitték el lakásokba, a sajátjukba is, a ruhaneműket, cipőket
és más holmikat. Közben a különböző „szállítók" között konfliktusok keletkeztek,
November 8-án és 9-én a szereplők mindegyike lakásán felhalmozódtak az árukészletek. Berki Tivadar már november 8-án reggel hazament, és felesége szerint
kivetkezett nemzetőr ruhájából. Ezt követően mégis együtt volt a perben szereplő
csoporttal, a reggeltől délig tartó lövöldözés közelében tartózkodott, A még fegyverreljárkáló csoport állítólag megfenyegette, sőt megverte, és elvette az általa vezetett Wartburgot. Berki szándéka, felesége szerint, az volt, hogy befejezi a nemzetőr tevékenységet, egyenruháját, fegyverét leadja és hazamegy. Délben egy égő
patyolat oltásánál, a ruhák mentésénél látták, ekkor azt mondta, nem mehet haza,
mert egyesek megfenyegették. Később más fegyveresekkel együtt látták, közéjük
tartozott Aradi Imre is. Este mindketten Horváthékhoz húzódtak be, ott akarták tölteni az éjszakát. Napok óta gyakran jártak oda, Aradi menyasszonyának házához,
ahol még két eladó lány volt. Berki is itt maradt. Miért? Társaitól félt, vagy a szovjetektől? Avagy mindkettőtől? Molnár Károly valóban véletlenül találta meg. November 8-án dél körül, a szovjet csapatokkal való összetűzést kővetően, ő is hazament és átöltözött civil ruhába. Állítása szerint otthon maradt, este tíz órakor lefeküdt, aztán éjjel megérkezett az autóval Kárpáti. Nyilván nem baráti csevely végett
keresték fel kocsival a Hideg és a Horváth családot hajnali fél háromkor, hanem a
fenyegető helyzetből való szabadulás, a „mitévők legyünk" kérdés mielőbbi megoldása érdekében. Ez a szokatlan út mutatja, hogy Molnár különösen nyugtalan,

ideges állapotban volt. Indulatait nem palástolta, maga Aradi is félt tőle, csőre töltött fegyvere el is sült a lakásban. Berki is félt, könyörgésre fogta, Aradi vallomásai
azt sugallják, hogy lelkiismeret furdalása volt, mert nem tudta megakadályozni
Berki Tivadar elhurcolását. Amenekülést már korábban fontolgató társaság tagjainak, Molnárnak sem a hivatalos igazságtétel járhatott a fejében a hajnali akció
során. A letartóztatás, az anya és gyermeke állítólagos megölésének ügye néhány
órát várhatott volna. Valami mást, halaszthatatlant akart Berkivel tisztázni. Először
a Horváth-házhoz ment, aztán Hidegékhez, majd ezt követően döntött úgy, hogy
visszamegy Berki Tivadarért. Vajon miről beszéltek Hideg Józseffel? Nem tudhatjuk. Persze nem akarta lelőni Berkit. Mást akart tőle. Hogy mit, azt nem tudhatjuk,
csak azt, hogy valamit nagyon.
A másnapi közös menekülést Molnár és Balogh Zoltán azzal magyarázta, hogy
egy időre el akartak tűnni vidékre, egészen pontosan Kiskunlacházára rokonokhoz, az Állami telep egyes, fenyegető magatartást tanúsító személyei miatt. Molnár
szerint ezt az ellenséges érzületet csak részben váltotta ki Berki Tivadar lelövése,
általa közelebbről meg nem jelölt okból korábbi eredetűnek mondotta. Kora délután az öt ember már Kiskunlacháza irányába haladt. Jelentős mennyiségű
fegyvert, benzint és pénzt vittek magukkal.
Az információkból azonban ezen a ponton végképp kifogyunk, a tanúvallomások több utalást nem tartalmaznak. A dráma a történettudomány eszközeivel megfejthetetlen. Tovább a személyiségek vizsgálata, a jellemrajzok, a fegyveres
csoport és környezete szociálpszichológiai elemzésének irányába haladhatnánk.
Ez azonban csak a képzeletünket izgathatja. Engedjünk a kísértésnek? Mintha a
történészek manapság egyre gyakrabban igennek felelnének erre a kérdésre.

SARUSI KISS BÉLA
A BÉCSI UDVARI KAMARAI LEVÉLTÁR GEDENKBÜCHER
ÖSTERREICH MAGYAR VONATKOZÁSÚ IRATAINAK REGESZTÁI
II. közlemény1
(68-69. kötet, 1552-1554)
A 68. számú kötet néhány esetben ismétlik a korábbi kötetek bejegyzéseit: több kisebb jelentőségű, jórészt a végvárak ellátására vonatkozó bejegyzés, valamint nagyon sok „útlevél" (passbrief - többnyire vámmentes kiviteli engedélyek)
találhatók. Az 587 fólióttartalmazó 69. kötetről, amely az 1552-1554 közötti időszakot foglalta magába kb. 400 regesztát készítettem, Mivel ebben az esetben az
1552-es év másolatainak döntő része már a 68. kötetben is szerepelt, a jegyzékben
ezek esetében csak utalok az előző kötetből leírt regesztára. Itt meg kell jegyeznem,
hogy bár itt az 1552. évből szinte ugyanazon hungarikák találhatóak, ami a GBÖ 68.
számú kötetben2, de az áruszállításra kiadott passbriefeket 1552. szeptember 20-ig,
és az élelemszállításra kiadott utasítások nagy részét a 69. kötet nem tartalmazta. Az
1554. évből pedig egyértelmű csökkenés figyelhető meg a bejegyzések, illetve ezzel
összefüggésben a hungarikák számában. Tartalmi tekintetben ezek a kötetek nem
térnek el az 1550-1552-es évek köteteitől. Rendkívül nagy számban fordultak elő
források a magyarországi hadjáratokban résztvevő mezei hadseregek hadvezéreire,
tisztjeire, katonáira és az őket fizető és ellátó segédszemélyzetre vonatkozóan. Mivel
ekkor még a hadiigazgatás iratai nem különültek el az egyéb ügyek intézésétől, a
hadtörténetre vonatkozó források nagy számban fordulnak elő.

1

2

Jelen közlés a „A bécsi Udvari Kamarai Levéltár Gedenkbücher Österreich magyar vonatkozású iratainak regesztái. (I. közlemény.) In: Fons (2008) 15. évf. 467-521. p." folytatása.
Az ott leírtakat nem kívánva megismételni, jelzem, hogy a feltárás leírása illetve a rövidítésjegyzék az előbbi közleményben található meg. A kiadás módszerein nem változtattam.
A kötetben a bejegyzések fol. l-381v-ig terjednek. Ezt követően regiszter a fol 387—408 között. A kötet restaurálva, a szöveg az egész kötetben jól olvasható.
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fol. 3r
Prága, 1552.01.02.
Székely Lukács (Lucas Záckl) kérésére engedik, hogy kémeket fizessen abból a
100 Ft-ból, amit az udvari fizetőmesteri hivatalból kap.
fol. 3r
Prága, 1552.01.02.
A zágrábi püspöknek 200 tallért engedélyeznek, hogy Rómába utazzon.
fol. 4v
Prága, 1552.01.04.
Az AAuK-nak. Parancsolják meg a bécsi hadszertárosnak, hogy küldjön Győrbe
20 duplaszakállast (dopplhaggen-t) és 100 közönséges szakállast (gmain haggen), a
hozzájuk tartozó felszerelésekkel.
fol. lOv
Prága, 1552.01.09.
Az UK az AAuK-nak az esztergomi érsekség tizedbérlete ügyében. Mutnoky
Mihály, Francisci Tamás, Magyar Kamara.
fol. 15v-16r
Prága, 1552.01.16
Parancs a laibachi hadszertárosnak, hogy adjon Frangepán Miklós grófnak 3
mázsa puskaport és 3 mázsa ólmot.
fol. 17r
Prága, 1552.01.19.
Az uralkodó az udvari fizetőmesternek megparancsolja, hogy mivel Erasmus
Teufel a végek és a bányavárosok védelmére újabb 300 magyar lövészt (ungarischer
puchsensutzer) kért, ennek költségeit biztosítsa.

fol. 20v-21v
Prága, 1552.01.25.
Utasítás Fabian von Schönaich részére, hogy 2000 katonát vegyen fel, a török és
a kereszténység más ellenségei ellen. Az utasítás 6 pontjában részletezi, hogy milyen összetételben, mennyi katonát milyen fizetséggel kell alkalmaznia.
fol. 21v-22v
Prága, 1552.01.25.
Fabian von Schönaich „unserm Rat und haubtman zum Sagan" bestallungja,
2000 katonát vegyen fel. Itt is részletezi a katonaság összetételét.
fol. 23r-24r
Prága, 1552.01.10.
Regiments Bestallung Georg gráf von Helfenstein részére, a török és a kereszténység más ellenségei ellen.
fol. 24r-25r
1552.01.10.
Georg gráf von Helfenstein részére a számára engedélyezett sereg összetétele.
fol. 30r
1552.02.04.
Passbrief Janusch Büdatschi részére, hogy fegyvereket szállíthasson Babocsára
(27 Peckhlhauben, 1 Panzer phaidten, 7 dreiechker).
fol. 3 Ír.
1551.02.09.
Passbrief a boroszlói püspöknek, hogy a Magyarországon vásárolt 8 szekér nehéz bort minden vámtól mentesen Boroszlóra vigyen,
fol. 32r
1552.02.10.
Az uralkodó az erdélyi fizetőmesternek [Christoph Görtschacher], hogy Francisco Mediolaniensi-nek és Mark Antonio de Ferraris-nak, akik Castaldo titkárai
voltak az erdélyi hadjárat során, 100-100 rFt adjon.

fol. 33v
1552.02.12.
A laibachi fohadszertáros javaslatára a hajlott korú Caspar Ecker, eddigi gradiskai
hadszertárost, felmenti. Ezentúl Sigmund Sticker, a gradiskai hadszertáros hópénzt
kell, hogy adjon neki nyugdíjként.
fol. 36v-38r
1552.02.16.
Utasítás Georg zu Pappenheim a Német-római Birodalom fomarsalja és Georg
Ilsung Landvogt in Schwaben biztosoknak, feladatuk a Georg Helfenstein által felvett katonák megmustrálása. Ismét felsorolva a sereg összetétele.
fol. 38rv
1552.02.16.
Az Uralkodó az AAuK-nak.
Philipp von Perneth részére, aki az új császári kertész Bécsben, évi 100 rFt fizetés. Michael Armada, a nemrég elhunyt kertész helyére vették fel. A királyi kápolna
melletti kert (zu Messingen), Az AAuK-nak bestallungot kell készítenie.
fol. 39v—43r
Bécs, 1552.02.18.
Az uralkodó az AAuK-nak a magyarországi tizedek, a komáromi és a pozsonyi
élésházak ügyében.
Megkapta ajelentésüket, annak aparancsnak a teljesítés érői, ami szerint aDuna
menti vármegyékben gabonát kellett vásárolniuk. Ugyanígy azokról a tizedekről,
melyek az esztergomi érsekséghez tartoznak. A vásárlásokat kirendelt biztosok
végezték.
Ami a Prandorfer [komáromi udvarbíró] által vásárolt 400 és az esztergomi tizedből kapott 600 bécsi mut gabonát illeti, mindenféle hadiszükségletre három
helyre, Bécsbe, Pozsonyba és Komáromba kell szállítani.
A Duna és a Vág mellett vásárolt gabonát, Pozsonyba, vagy Komáromba kell
szállítani, oda, ahol a megőrzés a legjobbnak ígérkezik és ahol malmok és raktárak
vannak. Ezekből a készletekből pedig oda rendelhetnek majd, ahol az szükséges.
A pozsonyi raktárakról (im poden zu Munch Kloster zu Pressburg) kialakítására
50 Ft szükséges, ahol 500 Mut gabonát lehet elhelyezni, a pozsonyi Wasserthurmban 15 rFt ráfordítással 1000 mut gabonát, a polgárak házaiban (Bürger heuser) még
további 300 mut gabonát. Az AAuK ezért rendelje ki a nevezett helyekre Leopold
Puchler-t, aki az átalakításokat ott irányítja és kitakarítalja a Wasserthurmot.

Ezekről parancs ment a magyar hatóságoknak is, a MK-nak kell a raktárak költségeit előteremteni. A komáromi raktározás nem kevésbé fontos erről elvárja az uralkodó, hogy jelentést tegyenek. A pozsonyi raktározás adminisztrációjáról Puchlernek, a komáromi raktározásról az ottani élésmesternek, Alexander Rümbl-nek kell
gondoskodnia.
Mutnokinak [Muthnoky Mihály, az esztergomi érseki birtokok adminisztrátora]
megparancsolták, hogy az összes az esztergomi érsekséghez tartozó tizedet ennek
a két embernek kell átadnia.
Hans Friedenreich bécsi polgár és a veszprémi tizedet vásárolja meg Choron Jánostól és azt Bécsbe adja
A soproni tized vásárlása Anton Pappolt bécsi polgár. AMagyar Kancelláriának
parancsot kell küldenie a vármegyének, hogy csak neki adhatják a tizedet.
Veszprémből és Sopronból is a tizedet Bécsbe kell szállítani, megőrölni és raktározni. Felelős: Wolfgang Aigner profantkastner. Az elhelyezés „bey Closter hieher",
ahol helyet kell csinálni. A raktározás nem zavarhatja a szerzeteseket az istentiszteletekben.
A vásárolt gabonának az árát a Vizedomamt-nak kell biztosítania, a Sant Niklas-i
javák értékesítéséből befolyt 3700 Ft-ból, tovább részletezi az anyagi hátteret
A legfőbb élésmesteri posztról és egy schiffmeister-ről kell gondoskodnia az
AAUk-nak. Még egyszer meghagyja, hogy Wilpacher [főélésmester] számláit
vizsgálják át és hagyják jóvá.
fol. 44r
1552.02.22.
UK - Georg Pögl vendvidéki (szlavóniai) mustramester részére.
Mivel az előző, Jeorg nevű puchsenmaister-t a törökök elfogták és fogságba vetették, ezért megparancsolja, hogy vegye fel a mustrajegyzékbe havi 10 rFt-al
Georg Rakhniath-ot.
fol. 44v
1552.02.23.
Passbrief Johan von Torna gróf részére, hogy az, 4 hordó bort Sopronban megvásároljon és azt saját használatára Lengyelországba viheti vámmentesen.
fol. 46r.
1552.02.25.
Matthias Fuchs [más néven Kammerer] magyarországi hadi fizetőmesternek,
vagy helyettesének, hogy az ezidáig 20 rFt zsoldot kapó Peter de Gusman-t, aki

Bécsből most Erdélybe ment a spanyol sereghez, március 1-től vegye át a saját
mustrajegyzékébe.
fol. 47v-49r
Pozsony, 1552.02.27.
Bestallung Sforza Pallavicininek 3000 olasz zsoldos tartásáról.
A seregbe összetételének részletezése.
Latin nyelvű.
fol. 55rv
Pozsony, 1552.03.01.
Az uralkodó Magnus Seitz udvari fizetőmesternek, hogy adjon 300 rFt-ot az
olaszok kifizetésére, a mustramestereknek megbízott Franz Salamanca és Gregor
Seepach-nak ellátmányként.
Átküldi azt az utasítást is, amit nekik állított ki a mustra elvégzéséről, valamint
„Sportie" [Pallavicini?] bestallungját, és négy nyílt parancsot Salamancának is.
Megparancsolta a karintiai rendeknek, hogy adjanak 8 ezer Ft-ot Sepach-nak,
az uralkodó is ad 11 ezer rFt-ot, mivel még 3 ezer rFt szükséges, azt Ortenburg
gróftól szerezzék be.
fol. 57v
Pozsony, 1551.03.05.
Passbrief Georg Herzog zu [...] részére, hogy 6 szekér nehéz magyar bort vámmentesen, saját házának szükségleteire elszállíthassa.
fol. 57v-58r
Pozsony, 1552.03.06.
Az uralkodó parancsa Alexander Rümbl komáromi élésmesternek, hogy halakat (vizát) vásároljon Komáromban vagy másutt, és azt küldje Őfelsége
„kuchelschreiberének" Pozsonyba. („Von guetten Vischen, alls Stierl, dickh.")
fol. 58r
Pozsony, 1552.03.07.
A trieszti pénztárosnak, hogy adjon 500rFt-ot a trieszti vár megerősítésére.

fol. 58rv
Pozsony, 1552.03.08.
Magnus Scheitz udvari fizetőmesternek, hogy Sigmund von Lodron azt a parancsot kapta, hogy „zwen fenen von gueten Taffandt" toborozzon, amelyeket Erdélybe és Temesvárra rendelt. Amikor a mustrára kerül a sor, akkor fizessen a saját
hivatalából.
fol 59r-60v
Pozsony, 1552.03.10.
Bestallung Jheroslaen von Collovrat részére, hogy vegyen fel 200 nehézlovast
(gerüster Reiter so alle schutzen sein). A sereg részletezése.
fol. 60v-61r
Pozsony, 1552.03.11.
Bestallung Fabian von Schönaich 2000 lovas mezei kapitányának. Ld. korábbi
utasítását. Havi 500 tallér zsold stb. Miksának illetve az „obristen leitnandt"-nak
tartozik engedelmességgel.
fol. 63v-64v
Pozsony, 1552.03.15
Bestallung Wentzl Perssissekh részére 100 lovas felvételére, fele puskával és
schweinspess-el, a másik fele csak lándzsával (spiesser). A sereg összetétele.
Felettesei: Miksa, ill, a veldobrist, illetve akit még felé fognak rendelni.
fol. 64v-65v
Pozsony, 1552.03.15
Bestallung Johan Marquarten von Radetckh, Wenzl Hersdorf és Cristog Silber
részére 200 lovas felvételére, fele puskával és schweinspess-el, a másik fele csak
lándzsával (spiesser). A 200 lovasnak ők lesznek a Hauptleut-jai. Felettesei: Miksa, ill, a veldobrist, illetve akit még felé fognak rendelni.
fol. 69rv
Pozsony, 1552.03.21
Utasítás az AAuK-nak, hogy Lasla von Bela-t nevezzék ki V?uederstorf
hamincad hivatalához, vagy más hamincadhoz, ha valahol egy hely megüresedik.

fol. 71v-73r
Pozsony, 1552.03.21
Az uralkodó válasza Einrich von Khünigsperg [Königsberg?] részére a Győrbe
felveendő hajdúk stb. ügyében. A hajdúk: annyit tarthat mint eddig. Fizetésük a mostani országgyűlés döntése értelmében („Ist in jetzigen Rakusch alhie beschlossen")
4 rFt-nak kell lennie.
Győr katonákkal való ellátása: gyalogok és 800 lovas, de azt meg akarja még
erősíteni.
Elrendelték Max Leisser-nek hogy küldj ön Győrbe „etlich falkonetl und ein zal
dopplhaggen" a hozzájuk tartozó felszerelésekkel.
Kérvényezte, hogy augusztus után elmehessen Győrből, ezt engedik neki, de
nem korábban.
Engedik neki zsoldját 3 00 Ft-ra emelni. Teufel 100 lovasa, akik neki vannak alárendelve. A titkárának ügyét is kivizsgálják. Bácsmegyei János stb.
fol. 73r
Pozsony, 1552.03.21
Parancs Matthias Fuchs [magyarországi] hadi fizetőmesternek, hogy Königsberg
[Khünigsperg?] zsoldját március 1-től 300 Ft-ra emelik.
fol. 73rv
Pozsony, 1552.03.21
Parancs Matthias Fuchs hadi fizetőmesternek, hogy Bácsmegyei János, aki Tatán állomásozik, zsoldját március 1-től 25 Ft-al emelik.
fol. 73v
1552.03.22
Az uralkodó az AAuK-nak, hogy Sigmund Bruner (zeugwart zu Görz) zsoldját
évente 30 rFt-al emeli.
fol. 73v
1552.03.22
Passbrief, Forgács Zsigmond részére, hogy 200 akó bort Bécsből saját gimesi
várának ellátására, vámmentesen szállíthat.
fol. 74r
1552.03.23
UK Fuchsnak, hogy fizesse ki Kari von Schmekowitznak (Opperstorf seregébe
tartozó nehézlovas) 433 rFt adóságát, a legközelebbi erdélyi mustra alkalmával.

fol. 75r
Pozsony, 1552.03.27
Az uralkodó az AAuK-nak, hogy fizessék ki annak a négy ágyúnak az öntési
költségeit, amit Losonci István Bécsben öntetett.
fol. 76v
Pozsony, 1552.03.28
A magyarországi hadi fizetőmesternek [Matthias Fuchs], hogy emelje 2 koronával Antonio Calderon zsoldját, aki az erdélyi spanyol seregben szolgál.
fol. 77r-80r
Pozsony, 1552.03.28
Az uralkodó Hans Lenkovicsnak mindenféle ellátási költségekről.
Török kémek és a posta, az uszkokók élelmezése, Bihács fegyverzete.
Mullin, Modrusch, Schlun, Dressnick, Tersatz, Isaschutz, Werkovitz, Teplitz
várakhoz engedi az őrség létszámemelését.
Terstat fegyverzete, várának karbantartása.
Összesen 17 pontban foglalja össze a korábban Lenkovics által felvetett problémákra adott választ.
fol. 8Orv
Pozsony, 1552.03.28
Parancs a laibachi hadszertárosnak, hogy adjon Lenkovicsnak 32 mázsa puskaport és 12 mázsa ólmot.
fol. 80v
Pozsony, 1552.03.28
Az uralkodó a fiumei pénztárosának, hogy adjon 150 rFt-t Lenkovicsnak.
fol. 80v-81r
Pozsony, 1552.03.28.
Az uralkodó Max Leissernek
Hans Lenkovicsnak mindenféle fegyvereket adjon. „15 grossen Mörser und
camerpuchsen, 24 doppelhaggen auf die fussvolk in die Walde", 15 mázsa puskapor és 10 mázsa ólom.

fol. 81rv
Pozsony, 1552.03.28.
Az uralkodó Max Leissernek
Adjon Lenkovicsnak „zwei stück geschtitz auf rädern" és az ehhez szükséges
golyókat és puskaport a laibaichi hadszertárból Lankovicsnak Tersat várára, amelyet ő zálogban bír.
fol. 81v-82r
Pozsony, 1552.03.28.
Az uralkodó Kristóf Kevenhulernek (vizedomambt in Krain). Értesíti, hogy miket rendelt Lenkovicsnak.
fol. 82r
Pozsony, 1552.03.28.
Az uralkodó Karl von Purgstal „zalmeister an den Crabatischen und
friaulischen Ortflecken" részére, hogy Lenkovics zsoldját évi 300 rFt-al emelte.
fol. 82v-83r
Pozsony, 1552.03.28.
Az uralkodó az AAuK-nak, hogy adjanak 600 Ft-ot Tersat megerősítésére.
fol. 83r-84r
Pozsony, 1552.03.28.
Az uralkodó a krajnai biztosoknak. Gyakorlatilag a Lenkovics által kért dolgokról, illetve az arról hozott döntésekről, ill. a döntések őket illető részéről.
fol. 84rv
Pozsony, 1552.03.28.
UK - Karl von Burgstall részére, miszerint a horvát végek részére kiadott összegeket nyugtáznia kell.
fol. 84v
Pozsony, 1552.03.28.
UK - Karl von Burgstall részére, miszerint adjon 1600 rFt-ot a törökök elleni
kémkedésre.

fol. 85r
Pozsony, 1552.03.28.
Matthias Fuchs [magyarországi hadi fizetőmesternek], miszerint a Győrbe rendelt hadbírákat (Gerichtsleuten zu Raab) vegye fel a jegyzékébe, az átküldött
kimutatás szerint.
fol. 85v
Pozsony, 1552.03.28.
Passbrief Laurentz Schantzer részére, hogy vám megfizetése mellett Bécsből,
Pozsonyba szállíthat 150 husarischen hauben-t.
fol. 85.v
Pozsony, 1552.03.28.
UK Georg Seepach részére a trieszti 10 gyalog tb.
fol. 86r
Pozsony, 1552.03.28.
Az uralkodó Fuchs [magyarországi hadi fízetőmesternek]
Teodor vajdának és Farkas Ambrusnak havi 3 Ft-al emelje a zsoldját.
fol. 86r
Pozsony, 1552.03.28.
Az uralkodó Fuchs [magyarországi hadi fizetőmesternek]
Fizesse ki Zay Ferencet.
fol. 86rv
Pozsony, 1552.03.28.
Az uralkodó Paul Schobinger fizetőmesternek és Andreas Hirsch(er)
„gegenschreiber des reichs baugelts"-nek, hogy Franz Benigno komáromi építési
felügyelőnek emelte a zsoldját havi 5 rFt-al.
fol. 86v
Pozsony, 1552.03.29.
Az uralkodó Fuchs [magyarországi hadi fízetőmesternek]
3 Ft-al emelte Fekete Tádé zsoldját. Fages (?) Ambrus alatt szolgál.

fol. 86v-87r
Pozsony, 1552.03.29.
Az uralkodó Königsbergnek, Wnzislav Gregortzki-t vegye szolgálatba 20-24
lovassal.
fol. 87v
Pozsony, 1552.03.29.
Passbrief Izsák János komáromi lakos (burger zu Comorn) részére, hogy Ausztriában 500 akó bort vásároljon és azt vám megfizetése mellett Győrbe és „kuda"-ba
szállítsa.
fol. 87v
Pozsony, 1552.03.29.
Az uralkodó rögzíti, hogy a komáromi élésmester a szentmártoni katonák részére, mindenféle élelmet szállított.
fol. 88r
Pozsony, 1552.03.29.
Az uralkodó Bemard Hamerle bécsi hadszertáros részére, hogy intézkedjen
azoknak a hadszereknek az előteremtéséről, amit a mellékelt jegyzék szerint Tatára
kell küldeni.
fol. 89r-90r.
Pozsony, 1552.03.08!
Bestallung Georg von Tanhausen részére 300 gerüsste pferd felvételére. Fele
puskával és schweinspess-el, a másik fele csak lándzsával (spiesser).
A sereg összetétele.
Felettesei: Miksa, ill, a veldobrist, illetve akit még felé fognak rendelni.
fol. 93r
1552.04.02.
Az uralkodó Francisco Salamanca, Jacob von Raunach és Gregor Seepach részére, hogy Pallavicini az olasz puskások között fél korona jutalmat osszon ki. Egy
káplán felvételét 10 rFt-al is engedélyezete Pallavicini számára.

fol. 93rv
Bécs, 1552.04.02.
Az uralkodó Fuchs [magyarországi hadi]fizetőmesternek, hogy kinevezte Paksi
Jánost komáromi ispánnak és várkapitánynak (zu unserm Obristen und Span der
Spanschafft Comorn). Számoltassa el a veszprémi kapitányi tisztével kapcsolatban, és fizessen ki neki mindent március végéig.
Hasonlóan ki kell fizetni március végéig Zay Ferenc szolnoki zsoldját.
fol. 93 .v-94r
Pozsony, 1552.04.02.
Az uralkodó Jaroslav Pernstein, Báthori András és Michael de Mere részére a
Pernstein által Christof Görtschachernak adott 50000 Ft kölcsön tb.
fol. 94r
1552.04.04.
Az uralkodó Fuchs [magyarországi hadi fizetőmesternek],
Dessevffy János magyar kamarai tanácsos, testvérének Ferencnek havi 50 Ft-os
zsoldjáról.
fol. 94v
1552.04.04.
Az uralkodó Anton Sixt komáromi kapitánynak. Georg Staudinger jelezte,
hogy Komáromban megürült Paliinger doppelsoldner helye. Erre, vagy más helyre
vegye fel őt Sixt.
fol. 94v-95v
1552.04.04.
Az uralkodó Caspar Herberstein és Conrad Waal von Murach részére, annak a
2000 lovasnak a tartásáról, amit Fabian von Schonaich irányít.
fol. 96v-98r
1552.04.04.
Az uralkodó Fabian von Schonaichnak lovasainak fizetéséről.
fol. 98r
1552.04.04.
UK Castaldonak, Simon de Botzol és Ferdinando de Conzago Alexando Canalin
építőmesterek 32 koronás fizetése tb.

fol. 99r
1552.04.05.
Az uralkodó, Wilhelm von Gera hadi fízetőmesternek Paul Neisser zeugdiener
zsoldjának 20 Ft-al történő emeléséről.
fol. 102r
1552.04.09.
Az UK a trieszti pénztárosnak Peter de Navarette zsoldjának emeléséről.
fol. 102rv
1552.04.09.
Kristoff Görtschacher [erdélyi] hadi fizetőmesternek, hogy Losonci István temesvári katonái és más erdélyi hadak fizetésére 5 ezer Ft-ot fog adni az udvari
fizetőmester.
fol. 103r
1552.04.09.
Sigmund Kevenhulernek, a karintiai vizedomambt hivatalnokának, Kari von
Purgstall horvát végeken szolgáló katonáinak fizetéséről (9 ezer Ft).
fol. 103v
1552.04.09.
Az uralkodó az AAuK-nak, miszerint Wilhelm von Herberstein kapja
Liechtenstain várát.
fol. 103v-104r
1552.04.10.
Max Leisser hadszertárosnak, hogy adjon 20 mázsa puskaport Hans
Hofman-nak.
fol. 105rv
1552.04.10.
Az uralkodó Castaldonak, miszerint engedélyezte Torotzky Péternek, hogy
25 lovassal beálljon az erdélyi seregbe.
fol. 108v
1552.04.10.
Az uralkodó Sixt komáromi kapitánynak, hogy amennyiben egy hely megürül,
akkor azt Kristoff Amannak adja.

fol. 109v
1552.04.10.
Max Leisser hadszertárosnak, hogy adjon Rátki Pálnak Pápára néhány ágyút és
muníciót.
fol. l l O v - l l l v
1552.04.12.
Az uralkodó engedélyezi Zrínyi Miklósnak, hogy 600 lovast és 200 martalócot
vegyen fel. Blagay gróf, Frangepán István, Niklas von Tersatz. Felettes Lenkovics.
Zágráb stb.
fol. 11 Ív—112r
1552.04.12.
Az uralkodó Lukas Záckl [Székely Lukács] számára engedélyezi, hogy 300 lovast és 600 haramiát vegyen fel.
fol. 112v
1552.04.12.
Az uralkodó Matthias Fuchs hadi fizetőmesternek a szolnoki őrség fizetéséről.
fol. 112v-115r
1552.04.12.
UK Ernrich Khünigsperg részére Győr megerősítéséről, 100 könnyűlovasról,
győri élelmezésről, a tatai kapitányi posztról, Szentmártonról, Pápáról stb.
fol. 115rv
1552.04.12.
Az UK Hans Görtschacher mustramesternek, Tata, Szentmárton, a pápai kapitány Rátki Pál tb.
fol. 116r—117r
1552.04.20.
Castaldónak, hogy Francisco Zereüel építőmesternek 35 Ft zsoldot engedélyezett.

fol. 117r
1552.04.21.
Max Leissernek muníciót kell küldeni Triesztbe. Hans Hoyos, 100 haggen, 40
mázsa puskapor, 10 mázsa ólom, néhány puska.
fol. 123v,
1552.04.27.
Az uralkodó az AAuK-nak a komáromi vár élelemellátásáról.
fol. 126v-127v,
1552.04.29,
Peter Feider 300 sáncmunkás kapitányának bestallungja.
fol. 135r
1552.05.02.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetömesternek.
Fizessen 7 hónapnyi zsoldot (65 rFt-ot) Hans Neurad komáromi katona részére,
aki most szabadult a török fogságból.
fol. 138r-139r
1552.05.10.
Az uralkodó az AAuKnak.
Hans Lenkovics részére engedélyezte, hogy 600 Ft-ot fordítson Meichau várának építkezéseire.
fol. 141r
1552.05.11.
Az UK Castaldónak.
Engedélyezte Alfons Fabricien felvételét az erdélyi seregbe 20 Ft havi zsolddal.
fol. 142rv
1552.05.12.
Bestallung Ascaniende de Corgna részére 3 vagy 4 ezer olasz gyalogos felvételére.
fol. 144v-145r
1552.05.18.
Az uralkodó Wolf Hammerpach részére, Georg Griesspekh ügyében.

fol. 146v
1552.05.14.
Az uralkodó Castaldónak.
Claudiu Degabeletát 30 Ft havi zsolddal vegye fel a seregébe.
fol 146v-147r
1552.05.14.
UK Wilhelm Gera kriegszeug zahlmeister-nek
Fizessen Sigmund Hüefnagel-nak 104 rFt 21 kr 2 f-t.
fol 148r-148v
1552.05.14.
UK Wilhelm Gera „krigszeug zahlmeíster"-nek.
Fizessen Georg Stainoch-nak 23 rFt 3 pf-t, mert azokat a lovakat élelmezte,
amellyel Erdélybe az ágyúkat szállították.
fol. 151r-152v
1551.05.19.
Bestallung Georg von Tanhauser 300 lovas kapitány részére.
fol. 153r
1552.05.22.
Paksi Jánosnak komáromi kapitánynak (obrist zu Comorn).
Francisco Cuellars komáromi spanyol katona halálával megüresedett helyre vegye fel Andreas Villalna-t.
fol. 153.
1552.05.22.
Passbrieff Christoff Baginger részére, hogy Nürnbergből Bécsbe vámmentesen
szállíthasson ezer haggnpuchsen-t, ezer furnhauben-t, valamint papírt és kardot.
fol. 154rv
1552.05.23.
Az UK Kristoff von Kullenberg részére.
Niklas Thürn 32 gradiskai katonájának zsoldfizetése.

fol. 154v
1552.05.24.
Passbief Lucas Zakl [Székely Lukács] részére, hogy Bécsből „auf windischland",
katonáinak fizetésére vámmentesen 40 db karizsiát, és 2 db Stamet-et szállíthat.
fol. 154v-156r
1552.05.24.
Az uralkodó br. Lucas Zakl [Székely Lukács] részére,
Válaszol Sosset és Stubica megerősítésével kapcsolatban. Zágrábi harmincad
pénz, lövegek stb.
fol. 156v
1552.05.26.
Az uralkodó Hans Görtschacher mustramester részére.
Zacharias Hohenwarter-nek, aki Győrben, Khuens (?) zászlóaljában szolgál,
duplazsoldot engedélyezett.
fol. 157v
1552.05.27.
Az uralkodó Hans Görtschacher mustramester részére.
Enrich von Königsberg részére engedélyezte egy titkár felvételét havi 15 rFt
zsolddal.
fol. 158.
1552.05.30.
Passbrief Jaroslav Pernstein részére.
Magyarországról és Morvaországból vámmentesen 50 marhát szállíthat.
fol. 158r
1552.05.30.
Miksa fhg-től az UK-nák
Hans Freidenreich(en) jelezte, hogy Miksa cseh király parancsára Janusch
Ischoram [Choron János]-tól zabot vásárolt, azért, hogy azt a pápai katonaság lovainak ellátására odaszállítsa, amit azok zsoldjuk terhére használnak fel.
fol. 158v-159r
1552.05.31.
Bestallung Wolfgang Sehreiber részére 200 hajdú kapitányságára, havi 20 mFt
fizetéssel, 6 lovasa lehet, Erasmus Teufel-nek tartozik engedelmességgel.

fol. 167r-168r
1552.06.01.
Bestallung Bertold von der Leip részére 500 lovas kapitányságára. Az
„obristleitnandt"-nak, vagy akit felé rendelnek, tartozik engedelmességgel.
fol. 169r
1552.06.01.
Passbrief Conrad Stöckl részére.
3-4 száz akó bort mindenféle vám nélkül a végházakba szállíthat.
fol. 169r
1552.06.01.
Passbrief Stephan Leopart és Adam ? kapitány r.
Ezeknek szolgája Fridrich Troito? és von Refereit néhány hadfelszerelést
(harnasch, panzer, leibgewandt und dergleichen) Erdélybe, minden akadálytól
mentesen szállíthasson.
fol. 169v
1552.06.02.
Miksa fhg.
A birodalmi építési segély fizetőmestere (reichs pauzalmaister) Georg
Schobinger és ellenőre, Andreas Hirsch jelentése alapján megparancsolja, hogy mivel Tata várát néhány helyen javítani kell, ezért a legsürgősebben adjon 100 rFt-ot
Prunner tatai kapitánynak.
fol. 170rv
1552.06.03.
UK?-Zakarias Wochnitzky magyaróvári kapitánynak (hauptman zu Altenburg).
Adjon a pápai őrség számára gabonát.
fol. 172r
1551.06.04.
Az uralkodó Christoff Görtschacher erdélyi hadi fizetőmesternek.
Megparancsolja, hogy mivel Castaldo erdélyi fohadparancsnok szerint az erdélyi német zászlóalj aknak a télen szükségük lesz ruházatra, ezért a mellékelt kimutatás szerinti 490 bécsi öl „von etlichen farben statzendl, und zehen lot náseiden"
szállítsanak le neki.

fol. 174v
1552.06.08.
Passbrief Isac Janusch részére.
Négyszáz akó bort Győrbe és Gutára szállíthat vámfizetés mellett.
fol. 174v
1552.06.15.
Az uralkodó Max Leisser-nek.
Parancs, hogy utaltasson ki a laibachi hadszertárból 20 mázsapuskaport Görzre.
fol. 176v
1552.06.15.
Parancs Max Leisser fóhadszertárosnak.
Adjon 15 mázsa puskaport 3 mázsa ként és egyéb hadfelszereléseket Lucas
Záckhl leitinandt in Windisch Land részére.
fol. 177rv
1552.06.15.
Válasz Lucas Zackhl „leitinandt in Windisch Land" részére, a törökök által elfoglalt Szentmiklós település (markt) ügyében.
fol. 180v-181r
1552.06.20.
Miksa fhg Castaldo részére.
Parancs, hogy Peter Feider kapitány azon 300 sáncmunkását, akiket felvettek,
ChristoffKonritz besztercebányai igazgató mustrálja meg Zólyomban. Ezek egyhavi zsoldjukkal Erdélybe vonulnak. A kapitány az őrmesterek és a sáncmunkások
zsoldjáról a Konritz által készített mustrajegyzékből értesülhet. Feider azt kérte,
hogy az őrmesterek egy havi plusz zsoldot kapjanak, ezt engedélyezi.
fol. 182.V
1552.06.21.
Az uralkodó Castaldónak.
Megértette korábbi jelentését, amelyben Melchior Fueger erdélyi fóhadszertáros
kapcsán írt. Ezért most engedélyezi számára, hogy verwalter-nek alkalmazza Francisco Sandino-t, aki Bécsben éppen baumeister. Zsoldját Brandis tanácsával állapíthatjameg.

fol. 182.V
1552.06.26.
Passbrief Hans Hertmair bécsi polgár részére.
400 akó bort vámfizetés mellett Győrbe és Gutára szállítson.
fol. 183rv
1552.06.29.
Miksa fhcg. parancsa Bernhard Hamerle bécsi fohadszertárosnak.
Adjon 4 mázsapuskaport (handtror pulver) Sforza Pallavicini őrgróf olasz katonáinak.
fol. 192r.
1552.07.04.
Miksa Christof Gőrtschacher erdélyi hadi fizetőmesternek
Castaldónak engedélyezi, hogy minden steckenknecht-nek, akik az ezredében
szolgálnak 2 rFt-ot fizessen. Engedi azt is, hogy „aufjede fendl knecht drey spill zu
haltén".
fol. 197v-198r
1552.07.05.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
A legközelebbi mustra alkalmával ismerjen el 275 rFt 55 kr-t Alexander
Rümbl-nak, aki Komáromban kifizette őfelsége követségét, Reinprecht von
Ebersdorfot és társát.
fol. 195rv
1552.07.05.
Az uralkodó Hans Gőrtschacher mustramesternek.
Mustrálja meg Horváth Péter és Gáspár, valamint Gyulaffi László 50 gyalogosát és 20 lovasát a vázsonykői várban és egy havi zsoldot fizessen ki nekik.
fol. 198v
1552.07.11.
Parancs Wolf von Pucheim részére, hogy azokat az ágyúkat, amelyeket Csábrág
ostrománál használtak, adja át Erasmus Teufel-nek.

fol. 202rv
1552.06.16.
Gregor Nagelitsch számára.
Engedélyezi, hogy egy vashámort adómentes kiváltsággal üzemeltessen. „Des
ermelts Naglitschen eisenmaisten tails auf das Walhisch vorfuert wirdet, unnd dem
Leobnischen Eisen nicht zu nachtail khumbt, so bewilligen Wir .. .nachbemelten
Nagalitsch bestimten hamer auf welgefallen zu befreien, doch dergestalltwan
khunftiglich ain pergwerkh derselbe orten entstuendt, oder hinfueren dem
perkwerkh Idriahuetten bergerischen oder andern pergwerkhen solche freihait."
fol. 203v-204r
1552.07.21.
AAuK-nak.
Áttanulmányozták azt az utasítás tervezetet, amelyet az AAuK készített. Mivel
részben megváltoztatták, most visszaküldik véleményezésre. Ami Leopold Puchlert
illeti, engedélyezik neki, hogy amikor az élelmezési ellenőri hivatalát elhagyja, akkor az AAuK könyvelői hivatalánál helyezkedjen el. Amikor a pozsonyi élelembeszállítást nem tudja személyesen felügyelni, akkor őt teljes hatáskörrel Bartolomeo
Schwartz helyettesítheti, ameddig ez szükséges számára 8 rFt engedélyez és egy
Tagwerker-t, aki minden gabonát és lisztet kezel. Ő 4 Ft-ot kap havonként. Az élelemszállítás miatt mindig figyelemmel kell lennie a pozsonyi hajókra/révre
(schifíungen). Erre ő a költségeket a pozsonyi harmincadtól kaphatja meg. Leopold
Puchler számára havi 15 rFt a zsold, ehhez járul még, hogy addig az ideig, ameddig
táborban van, egy kocsit is használhat, amelyre 15 rFt-ot kap. Ennek a bestallungjában is szerepelnie kell. Ami a latin és német általános parancsot illeti, amelyet az útjai során használhat, annak mindig rendelkezésre kell állnia. 100 rFt fiirlehen-t is engednek számára. Ami az élelmezési fizetőmester tisztét illeti, mivel a Kamara számára sem utasítást, sem fizetést nem adott, ezért készítsék el az utasítását, amelyben tudni fogja feladatait.
Erről jelenteniük kell még az uralkodónak. Különösen az a fontos, hogy az élelmezési fizetőmester milyen alárendeltségi viszonyban legyen: közvetlenül a császárnak vagy a főélelmezési biztosoknak [Thurzó Ferenc és Sbardellati Ágoston ld. lentebb] legyen alárendelve. Az UK véleménye az, hogy az utasítást leginkább a
fó(élésmesteri) utasítás alapján kell elkészíteni, a főélésmester gyakran úton van a
különféle helyek között, ezért nem tudnak egymás mellett dolgozni.

fol. 204v-205r
1552.07.19.
Az uralkodó a váci püspöknek [Sbardellati Ágoston]
Arról a tíz Peckhn-ről, akiket felfogadhat. Egy havi fizetést már megkaptak, az
első kettő 5, a többiek havi 4 forintot kapnak.
fol. 205r-206v
1552.07.20.
UK az AAuK-nak.
Megkapták június 9-én kelt levelüket, mellyel az uralkodó parancsára válaszoltak, valamint Christoff Teufel kőszegi kapitány levelét, melyet Kőszeg hadfelszerelése ügyében írt, miszerint hiány van lövegekből, munícióból és más dolgokból.
Ugyancsak levelet kaptak a kőszegi bírótól és tanácstól, de a kiküldött biztosok jelentését is kézhez vették. Ennek alapján a következőket parancsolja: 30 haggen
puchsen-t, 10 mázsa puskaport, és hat mázsa ólmot adjanak részére. Erről értesítsék Teufel-t, aki ezeket a bécsi hadszertárban veheti át. Ami a két falkonetet és a
szükséges golyókat illeti, mivel nem tudják a szükséges golyók méretét, azt tudják
meg Teufel-től, aztán majd itt azokat elkészítik (zurissen). Ezt követően készítik el
a két falkonetet (zurissen) is. Ami a polgárok panaszát illeti: írj a meg az AAuK nekik, hogy a jövőben is a legkegyesebben meg fogják őket hallgatni. Ugyanakkor
most nem lehetséges, hogy Teufel helyet más kapitányt nevezzenek ki. Ami
Teufel-nek Kőszeg város elleni panaszát illeti, miszerint a kőszegiek olyan építkezéseket folytatnak Teufel tudta nélkül a városban, amelyek alkalmatlanok és haszontalanok, azt rendelik el, hogy az AAuK az uralkodó és az UK nevében egy
olyan Willbrief-et küldjön a városnak, amelyben az épületek szabályozásának
rendjét határozzák meg. Erről Teufel-t is értesíteniük kell.
fol. 206v
1552.07.20.
UK Christoff von Knullenberg stájer vizedom-nak.
Adjon 60 Ft-ot Niklas von Thurn gradiskai kapitánynak „auf gehaimen sachen",
fol. 208v-209r
1552.07.25.
UK Alexander Rümbl-nek.
Megegyeztek Batthyányi Ferenccel, hogy az 3—4 napon belül Győrbe szállít
100 hordó bort. Ahogy azt átveszik, azonnal szállítsák hajóval Komáromba. Ott át
kell adni Sbardellati Ágoston („August von Schwardelat") foélelmezési biztosnak

(obristen profandt commisar), akinek a Lévánál állomásozó hadseregnek kell azt
továbbítania. Ott a váci püspöknek [Sbradellati] kell azt kifizetnie, de ha ezt nem
teszi, akkor a róla kapott elismervényt elszámolásában jóvá fogják írni. Batthyányinak a leadottakért adjon cserébe 100 jó hordót.
fol. 21 Ív
1552.07.27.
Miksa fhcg. Hans Schnabl-nak.
Parancs, hogy fizesse ki azt a 200 haggn-t, amit neki Max Leisser adott minden
felszerelésükkel, darabját „drithalber" tallér értékben, Wilhelm Gerahadi fizetőmesternek.
fol. 212rv
1552.07.28
UK ChristoffResch stájer vizedomnak („vizedumb in Steyr").
Fizessen 800 rFt-ot Sigmund Schrot-nak, akinek azt Francisco Salamancának
kell továbbítania olasz csapatok toborzására. A kifizetés a stájer „urbarsteuer" terhére történjen.
fol. 212v-213r
1552.09.29.
Az uralkodó az AAUK-nak.
A laibachi vámra kell terhelni azt a 617 Ft 30 kr, amit Georg Seirl gradiskai és
friauli „dienstleut"-oknak kölcsönzött.
fol. 213v-214r
1552.07.30.
Uralkodó a friauli biztosoknak.
Dominik Capelletti „in der Besatzung new Murán (sic!)" magasabb zsoldot kér.
A kérvényt elküldi a friauli biztosoknak, hogy véleményezzék.
fol. 22Ír
1552.08.01.
Passbrief Jákob Veitler komáromi polgár részére, hogy 300 akó bort minden
vámtól mentesen Neuhaus in Hungern szállítson.

fol. 221v-222r
1552.08.04.
Az uralkodó Hans Scharberger Selmecbányái kamaragrófnak.
Abból a 10 ezer forintból, amit neki korábban Wolf Kremer tanácsos adott át, fizessen Georg Widmer-nek nyugta ellenében.
fol. 222r
1552.08.04.
Parancs Bemard Hamerle bécsi hadszertárosnak, hogy milyen fegyvereket, szerszámokat és nyersanyagokat kell Szolnokra adnia. Hasonlóképpen Tata, Komárom,
Győr és Szigetvár váraiba adandó fegyverekről. A várankénti pontos felsorolás a
fol 222r-224v-n.
fol. 225v
1552.08.06.
Passbrief Izsák János komáromi polgárnak.
400 akó bort szállíthat Szolnokra és a környező helyekre minden vám megfizetése mellett.
fol. 226v
1552.08.08
Passbrief Christoff Mathinger bécsi polgárnak.
9 dreiling és tíz akó bort szállíthat Gutára minden vám megfizetése mellett.
fol. 227rv
1552.08.09.
Az uralkodó az AAuK-nak.
Augusztus 4-i levelükre válaszul: Bertalan Schwartz bestallungjának kiállítása
ügyében, megkapták azt a kivonatot is, amelyben a számára adandó élelem ügyében írt, csakúgy mint Christof Linckh „profantkriegszalmeister" hivatalának
fizetése kapcsán írtakat.
Link számára havi 70 rFt-ot engedélyeznek kocsi tartásra. Link utasításában ennek szerepelnie kell. Fizetése pedig 100 rFt legyen.
fol. 228r
1552.08.09.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.

Mivel Tót Pétert és nej ét az uralkodó a törökhöz küldte, és miután őket a törökök
elfogták, ezért Fuchsnak havonta három Ft-ot kell adnia Tót Péter anyj ának, amely
összegből az fiát élelmezni fogja.
fol. 229r
Passau, 1552.08.10.
Passbrief Hans Ostervald részére, hogy 3 „Vass kriegsrüstung"-ot szállítson
minden vám nélkül az Erdélyben állomásozó katonák részére.
fol. 229rv
1552.08.13.
Miksa Bemard Hamerle bécsi hadszertárosnak.
Mindenféle „fuerwerk"-et [részletezve] a legsürgősebben Szolnok részére kell
kiállítani, és Hans Resch pozsonyi hadszertárosnak át kell adni.
fol. 229v-230r
1552.08.13.
Az uralkodó Hans Resch pozsonyi hadszertárosnak.
500hacken-t, 500 spiess-t, 100 hellenparten-t, 144sturmhauben-t, lOOrapier-t,
(amelyből 50 kétélű), 6 thonen guet khurnt pulver-t, 3000 gemacht schlag-t,
1 thunen pech-t küldenek számára Pozsonyba. Amikor Melchior Hobberg ezeket
tőle igényelni fogja, adja át részére.
fol. 23Orv
1552.08.14.
Az uralkodó Hans Weispriach, Melchior von Hobberg és Adam Gall ideiglenesen kirendelt nagyszombati biztosoknak.
Amikor a Max Leisser által küldött hadfelszerelés megérkezik a bányavidékre,
akkor azt Trencsénbe kell szállítani, ahol további intézkedésig tartani kell, majd
Nagyszombatba kell szállítani. Leisser részére minden segítséget, valamint
300 Ft-ot kötelesek megadni.
fol. 23Or
1552.08.18.
Az uralkodó Alexander Rümblnek.
Horváth János, aki egy fogságba esett püchsenmaister volt, özvegyének 30 rFt-ot
kell megtéríteni.

fol. 23 Ír
1552.08.19.
Az uralkodó Konrád Waal von Aurach mustramester részére.
Mathias Shulteis komáromi bognárt 6 rFt-al kell a mustraj egyzékbe bevezetni.
fol. 23 Ív
1552.08.20.
Passbrief „auf zwai fless mit laden", Bécsből Magyaróvárra és onnan hajóval
minden más hadifelszereléssel együtt Komáromba. Minden vámtól mentes.
fol. 232v-235v
1552.08.21.
Utasítás Leopold Püchler főélelmezési ellenőr („Gegenschreiber Ambt des
Profandtmaisterambts") részére.
Thurzó Ferenc (nyitrai püspök, a Magyar Kamara elnöke), élelmezési főbiztos
(„obristen profandt comissar") mellé nevezik ki. („Zu dem furgenommen gewaltigen
und harrigen horzug, wider der Turggen und unsern profandt zalmeister derselben
commissariat handlung zugeordnet.") Jelen utasítása mellé megkapja a főélelmezési
biztos, illetve az élelmezési fizetőmester utasítását is másolatban.
fol. 235v
1552.08.22.
Az uralkodó Anton Sixt komáromi kapitány részére.
Felvehet egy püchsenmaister-t, olyan zsolddal, mint a többinek van.
fol, 123v-124r
1552.08.26.
Christoff Konritz [besztercebányai igazgató] és Heinrich Wolf részére.
Fizessék ki az Egerben állomásozó, Bornemissza Gergely parancsnoksága alatt
szolgáló 300 magyar gyalogos augusztus 28-ig, és Bódi Márton alatt szolgáló
100 magyar gyalogos július l-ig terjedő teljes zsoldját, Az előbbiek részére még
875 Ft, az utóbbiaknak pedig további 335 Ft havi zsoldot is fizessenek. Küld egy
mustrajegyzéket. Az összeget a tiroli pénzből biztosítsák és küldjék Egerbe.
„Daneben auch Verordnung thuet, dieselben zuverzumustern, ob sy vermug der
musterregister samentlichen verhanden seien oder nicht, woferr auch gemelter
Bornemissa Gergel nunmer geen Zolnok von dannen verruckt wäre. Ime solche
bezahlung wie irrung hinein zum ehisten verordnet."

fol. 238r-243r
1552.08.26.
Hivatali utasítás Thurzó Ferenc főélelmezési biztos részére. „Instruction was der
erwirdig unser lieber andechtiger Francisk Turso von Betlensdorf [...] alls unser
obrister profandt commissari in Hungern zu furgenumen, gewaltigen und harrigen
heerzug wider die Turggen und seine anhenger in derselben seiner ambtshandlung
sambt seinem Verwalter gegenschreiber unnd andern zugeordenten personenhandlen und verrichten solle."
fol. 243r-244r
1552.08.21.
Hivatali utasítás Christoph Link élelmezési fizetőmester részére.
„Instruction was unser getreuer Cristof Linckh alls unnser profandtzallmeister zu
dem furgenumen heerzug wieder den Turggen in derselben seiner ambtshandlung
sambt dem zuegeordenten Gegenschreiber handien solle."
fol. 246v
1552.08.30.
Passbrief Bazini Barbara (Barbara gravin von Pösing) részére.
150 akó bort hozhat Szentgyörgyből Bécsbe vámfizetés nélkül.
fol. 247r-250r
1552.08.10.
Bestallbrief a szász választófejedelem részére. 4 hónapi szolgálatra, 30 zászlóalj
gyalogos (fendl Knecht) és 3 vagy 4 ezer nehézlovas (gerüsster Pferdt) felvételére.
fol. 250r-254v
Artikelbrief a szász választófejedelem katonái számára,
fol. 254v-258v
S.d.
Artikelbrief a mezei seregek részére.
(„Artikelbrief wasmassen di RKM derselben kriegsvolkh zuver schworen
lassen").
Ez egy minta a mezei seregek részére, amelyre valószínűleg a későbbiekben a
császári katonák felesküdtek.

fol. 258v-259r
1552.10.01.
Bestallung Hans Ungnad obrist zu Teutsch Khriegsvolkh in Hungern részére.
Sem a magyarok felett, sem a szász választófejedelem csapatai felett nem rendelkezhet.
fol. 261rv.
1552.09.01.
WolfKremer tanácsos részére évi 150rFtkegydíj és tanácsosi fizetés a bécsi sóhivatalból.
fol. 262.
1552.09.01.
Passbrief Wolf Widwischer brassói (Kronstadt) polgár részére.
Nürnbergben feuerpuchsen-t, sturmhauben-t, és más fegyvereket vásárolhat és
azt Erdélybe minden vámfizetés nélkül elszállíthatja.
fol. 263r
1552.09.01.
Az uralkodó Ernreich Königsberg részére.
Miután Desseffy Ferenc nemrég a harcban elesett, testvére, Dessefíy János kérésére, a helyére vegye fel Georg Gilethi-t 12 lovasával, de asztalpénz nélkül.
fol. 263v-264v
1552.09.02.
Az uralkodó Anton Sixt komáromi kapitány részére.
Vegye fel Diego de Victorist 8 rFt zsolddal Komáromba Alonso de Portiglio helyére.
fol. 264r
1552.09.02.
Az uralkodó Max Leisser részére.
Adjon Thurzó Ferencnek 3 mázsa „kirn pulver"-t és 4 mázsa „zeug pulver"-t,
valamint 4 mázsa ólmot.
fol. 264v
1552.09.02.
Az uralkodó Max Leisser részére.

Adjon Kassa városának 50mázsa„zeugpulver"-tés ólmot, részben a magyarországi készletből, részben pedig a Trencsénbe szállított mennyiségből.
fol. 264v-265r
1552.09.03.
Ulrich Seier tiroli fizetőmester részére.
A Nagyszombaton álomásozó könnyűlovas katonáknak küldje el minden pénzét, ahol majd Komád Waal kifizeti őket.
fol. 265r
1552.09.03.
Az uralkodó Hans Reifhizer Schiffinaisterambts verwalter részére.
Készítessen egy jó dereglyét („gute Platté") és azt a legsürgősebben küldje Pozsonyba, ahol a révhez van rá szükség („zu notdurffiundbefurderung des urfars").
fol. 265rv.
1552.09.03.
A soproni harmicados részére.
Stefan Rotitiz papnak / lelkésznek (priester), aki 4 ökör után nem fizetett vámot,
és amelyeket lefogaltak, külön kegyből adja vissza, vagy adjon érte kárpótlást.
fol. 266v-267r
1552.09.06.
Az uralkodó a nyitrai püspöknek (Thurzó Ferenc).
Miután a szolnoki élésmester Wolf Heiman 600 marhát onnan elküldött.Pásztora azokat a Vág mellé hajtotta, megparancsolják neki, hogy még két embert alkalmazzon mellé, akik majd a marhák gondját viselik. Tegyen meg mindent a marhák
jó tartásáért, hogy majd a későbbi szükségletekre lehessen azokat használni.
Anton Seli azt mondta, hogy azokat a marhákat csak nagy veszély közepette
tudta kihozni, ezért a püspök mérlegelje a dolgot és jutalmazza meg őt tettéért.
fol. 267v
1552.09.05.
Az uralkodó Ulrich Seier tiroli fizetőmester r
Adjon Matthias Fuchs magyar hadi fizetőmesternek 500 Ft-ot, hogy az Carl von
Czierotinnak erdélyi szolgálatait kifizesse.

fol. 270v-272r
1552.09.10.
Bestellbrief Georg Thanhaus-nak 160 lovas kiállítására.
fol. 272v-273r
1552.09.10.
Az uralkodó a vend mustramesternek, hogy a zágrábi püspöknek, a meglévő
60 lovasához még negyvenet engedélyezett. Vegye fel őket a mustrába.
fol. 273r
1552.09.12.
Hans Reifhitzer schifinasterambts verwalter részére.
Miután Thomas Prandorffer komáromi udvarbíró a tizedgabonát összegyűjtötte
és kicsépelte, és mivel azt Pozsonyba kell szállítani, ezért szüksége van még két hajóra. Teremtse ezeket elő.
fol. 273rv
1552.09.11.
Sigmund Khevenhuller krajnai vizedom részére.
Sürgeti annak az ólomnak a szállítását, amelyet még áprilisban parancsolt meg,
hogy szállítsa le Lucas Zackl-nek
fol. 276r
1552.09.14
Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmester részére.
Javítsa Sebastian Haufstingl győri puchsenmaister havi 10 Ft-os zsoldját 4 Ft-al,
mivel az innentől fogva a hadszertárosi feladatokat is ellátja.
fol. 277r
1552.09.15.
Mivel a vend vidéken a hadinép már 3 hónapja [fizetetlenül] szolgál, ezért minél
több pénzt adjanak az odaérkező Hieronim Kirchpuchernek, aki majd a fizetést
intézi.
fol. 278v-279r
1552.09.16.
Anton Sixt részére.
Amint megüresedik egy hely komáromi kapitánysága alatt, vegye fel Francisco
de Ruscenibust.

fol. 28Orv.
1552.09.19.
Max Leisser veldzeugmeister részére.
Hans Schnabl kapitány részére szállítson 200 halbhaggen-t Pozsonyba.
fol. 280r-281r
1552.09.19.
Bestallung Hans Schnabl részére. 4 zászlóalj német gyalogos (knecht) felvételére.
fol. 281v-282r
1552.09.19.
Hans Schnabl r. Kriegsstaat
fol. 282v
1552.09.19.
Bestallung Hans Otmair von Schonau részére. 5? zászlóalj német gyalogos
(knecht) felvételére
fol. 282v-283v
1552.09.19.
Bestallung Hans Otmair von Schonau részére.
fol. 283v
S.d.
Bestallung Sigmund von Landberg részére.
fol. 284rv.
1552.09.19.
Bestallung Podmanitzky Rafael részére lovas és gyalogos kapitányságra.
Részére 150 rFt zsold, 50 teljes fegyverzetű lovasnak egyenként 10 rFt. Annak
az ezer gyalogosnak, akik őfelsége zsoldján a jövőben a bányavidéken tartani fog,
gyalogosonként 3 rFt, a tizedeseknek erre még 3 rFt járul. Atöbbi tisztnek stb., pedig a szokásos zsoldot köteles fizetni. Annak a 3 vagy 4 száz könnyű lovasnak, akiket majd tartani fog, havi 4 rFt fizetség jár, atöbbi tisztnek pedig a szokásos zsoldot
köteles fizetni.

fol. 284v
1552.09.20.
Wolf Aigner bécsi élés raktárnok (profantkastner) küldjön 150 mut zabot Pozsonyba.
fol, 285r
1552.09.20.
Hans Schelharten bécsi polgár r, passbrief, 8 dreiling bornak a haditáborba szállítására, minden vám nélkül.
fol. 285r
1552.09.20.
Georg Schauer részére passbrief, mindenféle élelemnek Stockerauból a haditáborba szállítására, minden vám nélkül.
fol. 285v-286r
1552.09.21.
Georg Nadorfer ambtman im vordem Perg részére.
Annyit doppelhaggen-t, amennyit csak öntetni tud, de legalább 60 darabot szállítson Lukas Záckl [Székely Lukács] részére.
fol. 286v-287v
1552.09.22.
Bestallung Emerich Khunigsberg részére (Veldmarschals in Hungern).
300 rFt fizetés a részére, 10 nehézlovas havi zsoldja fejenként 12 rFt, 4 trabant
8 rFt zsolddal, a bestallung kiállításának napjától számítva.
fol. 289r
1552.09.22.
Thurzó Ferenc nyitrai püspöknek [élelmezési föbiztos].
Amikor a katonák élelmezése miatt utaznia kell, 50 könnyűlovast alkalmazhat.
200 Ft-ot kap „auf leibsbesoldung", amíg a táborban tartózkodik. Mivel parancsunkra a profantverwalter jelenleg Erdélyben van, ezért a jelenlegi személyzettel
kell megoldania az élelmezést.
fol. 292r
1552.09.24.
Passbrief Ferdinánd Wosner-nek, hogy három hajón (züllen) mindenféle élelmet a haditáborba szállítson mindenféle vám nélkül.

fol. 292v-293r
1552.09.27.
Hans Reifhitzer részére.
A bécsi sóhivatalból szállítson Pozsonyba sót.
fol. 293r
1552.09.27.
Thurzó Ferenc, Christoph Link és Leopold Puchler részére.
A legsürgősebben vegyék fel és osszák szét azt a bort, amely jelenleg Pozsonyban van, és amelyet Prágából hoztak és még nincs kifizetve. Azonnal adják el azt a
bort és a pénzt adják át Alexander Rümbl komáromi és tatai élésmesternek.
fol. 293v-294r
1552.09.29.
Thurzó Ferenc, Christoph Link és Leopold Puchler részére.
Értesíti őket, hogy Christoph Vesenpeck-et [Wesenpach] alsó-ausztriai élésmesternek, Lamprecht Jentschitzet pedig az ő ellenőrének nevezte ki. Mellékeli ezek utasítását, amelyből Thurzó Ferenc megértheti azt, hogy amennyiben az alsó-ausztriai
élésmester gabonát vásárol és azt Pozsonyba szállítj a, akkor arról a mellékelt utasítás
szerint kell nyugtát adnia és kifizetnie jó német pénzzel, hogy az további bevásárlásokat tudjon eszközölni „Lne den profantmaister darumben quittiren, auch alwegen
dieselb profánt mit guetter teutschr munz hieher geen Wien, es sei nun durchwechsl
oder in ander weg zu sein des profantmaister handen zuerlegenund zubezallenverordnest..."
fol. 294r
1552.09.30
Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmester részére,
Christoph Schalln tatai wachtmeister részére a mai naptól havi 8 rFt zsold jár.
fol. 300v-301r
1552.10,01.
Joanscho Bottá magyar katona részére szolgálataira és korára tekintettel, évente
a mai naptól évi 80 rFt jár, amit a vizedomamt in Österreich fizet.
fol. 304r-305r
1552.10.05.
Bestallung Johan von Münsterberg részére 400 lovas felfogadására.

fol. 305v
1552.10.05.
Henrich von Khunigsberg részére.
Tamóczy András kérvényezte, hogy a Győrben megüresedett két kapitányi posztra két fiát vegyék fel. Erről a supplikációt mellékeli. Emlékezteti, hogy TA és már elhunyt testvére mindig hűen szolgálta az uralkodót. Amennyiben ezek a helyek már
betöltettek, akkor megparancsolja, hogy a legközelebbi üresedéskor a két Tamóczy
gyereket alkalmazzák.
fol. 307v-308r
1552.10.06.
Provisio és kegydíj Georg Seri laibachi vámos részére.
fol. 308v
1552.10.07
Anton Binger bécsi építési írnoknak a Pozsonyban, a gabona szállításához
szükséges hajók elkészítéséhez, léceket és lécszegeket (laden-t és latten negl-eket)
kell átadnia Bartolomeo Schwartz pozsonyi élésmesternek.
fol. 309r-309v
1552.10.07.
Christoph Resch vizedomamt zu Steir-nek.
Adjon Hans Ungnadnak 600 rFt-t a landshaubtmanschaft-i szolgálataiért.
fol. 31 Ív
1552.10.08.
PassbriefHans Eibitz részére, hogy mindenféle élelmet szállítson a magyarországi hadinép számára, vámmentesen.
fol. 315v-316r
1552.10.11.
Utasítás Veit Puecher győri építési írnok részére.
Napi kimutatásokat kell készítenie minden, Győrbe érkező dologról, azt is rögzítve, hogy azok honnan érkeztek, milyen súlyuk van stb. Minden szerszámra is
ügyelnie kell. Minden egyéb dologban lelkiismeretesenjáijon el, az Udvari Kamarának írásban kell jeleznie, ha valami problémája adódik, mindezért számára
„zwolf phundt pfening" zsold jár.

fol. 319r
1552.10.13.
Passbrief Hans Schárdinger és Leonard Spielberger részére, hogy bort és kenyeret szállítsanak a magyarországi haditáborba.
fol. 321v-322r
1552.10.14.
Utasítás Paul Schob inger részére, hogy Veit Pucher (Puecher) győri építési írnok a baugeld-ből két hónap zsoldot (24rFt) felvegyen.
fol. 322r
1552.10.15.
Peter Hofkircher részére.
Mivel a bécsi és a bécsújhelyi hadszertárban hiány van nagy és kis prozn-ből,
sperketten-ből, „len"-ből „stoff und straff scheiben"-ből, valamint vasból, küldje
ezeket, valamint 50 mázsa vasat „zu beschalgung etlicher gegossnen
v[a]lkhonethen" és még 50 mázsa vasat golyók készítésére.
fol. 326v
1552.10.18.
Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmester részére.
Juantscho Bottá, miután október l-jén felvette 80 rFt provision-ját, ezidáig a
vele szembeni adóságot fizesse ki, de ezentúl ne fizessen neki Komáromban.
fol. 33 Ír
Ebersdorf, 1552.10.21.
Passbrief Laurentz Sehol és Valt Pescht részére, hogy 800 akó bort vámfizetés
nélkül Magyarországra szállítsanak.
fol. 33 Ív
Ebersdorf, 1552.10.24.
Passbrief Peter Ratmund komeuburgi polgár részére, hogy hajón élelmet szállítson a magyarországi haditáborba vámfizetés nélkül.
fol. 33 Ív
Ebersdorf, 1552.10.25.
Magnus Seitz [udvari pénztáros] részére.

Utasítja, hogy Jákob Feigele részére 500 tallért, Hans Tirol részére pedig 200 tallért fizessen. Ugyanazon Feigelének, valamint Ludwig Neufarer-nek „notdurftige
zerung auf fur und andere nottdurFt, von Wien biss in Neusoll dargebest".
fol. 331v-332r
Ebersdorf, 1552.10.25.
Magnus S cheitz udvari fizetőmester részére, hogy Andreas Brandis számára adjon ezer rFt-ot, Szt. Márton napjáig.
fol. 332v
Ebersdorf, 1552.10.25
Jákob Feigele részére.
„J. F. von Sankt Gallen undertenigist angepoten ain neue khunst in schmelzung
der silber und khupfer arzt daraus grosser nutz zuesteen und ervolgen solle, an und in
das werch zurichten, und deshalben numeer (sic!) in unsern hungerischen
perkhstetten ain prob gethan, und wir dann aus denen berichten so uns vermelter
prob halben zuekhumen sein, sovill verstanden, wo solches schmelzen in ain gros
werch gericht, das und als obgemelt, ain ansechlicher nutz davon entsteen mochte,
das wir darauf gedachte Feigele" részére 1000 tallér kegydíjat állapított meg, amelyből a korábban kifizetett 500-at le kell számítani. A fennmaradó részt 4-5 hónap alatt
kell neki kifizetni. Ezt követően élete végéig évente 500 tallért, halála után pedig fiának, ül. lányának 200-200 tallért évente, azok élete végéig az udvari pénztárból
(hofzahlambt).
„Dagegen aber solle gemelter Feigele phlichtig unnd verpunden sein, bei
obgeschriebene arbeit sein getraues und vleissig aufsehen, jeder zeit zu habén und
solchekunst niemandts andern, ausser unserns sondern vorwissen undbewilligung
zu lernen noch zu underweisen, und für sich selbst noch jemand anderen zunutz
fürnemen und geprauchen. Inmassen erunns dann zuthun angelobthat, gnediglich
angeverde, mit urkundt dits brief,geben Ebersdorf, am XXV Oktobris Anno LII."
fol. 332v-333r
Ebersdorf, 1552.10.27.
Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Abból a 10 ezer rFt-ból amit Wolf Paler és Konrád Herbst augsburgi vállakozók
Bécsben lévő faktoraitól vettek fel kölcsön, sürgősen küldjön 3 ezret Kristoff
Konritz [besztercebányai igazgató] részére.

fol. 334v
Ebersdorf, 1552.10.29.
Passbrief Georg von Lízing herceg részére, hogy 9 kocsi nehéz magyar bort saját háza szükségletére Sziléziába szállíthasson minden vámfizetéstől mentesen.
fol. 335v
Ebersdorf, 1552.10.30.
Parancs Hermes Schallautzer részére, hogy a részletezett fegyver és egyéb felszereléseket a bécsi hadszertárból vegye fel és szállítsa Győrbe.
fol. 343rv.
Ebersdorf, 1552.10.03. (Tollhiba, helyesen: 1552.11.03.Ld. GBÖ69.fol. 197rv.)
Hans Ungdad és Max Leisser r.
Megkapta Ungnad és Leisser levelét, amiben intézkedést kértek azokról a hadiszerekről, amelyek sorsa a hadjárat után kérdésessé vált. Ezeket részben Győrben
kell hagyni, de mivel Komáromban puskaporból hiány van, oda is kell szállítani.
A Győrben tartott hadszereket azonban két-három nappal a Salsich (?) hadinép
kivonulása után Bécsbe kell szállítani.
fol. 343v-344r
1552.11.03.
Az uralkodó Christoph Wesenpach (Wsenpeckh) alsó-ausztriai foélésmester
(obristen profantmaister in Österreich) részére,
Wolf Aignernek 700 rFt-ot kell adni a magyarországi hadak részére vásárolni
kívánt 300 mut zab és egyéb gabona költségeire.
fol. 344v-345r
Ebersdorf, 1552.11.05.
Peter Hofkircher zu Wertzueschlag részére. 100 mázsa vasat adjon a bécsi hadszertárnak. „Zu beschlagung der schefwagen und anders zeugs sachen neben der
dir hiever bevelchnen khugl arbeit aufs ehist so muglichen ..."
fol. 345v-346r
Ebersdorf, 1552.11.06.
Max Leissernek küldjenek Győrből Pozsonyon kerszettil 100 mázsa puskaport
Egerbe.

fol. 346rv.
Ebersdorf, 1552.11.06.
Parancs Thurzó Ferenc részére.
Azt a régi bort, amit a Magyarországon állomásozó katonáknak vásárolt és
megmaradt, valamint az esztergomi érseki tizedből kapott új borok egy részével
együtt szállítsa Komáromba és Alex Rümblnek adja át. A hajómesteri hivatal
(schifimaisterambt) az élelmezési fizetőhivataltól (profánt Zahlmeister) kapta a
pénzt mindeddig, „hast auch an solchen wel und recht getan, das du von
wegenmachung ainer anzal melb weeg fiimehmen, desgleichen auf des kunfftig
sambt deinen zugeordneten profantpersonen, den granerischen traidt zehend
beschicken, das du uns auch was umb paare bezahlung erkauft worden und noch in
vorrat verhanden ist, berichten wildt, das lassen Wir auch gefallen und ist es unser
bevelch, das du solchen allen, wie gemelt, mit ehisten nachkumestund uns
volgundts darinnen deinen bericht anzeigest".
fol. 347rv
Ebersdorf, 1552.11.06.
Parancs Alex Rümbl részére.
Turzó Ferenc azt a régi bort amit, Magyarországon vásárolt és nem osztott szét a
(mezei) hadaknak, valamint az esztergomi érseki tizedből kapott új borokat Komáromba kell küldenie és Rümbl részére átadnia, amikor pedig arra szükség lesz, értékesíteni kell. Vegyen 50 mázsa zsírt (achmalz) Komáromba készletnek.
Megparancsolták Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek, hogy számítsa bele zsoldjába azt a 191 rFt 19 kr-t, amit az egykori tatai kapitány, Hans Primernek adott át. Egyébként megparancsolják neki, hogy menjen Bécsbe és
mindenben vegye figyelembe azokat az utasításokat, amelyeket neki az UK és
tanácsosai adnak Győr és Pápa élelemellátása tekintetében.
fol. 348r-349v
Ebersdorf, 1552.11.10.
Levél az augsburgi birodalmi gyűlésre kiküldött követeknek.
A követeket minél nagyobb munkára serkenti, mivel a magyarországi hadinép
óriási összegbe kerül.
fol. 351v
Ebersdorf, 1552.11.10.
ThomasPrandorferkomáromi udvarbíró és Alexander Rümbl élésmester részére.

Megparancsolták Anton Six komáromi kapitány részére, hogy tűzifát tőlük vételezhet. Gondoskodjanak erről.
fol. 353r
Ebersdorf, 1552.11.14.
Anton Six komáromi kapitánynak Johan de Lampis-t 8 Ft-al veheti fel ajegyzékébe.
fol. 356r
Ebersdorf, 1552.11.15.
Passbrief Hans Ungnad részére, hogy a Magyarországon vásárolt 15 8 juhát házi
szükségleteire Stájerországba minden vám megfizetése nélkül vihesse.
fol. 357v
Ebersdorf, 1552.11.26.
Parancs Max Bemard Hamerlé-nek, hogy a bécsi hadszertárból adjon ezer
doppelhacken-t és annyi ólmot, amennyit csak tud Tatára, valamint 1000 golyót ezt
követően. Mindezt a legsürgősebben.
fol. 358r
Leoben, 1552.11.27.
Passbrief Bernhard Sülzitzki részére, aki három szekér nehéz magyar bort vihet
vámmentesen Sziléziába.
fol. 358v-359r
Leoben, 1552.11.29.
Walter Haring ambtman indem Perg.
„Zu fassung und beschlagung unsers Geschutz und anderer unvermeidlicher
artolorei" szükségletek számára küldjön 300 mázsa vasat a prágai hadszertárba.
fol. 370.
Prága, 1552.12.14.
Magnus Seitz magyarországi hadi fizetőmester részére
Adj on 200 rFt-ot Veit Püchner (Puecher/Puechner) győri építkezési írnoknak az
ottani építkezésekre.

fol. 364v-365r
Graz, 1552.12.08.
Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Megkapta a Matthias Fuchs-szal közösen írt levelüket és azt a kimutatást, ami
Pallavicini 3800rFt-os adóságával kapcsolatban készült. Rendelkezik akifizetésről.
fol. 366v-367v
1552.12.11.
Új bestallung Georg von Lanhausen részére, 160 lovas felvételére,
fol. 370.
Graz, 1552.12.14,
Bemard Hamerle bécsi hadszertáros részére.
Adj on a bécsi hadszertárból Komáromba a mellékelt j egyzék szerinti hadfelszereléseket.
fol. 372r
Graz, 1552.12.20.
Caspar von Herberstein és Matthias Fuchs részére.
A Johann von Seeger részére adandó 300 dukát értékű aranyláncról.
fol. 376.r
Graz, 1552.12.26.
A magyarországi hadi fizetőmesternek [Matthias Fuchs].
Mustrálja meg Balassa János 50 zólyomi lovasát, tegyen jelentést a mustráról,
amely alapján majd a kifizetik őket.
fol. 376v
Graz, 1552.12.27.
A magyarországi hadi fizetőmesternek [Matthias Fuchs].
Vegye fel Francisco de Hannisco-t és Jacob del Baile-t a komáromi zászlóaljba.
fol. 378v-379r
Graz, 1552.12.30.
AAK-nak.
Átküld 3 reverzális tervezet, amit Balassa János számára akarnak kiadni, hogy
az hogyan kezelje a zólyomi ispánságot és várkapitányságot. Ezt az iratot, más ira-

tok segítségével, amelyek „neben anderen dergleichen urkunden und schrifften, in
unsem schatz gewelb aufheben" vizsgálják át minden pontját és véleményezzék.
fol. 379v
Graz, 1552.12.30.
Passbrief Hans von Weisprach részére, hogy 100 magyar marhát minden vám
nélkül Ausztriába szállítson.
fol. 279v
Graz, 1552.12.31.
Konrád Waal mustrarmester és Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmester részére,
Mustrálják meg Georg von Tanhausen katonáit, és adjanak nekik másfél havi
zsoldot.
Gedenkbücher Österreich Bánd 69.3 (1552-1554.)
fol. 3,r
Prága, 1552.01.10.
Az uralkodó. Magnus Scheitz udvari fizetőmesternek,
Ebersdorf marsai számára engedélyezi, hogy Bácsmegyei Jánost 50 hajdúval
vagy magyar gyalogossal alkalmazza.
fol. 6v-7r.
Prága, 1552.01.19.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Engedélyezett egy kevés lovast Pápára a mostani mustrától kezdve, valamint
Reinprecht von Ebersdorf és Erreich von Khunigsberg részére több „fürlehen"-t.
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fol. l-587r. A kötet elején regiszter. A kötet lapjai jó állapotban vannak, de a kötés szétesve.
A szöveg az egész kötetben jól olvasható. Szinte ugyanazon hungarika-bejegyzések találhatóak a kötetben az 1552. évből, amelyek a GBÖ 68. Bd.-ban szerepelnek, ezért az ebben a részben előforduló hungarika bejegyzéseknek a 68. kötetben található megfelelőire a Függelékben
utalok. (Ez alól kivételt képeznek az árúszállításra kiadott passbrief-ek 1552. szeptember
20-ig, illetve a hadi élelemszállításra kiadott utasítások nagy része.) Az 1554-es év vége felé
egyre kevesebb bejegyzés, sőt néha az időrend is felborul.

fol. 24v-25r.
1552.02.17.
Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmester részére.
Emelje Bernhard mester szolnoki építőmester zsoldját, aki már egy jó ideje
Félix mester helyett van ott, 4 koronával, 12 kr-a.
fol. 26rv
1552.02.23.
Uralkodó kötelezvénye Burkhardt Strauss részére, aki 1200 rFt-ot adott a magyarországi hadak fizetésére.
fol. 87r.
1552.05.28.
Georg Pögl bárónak.
Varasdra havi 10 rFt zsolddal felvette Hans Spieshamert.
fol. 158r.
1552.05.30.
fol. 94v-95r
1552.06.03.
Miksa fhcg. Ernreich von Khunigsperg részére.
Vegye fel Hans Tátzger-t, aki hadi és egyéb szolgálataiban már bizonyította hűségét, 12 lovassal.
fol. 98rv
1552.06.17.
Az uralkodó Ernreich Khunigsberg részére.
Értesült arról az 500 Ft-ról, amit Leopold Püchler, Pallavicini seregének ellátására
adott. A sereg zsoldja tárgyában: bármely órában megérkezhet a pénz. Akkor majd a
legsürgősebben intézkedni fog. Ami a hajdúkat illeti: vegyen fel még százat. Ezek
kapitányának Hans Palbirer-t jelöli ki. A hajdúk fizetését Max Leisser-rel azzal a
200 Ft-al együtt küldi el, amit a napi kémkedésre fordíthat (táglichen khunschaften).
Palota, Szentmárton és Pápa élelmezése kapcsán: mivel ott nagy hiány van, a legsürgősebben kell Győrből gabonát küldeni. Palotára és Szentmártonra száz-száz Ft-ot is
küldjön.

fol. 103r
1552.07.04.
Miksa fhcg. Christoph Görtschacher erdélyi hadi fizetőmesternek.
Sebastian gráf zu Helfenstein és Hans Lorentz Schrádin számára, akik Georg zu
Helfenstein ezredében szolgálnak, korábban 30-30 Ft-ot engedélyezett, de ezt még
nem fizette ki, ezért most ismét parancsot ad, hogy fizesse ki őket.
fol. 104r-105v
1552.07.10.
Miksa fhg. Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Emelje Burkhardt Strauss győri profosz fizetését 15-ről 20 Ft-ra.
fol. 104v
1552.07.11.
Parancs Wolf von Pucheim részére, miszerint azokat az ágyúkat, amelyeket
Csábrág ostrománál használtak, adja át Erasmus Teufelnek.
fol. 22Ír
Graz, 1552.12.14.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Adjon 200 rFt-ot Veit Püechner (Puecher/Puechner) győri építési írnok részére
a győri vár építési munkálataira.
fol. 237
1553.01.09.
Passbrief Wolfgang Khremerist részére. Négy szekér magyar bort vámmentesen Sziléziába szállíthat.
fol. 238v-239r
1553.01.11.
Niklas Mirschkovski és Ditrich von Milhaim követeknek a 200 főnyi gerüsster
Pferd főnyi erdélyi seregnek a kifizetéséről írtakat tudomásul vette. Úgy határozott, hogy ezeket elbocsátja, mivel azonban teljes kifizetésük jelenleg nem lehetséges, ezért hamarosan előteremtenek 1600 dukátot, a többit majd később.
fol. 239rv
1552.01.11.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Hans Ungnad főhadparancsnok zsoldjára 1700 rFt-t adjon.

fol. 239v
1552.01.12.
Az uralkodó Anton Sixt komáromi kapitánynak.
Felvette havi 10 Ft-tal Alonso de Portillo-t. Tüntesse fel a jegyzékében.
fol. 240v
1553.01.13.
Az uralkodó Schierflinger és Jeromos Kirchpuecher részére.
Engedi, hogy a szentmiklósi haramiáknak havi 3 Ft-ot adjanak.
fol. 243rv 4
Graz, 1553.01.13.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmesternek.
Max Leissernek magparancsolta, hogy adjon 50-50 mázsa puskaport Sáros és
Murány várába. Ismerje majd el elszámolásában ennek költségét.
fol. 244r
Graz, 1553.01.19.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fízetőmester.
Fizessen fele részben készpénzben, fele részben posztóban 296 Ft-ot Georg
Stainach és Simon von Fulnokh részére, akik Erdélyben mint „wagen rossen bei
der artolorey" szolgáltak.
fol. 244r
Graz, 1553.01.19.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Veit Pucher azt jelentette, hogy amennyiben nem kap több pénzt, akkor nem
tudja Győrben az épületekkel kapcsolatos munkáját tovább folytatni. Adjon neki
200 Ft-ot.
fol. 244v
Graz, 1553.01.20.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Feledi Lesták kassai kapitány és felső-magyarországi fohadparancsnok, 200
könnyű lovas és 300 magyar gyalogossal van felvéve, fizetésükről. „Seiden zu vier
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A 243r és 243v oldalak kétszer számozva!

vendlen, wie der brauch ist, raichest, und zuestellest. Sölich ausgab solle dir raitung
für guet gelegt."
fol. 246r
Graz, 1553.01.05. (!)
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Elrendelte a vendvidék (Szlavónia) katonáinak kifizetését. Ezért megparancsolja, hogy 12 ezer Ft értékben vásároljon karizsiát és más posztót („so dem
hungrischen kriegsvolckh zum teuglichsten und annemblichisten") és azt Bécsből
küldje el Pettauba Hieronimus Kirpuecher részére, aki ott majd ezt a posztót is felhasználja a fizetéskor. Jelentsen a dologról.
fol. 247v
Graz, 1553.01.24.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Adjon 300 Ft-ot Ernreich von Khünigsper obrist veldmarschal in Hungern részére, aki ezzel a Lebel-i kolostor hajdúinak élelmet szerez be. Gondja legyen,
hogy ezt az összeget majd a hajdúk zsoldjába írják jóvá.
fol. 248v-249r
Graz, 1553.01.27.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Adjon 200 Ft-ot Matthias Zeller-nek a hadszertár szükségleteire.
fol. 249rv
Graz, 1553.01.27.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Megparancsolta, hogy Bécsből Pozsonyon keresztül 100 mázsa puskaport szállítsanak Egerbe, aminek a szállítási költségeit Pozsonyig neki kell kifizetnie.
fol. 249v
Graz, 1553.01.28.
Az uralkodó Kristóf Polt bécsi (alsó-asztriai) vicedom („vizedomambts zu
Wien") részére.
Megkapta január 23-án írt levelét arról, hogy a 19 db szarvas és kutya (?), amelyek egykor Fráter Györgyé voltak, Pozsonyba érkezetek („Stíikh hierschen, und
hündin so weilennd fráter Georg gewesen geen Pressburg gebracht"). Rendeljen ki

egy alkalmas személyt, aki azokat Laxenburgba (Lachsenburg) szállítja, valamint
biztosítsa a szükséges költségeket.
fol. 253r
Graz, 1553.02.02.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fízetőmester részére.
Már korábban megparancsolta, hogy Sigmund Wilpacher magyarországi
foélésmester („obrister profanndtverwalter in Hungem") részére 200 rFt-t fizessen. Mivel ez nem történt meg, most ismét parancsot ad, hozzátéve, hogy most már
300 rFt-ot fizessen neki.
fol. 254.
Graz, 1553.02.05.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Küldjön Veit Puchner (Puecher/Puechner) győri építőmesternek 200 Ft-ot a
győri építkezésekre.
fol. 256v-257r
Graz, 1553.02.14.
Az uralkodó elismervénye 907 Ft 54 kr-ról Georg Holderer, Leonard Stecken,
Veit Gartner és Hans Nerrer részére, akik „mit etlichen wagen Pferden, bey inserer
artolorey in Sibenburgen" szolgáltak. (Személyenként részletezve az összeg.)
fol. 157.
Graz, 1553.02.15.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Georg Holderer, Leonard Stecken, Veit Gartner és Hans Nerrer nyugtáját átküldi, és meghagyja, hogy fizessen nekik készpénzben 191 Ft 47 kr-t (!).
fol. 258r
Graz, 1553.02.16.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
A legközelebbi bevételekből egy vagy két hónap zsoldot adjonPallavicininek.
fol. 258v
Graz, 1553.02.17.
Az uralkodó Hans Görtschacher mustramesternek és Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Mustrálj ák meg Nádasdy Kristóf 100 lovasát, és j anuár l-ig fizessék ki azokat.

fol. 258v-259r
Graz, 1553.02.17.
Az uralkodó válasza Hans Ungnadnak
Wolf Gannser [stájerországi, karintiai, krajnai, horvátországi és szlavóniai]
élésmester alkalmazásának feltételeiről.
fol. 260r
Graz, 1553.02.20.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Eger kapitányának, Bornemissza Gergely deáknak (literat) szolgálataiért egy
vagy két kelyhet (trinkhgeschier) 100 mFt értékben (amennyi 100 Ft-ból kijön),
valamint egy „roth samoth"-t és egy „rot damaskhes"-t adományoz.
Ezeket vegye meg és költségeket elszámolhatja.
fol. 260v
Graz, 1553.02.20.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Nagy Antal és Albert, valamint Niklas Carol egri katonák zsoldjára egyaránt
havi 9 Ft-ot fizessen.
fol. 261r
Graz, 1553.02.20.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmestemek.
Török Ferenc a számára adott 400 Ft-on kívül még 150 Ft-ot vett fel Hans
Görtschachertől a Pápára rendelt könnyűlovasok részére. Kérjen jelentést
Görtschachertől, hogy ezt az összeget miért adta.
fol. 26 Ív
Graz, 1553.02.20.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Az „ArsionaT kapitánya, Alondso de Contreras jelezte, hogy a sereg visszavonulására ő néhány hajót („nássem schiff") adott, amelyeket azonban a jég Pozsonynál
összetört, ezek javítására és újak építésére adjon pénzt.(„durch den stoB des eis, als
der gegangen in ain zwen vertragén worden, und zu vollendung aines angefangnen
stadls, darunter unsere galleen, und bemelte nássern schiffgestelt und behalten
werden ainer summa gelts notdurftig".)

fol. 26Ív
Graz, 1553.02.21.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Az „Arsional" kapitánya, Alondso de Contreras jelezte, hogy néhány naszádos
hajó, amelyek Bécs, Pozsony és Komárom között járnak „unverwarter vorhanden,
daselbst zu Pressburg und Comorn der notdurfft nach zusammen geordnet, bedeckt
und bewart worden". Erre pénzre van szükség. Ezért megparancsolja, hogy ezt a
pénzt adja oda Contrerasnak. Mivel az arsional teteje, ami alatt a Galeen-ek vannak, a nagy hó miatt tönkrement, ezért szükséges azt rendbe hozni. Az ácsok és
egyéb mesterek fizetését is adja meg.
fol. 263r
Graz, 1553.02.23.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Adjon Rümbl komáromi élésmesternek 1650 tallért, amit neki Simon Kholl hitelezett azokért a marhákért, melyet eleségként vásárolt.
fol. 263r
Graz, 1553.02.25.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Ernreich Khunigsperg 100 lovasát február 3-ig fizesse ki.
fol. 264v
Graz, 1553.02.26.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Ismeije és fogadja el azokat a számlákat, összesen 188 Ft 4 kr értékben, amelyeket
Anton Binger bécsi építőmester (baumeister) mutat be. Ezeket a számlákat azoknak
a nyersanyagoknak a vásárlásakor állították ki, amelyek a győri építkezésekhez
szükségesek.
fol. 265r
Graz, 1553.02.27.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Christoph Görtschacher erdélyi hadi fizetőmester és ellenőre, Georg Widmer
jelentették és a számlát bemutatták, miszerint 330 Ft 34 kr-t Hans von Oppersdorf
részére és 315 Ft-ot Paulus Gurka részére átadtak azok lovasainak fizetésére.

fol. 272-273r
Graz, 1553.03.12.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Az erdélyi hadjáratban részt vett 4 tüzérnek (püchsenmaister): Georg Castelan,
Jákob Stainegger, Michael Khlieber és Hans Schlager fizetése. Egy harmadot már
kifizettek nekik, egy harmadot félig készpénzben, félig posztóban. A maradék egyharmadról nyugtát állítottak ki. Ezt a maradék harmadot most fizesse ki: felét készpénzben, a másik felét posztóban.
fol. 272-273r
Graz, 1553.03.13.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Azoknak az Erdélyben, a tüzérség mellett szolgáló néhány embernek a fizetéséről, akik wagen Pfárdt-el szolgáltak ott, fizesse ki őket a fenti módon.
fol. 274rv
Graz, 1553.03.13.
Az uralkodó a bécsi sóhivatal igazgatójának
Adjon a magyar végvárak ellátására Christoph Link ideiglenes élelmezési főbiztos (oberprofandt verwalter) részére 100 pund khüeffl sót.
fol. 274v
Graz, 1553.03.16.
Passbrief Kristoff Schneidenwindt részére.
Egy dereglyényi Bécsben vásárolt bort (zillen mit wein) vámfizetés mellett a
győri őrség részére szállíthat.
fol. 274v-275r
Graz, 1553.03,18.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Dersfíy Istvánnak, 100 lovas kapitány seregének a zsoldját félig posztóban félig
készpénzben fizették ki Konrád Waal és Matthias Fuchs még 1552. október 26-án,
Jelentsen az elszámolásról.
fol. 275v
Graz, 1553.03.21.
Passbrief F. Woszner részére, aki 50 dreiling bort vámfizetés mellett Komáromba szállíthat.

fol. 280v
Graz, 1553.03.29
Az uralkodó Bernhard Hamerle részére
Küldj ön hétszáz „landsknechtischer spieB" lándzsát és 300 „doppl hagen"-t Pozsonyba, ahol azokat Paul Pressoldt harmincados fogja átvenni.
fol. 281v-282r
Graz, 1553.03.29.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmester részére.
Paksi János komáromi kapitány (obrist) jelezte, hogy meghalt az a török tolmács, aki a magyarországi hadjárat során Reinprecht von Opersdorf mellett szolgált, ezért egy másikat vett fel. Fuchs vegye fel a jegyzékébe.
fol. 285r
Graz, 1553.03.23.
Bestallung Ulrich Schirflinger részére, a stájer, karintiai, krajnai, a horvát és
vend (szlavóniai) részeken szolgáló gyalogos és lovas katonák mustrálására. Évi
400 rFt fizetés, 5 nehézlovas tartása, akiknek havonta 9 Ft és 4 könnyűlovas, akiknek havonta 4 Ft jár. írnokának havi 3, a szekere tartására havi 9 rFt a fizetése.
fol. 287v
Graz, 1553.04.06.
Passbrief a salzburgi érsek részére, hogy 32 dreiling magyar bort vámmentesen
Salzburgba szállíthat.
fol. 288v-289r
Neustadt, 1553.04.09.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Annak az egy harmad rész (bírság)összegnek a felosztása, amely pénz Schiffer
Kálmán marháinak értékéből származik, aki azokat „an ungewöndlichen orten
verkauft hat". 100-100 Ft Thomas Partititia kamarai ajtónállónak, ill. Znsprecht
Visher Anna nevű özvegyének, 200 Ft. Károly fhg. Hans Egger nevű „Sattl
knecht"-jének.
fol. 29Ír
Neustadt, 1553.04.21.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Átküldi azt akimutatást, ami alapján ki kell fizetnie bizonyos Erdélyben szolgáló katonákat.

fol. 29 Ír
Neustadt, 1553.04.21.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Adjon 50 dukát-ot Reinprecht von Ebersdorf-nak követek tartására.
fol. 291rv.
Neustatt, 1553.03.21.
UK— Mangen Seitz udvari fízetőmester részére.
Verancsics Antal és Zay Ferenc Konstantinápolyba küldendő követek részére ruházat és más szükséges áruk beszerzésére ad utasítást. „Vier ganze seidene khlaider
ober und unnder röckh von samat, atlaB und tamaschkh" adjon. Akíséretükhöz tartozó 25 személynek pedig „mit wullen tuch zukhlaiden". Ezeket a ruhákat olyan színben állítsák elő, amilyenben azok azt kívánják. Ha nem tudja a tartalékaiból ezt
megoldani, akkor 200 rFt-ot szánhat a bevásárlásukra.
fol. 29Ír
Sopron, 1553.05.02.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Mi módon fizesse ki az Erdélyben szolgáló tüzéreket, és más tüzérségi személyeket.
fol. 300v
Sopron, 1553.05.03.
Passbrief Erdélyi Pál részére, miszerint két szekér, Magyarországon vásárolt
nehéz bort vámmentesen Pozsonyból Prágába szállíthat.
fol. 300v
Sopron, 1553.05.03.
Passbrief Jaroslav von Pernstein részére, miszerint hat szekér, Magyarországon
vásárolt nehéz bort vámmentesen Ausztriába szállíthat.
fol. 302r
Sopron, 1553.05.03.
Passbrief a lengyel királyné részére, miszerint tizenkét szekér, Magyarországon
és Ausztriában vásárolt nehéz muskotályt és ecetet „schwar Muscatel und Essich"
vámmentesen Lengyelországba szállíthat.

fol. 302v
Sopron, 1553.05.09.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Francisco de Potzo „baumeister"-nek annyi legyen a fizetése, mint a másik két
baumeistemek (Sigmund és Baltazar).
fol. 304v-305v
Sopron, 1553.05.14.
Utasítás Ulrich Schirflinger részére a stájer, karintiai, krajnai, a horvát és vend
részeken szolgáló gyalogos és lovas katonák mustrálására. Ungnadnak tartozik engedelmességgel. Az alkalmatlan személyeket töröltesse a jegyzékből stb.
fol. 305v-314r
Sopron, 1553.05.14.
Utasítás Wolf Gannser részére a stájer, karintiai, krajnai, a horvát és vend részeken szolgáló gyalogos és lovas katonák élelmezésének kezelésére. Ungnadnak tartozik engedelmességgel. Bárkitől is vesz élelmet, azért mindig a lehető legalacsonyabb
árat fizesse. Amegvásárolt élelmet bármelyik várba is szállította, értesítse Ungnadot.
A lehető legközelebbi helyekről vegye az élelmet és azt a legközelebbi várban vagy a
táborban tárolja. Bécsi mértéket használjon. Amolnárokkal és amalom rendtartással
mit tegyen. A pékek. A táborban egy kemencére 4 péket alkalmazhat, napi egy kr értékű kenyeret kaphatnak. A várakban szükség szerint készítsék a kenyeret. A kenyeret mindenütt azonos mennyiségű tésztából készítsék. Egy mértékből 25 kenyérnek
kell elkészülnie. A pékek nem használhatnak hamis mértéket. Ügyeljen a kenyerek
minőségére és az árusítás rendjére. Ahol szükséges ott gyorsan készítsen a kemencét
és gondoskodjon a hannd müllenek-ről. A marha és egyéb élő állatok vásárlása, feldolgozása. A bor vásárlása és értékesítése. Elszámolásának rendje.
fol. 314r
Sopron, 1553.05.12.
Az uralkodó a győri építési írnoknak.
Franz Felvetzy-t felvette Győrbe baumeister-nek havi 25 rFt-ért.
fol. 315r
Sopron, 1553.05.17.
Passbrief Wolf von Wrzesowitz részére, miszerint négy szekér nehéz bort vásárolhat Magyarországon és azt Csehországba viheti vámmentesen.

fol. 317rv
Bécs, 1553.05.27.
Az uralkodó Hans Ungnadnak.
Ludwig Ungnadnak engedélyeznek 100 Ft-ot és tafelgeld-et.
fol. 326r
Bécs, 1553.06.09.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Kari Schenkovitznak, aki 100 könnyű lovas kapitánya, fizessen 110 Ft 3 0 kr-t.
fol. 326v-327r
1553.06.11.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Felemelte Mathias Brotschikh komáromi naszádos vajda zsoldját 10-ről 12 rFt-ra.
fol. 327r-v
1553.06.11.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Felemelte Paul Khalawz és Theodor Zelit komáromi naszádos vaj dák zsoldját
4 rFt-al.
fol. 328r
1553.06.14.
Az uralkodó Kristóf Link [ideiglenes élelmezési főbiztos] részére
Adjon 3 ezer akónyi üres hordót Philip Breinernek.
fol. 329v
Bécs, 1553.06.17.
Az uralkodó Wolf Schreibernek.
Azt az ezer Ft-ot amit a „mi spanyol katonáink" között való szétosztásra kapott,
adja át a legsürgősebben Luis de Osorionak.
fol. 330rv
Bécs, 1553.06.19.
Az uralkodó Paul Pesoldt részére.
A bányavárosoktól kapott 4600 aranydukátot Verancsics Antal és Zay Ferenc
konstantinápolyi követeknek adja oda.

fol. 33Ív
1553.06.21.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Adjon 2500 Ft-ot a győri építkezésekre.
fol. 332r
1553.06.22.
Passbrief Philip Breiner részére, miszerint 250 mázsa rezet vámmentesen Bécsbe szállíthat a bányavárosokból.
fol. 333v
1553.06.30.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Hans Schmidt győri profosz részére 16 rFthavi zsoldot engedélyez.
Bécs, 1553.07.01.
Bestallung Thomas Haberfeldner győri hadszertáros részére.
Eddigi érdemeire, valamint a hadjáratok alatt, mint veldzeugmaister tanúsított,
való tekintettl kinevezik Győrbe hadszertárosnak. Minden hadszerről gondoskodni
tartozik, Sprotia (Pallavicini), a bécsi hadszertár felügyelőjének Max Leissernek, a
győri főkapitánynak és utódaiknak kell engedelmeskednie. Évi 25 rFt fizetés,
amennyiben hadjárat van Magyarországon, akkor azon köteles megjelenni, amikor
is más fizetést állapítanak meg számára. Fizetése a bécsi vizedomambt-ból.
fol. 334r-339r
Bécs, 1553.07.01.
Bestallung Thomas Haberfeldner győri hadszer táros részére.
Eddigi érdemeire, valamint a hadjáratok alatt, mint veldzeugmaister tanú sított,
való tekintettl kineve zik Győrbe hadszertárosnak. Minden hadszerről gondoskodni
tartozik, Sprotia (Pallavicini), a bécsi hadszer tár felügyelőjének Max Leissernek, a
győ ri fo kapi tány nak és utó da ik nak kell en ge del mes ked nie. Évi 25 rFt fi ze tés,
amennyiben hadjárat van Magyarországon, akkor azon köteles megjelenni, amikor
is más fizetést állapítanak meg számára. Fizetése a bécsi vizedomambt-ból.
fol. 339v-340r
1553.07.03.
Az uralkodó Sigmund Wilpachernek.
A trencséni kapitány és erdélyi hadi fizetőmester Christoph Görtschacher uralkodói parancsra, a Castaldo seregéhez tartozó Diák Ferenc magyar nemesnek három

ezer rajnai forintot küldött, ami Wílpacher elszámolásában 69 forint kivételével jóvá
lett írva. Tekintsen el ettől a 69 Ft-tól és hagyja jóvá az egész 3 ezer Ft-ot.
fol. 342rv
1553.07.03.
Az uralkodó Christoph Link ideiglenes élelmezési főbiztosnak.
200 üres hordó tb.
fol. 343v
1553.07.07.
UK - Bernhard Hamerlnek.
Küldjön 500 Muelter-t (teknő/vályú?) Győrbe, ahol azt az építési írnoknak kell
nyugtáznia.
fol. 345rv
1553.07.07.
Az uralkodó Max Leissernek.
Dominies Gáspár murányi kapitány jelezte, hogy „das auf giessung des geschütz
ainer antzal zynn auch zu fürsehung des schloß pulver salitter, zinndtstrickh,
sailwech, schwefl und pech zum feuerwerch unnd beleichtung des schloß von nötte".
Ezért megparancsolja, hogy 16 mázsa cint, 25 mázsa salétromot, 10 mázsa ként „zu
allerlay feuerwerch", a bécsi hadszertárból adjon.
fol. 345v
1553.07.10.
Az uralkodó Veit Püchner (Puecher/Puechner) győri építési írnoknak
500 rFt-ot adjon a mellékelt kimutatásban szereplő fa anyagokra és azok szállítására Anton Giennger győri baumeisternek.
fol. 352r
1553.07.21.
Az uralkodó Sforza Palavicini részére.
Nagy Benedek kérvényében jelezte, hogy azt a helyet, amit ő korábban Léván
betöltött, fogsága alatt más kapta meg, ezért vagy ezt a helyet vagy azt, amelyet korábban ott, a ma már Egerben szolgáló Zárkándy Pál töltött be, adják neki.
Az uralkodó engedélyezi.

fol. 353v
1553.07.24.
Az uralkodó a Niklas Khern komáromi pauzahlmeister-nek
Adjon pénzt a leomlott tatai fal újjáépítésére.
fol. 353v-354r
1553.07.23.
Az uralkodó Max Leissernek.
Adjon Komáromba Ulrich Rhot komáromi hadszertárosnak hadszereket a mellékelt jegyzék alapján.
fol. 354rv
1553.07.25.
Bestallung Adam Gall von LaBdorf részére tanácsosi kinevezésére.
A magyar hadszíntéren először mint katona, majd mint parancsnok ill. kapitány
szolgált. 100 rFt-otkap.
fol. 356v-357r
1553.07.13.
Elismervény, miszerint Kaspar Dominics átvett a bécsi sóhivatal ellenőrétől,
Gábriel Freisingertől 27 mázsa és 64 font salétromot.
fol. 361.
1553.08.01.
Az uralkodó Christof Polt vicedom részére.
Ventura Portillo jelezte, hogy Murány ostrománál egy roham alkalmával egy lövéstől súlyosan megsérült. Ezért a mai naptól hetente egy koronát, vagyis
12 schilinget rendel neki az uralkodó a vizedomambt-ból.
fol. 362r
1553.07.01
Passbrief Nagy István részére
Zsindelyeket, deszkát és léceket (laden, latten) Ausztriából Magyarországba
szállíthat vámfizetés mellett.
fol. 362v-363r
1553.08.05.
Az uralkodó Sigmund Wilpachernek.

Vegye fel számadásába azt az 51 Ft-ot, amelyet Melchior Fueger, aki Erdélyben
zeugmeister volt, három tábori sátra került a tüzérség számára.
fol. 363v
1553.08.09.
Passbrief Bádeni Károly őrgróf részére, miszerint az Ausztriában és Magyarországon vásárolt 96 db marháját vámfizetés nélkül a saját udvartartásra viheti.
fol. 365r
1553.08.16.
Az uralkodó Pallavicininek.
Thomas Haberfelder győri hadszertárosnak inventáriummal adja át a győri hadszereket.
fol. 365rv
1553.08.16.
Az uralkodó Mathias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek
Thomas Haberfelder győri hadszertárosnak havi 14 rFt zsoldot fizessen.
fol. 370rv
1553.08.24.
Az uralkodó engedélyezi, Anton Giennger győri építési írnok kérését, miszerint
abból a 76 marhából, amit a magyaróvári harmincadosok, mint csempészárut lefoglaltak, adják neki az uralkodói részt.
fol. 377r
1553.08.06.
Az uralkodó Andreas Hirsch birodalmi építési segély pfeningmeistere részére,
Vegye fel a könyvelésébe azokat az összegeket, amelyeket Veit Puchler
(Puechner) építési írnok (bauschreiber) a győri és a komáromi építkezésekre költött.
fol. 388rv
1553.08.12.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek
Dersöy Istvánnak adjon havi 50 mFt-ot és asztalpénzt addig az ideig, amíg ő
Alia Mátyást, mint kapitányt alkalmazza.

fol. 388v-389r
1553.09.03.
Az uralkodó Konrád Waal mustramesternek.
Hans Lobkovitznak, aki korábban Tatán szolgált, de egy ideje Komáromban
van, attól az időtől fogva, amikor őt áthelyezték, havi 12 rFt-ot állapít meg. Vegye
fel a jegyzékébe.
fol. 389v-390r
1553.09.15.
Az uralkodó Sigmund Gallér (Gallér) vend (szlavóniai) hadi fizetőmesternek.
Kerecsényi Lászlónak már korábban megengedte, hogy 200 Ft-ot fordítson
kémkedésre (Khundschaften), amiből a hátralévő 51 Ft-ot most fizesse ki.
fol. 390v
1553.09.15.
Az uralkodó Konrád Waal mustramesternek.
Gregor Geigert vegye fel a győri német gyalogosok (knecht) közé havi 8 rFt-al.
Vegye fel a jegyzékébe.
fol. 390v-391r
1553.09.15.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Luis de Chicaveldwaibl és más spanyol katonáknak, akik Szolnokon szolgáltak
1552. márciusában, már adtak 100 Ft-ot. Kérésükre most megparancsolja, hogy ezt
az összeget majd ne vonják le zsoldjukból.
fol. 392v
1553.09.17.
Parancs Wolf Aigner részére, hogy adjon 800 rFt-t Christoph Link ideiglenes
élelmezési főbiztosnak.
fol. 392v-392r
1553.09.17.
Az uralkodó Hans Reifnitzer ideiglenes főhídmester (pruckmaisterambts
verwalter) részére. A mellékelt kimutatás szerinti anyagokat vegye meg a Komáromban építendő naszádokra („die nassaden schiff zu Comorn zu schoppen").

fol. 393v
1553.09.19.
Az uralkodó Wolf Aignernek.
Adjon 28 mut zabot Miksa fhcg., és 20 mut zabot Károly fhcg. takarmányozási
mesterének (füttermeister).
fol. 397v
1553.09.27.
Az uralkodó Bemard Hamerle részére.
Azokat a fegyvereket, páncélokat, amelyekről Hamerle már benyújtott egy kimutatást és amelyek Prágában a hadszertárban vannak, Egerbe rendeli.
fol. 397v-398r
1553.09.27.
Az uralkodó Bemard Hamerle részére.
Az ágyúk részére száz, a puskák részére 30 mázsa puskaport rendel Egerbe.
fol. 399r
1553.09.28.
Az UK a magyarországi hadi fizetőmesternek [Matthias Fuchs].
Adjanak az esztergomi érsek új várába 50 mázsa puskaport.
fol. 399v
1553.09.29.
Az uralkodó Hans Scharberger Selmecbányái alkamaragróf részére.
Azt a 2 hónapnyi zsoldra elegendő posztót, amit Matthias Fuchs szolgája visz a
bányavidéki őrség zsoldfizetésére, segítsen neki szétosztani.
fol. 406r
1553.09.30.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Győr építkezéseire 1552 és 1553 folyamán 3100 rFt-ot fizettek Veit Püchner
(Puecher/Puechner) győri építési írnoknak. Az erről szóló számlákat, a többi számlával együtt, adjaát Andreas Hirschbirodalmi építési segély pfennigmeisterének.
fol. 41 Orv
1553.10.07.
Az uralkodó Bernhard Hamerle részére.

Adjon 10 mázsa cint az Egerben öntendő ágyúk részére „zue giessung etliches
geschütz".
fol. 411rv
1553.10.12.
Az uralkodó Thomas Prandorffer komáromi udvarbíró részére.
A Komáromban építendő házak ügyében várja előterjesztését.
fol. 413r
1553.10.24.
Wolf Aigner részére megparancsolták, hogy a bécsi élésházból adjon Christoph
Link részére lisztet a Győrben állomásozó spanyol katonák ellátására.
fol. 416v
1553.11.03.
Passbrief Christoph Link számára, miszerint a győri őrség ellátására 11 hordó
bort és 21 hordó lisztet szállíthat vámmentesen.
fol. 416v
Az uralkodó Christoph Görtschacher részére.
Engedélyezi, hogy azt 376 Ft 45 kr-t, amit Castaldo Erdélyben, mint ellátmányt
kapott, ne vonja le zsoldjából.
fol. 417r
1553.11.04.
Az uralkodó a magyarországi hadi fizetőmesternek [Matthias Fuchs].
Pető János elhunyt testvérének, Gáspárnak a 100 lovasát és a szintén elhunyt
Rátkay Pál ötven pápai lovasát fizesse ki.
fol. 417rv
1553.11.07.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Fizesse ki Matthias Taxis 3 lovának a költségeit.
fol. 418v
1553.10.08.
Passbrief Christoph Link részére, miszerint 1687 akó bort vámmentesen Komáromba szállíthat az őrség ellátására.

fol. 419r
1553.10.17
Az uralkodó Hans Tattenpekh szlavóniai foharmincados részére.
A legközelebb valamelyik harmincadnál megüresedő helyet Johan Sürcüli részére adja.
fol. 420.
1553.11.18.
Az uralkodó Alonso de Contreras részére.
A pozsonyi híd teljesen tönkrement („die Toppelten und andere schiffpruggen
sambt den zugehörigen pruggholtz, auch anker khugeln, sail, strangen, rueder und
allerlay annder schiff artholorey und kriegsrüstung zu Pressburg fast unordentlich
und zerstört zu nachteil undd verderben, obeinandern liegen solle"). Megparancsolja, hogy a Barthelomeo Greco által összeállított jegyzékben szereplő eszközöket adja át.
fol. 421r
1553.11.21.
Passbrief Ihan Phlügen részére, miszerint egy szekér nehéz magyar bort házi
szükségleteire vámmentesen szállíthat.
fol. 425v-426r
1553.12.01.
Az uralkodó a bécsi hadszertáros és a hajómester részére.
Alonso de Contreras jelentette, hogy Max Leisser és a pozsonyi hajómester részére átadott 189 naszádot és 8 nagy horgonyt a bécsi Arsionalból. Most megparancsolja számukra, hogy ezeket adják át jegyzék mellett Greco-nak.
fol. 426v
1553.12.08.
Az uralkodó Kondrad Waal [mustramester] részére.
Megparancsolja, hogy vegye fel Sebastian de Castanedát havi 4 koronás zsolddal a komáromi őrségbe.
fol. 426v-r
1553.12.08
Az uralkodó Kondrad Waal [mustramester] részére.

Megparancsolja, hogy vegye fel a bécsi Thomas Wenkl-t havi 8 rFt-os zsolddal
a komáromi őrségbe a német knechtek közé.
fol. 428rv
1553.12.12.
Az uralkodó Kondrad Waal [mustramester] részére.
Megparancsolja, hogy vegye fel Ihan de Semaniego-t 8 rFt havi zsolddal a komáromi őrségbe.
fol. 429r
1553.12.13.
Az uralkodó Wolf Aigner élelmezési kasznár (profandt kastner) részére.
Adjon Christoph Linknek [ideiglenes élelmezési főbiztos] 20 mut semmel
mehl-t a győri spanyol katonák élelmezésére.
fol. 43Or
1553.12.28.
Passbrief Pethő János, Török Ferenc, Nádasdi Kristóf és Gyulaffy László részére, miszerint a pápai őrségnek vámmentesen szállíthatnak 160 darab vég posztót.
fol. 43Or
1553.12.28.
Passbrief a boroszlói püspök részére, miszerint 6 szekér nehéz magyar bort
vámmentesen szállíthat ki.
fol. 43Ov
1553.12.30.
Passbrief „aufvier palién mullen gewandt", minden vám nélkül az egri őrség fizetésére.
fol. 440.r
1554.01.07.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Johan Greco-nak havi 12 rFt zsoldot állapít meg.
fol. 449r
1554.02.01.
Passbrief Christoph Link [ideiglenes élelmezési főbiztos] részére, miszerint
2000 akó bort szállíthat Komárom és Győr ellátására vámmentesen.

fol. 449r
1554.02.11.
Az uralkodó Bernhard Hamerle bécsi hadszertárosnak.
Hans Volradt murányi bognár részére, a hadszertári szükségletekre a mellékelt
jegyzék szerinti hadszereket adja át. („Wir Hans Volradt wagner auf unnsernn
schloB Murán zu seiner arbeidt für zeug bedurfflig wierdest du aus hierinn
verwarter verzaichnus vernomen darauf ist unser bevelch, das du gedachten Wagner vermelten zeug zuestellest und überantwortest. So solle dir soliche liferung auf
diesen unsern Bevelch und sein quittungen und deiner raittung für gut gelegt und
passirt werde.")
fol. 449v
1554.02.12.
Passbrief Hans Bonai részére, miszerint 5 szekér nehéz magyar bort szállíthat
minden vámtól mentesen Lengyelországba.
fol. 452r
1554.02.20.
Az uralkodó elismervénye Peter de la Vecchia számára.
A Johan Maria de Malvezi tanácsos és konstantinápolyi követ részére kölcsönzött 18107 dukátot három vagy négy héten belül Triesztben kifizeti.
fol. 453v
1552.02.24.
UK Bernhard Hamerlének.
Adjon Thomas Heberfelder győri hadszertárosnak 200 zindstricken-t,
10 ladschaufkn-t és puskaport az ágyúkhoz.
fol. 454r
1554.02.26.
Az uralkodó Komád Waal magyarországi mustramesternek.
Javította Melchor von Leon zsoldját 8-ról 12 koronára.
fol. 454r
1554.02.27.
Az uralkodó a pozsonyi élésmesternek.
Christoph Link [magyarországi ideiglenes élelmezési főbiztos] azon számláit,
amit az az élelemvásárlásokkor készített, írja jóvá elszámolásában.

fol. 454v
1554.02.28.
Az UK elismervénye a pozsonyi élésmesternek.
Elfogadja Christoph azon két nyugtáját, amelyet két mészárosnak állított ki.
fol. 46Or
1554.03.07.
Passbrief Pfalzgraf zu Hainrich részére, miszerint 150 marha és 100 dreiling
bort Magyarországról, ill. Ausztriából Neuburg-ba szállíthat vámmentesen.
fol. 463v
1554.03.10.
Passbrief Dersffy Farkas részére, miszerint a kaposvári őrsége fizetésére 42 vég
(stöck) posztót és más szöveteket szállíthat vámmentesen.
fol. 464v
1554.03.11.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek. Paul de
Mirandula (Mirandola) építőmester részére 15 rFt zsoldot állapított meg. Fizesse ki
ugyanakkor neki és Bemard mesternek azokat az összegeket is, amellyel még Szolnok építése óta neki tartozik.
fol. 475v
Pozsony, 1554.03.22.
Passbrief Christoph Link részére, miszerint 2500 akó bort vámmentesen szállíthat a magyar végek ellátására.
fol. 477rv
Pozsony, 1554.03.29.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
Fizessek ki azt az összeget, amely Lukas Zágl [Székely Lukács] erdélyi úlja során elköltésre került.
fol. 481rv
Pozsony, 1554.04.02.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
A horvát végekről érkező két követnek damaszt vagy atlaszt adjon 25 rFt értékben.

fol. 48 Ív
Pozsony, 1554.04.04.
Passbrief Laurentz Schantz részére, miszerint 200 haubt harnisch-t, 50 stecher-t
10 armische senier-t vásárolhat és azokat vámfizetés mellett Pozsonyba szállíthat] a.
fol. 481v-482v
Pozsony, 1554.04.06.
Az uralkodó Hans Lenkovics részére.
A horvát végek kifizetésére adott 34.752 rFt elismervénye.
fol. 483.r
Pozsony, 1554.04.07.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek
Fizesse ki Martin Niedermair komáromi német gyalogosok kapitányának
zsoldját.
fol. 484v
Bécs, 1554.04.22.
Az UK Christoph Link [magyarországi ideiglenes élelmezési főbiztos] részére.
Szállítsa az üres hordókat Rajkára.
fol. 484v
1554.04.22.
Az uralkodó Magnus Scheitz udvari fizetőmester részére.
A vásárolni kívánt bor költségeire adjon 415 Ft 5 schillinget Philiph Breinernek.
fol. 484v-485r
1554.04.22.
Az uralkodó Wolf Aigner részére.
Adjon Leopold Rüess győri élésmesternek 100 hordó lisztet.
fol. 486rv
1554.04.24.
Az uralkodó Mathias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Georg Teufel (Erasmus Teufel testvére) jelezte, hogy azt a 166 mFt asztalpénzt,
ami Teufelnek járt volna „Etschi Janusch"—nak és Egyednek fizette ki Fuchs. Most
utasítja, hogy az összeget adja át a pénzt Georg Teufelnek.

fol. 492r
1554.05.01.
Az uralkodó az alsó-ausztriai biztosoknak.
Hans Görtschacher mustramesteri fizetése március 1-től 60 rFt.
fol. 492v
1554.05.02.
Passbrief Hans Osterwald részére, miszerint „ain Vass mit allerlai gattung zu
Nürnberg ekauffen" és azt vámfizetés mellett Erdélybe szállíthatja.
fol. 492v
1554.05.02.
Passbrief Nikolas Mischkowski részére, miszerint élete végéig évente 15 hordó
bort vehet Magyarországon, Szentgyörgyön, vagy Sopronban, és azt haza, Csehországba Rädnisch-be vámmentesen szállíthatja.
fol. 492v-493r
1554.05.04.
Az uralkodó Bernhard Hamerle részére.
Adjon Batthiány Ferencnek 10 mázsa cint.
fol. 503rv
1554.06.01.
Az uralkodó elismervénye arról, hogy Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmester és felesége, Apollonia Hauserin 6 ezer Ft készpénzt adott számára
[kölcsönbe].
fol. 503v-504r
1554.06.01.
Provisionbrief Matthias Fuchs-nak
Évi 100 Ft-ot kap a bécsi sóhivataltól.
fol. 506r
1554.06.08.
Passbrief a laibachi püspök részére, miszerint két szekér nehéz magyar bort
vámmentesen szállíthat „in die Schlesy".

fol. 506r
1554.06.08.
Christoph Link [magyarországi ideiglenes élelmezési főbiztos] kapjon Wolf
Aigner bécsi élelmezési kasznártól [profandkastner] 102 Ft-ot a magyaróvári tize dgabona költségeire.
fol. 506v-507r
1554.06.09.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Fizesse ki Zrínyi Miklós zsoldját,
fol. 506v-507r
1554.06.09.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Adjon Hans Maystetter bécsi polgárnak 1000 Ft-ot, aki Tahy Ferencnek (Balassa
János alatt szolgál) ennyi értékű posztót adott.
fol. 507v
1554.06.09.
Az uralkodó Sigmund Gälernek [horvát hadi fizetőmester].
Javítja zsoldját havi 50 rFt-al, így az már 100 rFt.
fol. 507v
1554.06.10.
Az uralkodó Hans Lenkovicsnak.
Értesíti, hogy felvett hat uszkokó parancsnokot évi 50-50 rFt fizetéssel.
fol. 508v
1554.06.12.
Az uralkodó Sigmund Gäler horvát hadi fizetőmestemek.
Zrínyinek havi 40 rFt jár hírszerzésre.
fol. 51 Ír
1554.06.21.
Az uralkodó Mathias Fuchs magyarországi hadi fizetőmestemek.
Lamprecht Jhenschitz komáromi élésmester jelezte, hogy Antom Sixt korábbi
komáromi kapitány adósa maradt 100 rFt-al és némi élelemmel. Elszámolásakor
vegye ezt figyelembe.

fol. 51 Ír
1554.06.21.
Az uralkodó Mathias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek
Niklas von Salamancát felvette havi 8 rFt-al a komáromi őrségbe.
fol. 513.
1554.06.30.
Bestallung Joachim Wiser udvari fizetőmester részére
Magnus Scheitz halálával megüresedő állásra veszik fel.
fol. 518v
1554.07.02.
Az uralkodó Hieronimus Kirchpulcher részére.
A horvát és a vend végvidék 21 havi elszámolásakor a tolmácsnak és egy írnoknak magasabb összeget adott. Ajövőben az erre fizethető összeget 20-ról 30 rFt-ra
emeli.
fol. 518v
1554.07.02.
Az uralkodó Matthias Fuchs magyarországi hadi fizetőmesternek.
Hilarius Berghofer murányi hadnagynak, annak eddigi kiváló szolgálataiért addig, amíg ő Murányban szolgál, havi 6 rFt-al emeli zsoldját.
fol. 520v
1554.07.14.
Az uralkodó válasza Sforza Pallavicininek.
Engedélyezi, hogy abból a havi 80 Ft-ból, amit nemesek tartására neki engedélyeztek, Letulum de Tibure-t vegye fel. Az apotheker tartására havi 10 rFt-ot engedélyez.
fol. 526rv
1554.07.16.
Az uralkodó parancsa, miszerint a korábbi komáromi és tatai élésmester, Alexander Rümbl számadásainak ellenőrzésére kiküldött Christoph Griesspauer és
Hanss Rümbl költségeit Christoph Link fizesse ki.

fol. 527r
1554.07.19.
Az uralkodó Bernhard Hamerle részére.
Adjon Egernek 10 mázsa cint „zu giessung etlicher geschutz".
fol. 530v-531r
1554.07.30.
Miksa fhcg. Gabriel Freisinger bécsi sóhivatal ellenőrének.
Adjon Lévára 5 mázsa salétromot.
fol. 532v-534r
1554.08.01.
Utasítás Georg Widmer magyarországi hadi fizetőmesteri ellenőrnek.
fol. 534rv
1554.08.01.
Bestallung Georg Widmer magyarországi hadi fizetőmesteri ellenőrnek.
fol. 535v-536r
1554.08.15.
Az uralkodó Bernhard Hamerle részére.
Adjon Thurzó Ferenc nyitrai püspöknek Léva vára megerősítésére „ain
gegossene Wienerische valckhonen, sechs eysene valckhonens sambt irer
zugehorung" valamint ezekhez 50 mázsa puskaport, 200 golyót, húsz mázsa ólmot,
5 mázsa salétromot, 400 landsknechtisch speß-t, 5 marckh oder pogen schlessl-t, valamint 1000 darab szeget.
fol. 536r
1554.09.06.
Passbrief Christophf Link magyarországi főélésmester részére, miszerint négy
ezer akó bort és két bála posztót szállíthat a magyar végek ellátására vámmentesen.
fol. 54Ív
1554.08.14.
Az uralkodó Mathias Fuchs magyarországi hadi fizetőmestemek.
Fizessen Sigmund de Pisa baumeister-nek 45 rFt 5 0 kr-t és adj on 16 rFt értékben
karazsiát.

fol. 542r
1554.08.15.
Az uralkodó az alsó-ausztriai biztosoknak.
Alfonso de Fabritius győri katonát Sforza Pallavicinihez engedte felvenni, havi
10 rFt-tal.
fol. 542rv
1554.09.15.
Az uralkodó Bemard Hamerle részére.
Küldjön Komáromba 40 lidern-t és 10 messig spritzen-t.
fol. 542v-543r
1554.08.15.
Az uralkodó az alsó-ausztriai biztosoknak.
A magyarországi hadi helyzet megköveteli, hogy állandóan foglalkozzanak a
hírszerzéssel, ezért meghagyja, hogy havonta adjanak erre 200 rFt-ot Sforza
Pallavicini győri hadszertárosának, Thomas Haberfeldernek.
fol. 544r
1554.08.15.
Az uralkodó Johan Jordannak, a bécsi sóhivatal vezetőjének.
Adjon Christoph Link [magyarországi ideiglenes élelmezési főbiztos] számára
20 font khüfl sót Komáromba.
fol. 553v-554r
Brün, 1554.10.05.
Passbrief ifjabb Johan von Lobkovitz részére, miszerint 4 szekér soproni nehéz
bort szállíthat minden vámtól mentesen Ausztrián keresztül, házi szükségleteire
Csehországba. In simili: Georg Wein részére is.
fol. 554v
1554.10.15.
UK Bernhard Hamerle részére.
Szigetvár ellátására küldjön 20 mázsa ólomot, 20 mázsa vasat, 150 handdtrohr-t,
10 mázsa ként 50 fürészt, 100 kis és nagy nábinger-t, 200 holzhacken-t,
500 landsknecht spiess-t és 3 püchenmaister-t a legsürgősebben.

fol. 555v
1554.10.16.
Passbrief idősebb Johan von Lobkovitz részére, miszerint 3 szekér soproni nehéz bort szállíthat minden vámtól mentesen házi szükségleteire Csehországba.
fol. 557v
1554.10.24.
UK Hamerle részére.
30 feuerpfannen-t és 20 lattern-t küldjön Győrbe.
fol. 560r
1554.11.04.
Az uralkodó Bemard Hamerle részére.
Adjon Thurzó Ferencnek Nyitrára és Lukas Zackl-nek [Székely Lukács]
Szentgyörgyre egy-egy kézi malmot (handmüll)-t.
fol. 560v
1554.11.05.
Az uralkodó Bemard Hamerle részére.
Adjon Dersőy István kaposújvári kapitány számára 15 mázsa puskaport, 4 mázsaként és 6 mázsa ólmot. Ennek értékét jelentse Matthias Fuchsnak, aki ezek árát
majd levonja Dersfíy zsoldjából.
fol. 560v
1554.11.05.
Az uralkodó a bécsi sóhivatalnak.
Adjon Dersfíy István kaposújvári kapitány számára 8 mázsa salétromot. Ennek
értékét jelentse Matthias Fuchsnak, aki ezek árát majd levonja Dersfíy zsoldjából.
fol. 569v-570r
1554.10.24.
Akonstatinápolyi követség költségeire adott 245 korona kölcsön visszafizetése.
fol. 573rv
1554.12.12.
Az uralkodó Matthias Fuchsnak.
Johan Fenrnando-t felvette havi 8 rFt-al Komáromba katonának.

fol. 573v
1554.12.14.
Passbrief Georg Herzog zu Lignitz részére, miszerint 6 szekér nehéz magyar
bort szállíthat házi szükségletteire, minden vám nélkül.
fol. 578.
1554.12.01.
Az uralkodó Bemard Hamarle részére.
Adjon a tihanyi várba „zway der cliennern eisenen falkhonethen" és 16 doppel
hacken-t, 15 mázsa puskaport és 10 mázsa ólmot.
fol. 579r
1554.12.08.
Az uralkodó Bemard Hamerle részére.
Adjon Balassa János részére 25 mázsa puskaport.
fol. 587r
1554.12.15.
UK Hans von Fiinfkirchen és Leopold Schweibmair részére.
Fizessenek Nagy István komáromi naszádosnak 20 rFt-ot. Nevezett korábban
Tatán volt kapitány.

Függelék
A GBÖ 69. kötet fol. 1-228 között található bejegyzések
a GBÖ 68. kötetben
69. kötet

5

Dátum 5

68. kötet

fol. lv-2r

Prága, 1552.01.02.

fol. 3r

fol. 2,r

Prága, 1552.01.02

fol. 3r

fol. 6v

Prága, 1552.01.19.

fol. 17r

Az oszlopban csak akkor adom meg az irat keletkezési helyét, ha az nem Bécs.

69. kötet

Dátum5

68. kötet

fol. 8v- fol. lOr

Prága, 1552.01.25.

fol. 20v—21v

fol. 10r-12r

Prága, 1552.01.25

fol. 21v-22v

fol. 12v-14r

Prága, 1552.01.10.

fol. 23r—24r

fol. 14r-15v

Prága, 1552.01.10.

fol. 24r—25r

fol. 20rv.

1552.02,10.

fol. 32r

fol. 22r-24r

1552.02.16

fol. 36v-38r

fol. 26r

1552.02.22.

fol. 44r

fol. 26v-27r

1552.02.25.

fol. 46r

fol. 28r-29v

Pozsony, 1552.02.27.

fol. 47v-49r

fol. 35rv

Pozsony, 1552.03.01.

fol. 55rv

fol. 36r

Pozsony, 1552.03.06.

fol. 57v-58r

fol. 36v

Pozsony, 1552.03.08

fol. 58rv

fol. 37v-38v

Pozsony, 1552.03.10.

fol. 59r—60v

fol. 39rv

Pozsony, 1552.03.11.

fol. 60v—61r

fol. 40r^41r

Pozsony, 1552.03.15

fol. 63v-64v

fol. 41r-42v

Pozsony, 1552.03.15.

fol. 64v-65v

fol. 47r^l8v

Pozsony, 1552.03.21

fol. 71v—73r

fol. 49r

Pozsony, 1552.03.21.

fol. 73r

fol. 49r

Pozsony, 1552.03.21

fol. 73rv.

fol. 49rv

Pozsony, 1552.03.23.

fol. 74r

fol. 51rv

Pozsony, 1552.03.28.

fol. 76v

fol. 51v-52r

Pozsony, 1552.03.28.

fol. 80v-81r

fol. 52rv

Pozsony, 1552.03.28.

fol. 81rv.

fol. 53r

Pozsony, 1552.03.28.

fol. 85r

69. kötet

Dátum5

68. kötet

fol. 53r

Pozsony, 1552.03.28

fol. 86r

fol. 53v

Pozsony, 1552.03.28

fol. 86r

fol. 53v

Pozsony, 1552.03.28

fol. 86rv

fol. 54r

Pozsony, 1552.03.29.

fol. 86v

fol. 54rv

Pozsony, 1552.03.29.

fol. 86v-87r

fol, 54v

Pozsony, 1552.03.29

fol. 88.r

fol. 55v-56v

Pozsony, 1552.03.08.

fol. 89r-90r

fol. 58r

1552.04.02.

fol. 93r

fol. 58v

1552.04.02.

fol. 93rv

fol. 58v-59v

Pozsony, 1552.04.02.

fol. 93v-94r

fol. 59r

1552.04.04.

fol. 94r

fol. 59rv

1552.04.04.

fol. 94v

fol. 59v-60r

1552.04.04.

fol. 94v-95v

alphafol. 60-62r

1552.04.04.

fol. 96v-98r

fol. 62r

1552.04.04.

fol. 98r

fol. 63r

1552.04.05.

fol. 99r

fol. 63r

1552.04.06.

fol. 99rv

fol. 64v-65r

1552.04.09.

fol. 102rv

fol. 65rv

1552.04.10.

fol. 103v—104r

fol. 66r

1552.04.10.

fol. 105rv

fol. 66v

1552.04.10.

fol. 108v

fol, 66v

1552.04.10.

fol. 109v

fol, 67v-68v

1552.04.12.

fol. l l O v - l l l v

fol. 68v-69r

1552.04.12.

fol. 11 Ív—112r

69. kötet

Dátum5

68. kötet

fol. 69.

1552.04.12.

fol. 112v

fol. 69r-71v

1552.04.12.

fol. 112v-115r

fol. 71v-72r

1552.04.12.

fol. 115rv

fol. 72v-73r

1552.04.20.

fol. 116r-117r

fol, 73v

1552.04.21.

fol. 117r

fol. 75rv

1552.04.29.

fol. 126v-127v

fol. 77r

1552.05.02.

fol. 135r

fol. 77v-78r

1552.05.11.

fol. 141r

fol. 78rv

1552.05.12.

fol. 142rv

fol. 78v-79r

1552.05.18.

fol. 144v-145r

fol. 79r

1552.05.14.

fol. 146v

fol. 80-8 Ír

1552.05.14.

fol. 148rv

fol. 8Ír

1552.05.14

fol. 146v-147r

fol. 82r-83r

1552.05.19.

fol. 151r-152v

fol. 83v-84r

1552.05,22.

fol. 153r

fol, 84v-85v

1552.05,24.

fol. 154v-156r

fol. 86rv

1552.05.26.

fol. 156v

fol. 86v

1552.05,27.

fol. 157v

fol. 158r

1552.05.30.

fol. 158r

fol. 88rv

1552.05.31.

fol. 158v-159r

fol. 91r-92r

1552.06.01.

fol. 167r-168r

fol. 169v

1552.06.02.

fol. fol. 169v

fol. 94rv

1552.06,03.

fol. 170rv

fol. 95vr

1552.06.04.

fol. 172r

69. kötet

Dátum5

68. kötet

fol. 96rv

1552.06.15

fol.l76v

fol. 96v-97v

1552.06.15.

fol. 177rv

fol. 99v

1552.06.20.

fol. 180v—18 Ír

fol. lOOr

1552.06.21.

fol. 182v

fol. lOOrv

1552.06.29.

fol. 183rv

fol. 102v

1552.07.04.

fol. 192r

fol. 103rv

1552.07.05.

fol. 197v-198r

fol. 103v-104r

1552.07.05.

fol. 198v

fol. 105v-106r

1552.07.19

fol. 204v-205r

fol. 106rv

1552.07.25.

fol. 208v-209r

fol. 107r

1552.07.27.

fol. 21 Ív

fol. 112.V

1552.08.04.

fol. 222r és fol. 222r-224v

fol. 116v

1552.08.09.

fol. 228r

fol. 117r

1552.08.13.

fol. 229rv

fol. 117rv

1552.08.13.

fol. 229v-230r

fol. 117v—118r

1552.08.14.

fol. 23 Orv

fol. 118r

1552.08.18.

fol. 118r

fol. 118rv

1552.08.19.

fol. 23 Ír

fol. 119r-122r

1552.08.21.

fol. 232v-235v

fol. 122r

1552.08.22.

fol. 235v

fol. 123v-124r

1552.08.26.

fol. 237rv

fol. 124v-129v

1552.08.26.

fol. 238r-243r

fol. 129r-131r

1552.08.21.

fol. 243r-244r

fol. 133r-136r

1552.08.10.

fol. 247r-250r

Dátum5

69. kötet

68. kötet

fol. 136v-141r

?

fol. 250r—254v

fol. 141r-145r

S. d.

fol. 254v-258v

fol. 145r-146r

1552.10.01.

fol. 258v—259r

fol. 151rv

1552.09.01.

fol. 261rv

fol. 152v

1552.09.02.

fol. 263v-264v

fol. 152v-153r

1552.09.02.

fol. 264r

fol. 153v

1552.09.02.

fol. 264r

fol. 153v

1552.09.03.

fol. 264v-265r

fol. 154r

1552.09.03.

fol. 265r

fol. 154r

1552.09.03.

fol. 265rv

fol. 155rv

1552.09.06.

fol. 266v—267r

fol. 156r

1552.09.05.

fol. 267v

fol. 157r-158r

1552.09.10.

fol. 270v-272r

fol. 158rv

1552.09.10.

fol. 272v-273r

fol. 158v

1552.09.12.

fol. 273r

fol. 159v-160r

1552.09.14.

fol. 276r

fol. 16 Ír

1552.09.16.

fol. 278v-279r

fol. 161 v

1552.09.19.

fol. 280rv

fol. 161v-162v

1552.09.19.

fol. 280r-281r

fol. 162v-163v

1552.09.19.

fol. 281v-282r

fol. 163v

1552.09.19.

fol. 282v

fol. 163v-164v

1552.09.19.

fol. 282v-283v

fol. 164r

s. d.

fol. 283v

fol. 165rv

1552.09.19.

fol. 284rv

69. kötet

Dátum 5

68. kötet

fol. 165v

1552.09.20.

fol. 284r

fol. 166r

1552.09.20.

fol. 285r

fol. 166r

1552.09.20.

fol. 285r

fol. 166v-167r

1552.09.22.

fol. 286v-287v

fol. 167rv

1552.09.22.

fol. 289r

fol. 168r

1552.09.24.

fol. 292r

fol. 168v

1552.09.27.

fol. 292v-293r

fol. 168v-169r

1552.09.27.

fol. 293r

fol. 169rv

1552.09.29.

fol. 293v-294r

fol. 169v

1552.09.30.

fol. 294r

fol. 173rv

1552.10.01.

fol. 300v-301r

fol. 176r-177v

1552.10.05.

fol. 304r-305r

fol. 177v-178r

1552.10.05.

fol. 305v

fol. 178rv

1552.10.06.

fol. 307v-308r

fol. 182v-183r

1552.10.11.

fol. 315v-316r

fol. 185v

1552.10.14.

fol. 321v-322r

fol. 186r

1552.10.15.

fol. 322r

fol. 189rv

1552.10.18.

fol. 326v

fol. 192r

Ebersdorf, 1552.10.21.

fol. 33 Ír

fol. 192r

Ebersdorf, 1552.10.24.

fol. 33Ív

fol. 192rv

Ebersdorf, 1552.10.25.

fol. 33 Ív

fol. 192v-193r

Ebersdorf, 1552.10.25.

fol. 331v-332r

numfol. 193rv

Ebersdorf, 1552.10.25.

fol. 332v

fol. 193v

Ebersdorf, 1552.10.27.

fol. 332v-333r

69. kötet

Dátum5

68. kötet

lparfol. 194v

Ebersdorf, 1552.10.29.

fol. 334v

fol. 195v

Ebersdorf, 1552.10.30.

fol. 335v

fol. 197rv

Ebersdorf, 1552.11.03.

fol. 343rv

fol. 197v-198r

Ebersdorf, 1552.11.03.

fol. 343v-344r

fol. 199rv

Ebersdorf, 1552.11.06.

fol. 345v-346r

fol. 199v-200r

Ebersdorf, 1552.11.06.

fol. 346rv

fol. 200v-201v

Ebersdorf, 1552.11.06.

fol. 347rv

fol. 201v-203r

Ebersdorf, 1552.11.10.

fol. 348r-349v

fol. 205v

Ebersdorf, 1552.11.10.

fol. 35 Ív

fol. 206v

Ebersdorf, 1552.11.14.

fol. 353r

fol. 210v

Ebersdorf, 1552.11.26.

fol. 370.

fol. 210v

Leoben, 1552.11.27.

fol. 358r

fol. 22Ír

Graz, 1552.12.14.

fol. 370.

fol. 217rv

Graz, 1552.12.08.

fol. 364v-365r

fol. 218r—219r

Graz, 1552.12.11.

fol. 366v-367v

fol. 223r

Graz, 1552.12.20.

fol. 372r

fol. 225v-226r

Graz, 1552.12.26.

fol. 376r

fol. 226rv

Graz, 1552.12.27.

fol. 376v

fol. 227v

Graz, 1552.12.30.

fol. 379v

fol. 228rv

Graz, 1552.12.31.

fol. 379v

D. Szakács Anita: Medizingeschichtliche Testamente des 16-18. Jahrhunderts.
Gesellschaftsgeschichtliche Quellen des Sanitätswesens der Stadt Ödenburg aus
der Frühen Neuzeit. 16-18. századi orvostörténeti vonatkozású végrendeletek.
A kora újkori Sopron város egészségügyének társadalomtörténeti forrásai.
Ödenburger Archiv des Komitats Győr-Moson-Sopron
(Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Ödenburg)
Sopron, 2008. 265. old.

Mind az orvostörténelem, mind a társadalomtörténet szempontjából különleges kötet D. Szakács Anita 2008-ban megjelent forráskiadványa. Az utóbbi években-évtizedekben egyre nagyobb hangsúlyt kap az orvostörténelemben a különböző
gyógyító rétegek levéltári források alapján történő megismerése. Ez különösen fontos a 19. század nagy egészségügyi reformjait megelőző időszakban, ahol az orvostudomány korábbi módszereinek vizsgálata mellett, az „ orvosi rend" különböző
tagjainak megismerése révén átfogóbb képet kaphatunk az adott korszak egészségügyének helyzetéről is. Az ilyen irányú munkák közül Demkó Kálmán 1894-es
A magyar orvosi rend története című művét kell kiemelni. Demkó nem csak a
18. század végéig Magyarországon működő híres doktorokat, hanem az alacsonyabb
megbecsültségnek örvendő, „névtelen" gyógyítókat, így például a fürdősöket, sebészeket, bábákat is bemutatja kötetében. Átfogóbb jellegű forráskiadványok közül a
Sonia Horn - Mónika Grass által írt bevezetőben is említett Magyary-Kossa Gyula
Magyar Orvosi Emlékek című négykötetes munkája (1929-1940) kiemelkedő jelentőségű, amelyet a mai napig haszonnal forgathatnak kiindulópontként az orvostörténet iránt érdeklődők,1 Az Orvostörténeti Közlemények indulásától kezdve (1968)
rendszeresen közöl levéltári forrásokat, azonban önálló kötetként ritkán jelennek
meg ilyen vonatkozású kútfők, különösen eredeti nyelven.2

1

2

Megjegyzendő azonban, hogy Magyary-Kossa műve részben forráskiadvány, részben rövidebb, önálló tanulmányok gyűjteménye. Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek.
I-IV. kötet. Bp, 1929-1940.
Az Adattárban a forrásoknak csak tartalmi kivonata található meg. Magyary-Kossa a források
jelentős részét Linzbauer Xavér Ferenc hétkötetes Codex sanitario-medicinalis
Hungáriáé
című munkájából (1852-1861) merítette. Linzbauer, Franciscus-Xaverio:
Codex
sanitario-medicinalis Hungáriáé. Tomus I-III. Budae, 1852-1861,
2005-ben gyűjtötte össze és jelentette meg Gazda István a Daday András által gyűjtött és
elemzett, és korábban külön-külön már megjelent forrásokat: Daday András: Újabb kuriózu-

FONSXVI. (2009) l.sz. 145-149.p.

145

A végrendelet, mint történeti forrás értékét Európában már a 19. században felfedezték. A válogatás és az elemzés szempontjai azonban sokat változtak. A híres
személyiségek testamentumainak feltárása után a statisztika segítségével próbáltak meg a kutatók bizonyos társadalmi jelenségeket, illetve a gondolkodásmód változását kimutatni. A testamentumok olvasása és elemzése során azonban minden
esetben figyelembe kell venni, hogy egy olyan nyilatkozat, amit a végrendelkező
később megváltoztathatott, az elhunyt halála után az örökösök megtámadhattak.
Tehát maga a végrendelet önmagában nem nyújt teljes képet az adott személynek
és családjának történetéről, sokkal inkább kiindulópont a további kutatásokhoz.3
Magyarországon a városi polgári végrendeletek kiadása már a 19. század végén
megkezdődött. Kiemelkedő jelentőséggel bír Házi Jenő volt soproni folevéltáros
1930-banmegjelent Sopron szabad királyi város története című kötete, amely aközépkori Sopron polgárainak végrendeleteit tartalmazta.4 Az egyes városok, vármegyék lakói testamentumainak publikálásában az alföldi városok mellett a kilencvenes évektől a Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár játszik fontos szerepet,5
D. Szakács Anita könyve ehhez a kezdeményezéshez kapcsolódik. A kötet az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány és aNemzeti Kulturális Alap támogatásával, valamint bécsi orvostörténészek, így SoniaHorn együttműködésével látott napvilágot.
A kötet nem csak a magyarországi, hanem az ausztriai orvostörténet számára is
fontos forrás, mivel a soproni furdőscéh nem csak a város, hanem a térségben található gyógyítók működésében is meghatározó szerepet játszott: a korábban a bécsújhelyi furdőscéhhez tartozó fraknói, kismartoni és szarvkői furdősök ugyanis
1705-ben a soproni céhhez csatlakoztak (XXXIV-XXXV).
A kötethez Sonia Horn és Mónika Grass írt rövid orvostörténeti bevezetést,
majd akiadás során felmerült kérdéseketD. Szakács Anita ismerteti. Ezután következnek maguk a végrendeletek. A forrásokat végül személynév- és helynévmutató

3
4
5

mok az orvostudomány magyarországi történetéből: gyógyvizekről, patikákról, járványokról,
orvosdoktorokról, kirurgusokról, bábákról az 1740 és 1790 közötti feljegyzésekben. Sajtó alá
rendezte: Gazda István. Bp., 2005.
Mátay Mónika: Historiográfiai viták a testamentumról. In: Korall. Társadalomtörténeti folyóirat. 15-16. szám (2004), 248-270.
Házi Jenő: Sopron szabad királyi -város története. II. rész. I. kötet. Végrendeletek és egyéb feljegyzések 1390-től 1524-ig. Sopron, 1930.
Lásd például: Horváth József: Győri végrendeletek a 17. századból I - m . kötet Győr,
1995-1997) és Horváth József- Dominkovits Péter: 17. századi Sopron vármegyei végrendeletek. Sopron, 2001.

egészíti ki. Itt kell megjegyeznem, hogy rendkívül hasznos, hogy mind a bevezető
tanulmányok, mind a fejregeszták, lábjegyzetek, mutatók kétnyelvűek, hiszen így
a kötet egyformán használható lesz a magyar és a német anyanyelvű kutatók számára. A megoldás remélhetőleg elő fogja segíteni Sopron vármegye, tágabb értelemben pedig a mai Burgenland és Dunántúl orvostörténelmére vonatkozó további
kutatásokat. Megjegyzendő azonban, hogy a névmutatóknál bizonyos esetekben
megnehezíti a keresett személy megtalálását, hogy — amennyiben csak a végrendeletben szereplő személyről van szó — akeresztnevek kerülnek előre (ígypéldául
kétszer szerepel Eva Regina, egyszer id. Cornelius Gensel feleségeként, egyszer
pedig Gottfried Bischoff nejeként. A Scharlapáurin címszónál csak előbbi feleségeként szerepel, de az oldalszám utal arra a végrendeletre, amit már Bischoff nejeként írt). Ez azonban nem von le a kiadvány értékéből.
A bevezető tanulmányban Sonia Horn és Mónika Grass a középkori és kora újkori gyógyító rétegeket mutatj a be az olvasóknak, és kiemelik a „nem híres", „nem
akadémiai" egészségügyi személyzetre irányuló újabb kutatások jelentőségét.
Pusztán a normatív források (céhprivilégiumok, furdőszabályzatok) alapján a korabeli egészségügy mikéntjéről, művelőinek társadalmi viszonyairól ugyanis nem
kapnánk teljes képet. A Roy Porter által bevezetett fogalom, a „medical marketplace " Habsburg Birodalmon belüli viszonyainak feltárásához, a különböző gyógyító rétegek professzionalizálódásához a kötetben szereplő végrendeletek kitűnő
alapanyagot nyújtanak (XXII-XXIII). A gyógyítók két nagy csoportra oszthatóak:
egyetemi végzettségűekre és azzal nem rendelkezőkre. Az egyetemi hallgatók, tanulmányaiknak megfelelően lehettek bakkalaureusok, licenciátusok, illetve annak
befejezésekor doktor, az ubique docendi et legendi jogával. Az orvosi kar óráira
bármelyik hallgató beiratkozhatott, ennek mellékhatásaként a későbbiekben sok
feszültség keletkezett a pár órát hallgató, majd praktizáló személyek, és az orvosi
stúdiumokat ténylegesen elvégző doktorok között (XXIV-XXIX). A doktoroknál
a nem „akadémiai" gyógyítókkal szemben a 15. században még nem alakult ki a
magasabb társadalmi megbecsültség tudata. A működési területet ennek ellenére
körülhatárolták, olyannyira, hogy a fakultás nem avatkozott be szakértőként a sebészet kérdéseibe — bár ez a gyakorlatban sokszor nehezen volt kivitelezhető. Itáliában például avattak sebészdoktorokat, és elteijedt volt a chirurgusok egyetemi
vizsgáztatása. Sonia Hom szerint valószínűleg hatással volt a bécsi egyetemre az itáliai minta. 1517-től Bécsben a sebészeket, a század közepétől pedig a fürdősöket is a
doktoroknak kellett levizsgáztatnia, 1537-től a város egyetemén külön sebészeti fakultás felállítását rendelték el, 1716-tól pedig lehetővé vált a sebészeknek a doktori

cím megszerzése. A nem akadémikus gyógyítók rétegei a 16. századra elkülönültek
egymástól, noha képzésük rendszere alapvetően hasonló maradt. A seborvosok mellett akevésbé képzett borbélyok, valamint a fürdősök játszottak fontos szerepet a középkori-kora újkori társadalom egészségügyében (XXIX-XXXII). A fentebbiek
mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a—leginkább vándor életmódot folytató
— specialistákat (szem- és fogorvos, franciakór orvosok, sérvkötők és kőhajtók)
sem (XXXH-XXXIV).
A kötet 96 személy végrendeletét tartalmazza az 1544 és 1787. év közötti időszakból . A végrendelkezők között meglehetősen kevés a doktor (15 fő) és a bába
(3 fő), többségében nem akadémikus gyógyítók testamentumairól van szó
(25 gyógyszerész, 22 borbély, 13-13 sebész és fürdős). A források közül korábban
mindössze egyet publikáltak, és egy kivételével német nyelven íródtak. Az átírásokat
D. Szakács Anita, Dominkovits Péter és Tirnitz József vetette össze az eredetivel.
A kötet plasztikus képet nyújt a kora újkori soproni polgárság gyógyítóinak társadalmi helyzetéről, valamint szövevényes családi kapcsolatairól. A gyógyszerész
id. Cornelius Gensel és neje, Eva Regina például 1655-ben készített közös végrendeletet. A testamentum írásának idején egy kisfiúk volt, az ifjabb Cornelius, azonban a szöveg tanúsága szerint reménykedtek még több gyermek születésében.
A testamentumot hat évvel később, 1661-ben hozták nyilvánosságra, azaz ekkor
halt meg a férj (Nr. 28.). Eva Regina ezután féijhez ment egy másik soproni patikushoz, Gottfried Bischoff-hoz, és 1665-ben újból végrendelkezett, ekkor már
páijanélkül (Nr. 31.). Új gyermeke nem született (vagy nem maradt meg). Végakarata szerint tekintélyes, vagyonos család lehettek. Előbbit támasztja alá, hogy tanúi
között szerepelt a korabeli Sopron polgármestere, városbírója és a Belső Tanács
egyik tagj a, utóbbit az örökhagyó által felsorolt, fiának adandó dolgok, a háza a patika felével, egy major, szőlőkert, és különböző ingóságok, mint például különböző ékszerek. Végrendeletét 1666 októberében hirdették ki. Egyetlen fiuk, ifj.
Cornelius Gensel 1685-ben írta meg végakaratát (Nr. 52.). Ebben polgárnak és a
Fekete Elefánt patika gyógyszerészének nevezte magát. Fiára utal, de nem említi
név szerint meg benne, az adatokból azonban egyértelmű, hogy a híres orvosdoktor
Gensel János Ádám (1677-1720) apjáról van szó.
Az egyes végrendeletek esetében, amennyiben fennmaradt a piszkozat és a tisztázat is, D. Szakács Anita mindkét változatot közli, így bepillantást nyerhetünk és
nyomon követhetjük a testamentumban az örökhagyó szándékának változásait
(mint például Johann Stephan gyógyszerész esetében, ahol a végrendelet utolsó
előtti pontját jelentősen átírták, finomították; Nr. 22.). APöBel-család, azaz Hanns

PöBel és neje, Margaretha testamentuma (Nr. 24-25.) mellé családfát is mellékeltek. A végrendelet megfogalmazásának módja - noha minden esetben előjönnek
bizonyos formulák - utalhat a végrendelkező társadalmi rangjára, neveltetésére is,
mint például Johann Heinrich Fridrich orvosdoktor testamentuma, amelynek sorai
mögül egy öntudatos, müveit ember képe bontakozik ki előttünk (Nr. 33.).
Összegezve: D. Szakács Anita forráskiadványa igényes és jól használható kiindulópont a további kutatásokhoz. Remélhetőleg a közeljövőben több, hasonló kezdeményezés lát napvilágot, akár várostörténeti, akár nagyobb, regionális vonatkozásban, együttműködve az osztrák orvostörténészekkel..
Simon Katalin
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A
Szerzőink figyelmébe
1. A kéziratot számítógépen elkészítve, lemezen vagy e-mailen keresztül kéljük
benyújtani, mellékelve egy példányban a kinyomtatott kéziratot is.
2. A lábjegyzetek folyamatosan számozva, a lap aljára legyenek tördelve.
3. A kéziratban az évszázadokat — idézetek, tanulmány- és könyvcímek stb. eredeti
előfordulásának kivételével — római számmal tüntessék fel.
4. A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat
kérünk (csak a szerző nevét kurziváljuk, az összeállítókét és a címet nem!).
5. Optimális terjedelműnek (jegyzetapparátussal együtt) az 1-2 íves kéziratokat
tekintjük (1 ív = kb. 40 000 „n").
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ARANY KRISZTINA
APÁK, FIÚK, FIVÉREK, ÜZLETI PARTNEREK
A XV. század elsőfelében Magyarországon dolgozó firenzei családok
együttműködésének

formái

Az utóbbi évtizedek kutatásai meglepően sok és értékes adatot tártak fel a középkori firenzei-magyar gazdasági kapcsolatok témájában. 1 Világossá vált mind az
adatok mennyisége, mind pedig sokrétűsége kapcsán, hogy, bár általánosságban
véve a távolsági kereskedelem a gazdaságtörténet igen kis szelete, ugyanakkor feltehetően a legjobban dokumentált része is, melynek fényében a közép-kelet-európai régió gazdasági szerepéről alkotott általános kép jelentősen árnyalható. Jelen
tanulmány a kereskedelmi kapcsolatok kevésbé ismert gazdaság- és társadalomtörténeti vetületére koncentrálva szeretne további adalékkal szolgálni a témakörben, Az elemzés tárgyát a szűkebb és tágabb rokonságnak a Magyarországon dolgozó firenzei üzletemberek tevékenységében betöltött szerepe képezi. A kérdés
felvetése annál is inkább indokoltabbnak tűnik, mert lehetőséget nyújt arra, hogy
az egyén (a kereskedő személye) helyett egy nagyobb társadalmi és gazdasági egység tevékenységét emeljük a figyelem középpontjába. Korábban a heterogén forrásokból származó, töredékes adatok sok esetben esetlegesen felbukkanó egyes
firenzei üzletemberek képét sugallták, és tevékenységüket, lehetőségeiket elsősorban a magyarországi hatalmi viszonyok, egy-egy történelmi személyiséghez fűződő kapcsolatuk függvényében igyekeztek meghatározni. Ezek valóban jelentős
tényezők, de az érem másik oldala, firenzei társadalmi, gazdasági hátterük a homályban maradt, pedig joggal feltételezhető, hogy döntéseiket, üzleti tevékenységüket ez is jelentősen befolyásolta.
A firenzei üzletemberek jelenléte Magyarországon Luxemburgi Zsigmond
uralkodása alatt (1387-143 7) j elentősnek tekinthető 2 A kutatás abban a szerencsés
helyzetben van, hogy a korszak általános forráslehetőségeihez képest tevékenységük a firenzei és magyarországi források tükrében viszonylag jól dokumentáltnak
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Teke, 1995/a.; Teke, 1995/b.; Draskóczy, 1994.; újabban Arany, 2008.; Arany, 2007.
Kubinyi, 1973. 49. p.
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mondható. 3 Magyarországi működésük sokrétű, a központi pénzügyi igazgatásban
betöltött kulcspozíciójuk, az uralkodó számára végzett diplomáciai szolgálataik
mellett kereskedelmi és hitelezőtevékenységük is jelentős volt.
A vizsgálat tárgyát a Panciatichi, Buondelmonti, Corsini, Melanesi (esetenként
„Milanesi" alakban), aLamberteschi, az Attavante (egyes forrásokban „Ottavanti"),
a Noffri és Manini (esetenként,,Mannini") családok képezik. Az első hat család kiválasztását elsősorban az indokolja, hogy Firenzéből több családtag vett részt a magyarországi ügyletekben akár személyesen, akár befektetőként. Nem elhanyagolható tényező az sem, hogy mind magyarországi tevékenységük, mind firenzei hátterük és rokonságuk jól dokumentált. ANoffrik és Maninik esetében elsősorban a magyarországi tevékenységükkel kapcsolatban fennmaradt okleveles anyag, letelepedésük és a magyar nemességbe történő beolvadásuk indokolja a választást. Végül, de
nem utolsósorban a fent felsorolt családok vagyoni szempontból az 1420-as évek firenzei társadalmának keresztmetszetét adják. A Panciatichi fivérek Firenze 4. és
5. legvagyonosabb polgárai az 1427. évi Catasto alapján, tehát látszólag a bankár-kereskedő elit felső rétegének képviselői az 1420-as évek elején. A Melanesik és a
Lamberteschi klán egyes családjai a közép-magas vagyoni háttérrel rendelkezők
közé tartoztak ekkoriban. Ezzel együtt, a kereskedő családok közé tartozó
Lamberteschi és Manini családok vagyoni helyzete hanyatlott ebben az időszakban.
A Buondelmonti és Corsini családok előkelő társadalmi ranggal rendelkeztek ugyan,
de az ő anyagi helyzetük is meggyengült ekkoriban. A rangsor alsó végére az
Attavanti család sorolható, akiket egyenesen „miserabile"-ként, azaz adóztatható
vagyonnal nem rendelkezőként tüntettek fel maguk a firenzei adóhivatalnokok is.
A fent felsorolt családok magyarországi tevékenységét a szűkebb értelemben
vett firenzei családokra, illetve tágabb értelemben az általuk alkotott klánokra vonatkozó főbb gazdaság- és társadalomtörténeti jellemzők helyezhetik tágabb kontextusba.4 Ezért nem érdektelen a firenzei családok és rokonságok gazdaság- és
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Jelen tanulmány forrásbázisát elsősorban az 1427. évi firenzei Catasto adóbevallásai és a firenzei Signoria diplomáciai levelezésének anyaga alkotja: ASF Catasto. A Catasto-ról részletesen lásd: Herlihy—Klapisch, 1988. A Catasto mutatói elérhetőek az alábbi honlapon: Online
Catasto of 1427, vv^vw.stg.brown.cdu/projects/catasto/overview.); A XV. századi firenzei adózási rendszerről lásd Molho, 1971.; Conti, 1984. A diplomáciai anyag: ASF Fondo Signori,
Carteggio Dieci di Balia, Ottó di Pratica, Dieci di Balia, Missive, Legazione e commissarie;
ASF Signori, Carteggio Missive e Responsive - I. cancelleria.
A rokonságról és klánról általánosságban lásd: Goody, 1983. 222-239. p.; Herlihy, 1995/a.
Toszkánára vonatkozóan lásd: Herlihy-Klapisch, 1988. 18. fejezet: Parenti e affini, 709-746. p.;
Herlihy, 1995/d.; Kirschner, 2004. 82-84. p.; Avray d', 2002. 188-217. p.; Lansing, 1991.;
Najemy, 2006. Chapter 8. Family and State in the Age of the Consensus. 219-249. p.

társadalomtörténetére vonatkozó nemzetközi szakirodalom eredményeinek rövid
ismertetése.
Peter SpuíFord egy előadásában Firenzét „kibocsátó" városként jellemezte,
amely nemcsak befogadott idegen üzletembereket, de maga is jelen volt a regionális központokban kereskedő-bankárai révén. Spufford ezt a vezető gazdasági szerep megőrzésének fontos kritériumaként értékelte, amely - mint hangsúlyozta ellensúlyozta a pénzügyi, kereskedelmi viszonyok változásainak esetleges negatív
hatásait.5 Ezeknek a távolsági kereskedelemben érdekelt firenzei kereskedőtársaságoknak a sikere azonban jelentős mértékben az egyéni képességeken, ismereteken, rugalmasságon és kezdeményezőképességen alapult. Ezért a kereskedő
családok minden szóba jöhető eszközzel támogatták és fejlesztették ezeket a tulajdonságokat a fiúgyermekeknél. Jogi helyzetük rendezésén túl a családfő lehetőségeihez mérten igyekezett tőkét biztosítani számukra, arra ösztönözve őket, hogy
saját vállalkozásba kezdjenek. Ezen felül a megfelelő gyakornoki hely és az első
megbízások megszerzése érdekében a család firenzei és nemzetközi kapcsolatrendszere is a fiatal generáció rendelkezésére állt.6 Mindez a kereskedőcsalád alapvető érdekét szolgálta, hiszen anyagi biztonsága a következő generáció üzleti tevékenységének függvényében változott, esetenként gyorsan és látványosan hanyatlott.7 Ennek egyik fő oka abban keresendő, hogy a kereskedőcsaládok szükségszerűen vagyonuk jelentős hányadát kereskedelmi ügyletekbe és közkölcsönökbe
fektette be, és nem földbirtokokba. Az ingatlannak a családi és rokonsági vagyonszerkezeten belül tapasztalható túlsúlya azoknak a nemesi eredetű családoknak az
esetében volt elsősorban j ellemző, amelyek, bár már beköltöztek a városba és többkevesebb sikerrel részt vettek az üzleti életben is, feltehetőleg mind nemesi származásuk hagyományait követve, mind anyagi biztonságukra figyelemmel a birtok
vásárlását tekintették elsődleges célnak befektetéseik során.
A firenzei városi elitet alkotó rokonság, az úgynevezett „ casa" illetve „ consorteria " mindazokat magában foglalta, akik ugyanazon családnevet viselték.8 Az apai
ágú klán, mint kollektív csoport, többféle forrásban tetten érhető a XIII. századtól
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kezdve: a jogszolgáltatással kapcsolatos iratokban, az írásba foglalt egyezségektől
kezdve a jogi felelősséget kodifikáló törvényszövegeken, valamint a közjegyzői és
pénzügyigazgatási forrásokon át egészen az adóbevallásokig. Az apaági rokonság
szolidaritása és integritása egyértelműen kifejezésre jut a korabeli „ricordanze"
könyvekben is, ahol a bevezető oldalakat a közös ősök és a leszármazás ismertetésének szentelték sok esetben. Ezt követően kronologikus rendben rögzítették az üzleti
ügyek és a háztartás ügyeit. Ezek a bejegyzések jól tükrözik a klán, mint politikai és
gazdasági egység szerepét.9
A klán közösen viselt felelőssége a szenzitív, jelentős városi tisztségek (pl. a
Monté Comune, azaz Firenze állam köztartozását kezelő alap tisztviselői stb.) választhatóságát szabályozó, a nepotizmust tiltó statútumokban is megfigyelhető. Ezek
a törvények az apaágú rokonságot politikai és gazdasági érdekcsoportként kezelik.10
Gazdasági szempontból kiemelendő az 1425-ben hozott adótörvény, amely törvénybe foglalta az apajogú klán kollektív felelősségét tagjainak határidőre történő adófizetését illetően. Ugyanakkor az adócsalók ingatlan vagyonának Firenzében történő
elkobzása esetén kimondta a klán elővásárlási jogát az adott ingatlanra.11A normatív
források által sugallt egységen belül, illetve azon túl — mint azt a szakirodalom is
hangsúlyozza— a firenzei rokonságok tagjaikat határozottan a független tevékenység elindítására ösztönözték.12 Közös kereskedelmi-pénzügyi tevékenység, társaság-alapítás esetén is ügyeltek arra, hogy világosan elkülönítsék és írásba foglalják a
résztvevő rokonok tőkehányadát és nyereségarányát.
Természetesen az anyai, illetve a házasság útján szerzett („parentado ") rokonsági viszonyaikat is számon tartották.13 A tiszteletreméltó házasságok jelentőségéről írt
Giovanni di Pagolo Morelli „ ricordanze " kötetében.14 Az atyafiak („parenti") döntőbíróként is működhettek családi és rokonsági vitás ügyek, adósságok, elmaradt
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mellett. A családnév a közös őstől való leszármazás jelentősége, a családnál nagyobb egység,
a szélesebb értelemben vett rokonsághoz tartozás tudata és tudatos vállalásaként értelmezhető.
Herlihy-Klapisch, 1988. 730.p. A firenzei vezető városi rétegek névadási szokásairól, valamint a családi nevek használata és a család gazdasági és társadalmi státusza között lévő kapcsolat vonatkozásában lásd még Herlihy-Klapisch, 1988. 727-736. p.; Molho, 1994. 99. p.;
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hozomány kifizetés, illetve örökösödési kérdések, vagyon megosztás stb. esetén.15
Egyes kutatók szerint az anyai ági rokonság növekvő szerepe részben annak tudható be, hogy a Firenzében általános házasodási minta értelmében gyakori volt a viszonylag nagy korkülönbség a házastársak között, akik gyakran egymást követő
generációkhoz tartoztak.16 Ezt a folyamatot tükrözi az anyai ágú rokonság megjelenése a városi törvényekben a XV. század közepétől fogva: a kollektív felelősséget viselő rokonságot kitelj esztették negyedíziglen az anyai rokonsággal.17 A jogi
értelemben vett rokonság köre tehát bővült a XV. században, amikor, Giovanni
Rucellai Zibaldone-ját idézve, a vezető társadalmi réteg tagjait házassági kapcsolatok kötötték össze.18
Tanulmányomban elsősorban a firenzei „adózási" háztartásra vonatkozó forrásokatvizsgálom a XV. század első felében Magyarországon dolgozó firenzei üzletemberek szűkebb és tágabb értelemben vett rokonságának rekonstrukciója céljából.19 Ennek értelmében az egyező családi névvel rendelkező családfok bevallásai
kerültek kiválasztásra, tehát a vizsgálat elsősorban egyes üzletemberek apai ágú
rokonságára terjed ki. Az alábbiakban, elsősorban a firenzei rokonság és a Magyarországon dolgozó rokonok száma, együttműködésének és szolidaritásának
formái kerülnek elemzésre, különös tekintettel az üzleti tevékenységben történő
részvételre, A közös háztartás és jövedelmek kapcsán a Firenzében általános minták és a magyar királyság területén rövidebb-hosszabb időre letelepedő családokra
vonatkozó adatok összevetése a cél. A korábbi generációk tevékenységének és
kapcsolatrendszerének, valamint a Firenzébe visszatérő üzletemberek és utódaik
pályájának kutatása pedig adalékkal szolgálhat a magyarországi választásaik lehetséges motivációira.
A vizsgálatra kiválasztott családok kis száma természetesen felvetheti a túlzott
általánosítás veszélyét, ugyanakkor kevés család és rokonság dokumentáltsága
tesz lehetővé ilyen jellegű összehasonlító elemzést. Ennek értelmében, bár az eredményeket kellő óvatossággal kell kezelni, mégis bepillantást nyújthatunk a Magyarországon dolgozó firenzeiek gazdasági és társadalmi hátterébe.
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A vizsgált családok és rokonságok gazdasági helyzete
Mielőtt a javasolt kérdések vizsgálatára rátérnénk, nem érdektelen általános információval szolgálni a vizsgált firenzei klánok pénzügyi és társadalmi helyzetére vonatkozóan.
Az 1427. évi firenzei Catasto anyagait szemlélve az elemzett családok között vagyoni rangsorban a Panciatichi-k előkelő helyen szerepelnek. Pistoia város egyik
legj elentősebb oligarcha családjának leszármazottai voltak, a család korábbi generációi is kereskedéssel foglalkoztak. 20 Giovanni és Gabriello di Bartolomeo
Panciatichi a firenzei Catasto elrendelését megelőző évtizedekben költöztek Firenzébe. A nevükkel fémjelzett két háztartás Firenze teljes vagyonának 1,7%-át birtokolta 1427-ben.21 Giovanni di Bartolomeo és fiai Budán és Velencében alapítottak
társaságot hosszú távra.22 Az apa—adóbevallása alapj án—az ötödik leggazdagabb
ember Firenzében a maga 52.820 firenzei forint adózás előtti vagyonával P Az adóbevallásban szereplő üzleti eredményeiket igazolni látszanak a jelentős kölcsönök,
amelyeket ugyanebben az időszakban nyújtottak az államadósságot kezelő „ ufficiali
di banco "-nak.24 Ugyanakkor a valós anyagi helyzetüket feltehetőleg nem tükrözi a
bevallás. A fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint 1424-ben megpróbálták elhagyni Firenzét a rájuk kivetett magas adók miatt.25 Pénzügyi problémáik j ól példázzák a Firenzében ekkoriban tapasztalt általános pénzügyi válságot. Számos,
egyébként vagyonos kereskedő család szembesült a növekvő adók terhével és az
ugyanakkor kialakuló készpénzhiánnyal. Ennek következtében arra kényszerültek,
hogy vagy ingatlan vagyonuk egy részének értékesítése útj án, vagy hitelek felvételével próbáljanak pénzhez jutni adótartozásuk rendezése érdekében. Mindez viszonylag gyorsan a család csődjéhez vezethetett.26 A Panciatichi-k esetében a Magyarországon 1435-ig működő társaságuk tehát feltehetőleg az adófizetés elkerülését is
szolgálta.
ALamberteschi klán két generációja dolgozott Magyarországon. Az idősebb generációhoz tartozó családtagok a vagyonos firenzei polgárok közé számítottak.
Bernardo di Lamberto Lamberteschi — aki befektetőként vett részt rokonai magyarországi tevékenységében — 1427-ben 43.327 firenzei aranyforintra rúgó adózás
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előtti vagyont vallott be.27 Még 1430 és 1432 között csúcsosodó pénzügyi válság
idején is mintegy 34.825 aranyforint értékben nyújtott kölcsönt társasága a firenzei
kormányzatnak.28 Rokona, Andrea di Tommaso Lamberteschi szintén ugyanebben
az időben fektetett be Magyarországon fiai, Giovanni és Niccolo di Andrea révén.
Az ő bevallott vagyona 1.584 aranyforintra rúgott, ezzel a közepes vagyonú családfok közé sorolható.29 Az 1420-as évek válsága Andrea Lamberteschi pénzügyi
helyzetét is megingatták. 143 l-re üzleti partnerei bevallásai alapján elvesztette birtokai nagy részét.30 Ezek túlnyomó hányadát a firenzei adóhivatali tisztviselők
(ufficiali del Monté) az adóhátraléka törlesztése céljából értékesítették rokonának,
Bernardo-nak, aki feltehetőleg a városi statútumok által biztosított elővásárlási jogával élt ez alkalommal. A fennmaradó birtokrészeket Giovanni fiának felesége,
Albiera hozománya ellenértékeként kötötték le.31 A vagyoni skála alján szerepeltek ugyanakkor a Magyarországon dolgozó fiai, az egyébként Luxemburgi Zsigmond udvarában jelentős kiváltságokat kapott Giovanni és Niccoló, mivel apjuktól
elkülönülten leadott bevallásuk szerint egyáltalán nem rendelkeztek adózás alá eső
vagyonnal.32
A harmadikként vizsgált Melanesi rokonságból a Budán társaságot alapító
Tommaso és Simoné di Piero szintén a közepesnél nagyobb vagyonnal rendelkező
üzletemberek közé tartoztak.33 A Firenze melletti Prato-ból származó nemesi család
tagjai jelentős egyházi és városi tisztségeket láttak el szülővárosukban.'4 A fivérek
apja, Piero di Filippo Melanesi Francesco di Marco Datini-nek, a korszak egyik legjelentősebb, és levéltára fennmaradása okán egyik legismertebb kereskedőjének az
alkalmazott) a, feltehetőleg közeli munkatársa és barátja volt a fennmaradt levelezésből ítélve.33 Az 1427-es firenzei adóreform kapcsán Filippo di Filippo Melanesi és
Magyarországon tartózkodó unokaöccsei, Piero di Filippo fiai közös adóbevallást
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második felében decentralizált, általános és specializált ipari, banki tevékenységi körű, egyéni
vállalkozások, és esetenként fiókvállalatokkal rendelkező gazdasági társaságok rendszerét hozta

nyújtottak be 10.996 forint összvagyont feltüntetve. A levonások után a Catasto hivatalnokai 3.389 aranyforintban állapították meg adóköteles vagyonukat.36 Nyereségük nagy részét a budai királyi udvarral bonyolított kereskedelmi és hitelezési
tevékenységük eredményezte. Tommaso Zsigmond familiárisa volt, feltehetőleg
az uralkodó közvetlen pénzügyi tanácsadói közé tartozott.37 A Prato-ban maradt
rokonok is részt vettek a fivérek magyarországi ügyleteiben.38
A Buondelmoníi család Firenze egyik régi nemesi klánjához tartozott, amely az
eddig bemutatott kereskedőcsaládoktól számos ponton eltért. Nem folytattak jelentékeny kereskedelmi, üzleti tevékenységet, ehelyett a klán bevételeinek és vagyonának nagy része ingatlanvagyonukhoz és egyházi alapítások adminisztrációjából származó közösen élvezett bevételekhez köthető.39 A rokonság legalább három tagja jelent meg Magyarországon 1387 és 1437 között.40 Gherardo di Gherardo Buondelmonti kereskedőként dolgozott itt a XV. század első két évtizedében.
Tevékenységére nincs részletes adat az 1427. évi adóbevallások között. A mindössze 439 forint adózott jövedelemmel rendelkező fia, a szintén Magyarországon
dolgozó Giovanni di Gherardo a leírandó veszteségek között említette apja ügyleteit.41 A családi hagyományoknak megfelelően Gherardo és fia vagyonának nagy
része földbirtokokban feküdt, 1650 aranyforint értékben.42 Rokona, Andrea di
Lorenzo Buondelmonti követként legalább két esetben, 1396-ban és 1412-ben járt
Magyarországon, először, mint a firenzei kormányzat küldötte, míg a második
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esetben XXIII. János pápa legátusaként.43 Andrea di Lorenzo vagyonát tekintve a
klán gazdag családfői közé tartozott, a rokonsághoz tartozó családfők többségének
adóköteles vagyona ekkoriban már 1000 aranyforint alatt volt, ami a klán vagyoni
hanyatlására utal.44 1416-ban bekövetkezett halála után fiai vagyonmegosztás
mellett döntöttek, ennek keretében, egyik fia, Giovanni di Andrea, a későbbi kalocsai érsek hányada kifizetésre került.45
Az 1427. évi adóbevallásokból ítélve a szintén előkelő származású fiatal Corsini
fivérek nagyon rossz anyagi háttérrel rendelkeztek, amikor nagykorúsították és felvették őket a Mercanzia tagjai közé, hogy immár teljes jogú gyakornokként az apjuk
Budára küldje őket a Melanesi és Panciatichi társaságokhoz 1429-ben.46 A Corsini
bankház egyike volt azon firenzei bankoknak, amelyek 1425-ben csődbe mentek a
firenzei államnak nyújtott kölcsöneik miatt.47 Giovanni di Matteo Corsini Giovanni
Panciatichi-hez hasonlóan elvesztette vagyona nagy részét az 1420-as években 48
A vagyoni skála alján helyezkedik el Filippo di Simoné Capponi és az Attavanti
család valamint rokonság. A nagy múltú Capponi családból származó Filippo di
Simoné már 1412-től Magyarországon dolgozott aPanciatichi-k rokonaként és budai képviselőjükként.49 1427-ben leadott adóbevallásában Capponi magát fizetett
faktorként határozta meg,50 Bevallása szerint nem rendelkezett semmilyen befektetéssel, ez részben Firenzéből való távollétével magyarázható. Catasto-ja egy elszegényedett üzletember képét sugallja, aki, feltehetőleg agglegény bátyjával
közös háztartást tartott fenn. Ennek a jellemzésnek ugyanakkor némileg ellentmondanak a Magyarországon fennmaradt források. Viszonylag nehéz elképzelni,
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nagykorúvá nyilvánitott firenzei személyeket. Emellett a városban és külföldön tevékenykedő
firenzei üzletemberek vitás ügyeinek vizsgálatát, kereskedelmi megbízásokat (accomandite) és
vitás örökösödési ügyeket tartalmaznak, 1. ASF Archivio della Mercanzia, lásd Arany, 2007/a.
961. p. 94. Íj., Arany, 2008. 284. p.
Molho, 1971. 153. p.
ASF Catasto, filza 20. fol. 876r-882r.
ASF Signori, carteggi, missive- I. cancelleria 29. fol. 26r. 1412. augusztus 13. A Capponi családról lásd Kent, 1977.
ASF Catasto, filza 17. fol. 479v-^81v.; Arany, 2008. 289. p.

hogy egy ilyen mértékben elszegényedett polgár beházasodhatott volna a hatalmas
vagyonnal rendelkező Panciatichi családba.51 Kapun Fülöp, ahogyan a magyarországi források említik, Zsigmondnak is jelentős hiteleket nyújtott, amiért viszonzásul kiváltságokat kapott. Feltehetőleg vagyoni helyzete az utóbbi adatok figyelembevételével jobb volt leadott bevallásában szereplő adatoknál.52
A Firenze környéki Castelfiorentino-ból származó Attavanti család szintén a
nagy múltú nemzetségek közé sorolható. Az apa, Domenico di Bartolo priori hivatalt töltött be Firenzében 1415-ben és 1422-ben, és más fontos városi hivatalokra is
kisorsolták, de fennmaradt levelei már az 1300-as évek végén a család elszegényedéséről tanúskodnak.53 1427. évi bevallásuk alapján adózás alá eső bevételeik és
vagyonuk nem volt, és ezt az adóhivatal tisztviselője is megerősítette, aki a bevallás hátlapjára a „miserabili" bejegyzést vezette rá.54 Leonardo di Domenico
Attavante és öccse, Cristofano bizonyosan Magyarországon tartózkodott 1427 és
1439 között. Először aFronte-Carnesecchi cég alkalmazásában álltak Budán, Leonardo később zágrábi harmincadosként dolgozott Giovanni di Nofri megbízásából. Zágráb városában ingatlan vagyonnal rendelkezett és városi hivatalokat
viselt.55 1439-ben minden vagyonát eladta és hazatért Firenzébe.56
A Nofírik és Maninik esetében nem találtam egyértelműen beazonosítható adóbevallást.
Tekintetbe véve, hogy a Manini fivérek közül csupán ketten, Angello (Agnolo) és
Pape (Iacopo) tartózkodtak Magyarországon az 1427-es Catasto idején, míg
Francesco, Odoardo, Giovanni és Márk csupán az 1440-es évek elején tűnik fel a
magyarországi okleveles anyagban, felmerül a lehetőség, hogy rokonok voltak
ugyan, de esetleg nem testvérek.57 Ezt a feltevést támasztja alá Antonio di Giovanni
Mannini 1427. évi Catasto bevallása, melyben gyermekei között felsorolja 26 éves
Giovanni, 24 éves Francesco és mindössze 9 éves Odoardo nevű fiát, aki ekkor még
az életkor megjelölésének bizonytalanságát figyelembe véve sem dolgozhatott Ma-
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Passerini, 1858/a. Tavola V, 76. p.
ZsOklt. VI/1910. (1418. máj. 14.); uo. VI/2369. (1418. szept. 24.)
A városi hivatalviselésre lásd az online Tratte anyagát: Online Tratte. A velencei levelezést
lásd ASPo, Datini, 1116.289., n. 131951. Domenico di Bartolo Attavanti levele Giovanni di
Bartolomeo di ser Giovanni-nak, Firenze, 1399. 09. 15. - Velence.; ASPo, Datini, 1116,289.,
n. 131950. Domenico di Bartolo Attavanti levele Giovanni di Bartolomeo di ser Giovanninak, Firenze, 1397. 09. 129. - Velence.
ASF Catasto, filza 45. 706r.; ASF Catasto, filza 42. fol. 313r-v.
Tkalcic, 1889. VI. 29. lásd még Teke, 1995/b. 206. p. és Budák, 1995. 691. p.
Budák, 1995. 691. p.
Draskóczy, 1994. 129-130. p.

gyarországon a királyi sókamarák tisztviselőjeként.58 Ellenben a magyar okleveles
anyagban már 1424-ben is feltűnik Angello és az 1427-ben először említett Pape,
utóbbi az ekkor önmagát 31 évesnek valló Papi di Salvestro Mannini.59 Angello és
Márk nevű „fivéreik" beazonosíthatatlanok a firenzei adóforrásokban.60 Egyes genealógusok állítása szerint a Manini család egy ága korábban érkezett Magyarországra, eszerint megfordultak már a magyarországi Anjouk udvarában is, diplomáciai feladatokat láttak el Nagy Lajos király megbízásából Angliában. 61
A Manini-k története egyébként a szerteágazó firenzei családok sorsát jól szemlélteti: a család egyik ága a XTV. század elején Velencében, egy másik pedig a Velence
uralma alatt álló Friuli-ban telepedett le,62 Kétségtelen, hogy a Manini/Mannini cég,
éppen Antonio di Giovanni és Salvestro di Giovanni vállalkozása a XIV. század végén Londonban jelentős banki és kereskedelmi tevékenységet folytatott, de az általam ismert források nem támasztják alá egy kifejezetten magyarországi-angliai ág
létezését a XIV. század második felében. Odoardo és Francesco fennmaradt olasz
nyelvű levelei ellenben arra utalnak, hogy olasz anyanyelvi környezetből származtak, tehát a Magyarországon tevékenykedő első generációnak tekinthetőek.63
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ASF Catasto, filza 34. 131 r.; Arról az Antonio di Giovanni Mannini-ről van szó, aki
1412-ben, zarándokútja alkalmával találkozott a magyar Tari Lőrinccel Dublinban. A találkozásról levélben számolt be Corso di Giovanni Rustichi-nek. A levél kivonatos másolatban maradt fenn fivére, Salvestro di Giovanni Mannini és Alamanno Mannini (talán a magyarországi
Pape apja) töredékes Ricordanze-iban, ami jelenleg a Biblioteca Nazionale Centrale-ban (Firenze) őriznek: Cod. Magliab. XXV. 595, c. 423. újabban lásd Cardini, 1997. 48. p.)
MOL DL 27154, (1424. jan. 7.); Draskóczy, 1994. 130. p.; Papi di Salvestro Mannini és anyjának, a firenzei rokonok által benyújtott bevallása ASF Catasto, filza 33. (1433. évi adóbevallás). 474r.; ASF, Catasto, filza 62. fol. 337r, ,JPapi di Salvestro Manini che sta in Ungheria
resta a dare fl 18"
MOL DL 14344. (1450. márc. 18.) Angello-t az oklevelekben általában Angello Mannini-ként
említik, ugyanakkor Hunyadi hivatkozott pallosjog-adományozó oklevelében Angello-t Bárdi
Angelo-nak nevezi, ami lehet az Agnolo di Bardo latin formája is. Amennyiben a Bardo
patronímiumként értelmezhető, akkor a távolabbi Manini rokonsághoz tartozhatott. Mindenestre az oklevélben szereplő Bárdi név valószínűleg nem hozható összefüggésbe a firenzei
Bárdi nemzetséggel.
D'Alia, 1940. 36. p.
Clarké, 2002.; Az Udinei Állami Levéltár (Archivio di Stato di Udine, ASUD) őrzésében található családi levéltárak egyike az Udinében letelepedett Manini család XV-XVIII. századból
fennmaradt iratanyagát tartalmazza, lásd http://www.archivi-sias.it/Scheda Complesso.asp?
FiltraComplesso=4623872 (Utolsó letöltés ideje: 2009.06.15.)
Olasz nyelvű levelezésüket lásd MOL DL 44503. (1448. márc. 27.), 44504. (1448. máj. 8.),
44535. (1448.); 44536 (1448. okt. 22.), 44537 (1448.), 45004 (1462. márc. 20.). A Manini,

A N o f f r i k , köztük is a magyarországi Nofíri (Peleskei, 1430 után Bajmóczi) családot megalapító Nofíri di Bardo nem azonosítható bevallóként a firenzei anyagokban.64 Közvetetten is mindössze egy bejegyzés szerepel rá vonatkozóan egy
másik, a magyarországi ügyletekbe befektető firenzei üzletember adóslistájában, a
régi adósok között.65 Emellett Rinaldo di Maso degli Albizzi követjelentésében
Filippo Scolari faktoraként szerepel.66
Fiai feltehetőleg nem szándékoztak fenntartani firenzei állampolgárságukat, mert
nem adták le bevallásaikat a firenzei adóhatóságnak. Zsigmond 1430-ban kelt adománylevele szerint magyar, feltehetőleg nemesi származású anyától származtak.67
Ezért az elemzés a Nofíri di Bardo által alapított magyar nemzetség tevékenységére
korlátozódik. A család magyarországi életét három generáción keresztül dokumentáló magyarországi források indokolják elemzésre történt kiválasztásukat.

A firenzei rokonság részvétele a magyarországi üzletekben
Firenzében sok formája és módja létezett a rokonság közös üzleti tevékenységének. Több példa van megbízó és megbízott ügynöki, egyenrangú üzleti partneri
kapcsolatra is a tágabb értelemben vett rokonság körében, mégsem ez volt az általános gyakorlat. Ezzel szemben a Magyarországon dolgozó firenzeiek között
egyes családok és klánok több, esetenként egymást követő generációkhoz tartozó,
közös ügyleteket bonyolító tagja is feltűnt ugyanabban az időszakban.

64

65

66
67

(később Szentpéterszegi, majd Kodori) család magyarországi tevékenységére lásd Kádár-Tagányi-Réthy-Pokoly,
1900-1905. I-VII. p.; Jakó, 1990. I./261., 340., 939., 1384.,
1471., 1535., 1569-1570., 1597., 1686., 1136., 1151., 1178., 1223., 1312., 1597., 1732.,
1764., 1776., 1841., 2083., 2167., 2181-2182., 2191., 2283-2284., 2372. Pape Manini kapcsán lásd W. Kovács-Valentiny, 2006. No. 437., 439.
A Nofrikra lásd Ernyei-Szerémi, 1912. 676-686. p. A firenzei levéltári anyagban is Nofri di
Bardo formában szerepel a neve és semmilyen utalás sem szerepel a Bárdi rokonsághoz való
tartozásra, ezért, a korábbi vélekedésekkel szemben, valószínűleg nem volt rokoni kapcsolatban a neves firenzei nemzetséggel.
ASF Catasto, fílza 61. fol. 871r-874r. „Dinarai a voi signori ufficiali del chatasto Giovanni
di Michele del messer Parente e Nofri suo figliuolo. " Uo. fol. 872v. „piú debitori rimasero nel
1414 achomune con Parente mio fratello i quali sono falliti: Nofri di Bardo ista a Buda fl 36
...". Uo. fol. 873r. Magyarországi vonatkozásban szerepel még uo.: „Pagholo del Berto
[Charnesecchi] in Ungheria fl 80".
Guasti, 1869. 579. p.
Ernyei-Szerémi, 1912. 677. p.

Az itt dolgozó családok esetében két generáció tagjai dolgoztak együtt: apa és
fia/i, nagybáty és unokaöccs/ei. Nagyrészt a fiatalabb generáció tagjai jelentek
meg az ország területén az apjuk és más befektetők által a gondjukra bízott áruval,
mint faktorok. Ezekben az esetekben is azonban követve a Firenzében bevett gyakorlatot, világosan meghatározták az ügylet résztvevőinek tulajdoni hányadát és
nyereségarányát. Az adóbevallásokban is gondosan rögzítették a fenti részesedési
arányokat, erre jó példa a Lamberteschi család. Az apa, Andrea di Tommaso és a
klán egy másik tagja, Bernardo di Lamberto Andrea három fiát, Nicccolo-t, Piero-t
és Giovannit küldte Magyarországra szövetekkel 1419 és 1429 közötti időszakban. Andrea di Tommaso Lamberteschi adóbevallásában a szakirodalom által is
gyakran idézett bejegyzést tette 1427-ben, miszerint „kölcsönadott fiainak
5000 aranyforintot magyarországi kereskedés céljából, de ők letagadják tartozásukat, fellázadtak ellene, nem adják meg a tiszteletet, és semmi segítséget nem várhat
tőlük".68 Az amúgy nehéz anyagi helyzetben levő, adósságai miatt börtönt kockáztató apa üzleti kapcsolatban állt más magyarországi firenzeiekkel is, adósai közt
említi a Melanesik budai társaságát 200 aranyforint tartozással selyemszövetekért,
míg a váradi püspököt 401 aranyforint tartozással, amelyet örökösein követelnek.69 Emellett társasága volt Velencében is, feltehetőleg szintén Bernardo di
Lamberto-val közreműködve, tehát a fiai egy jónak mondható kapcsolatrendszert
kaptak készen. A családi viszonyok azonban megromlottak, és ez az üzleti kapcsolataikra is kihatott. Bernardo di Lamberto befektetései is rosszul alakultak Magyarországon, a Melanesik budai képviseletéhez küldött szövet, és az unokaöccsei
révén magyarországi értékesítésre szánt áru ellenértéke a kinnlevőségek között
szerepel bevallásában.70 Bernardo a következő években felvásárolta Andrea földjeinek egy részét annak adótartozásai miatt. Anemzetség tagjaként, firenzei szokás
szerint ehhez joga volt.71 A Lamberteschi fiuk külön bevallást adtak le, ami szintén
arra utal, hogy kapcsolatuk megromlott apjukkal, akinek rossz anyagi helyzete mi-
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ASF Catasto, filza 27. fol. 92v. „ ... debitori: i figli 5000, stano inungheria non puo fare
chonto con loro ..." „ ...Giovanni danni XLV costui [hjamoglie e no(n) [hja figliuoli nicolo
danni XXXVII no(n) [hja moglie. De quali no(n) vi do bocche ne loro facti p(er)ché sono
molti anni e passati rubellatisi dame e no(n) stanno in mia casa bene chella p(re)stanza dicho
andrea e figluoli ne fanno stima di me ne daloro posso avefre) alchuno sussidio anomi
disfacto e non so alchuna loro faccenda ne voglio chio sapia et per loro no(n) vogl(i)o ne
graveza ne benificio p(er) loro ..." Részben idézve angol nyelven: Brucker, 1983. 76. p.
ASF Catasto, filza 27. fol. 92r.
ASF Catasto, filza 27. fol. 199r-204v.
ASF Catasto, filza 486. 1-2 parti, aggiunta a tutti i quartieri dalia lettera A alla Z.

att rájuk háramló anyagi felelősségtől is igyekeztek szabadulni.72 A Lamberteschik
tágabb rokonságának más tagjai is jelen voltak Zsigmond udvarában.73
A Panciatichi-k magyarországi társaságának szerkezete eltér a Lamberteschi
családétól, bár itt is két együtt dolgozó generáció alkotja a vállalkozás magját.
Giovanni di Bartolomeo, az apa és legalább két fia, közülük Zanobi hosszú ideig
tartózkodott Budán, míg Antonio tarthatta a kapcsolatot a család budai, valamint a
Giovanni Portinari-val létrehozott közös velencei társaságai és a firenzei bankházak között.74 A céget alkotó két generáció tagjai együttes bevallást nyújtottak be az
apa nevében, akit a fiúk ezzel adózási szempontból mindenképpen elismertek családfőnek. 75 Az apa Catasto-beli bevallása tartalmazza fiai tevékenységére vonatkozó bevallásokat is, ezek rövid adós-hitelező listák jelentéktelen összegekkel,
amelyek feltehetőlegkisebb, személyes célra történt vásárlásokat takarnak. Leszögezhető tehát, hogy társaság feje és tulajdonosa egyértelműen az apa, aki maga is
Budán tartózkodott az 1420-as években.76 A Panciatichi család esetében abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nemcsak a vérrokonság tagjainak együttműködését elemezhetjük, mivel Giovanni di Bartolomeo sógora, Filippo di Simoné
Capponi77 is szerepet kapott a budai képviselet tevékenységében: Zanobi Panciatichi-vel együtt faktorként intézte a cég magyarországi ügyeit.78 Giovanni fivére, a
szintén vagyonos Gabriello di Bartolomeo is küldött szöveteket Magyarországra.79
A Melanesi-k esetében szintén két generáció együttes üzleti tevékenységének
eredménye a budai társaság. A két unokaöccs, Tommaso és Simoné Budán tartózkodva irányították a céget, melynek firenzei hátterét a nagybátyjuk, Filippo di
Filippo Melanesi biztosította. A két unokaöcs bevallása a nagybáty anyagához csa-
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Catasto di Giovanni di Andrea Lamberteschi, ASF Catasto, filza 28. 1039rv.; lásd egy üzleti
partnere, Iacopo di Barnaba Filipeschi bevallásának egyik bejegyzését: ASF Catasto, filza
18.fol. 944r.
Piero di Niccolo Lamberteschi kapcsán lásd Shepherd, 1825. 122-123. p.; Teke, 1995/b.
198. p.; Tommaso Lamberteschi kapcsán lásd Teke, 1995/b. 199. p.
Zanobi di Giovanni Panciatichi valószínűleg azonos azzal a „Zenobio Panzaci"-val, aki kiváltságokat kapott Zsigmondtól. Teke, 1995/b. 198. p.; a velencei társaságról lásd: ASF Catasto,
filza 32. fol. 297r. (Bardo di Antonio Altoviti); ASF Catasto (1431. évi adóbevallás-kiegészítés), 39. 338v-339r. (A Velencében lakó Michele di Giovanni di Marco prokurátora, Rinaldo
di Sandro Altoviti útján.)
Catasto di Giovanni di Bartolomeo Panciatichi, ASF Catasto, filza 53. fol. 1004r-1020v.
Passerini, 1858/a. 77. p.
Passerini, 1858/a. Tavola V. 76. p.
Portata di Filippo di Simoné Capponi, ASF Catasto, filza 17. fol. 479v-481v.
Campione della portata di Gabriello di Bartolomeo Panciatichi, ASF Catasto, filza 79.
134r-147r.

tolva található meg, ezt ők egyértelműen közös bevallásnak tekintették egészen
1433-ig, amikor különböző okoknál fogva Filippo kérelmezte a firenzei adóhatóságnál az elkülönült adózást. A vállalkozásuk, szerkezetét tekintve a Panciatichi-k
helyzetéhez hasonló. Mégis, már az 1427-es bevallásban érezhető, hogy a budai
vállalkozás nyereségi hányada a firenzei szokásoknak megfelelően pontosan meghatározott a nagybáty és két unokaöccse viszonylatában, míg a két unokaöcs a bejegyzések tanúsága szerint minden ingatlan és ingóvagyonát közösen kezelte.
A magyarországi társaság listáiban és más forrásokban a Melanesi rokonság több
tagjának neve is feltűnik.80
Melanesi-k üzleti tevékenysége abban tér el a korábban bemutatott két családétól, hogy az elsősorban Magyarországra koncentrálódott. A bevallásban a nagybáty részéről külön feltüntetett vagyon elsősorban ingatlanvagyon volt, komolyabb mértékű önálló üzleti tevékenységet a viszonylag kis összegű adósság és hitelösszegek nem feltételeznek részéről. A Panciatichi-k ezzel szemben velencei
társaságuk mellett nagyobb befektetésekkel rendelkeztek a klasszikus firenzei üzleti célterületek közül Londonban és Valencia-ban is, tehát a klasszikus mintát követve lehetőleg több régióban igyekeztek üzletelni és így csökkenteni az üzleti
kockázatot. A Lamberteschi család esetében egy összetett szerkezet körvonalazódik, az eredetileg vagyonos apa feltehetőleg fiai számára igyekezett lehetővé tenni
az üzleti életben történő elindulást, ennek köszönhetően adott nekik tőkét és árut a
magyarországi kereskedéshez. Ehhez csatlakozott a rokonság egy másik vagyonos
tagja is. A fiúk tevékenysége valóban Magyarországra korlátozódott bevallásuk
szerint, míg az apa jelen volt befektetései révén akorszakjelentős üzleti központjaiban és egy idő után elhatárolódott fiai tevékenységétől.

Közös háztartás és közösen élvezett jövedelmek
A Dávid Herlihy és Christiane Klapisch-Zuber által, az 1427. évi firenzei Catasto
anyagait érintő kutatás kimutatta, hogy a fiatal felnőtt férfitestvérek általában nem
maradtak egyháztartásban a családfő halála után. Ezzel ellenkezőleg, amennyiben
a család anyagi helyzete, tehát az örökség lehetővé tette, igyekeztek minél nagyobb
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Giovanni di Piero Melanesi váradi püspök, a budai társaságot alapító testvérpár fivére. Engel,
1996.1. köt. 77. p., Lukcsics, 1931-1938.1/880.; Guasti, 1869. II. köt. 552-613. p. (No. 972.);
Teke, 1995/b. 198. p., Kintzinger, 2000. 444. p., Portata di Melanese di Ridolfo Melanesi, ASF
Catasto, filza 175. fol. 273r.; Bartolomeo Melanesi-re lásd Flórenczi Okmánytár I—II. MTA
kézirattára. Ms 4994./ két kötet. 11/29. 31.,33.. (1427. dec. 5. és dec. 28.; 1428. jan. 1.); Teke,
1995/b. 207. p.

tőkét kivonni saját üzleti tevékenységük céljaira.81 Amennyiben anyagi helyzetük
nem tette lehetővé saját üzleti tevékenység folytatását, nőtt a lehetősége annak,
hogy egy adózási és esetenként tényleges háztartásban maradjanak hosszú távra.
A fennmaradt közjegyzői iratok tanúsága szerint azonban ilyen esetekben is írásba
foglalták örökösödési hányadukat és vagyonrészüket a szűkebb vagy tágabb rokonság által közösen élvezett jövedelmek és ingó- és ingatlanvagyon esetében.82
A Magyarországon dolgozó firenzei családok közös háztartással és együttesen élvezett jövedelmekkel kapcsolatos adatai kissé eltérő képet mutatnak. A Lamberteschi fivérek Magyarországon közös háztartásban éltek, a firenzei hatóságoknak leadott közös adóbevallásuk alapján az adózási háztartásuk is közös volt. Niccoló felesége, Albiera Firenzében tartózkodott, az adóbevallás egyik bejegyzése alapján,
félje távollétében ő nyújtotta be a dokumentumokat a firenzei hatóságoknak.83
Amennyiben a fivérek adóbevallása tükrözi tényleges anyagi helyzetüket, akkor a
közös háztartás a firenzei mintának megfelelően elsősorban az anyagi problémákra
lenne visszavezethető.
Ugyanakkor a viszonylag jelentős vagyont maguknak tudható Melanesi fivérek
szintén közös háztartásban éltek Budán családjaikkal. Közösen benyújtott adóbevallásuk szerint közösen élvezett ingatlan jövedelmeik voltak. Tommaso di Piero
1427. évi bevallásukban említést tesz egy budai szőlőről, amely fivére, Simoné házassága révén került a birtokukba. Minden, ügyletekkel kapcsolatos kinnlevőségük és tartozásuk közös elszámolásra került. 84 Az egy évvel korábban elhunyt
harmadik fivér, Giovanni, váradi püspök már nem szerepel a bevallásban, bár püspöksége kapcsán nagy jövedelmeket élvezhetett. Egyéb források alapján tudjuk,
hogy szoros kapcsolatban állt fivéreivel diplomáciai ügyeket érintő esetekben.85
A központi pénzügyigazgatásban dolgozó Manini testvérek együttműködése
hasonló képet mutat. 1463-ból fennmaradt, feltehetőleg régebbi hitelügyleteik
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adóslistája alapján ketten, Odoardo és Angelo (Agnolo) közös hitelezői tevékenységet folytattak.86 A család tagjai olasz nyelven leveleztek egymás között.87 Mindketten sikeresen betagozódtak az erdélyi nemességbe házasságaik és a Hunyadi
János által 1450-ban nekik adományozott közös birtok révén. 88 Amikor Odoardo
1457 körül meghalt, örökösök között vita alakult ki az osztott birtok tulajdonjogát
illetően, amely csak 1463-ban rendeződött.
A Magyarországon hivatalt viselő és a központi pénzügyigazgatásban részt
vevő családok esetében megfigyelhető a közös tevékenység és a közösen viselt felelősség. Mind a Manini, mind aNoffri családtagok megosztva viseltek esetenként
hivatalt, helyettesítették, és esetenként teljes felelősséggel váltották egymást a királyi sókamarák kamaraispáni tisztségében.89
ANofiri fivérek alkalmazottaiként Magyarországon működő Attavanti fivérek
esetében a klán tagjai között meglévő szolidaritás és együttműködés más formái is
megfigyelhetőek. Az özvegy anya és két legidősebb fia külön benyújtott adóbevallása ugyan két adózási háztartást jelöl, mégis az anya és a fiatalabb testvérek eltartásáról a felnőtt fiúk gondoskodtak. Leonardo a családot Magyarországra, Zágrábba költöztette, míg ő fivérével Budán élt.90 Ennek értelmében a két adózási háztartás egy gazdasági egységet takar. Nemcsak Leonardo és Cristofano di Domenico
Attavanti pénzügyi háttere hagyott kívánnivalót maga után, de a rokonság más tagjainak bevallásai is általában romló anyagi körülményeket dokumentálnak ebben
az időszakban, Ennek megfelelően a bevallások nem tanúskodnak üzleti együttműködésről, esetleg a rokonság részvételéről a magyarországi ügyletekben. Firenzében élő rokonuk, Antonio di Piero Attavanti hivatalosan kinevezett prokurátorként, fivére Antonio di Piero pedig az ő megbízására és egyetértésével képviselte
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érdekeiket a firenzei hatóságok felé.91 Ők gondozták a legfiatalabb gyermeket, a
három éves Domenico-t is, akit fiatal kora miatt az özvegy nem vitt magával.92
A fent bemutatott családok esetében a magyarországi tevékenységüket illetően
—bár követték az alapvető firenzei mintákat —, nagyobb fokú együttműködés, az
osztatlan közös vagyonnak a vagyonosabb családok esetén is gyakoribb előfordulása figyelhető meg. Ez feltehetőleg az idegen környezetben végzett üzleti tevékenységre, a központi közigazgatásban betöltött hivatalokkal együtt járó kötelezettségekre és az így élvezett jövedelmek jellegére, valamint egyes esetekben a
frissen megszerzett társadalmi pozíció és birtokok biztosabb megőrzésére vezethető vissza.

Korábbi családi stratégiák
A vizsgált családok esetében a korábbi generációk tevékenysége, stratégiáinak bemutatása további támpontot jelenthet a Magyarországon dolgozó üzletemberek
motivációinak jobb megértéséhez.
Giovanni di Gherardo Buondelmonti karrieije ebből a szempontból egy érdekes
példát képvisel: előbb pécsváradi apát 1410-ben, majd kalocsai érsek volt
1425-1435 illetve 143 8-1447 között. Karrieij e nagyrészt rokona, Filippo S colari támogatásának, illetve a Magyarországot követként már felkeresett apjának, Andrea di
Lorenzo Buondelmontinak köszönhető.93 Ugyanakkor kevésbé ismertek a korábban
már említett, a nemzetség által alapított egyházi jövedelmek kezeléséből származó
bevételek és az ilyen jövedelmek kezelésében szerzett, több generáción át visszakövethető tapasztalataikra vonatkozó adatok. 94 Ez utóbbi feltehetőleg szintén
hasznosnak bizonyult, hiszen ekkoriban Magyarországon az uralkodó pénzhiányát
több esetben próbálta az egyházmegyék élére állított világi kormányzók, pl. Filippo
Scolari révén egyházi bevételekkel pótolni.95 Emellett a Buondelmontik esetében ki
kell emelni a generációkon át ápolt jó kapcsolatukat a római Kúriával. Giovanni di
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Andrea már gyermekként is betöltött egyházi tisztségeket Itáliában.96 Fivére,
Simoné di Andrea 1414-ben mint XXIII. János pápa familiárisa és követe járt Magyarországon.97 Giovanni két fivére, Michele és Lorenzo is Magyarországon tartózkodott vele 1427-ben. Ez utóbbi tanúként szerepel egy, a Scolari halála után
kialakult tartozási ügy kapcsán keletkezett közjegyzői iratban is.98
Giovanni di Andrea Buondelmonti Magyarországi karrierje során is j elentős szerepet játszott a pápai támogatás. V. Márton pápa (1417-1431) támogatta magyarországi ambícióit, amikor 1420-ban mind az uralkodónak mind S colarinak írt az
érdekében.99 Scolari 1426-ban bekövetkezett halála és akirályhoz fűződő nem túl jó
kapcsolata miatt a Szentszék támogatására továbbra is szüksége volt. 1435-ben az
uralkodó sógora, Ciliéi gróf bebörtönözte, ahonnan csak 1438-ban, Zsigmond halála
után szabadult ki. Ekkor azonban visszahelyezték kalocsai érseki székébe, ezt az
egyházi tisztséget egészen 1447-ben bekövetkezett haláláig betöltötte.100
A Melanesi-k jelentékeny gazdasági kapcsolataik mellett előnyös egyházi kapcsolatokkal rendelkeztek.101 Luigi di Ricovero Melanesi, szintén Datini közeli barátja, valamint XXIII. János pápa titkára és tanácsosa volt. 102 Talán részben ennek
köszönhető a harmadik fiú, Giovanni di Piero Melanesi egyházi karrieije Magyarországon.
Ugyanakkor, az egyházi tisztségek és karrierek nem voltak könnyen továbbörökíthetők a következő generációk tagjaira, míg az üzleti stratégiák könnyen tanulhatók és továbbvihetőek voltak. A Melanesi nemzetségen belül, a későbbi magyarországi cég firenzei hátterét biztosító nagybáty és a budai Melanesi fivérek apja,
Piero a Datini cégeknél vállalt feladatokat az 1380-as évektől kezdve. A magán- és
üzleti levelezést tartalmazó levéltári anyagban Francesco di Marco Datini, cégvezetői és Piero di Filippo Melanesi levelezéséből mintegy 40 levél lelhető fel az
1393-1409 közötti időszakból. A később a budai céget Firenzéből ellátó nagybáty,
Filippo di Filippo-nak nyolc levele maradt fenn, jórészt Datini pisai üzleti fiókja le-
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velezésében. A levelek ámlkodóak az 1380-as évek elején Genovában, pénzváltóként dolgozó apa és nagybáty fordulatos „karrierjét" illetően. Piero 13 83 -ban hagyta
el Genovát és Datini ügynökeként Luccában foglalkozott Pietrasanta-i eredetű vasérc-kereskedelemmel.103 Később Firenzében dolgozott Datini megbízottjaként és
üzleti partnereként. A levelek tanúsága szerint Datini rendszeres fizetést ajánlott
fel neki szolgálataiért, szorult anyagi helyzetére tekintettel.104 Az 1390-es években
Datini firenzei háztartásának és társaságának ügyeit intézte a firenzei hatóságoknál. A sűrű, baráti és gyakran aggodalmas hangvételű levelekben gyakran említi fivérét, Filippo-t is, aki Genovában az adósok börtönét kockáztatta, feltehetőleg egy
üzleti partnerével közös adósságai miatt. Piero 1407-ben új társaságot tervezett
meg nem nevezett fiaival és fivérével, végül a következő évben Montpellier-be távozott, ahol három évre pénzváltó társaságot alapított egy fiával. Mindebből úgy
tűnik, hogy bár a budai társaságot alapító fiatal Melanesi fivérek kezdetben híján
lehettek anyagi forrásoknak, ugyanakkor apjuk Datinihoz, és cégeihez fűződő kapcsolata révén minden bizonnyal jó szakértelemre és széles körű ismeretekre, valamint jó üzleti lehetőségekre tettek szert. Apjuk csupán egy testvérüket, az
accomandita-val, tehát egyszeri megbízással Alexandriába induló Andrea-t említi
név szerint egyik késői levelében, a barcelonai Datini társaság vezetője figyelmébe
ajánlva szolgálatait.105 Ez a fiú az 1427-es adóforrásokban már nem szerepel, további sorsa ismeretlen.
A Corsini családban is fellelhető a fiatal fiúgyermekek külföldi gyakornoki útra
küldésének hagyománya. A Magyarországra küldött Matteo és Battista nagyapja,
Matteo a XTV. század közepén évtizedeket töltött Londonban és Brügge-ben, amely
során megalapozta a család eme ágának vagyonát, 106 A következő generáció,
Niccoló, a fiúk nagybátyja Avignonban gyakornokoskodott. Giovanni di Matteo
Corsini nehéz anyagi viszonyai hozzájárulhattak ahhoz, hogy gyermekei számára
nem tudott olyan kiemelt fontosságú kereskedelmi központokban és j elentős társaságoknál gyakornoki helyet biztosítani, ahogyan az a család korábbi generációi eseté-

103

A S P o , D a t i n i , 5 2 8 . 7 2 , n. 5 0 6 1 6 5 . P i e r o di F i l i p p o M e l a n e s i l e v e l e F r a n c e s c o

di M a r c o

D a t i n i - n e k . L u c c a , 1 3 8 5 . 0 5 . 2 0 . - P i s a , d.n,; A S P o , D a t i n i , 3 4 8 . 1 6 , n. 1 7 2 0 . P i e r o d i F i l i p p o
M e l a n e s i l e v e l e F r a n c e s c o d i M a r c o D a t i n i - n e k . L u c c a , 1 3 8 5 . 0 5 . 2 7 . - P r a t o , 1 3 8 5 . 0 5 . 28.
104

A S P o , D a t i n i , 1 0 9 7 . 1 9 . , n . 1 3 2 6 9 9 . P i e r o di F i l i p p o M e l a n e s i l e v e l e F r a n c e s c o di M a r c o

105

A S P o , D a t i n i , 9 0 3 . 1 5 . , n. 3 1 4 8 8 7 , P i e r o di F i l i p p o M e l a n e s i levele C r i s t o f a n o d i B a r t o l o

Datini-nek. Firenze, 1387. 01.12. - Prato, 1387.01.14.
Carocci-nak, Montpellier, 1408. 05.21. - Barcelona, 1408.05,28.; A S P o , D a t i n i , 903.16. n.
3 1 4 8 8 5 . P i e r o d i F i l i p p o M e l a n e s i l e v e l e F r a n c e s c o d i M a r c o D a t i n i és t á r s a s á g a r é s z é r e ,

Montpellier, 1408. 08.07. - Barcelona, 1408.08.17.
106

Petrucci,

1965. XII-XIV. p.

ben általános volt.107 Buda kiválasztását elősegíthette a rokonság egyik tagjának,
Filippo Corsini-nek magyarországi követsége is: 1386-ban járt Mária királynőnél
Andrea di Lorenzo Buondelmonti-val és Vanni Castellani-val.108
A vizsgált családok közül többnél kimutatható a korábbi generációk jelenléte a
Magyarországhoz közeli földrajzi régiókban, elsősorban Velencében. Az Attavanti
családból a Magyarországon dolgozó Leonardo és Cristofano Attavanti apja,
Domenico di Bartolo Attavanti négy levele maradt fenn a Datini levéltárban. A levelek nemcsak állandósuló nehéz anyagi helyzetéről és készpénzzavaráról árulkodnak,
hanem arról is hogy fizetett ügynök, Giovanni di Bartolomeo di Mess. Giovanni dolgozott számára Velencében. Andrea di Tommaso Lamberteschi is alapított társaságot
Velencében, 1407 és 1410 között és a fennmaradt 49 levél tanúsága szerint együttműködött a barcelonai, mallorcai és valenciai Datini társaságokkal és fiókokkal.109
Végül, a Manini család korábban említett, Friuli-ban és Velencében letelepedett ága
szintén közvetlen tapasztalatokkal rendelkezhetett a földrajzi régiótól.

Gazdasági és társadalmi stratégiák Magyarország elhagyása után
A Melanesi család és Filippo di Simoné Capponi esetében a későbbi generációkra
vonatkozóan nem rendelkezem adatokkal. A budai társaságot irányító két fivér közül Simoné 1430 előtt, Tommaso 1437 előtt hunyt el.110 Simonénak egy budai polgárlánytól született fiának további sorsa sem ismert.111 Az 1420-as években már
idősnek számító Filippo Capponi két leánya Firenzében maradt és nevelkedett
öccse, és a rokonság felügyelete alatt, így a további generációk tevékenysége ebben az esetben nem követhető.112 A többi család következő generációinak tevékenységére, karrieijére vonatkozó adatok számos forrásból gyűjthetőek össze,
különösen azon üzletemberek esetében, akik hosszabb-rövidebb magyarországi
tartózkodás után visszatértek Itáliába. Tovább növeli a későbbi tevékenységükre
vonatkozó kutatás lehetőségeit, ha választhatóak voltak városi tisztségekre.
A városi tisztségek betöltése általános gazdasági stratégiaként tekinthető azoknak a város vezető elitjéhez tartozó családoknak az esetében, amelyek komoly
pénzügyi problémákkal szembesültek az 1420-as évektől kezdve. Néhány kutató
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érvelése szerint a városi hivatalok önmagukban nem voltak elégségesek a család
anyagi helyzetének rendezésére.113 A Magyarországot is megjárt Buonaecorso di
Pitti ugyanakkor hangsúlyozta ezeknek a bevételi forrásoknak a jelentőségét.114
A választhatóság feltételei szigorúak voltak, a Firenze város (és kormányzata) számára veszélyes személyeket (és családjaikat) — eleinte az előkelő beköltöző arisztokrata, később egyre inkább a gazdasági elithez tartozó, jelentős vagyonnal rendelkező kereskedő családok tagjait — nyilvánították „magnati"-nak és zárták ki a
választhatók köréből.115 Ez lett a vizsgált családok közül a Buondelmonti-k és a
Panciatichi-k sorsa. Azok a firenzei polgárok is elvesztették jelöltségre vonatkozó
jogukat, akik köztartozást halmoztak fel az állammal szemben. Számos, az
Albizzi-párt tagjai közül kikerülő firenzei polgár száműzésére került sor 1434-ben
Cosimo de' Medicinek a városba történő visszatérése után. Ettől kezdve a várost
ténylegesen irányító Medici családdal ápolt esetleges jó kapcsolat jelentős előnyöket biztosított egyes, korábban jelentős gazdasági erejű, de ekkorra meggyengült
anyagi helyzetben lévő firenzei család számára. Ezt példázza a fiatal Matteo di
Giovanni Corsini későbbi tisztviselői karrierje, amellyel sikeresen megszilárdította a család pénzügyi helyzetét. A Medici család egyik oldalágához tartozó felesége
révén számos jövedelmező tisztséget látott el élete során.116 A Corsini család más
tagjai is ezt az utat választották.117
Corsini egyébként sokkal sikeresebb volt Firenzébe történő visszatérését követően, mint magyarországi munkaadói, a Panciatichi család. A Panciatichi-k következő
generációjának kudarca feltehetőleg éppen annak köszönhető, hogy a városi hivatalok által kínált megoldás számukra nem volt lehetséges, nemcsak „magnati"-vá nyilvánításuk, de hatalmas köztartozásaik is lehetetlenné tették ezt. Antonio, aki a budai
és velencei Panciatichi társaság között az összekötő szerepét is betöltötte, visszautasította örökségét apj a 1442-ben bekövetkezett halála után. Firenzében nem rendelkezett házzal és mindössze azokat a birtokokat tudta megtartani, amelyeket feleségének

113
114

115
116
117

Bizzocchi, 1982. 28-29. p.
„Sicché pensa lettore, come a Bonaccorso parve stare, ritrovandosi collá grandé spesa, e non
avendo di rendita altro che circa a fiorini centocinquanta. Confortomi collá speranza in Dio e
negli uffici da utile. " („ Gondold meg olvasóm, milyen helyzetbe került Bonaccorso, nagy kiadásai lévén és nem több mint százötven forint bevétele. Istenben reménykedem és a hasznot
hozó hivatalokban." [a magyar nyelvű fordítás - A.K.]) Pitti, 1986. 473. p.
A választást az 1298-ban Giano della Bella által bevezetett Ordinamenti di Giustizia szabályozta. A firenzei választási rendszerre lásd Guidi, 1972., Guidi, 1977.
Petrucci, 1965. XXXIX. p.
Herlihy-Klapisch, 1988. 115. p. ASF Catasto, fílza 66. fol. 267.

kötött le annak hozományáért.118 Az öreg Giovanni Panciatichi harmadik, Magyarországon feltehetőleg nem dolgozó fia, Piero házasodás útján próbálta javítani
helyzetét. Szerencsétlenségére választása egy, a Mediciekkel szemben álló család
tagjára esett 1434 előtt, így mind őt, mind leszármazottait kizárták a városi hivatalra jelölhetők köréből.119 Négy fiából mindössze egynek sikerült— az egyházi karriert választva — stabilizálnia anyagi helyzetét. Az egyházi tisztségek betöltése is
gyakori megoldás volt szorult helyzetben, ahogyan ezt korábban már láthattuk.120
A másik három fiú egyike sem maradt Firenzében, ketten működtek Nápolyban és
Pisa-ban más firenzei cégek alkalmazottaiként, a harmadik fiú, Francesco pedig
nagyapja után újra a rokon Capponi család egy tagjával dolgozott.
A hivatalviselők közé tartozott az Attavanti fivérek apja, Domenico di Bartolo
Attavanti is, aki priorként 1415. május - júniusában a firenzei kormányzat, a Signoria tagja volt.121 Mindez a család elismert helyzetére utal Firenzében. Talán a Mediciekhez fűződő jó kapcsolatuk, talán rossz pénzügyi döntések vagy ezek együttesen
okozták, hogy a család, de a tágabb rokonság is elszegényedett az 1420-as évekre.
Leonardo Attavante-t és fivérét a Nofíri fivérek alkalmazták Magyarországon előbb
Budán, majd Zágrábban harmincadosként. 1439-ben Firenzébe történt visszatérésének okai nem ismertek, de talán a Medici párt hatalomra jutása is elősegítette azt.
1438-ban rokonával, Giuliano-val alapított társaságot. 1450-ben már Arezzo-ban találjuk, ahol a magyarországi tevékenységéhez hasonlóan vámtisztviselő lett
(„proweditore delle gabelle di Arezzo").122 Magyarországi tevékenysége mellett
társaságot működtetett 143 8-ban „Giuliano e Lionardo e compagnia" néven Dél-Itáliában.123 Zágrábban felnőtt testvérei közül az fent említett Giuliano, valamint
Gianozzo és Prioré szerepel gyakrabban a későbbi forrásokban.124 Utóbbi jelentős
tisztségeket látott el, a Tízek tanácsa tagja volt (Dieci di Balia) 1438-ban.125
Leonardo fia, Domenico a római kúriában töltötte be az abbreviátor hivatalát egy
„societas officiorum", azaz a hivatalok betöltésére alakult társaság tagjaként 1479 és
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1482 között.126 1493-ban a pápai kamara Annate-jában szerepel jegyzőként egy, az
egri egyházmegye területére vonatkozó bűnbocsánat kérelem kapcsán.127
A Magyarországon letelepedő két, általunk bemutatott család, a Manini és a
Nofíri család későbbi történetére a hazai források adnak támpontot. A Noffriakra
vonatkozó fennmaradt magyarországi okleveles anyag egy második generációs,
beilleszkedett nemesi családot tükröznek, míg a Manini-k vegyes, olasz és latin
nyelvű levelei az első generáció magyarországi életét mutatja be. A nemességbe
betagozódó Manini család legalább három férfitagjáról tudjuk, hogy erdélyi és kelet-magyarországi nemesi családokba házasodtak, ennek ellenére tartották a kapcsolatot a nemzetség Firenzében élő tagjaival, amely figyelemmel kísérte mind a
családtagok, mind utódaik magyarországi sorsát, sőt, a köztük kialakult vitás ügyeket.128 Erre érdekes példát szolgáltat az 1462 előtt Firenzébe visszatért Francesco
Mannini Odoardo fivére özvegyének, Julianna számára írott olasz nyelvű levele.129
Francesco ez alkalommal biztosítja támogatásáról őt és leányát az Angello-val kialakult örökösödési vita miatt. Annát, ahogyan hangsúlyozza, családja tagjának tekinti, felajánlja, hogy magához veszi Firenzében. A levél kezdeti formulái arra
utalnak, hogy Julianna egy korábbi levelére írott válasz. A levélből az is kitűnik,
hogy a nemzetség más tagjával, Pagholo-val (feltehetően Pape fia, Paulus), is
egyeztetett korábban, tehát kapcsolatban állt a már Magyarországon született következő generáció többi tagjával is. Az említett Pape fia, Paulus kormányozta a
máramarosi sóbányákat 1460-as években királyi hivatalnokként, tehát folytatta
apja és nagybátyjai tevékenységét.130
ANoffii fivérek apjukat, a feltehetőleg 1409 körül Filippo Scolari faktoraként
Budára érkező és ott letelepedő Nofíri di Bardo-t követték a központi pénzügyigazgatás kulcspozícióiban.131 Az uralkodó „közvetlen munkatársaiként" jelentős
társadalmi rangra tettek szert, Zsigmond nemességet és Pölöske osztatlan birtokát
adományozta nekik 1426-ban, amit 1430-ban a király Bajmóc birtokkal cserélt.132
Leszármazottaik „egregius"-sá váltak, a nagybirtokos arisztokrácia tagjai közé
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emelkedtek.133 A kalocsai érsek, Giovanni Buondelmonti fivére, Niccolo 1440 körül vette feleségül a tágabb Garai rokonsághoz tartozó Nevnai Treutel Miklós leányát, Borbálát, Lévai Cseh Péter második feleségének testvérét. Ezáltal két
jelentős bárói családdal került rokonságba, és beilleszkedett a magyar nagybirtokos családok közé,134 Fia, az anyj a családi nevén szereplő Tretrilo Miklós Szekcsői
Hercegh Pál lányát vette feleségül. 135 Az 1464 körül, utódok nélkül bekövetkezett
halálával két generáció után kihalt ez a magyarországi Buondelmonti ág, birtokai
tulajdonjoga kapcsán Lévai Cseh Péter fia és szekcsői Hercegh Pál és társai között
per alakult ki.136 A Buondelmonti-féle házasság és az érsek fivérének magyarországi letelepedése 1440-ben további bizonyíték arra, hogy a Buondelmonti klán
magyarországi sikere nem csupán az egyébként gyakran túlértékelt Scolari
rokonságnak volt köszönhető.

Összegzés
A XV. század elején számos firenzei család jelent megy Magyarország területén,
A magyar királyság által nyújtott gazdasági lehetőségeken túl más tényezők is —
nem elhanyagolható ezek között az egyre súlyosabb firenzei adóterhek —menekülésre késztették a vagyonos kereskedőréteg tagjait. Gyakran a család több tagja választotta ugyanazt a régiót. A családtagok közötti szolidaritás anyagi háttértől
függetlenül kimutatható a szoros üzleti együttműködés és közös felelősségvállalás
terén, Több esetben, a tágabb értelemben vett rokonság, beleértve aházasodás útján szerzett atyafiságot, működött közre a kereskedelmi ügyletek bonyolításában
és a firenzei üzleti háttér biztosításában.
A közös háztartás és a családos férfitestvérek által közösen élvezett jövedelmek,
mint aMelanesi, Manini és Noffri fivérek esetében szokatlan lett volna Firenzében,
ahol a vagyonmegosztás, de legalábbis a családtagok résztulajdonának pontos
megállapítása és írásba foglalása volt az általános gyakorlat. A bemutatott nyolc
család közül három esetében megállapítható a helyi családokba történő beházasodás, ami a távolsági kereskedelemben dolgozó firenzei üzletemberekre általában
nem jellemző.
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A korábbi generációk Magyarországra vonatkozó tapasztalatai is kimutathatók,
ezek feltehetőleg szerepet játszottak a földrajzi régió kiválasztásában, mint ahogy
az is, hogy a súlyos adóterhek elkerülését nagyban megkönnyíthette az a tény, hogy
nem olyan európai központot választottak ezek a családok a tevékenységük színhelyének, ahol intézményesített firenzei kolónia működött, ami nagyban megkönnyítette volna a firenzei adóhatóság ellenőrző feladatát.
A Firenzébe visszatérő kereskedők és leszármazottaik esetében látható, hogy a
városi hivatalok szerepe jelentős volt. Ugyanakkor a fenti adatok értékelésével
kapcsolatban óvatosabbnak kell lennünk, mivel a városi adminisztrációra vonatkozó levéltári források elérhetősége és feldolgozottsága kedvezőbb, mint az egyébként is kevésbé fennmaradt, szétszóródott kereskedelmi tevékenységre vonatkozó
adatok esetében. Mindennek ellenére az a tény, hogy a bemutatásra került családok
többségénél találunk hivatalviselőket, bizonyítja a hivatalok pénzügyi, valamint a
családok pillanatnyi anyagi helyzetétől független, meghatározónak mondható társadalmijelentőségét. Az is megfigyelhető, hogy ezek a családok Magyarországon
is követték az akorábbi generációikrajellemző tevékenységi formákat, Elsősorban
az egyházi hivatalok és jövedelmek kezelése esetén látható a Szentszékhez fűződő
jó viszony fontossága. A firenzei minták követésén túl a firenzeihez képest szokatlanul szoros és eltérő jellegű együttműködés magyarországi tartózkodásuk instabilitásának és bizonytalanságának tudható be. A nemességet kapott családok
esetében a nemesség és a birtokok tovább örökítése indokolta ugyanezt. Firenzében
az üzleti konkurencia és politikai ambíciók a szolidaritás más formáit igényelték.
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TÓZSA-RIGÓ ATTILA
A „DUNAI ÚTVONAL" KERESKEDELMÉBEN RÉSZT VEVŐ
AUGSBURGIAK TÁRSADALMI HÁTTERE ÉS KELETI IRÁNYÚ
KAPCSOLATRENDSZERE

Európa gazdasági rendszere jelentős átalakuláson ment keresztül a kora újkorban.
Ebben a komplex és rendkívül izgalmas folyamatban kulcsfontosságú szerepe volt
a korszak kereskedőtársaságainak és bankházainak. Ők voltak ugyanis a régiókon
átívelő árucsere és tőkeáramlás fo irányítói, továbbá befektetéseikkel közvetlenül
is ösztönözték a különböző termelési szférák fejlődését. Az ilyen prekapitalista kereskedő-vállalkozó klasszikus figuráiként értékelhetjük a dél-német kereskedőcsaládok kiemelkedő tagjait. A kortársak a befolyás és a vagyon leglátványosabb
megnyilvánulását az augsburgi bankházak által a Habsburg uralkodóknak nyújtott
kölcsönökben látták.1 Számunkra azonban nem elsősorban ezek a nagyjelentőségű hitelek tartanak érdeklődésre számot. Tanulmányunknak a klasszikus értelemben vett kereskedelemtörténeti elemzés sem célja. Vizsgálatunk középpontjában
sokkal inkább az egymással a kereskedelmi- és hitelügyletek során kapcsolatba került személyek szociális háttere áll. A források alapján az augsburgiak esetében
vizsgálható a dunai útvonal kereskedelmében részt vett polgárok társadalmi státusza, ezen belül a vagyoni helyzet, illetve a vagyonosodás, a városvezetésben történő szerepvállalás, végül a kérdéses személyek családjának „térbeli helye", azaz
ingatlanaik várostopográfiai elhelyezkedése. A vagyonosodás vizsgálata külön
hangsúlyt kap, hiszen ezen keresztül jól elemezhető az intragenerációs- és az
intergenerációs mobilitás. További célkitűzés még feltárni az augsburgi kereskedőknek a dunai útvonalon fenntartott kapcsolatrendszerét, azon belül a magyarországi hitel- és kereskedelmi ügyletek során kiépített partnerhálózatra kívánjuk
helyezni a hangsúlyt.
A fent vázolt elemzés egy hosszú távú kutatási projekt részét képezi. A projekt
célja, hogy átfogó képet kapjunk a dél-német (súlyponttal nürnbergi és augsburgi),
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Reinhard Hildebrandt (szerk.): Quellen und Regesten zu den Augsburger Handelshausern
Paler und Rehlinger 1539-1642. Wirtschaft und Politik im 16/17. Jahrhundert. In: Deutsche
Handelsakten des Mittelalters und derNeuzeit, Bd. 19. Teil 1. Stuttgart, 1996. 17. p. (A továbbiakban: Hildebrandt, 1996.)
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osztrák (foként bécsi) és nyugat-magyarországi városok (elsősorban Pozsony) polgárainak a „dunai útvonal" kereskedelmében képviselt szerepéről, illetve a kereskedelmi tevékenység során kialakult kapcsolatrendszerről.2 A kutatás alapját a
Pozsonyi Városi Levéltár állományában található Tiltáskönyv (Verbotbuch) információs bázisa képezi. A Verbotbuchban olvasható ügyek lényegét röviden úgy
foglalhatjuk össze, hogy adósság fennforgásakor az a személy, akinek tartoztak, az
adós vagyonára vagy vagyona egy külön megjelölt részére „tiltást tett", vagyis a
fennálló adósságok ellentételezésének biztosítékaként kikötötte, hogy a törlesztésig az adós a tiltásban megjelölt ingó- és/vagy ingatlan vagyonrészét nem idegenítheti el, illetve abban az esetben ha készpénzre tettek tiltást, akkor az összeget az
adósnak az adósság kifizetésére kellett fenntartania. A bejegyzések megszövegezése általában tömör, legtöbbször három-négy sorban foglalják össze a szükséges
információkat. A vizsgált Városkönyvben 1397 tiltás került bejegyzésre az 1538 és
1566 közötti közel harminc évben. A forrás folyamatos adatsora kiválóan alkalmas
széles körű kvantitatív elemzésre. A közel 1400 tiltás vizsgálatát egy 18 változót
(információcsoportot) magában foglaló szempontrendszer alapján végeztük el.
Egy adott tiltás nem mindig szolgáltatott minden előzetesen kidolgozott vizsgálati
szemponthoz adatot, ennek megfelelően a teljes anyagban mintegy 22.000 információ került feldolgozásra. Ilyen mennyiségű adathalmaznál az egyszerű leíró jellegű statisztikák mellett mód nyílt a különböző szempontok alapján felállított
információcsoportok összevetésére is, amely tovább emeli a forrás értékét. A forrás adatbázisát általánosságban vizsgáló kutatási projekt elemzési szempontjai közüljelen tanulmányban elsősorban a tiltások alapjául szolgáló adósság-összegeket,
illetve a követelő- és az adós személyeket fogjuk vizsgálni. Mindezt természetesen
az augsburgi származású tiltó személyek ügyeiben.
Az általunk vizsgált korszak belenyúlik az augsburgi kereskedőházak hanyatlásának első időszakába. A korábbi kissé sematizáló megközelítésekkel szemben az
újabb szakirodalom szerint az 15 5 0-es évek második felétől nem egy egyirányú hanyatlási folyamat mutatható ki, hanem konjunkturális és válságos időszakok váltakozásajellemző egészen a XVII. század első évtizedéig. Ennek során a dél-német
2

A kutatás eddigi eredményeit tartalmazó publikációk: Tózsa-Rigó Attila: A pozsonyi Tiltáskönyv információs bázisa. Különös tekintettel a pozsonyi felső- és középréteg városon túlnyúló
kapcsolatrendszerére. In: Századok 142. (2008) 5. sz. 1135-1186. p. (A továbbiakban:
Tózsa-Rigó, 2008.) Tózsa-Rigó Attila: A pozsonyi gazdasági elit nürnbergi kapcsolatai a 16. században. In: Urbs Várostörténeti Évkönyv 3. k. 2008. 329-348. p. (A továbbiakban: Tózsa-Rigó,
2008.2) Tózsa-Rigó Attila: Die Rolle des Donauhandels im Nürnberger Wirtschaftsleben.
Beziehungen zwischen der Pressburger Wirtschaftselite und dem zweiten Stand der Stadt Nürnberg im 16. Jahrhundert. In: Frankisches Jahrbuch 2009/1. (megjelenés alatt).

városok kereskedelme jelentős szerkezeti átalakuláson ment keresztül, s a korszak
fejlődési tendenciái között nagy jelentőséggel bír a közép- és kelet-európai térség
gazdasági szereplőivel kiépített kapcsolatrendszer.3 Bevezetésképpen át kell tekintenünk, hogy milyen szerepet töltött be a korabeli Augsburg gazdasági rendszerében a keleti irányú, s ezen belül a dunai útvonalon folyó kereskedelem.

I. A dunai útvonal szerepe Augsburg gazdasági életében
Nürnberghez hasonlóan Augsburg is a XV. század második felére vált végérvényesen a dél-német térség egyik legfontosabb gazdasági központjává. A századforduló
körüli években kezdődő „Fugger-korszakban" pedig az egyre inkább globális dimenziókba lépő európai kereskedelmi hálózat kiemelkedő jelentőségű centrumává
emelkedett.4 A XVI. századot, illetve a XVII. század első két évtizedét Augsburg
virágkoraként szokták aposztrofálni. A gazdasági fellendülés ezen korszaka két viszonylag jól elkülöníthető szakaszra osztható. A XVI. század derekáig jellemző fokozott mértékű fejlődés a század második felében lelassult. 5 A város kereskedői
által lebonyolított forgalom, valamint a haszonból származó vagyonnövekedés a
városi közösség hierarchiájában a patríciátus után következő kereskedőréteg felemelkedéséhez vezetett.
A város központisága — részben — kiváló földrajzi helyzetéből adódott. A viszonylag magas fokon urbanizált Svábfold centrumaként kedvező helyzetben volt
az áruk és szolgáltatások cseréjének koordinálásában. A városon keresztül folyó
Lech (és az abba torkolló Wertach) déli irányban az Alpok térsége felé biztosított
kapcsolatot, a Lech mentén létrejött kereskedelmi ütőér észak felé Donauwörthnél
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Hildebrandt, 1996. 13. p.
Rolf Kiefiling: Augsburg zwischen Mittelalter und Neuzeit. In: Geschichte der Stadt Augsburg
von der Römerzeit bis zur Gegenwart. Szerk.: Gottlieb-Baer-Becker-Bellot-Filser-FriedReinhard-Schimmelpfennig. Stuttgart, 1984. 241-251. p. hiv. hely: 241. p. (A továbbiakban:
Kiefiling, 1984.). A felső- és a felsőközép-rétegek gazdagodásával párhuzamosan — a fejlődés
árnyoldalaként — az alsó- és alsóközép-rétegekben fokozatos elszegényedés ment végbe, ami
a XVI. század folyamán bizonyos fokú társadalmi instabilitáshoz vezetett. Uo. 246. p.
A fejlődés ütemének módosulása többek között abban is megnyilvánult, hogy a tanács az
1550-es évek végétől igyekezett mérsékelni a városba áramló migrációt, a letelepedés megnehezítésével természetesen a kevésbé tehetős személyek betelepülését akarták elsősorban akadályozni. Friedrich Blendinger: Versuch einer Bestimmung der Mittelschicht in der Reichsstadt
Augsburg vom Ende des 14. bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts. Veröffentlichungen der
Kommission fur geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Stuttgart, 1972. 42. p.
(A továbbiakban: Blendinger, 1972.).

kapcsolódott a térség legfontosabb vízi útjához a dunai útvonalhoz.6 Innen tovább
északi irányban pedig Nürnbergbe lehetett eljutni. A Dunát más útvonalon is el lehetett érni Szt. Afíra városából: az Aichachon keresztül Ingolstadtba vezető úton,
illetve Münchenen és Landshuton keresztül Regensburgnál. A dunai útvonal mellett fontos volt még egy másik keleti irány is, mégpedig az ún. „Salzburgi út", amelyet szintén Münchennél érhettek el az augsburgiak. Mindezen lehetőségeken túl a
város kereskedői könnyen építhettek ki kapcsolatokat a sziléziai, a cseh, vagy Innsbruckon keresztül az (észak-)itáliai területekkel, továbbá bekapcsolódtak a nyugat-francia, és az Ibériai térséggel, ill. a tengerentúli területekkel folytatott kereskedelembe is.7 A kereskedelmi utak metszéspontjából adódó kedvező földrajzi
helyzet tulajdonképpen predesztinálta a város kereskedőit arra, hogy szinte az
egész kontinenst behálózó multilaterális hálózatot építsenek ki.
A XV. század végére Augsburg központi hely szerepéből adódó gazdasági kisugárzása már jóval túlnőtt a város regionális hátterének tekinthető szomszédos területeken. A gazdasági megerősödés egyik eredményeként jelentős népességnövekedés indult be, amelynek következtében egyre távolabbi vidékekről kellett a városba szállítani a lakosság élelmiszerszükségletét fedező árumennyiséget.8 A ga-
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Wolfgang von Stromer: Welser Augsburg und Welser Nürnberg: Zwei Unternehmen und ihre
Standorte. In: Die Welser. Neue Forschungen zur Geschichte und Kultur des oberdeutschen
Handelshauses. Szerk. Mark Háberlein - Johannes Burkhardt. Berlin, 2002. 215—222. p. hiv.
hely: 219. p.
Hermann Kellenbenz: Wirtschaftsleben der Blütezeit. In: Geschichte der Stadt Augsburg von
der Römerzeit bis zur Gegenwart. Szerk.: Gottlieb-Baer-Becker-Bellot-Filser-FriedReinhard-Schimmelpfennig. Stuttgart, 1984. 258-301. p. hiv. hely: 265-266. p. (A továbbiakban: Kellenbenz, 1984.)
A város XVI. századi lélekszámára vonatkozóan - a kora újkorral foglalkozó várostörténet-írás
képviselői számára „ismerős" módon - viszonylag tág becslések láttak napvilágot. A 20.000 fős
alsó értéktől egészen az 55.000 lakost feltételező becslésekig. Barbara Rajkay a 30.000 körüli
értéket tartja reálisnak. Barbara Rajkay: Die Bevölkerungsstruktur von 1500 bis 1648. In:
Geschichte der Stadt Augsburg von der Römerzeit bis zur Gegenwart Szerk.: Gottlieb-BaerBecker-BeHot-FUser-Fried-Reinhard-Schimmelpfennig. Stuttgart, 1984. 252-258. p. hiv. hely:
252. p. (A továbbiakban: Rajkay, 1984.) A város történetének kiváló kutatója, Bemd Roeck
szintén 30.000 körülire teszi a polgárság létszámát a századforduló éveiben. Heinz Schilling:
Die Stadt in der frühen Neuzeit. München, 1993. 13. p. (A továbbiakban: Schilling, 1993.).
Schilling számításai szerint ez az érték a század közepére eléri a 45 ezret, a 17. század elejére
pedig a 48 ezret. Roeck csekélyebb mértékű növekedéssel számol: 1627/28-ra mintegy
40.000-es lélekszámot valószínűsít. Schilling, 1993. 5. sz. táblázat, ill. 13. p. Rajkay szintén
utóbbi értékekkel ért egyet Rajkay, 1984. 254. p. Blendinger 1512-ben 21.000-re becsüli
Augsburg lakosságát, s véleménye szerint 1604-re 40.000 körüli lélekszám valószínűsíthető.
Blendinger, 1972. 40. p.

bonát, gyümölcsöt és zöldségféléket be tudták szerezni regionális szinten (mintegy
45-50 km-es körzetből). A környékbeli világi és egyházi birtokosok földjeiről beszállított készletek mellett jelentősek voltak a vagyonos polgárok földjeiről származó élelmiszerszállítmányok (foként gabona). Utóbbi személyek közül kiemelhető a magyarországi érdekeltségekkel bíró Wolfgang Pallér, aki jelentős földterületet birtokolt a város közelében. 9 A polgárság hússzükséglete viszont hamar túllépett a sváb és a baj or piacok kínálta kereteken és a város kereskedői egyre inkább a
magyar marhaexportra koncentráltak.10 Ennek az áruforgalomnak a dél-német kereskedők szempontjából Bécs volt az „elosztó" központja, ahol nemcsak az élőállatokat, hanem az ugyancsak jelentős árucikknek számító marhabőrt is beszerezhették nyers, vagy félkész formában. Ide összpontosult azoknak a dél-német vászonáruknak a kivitele is, amelyeket magyar területeken kívántak értékesíteni.11
A felvásárlási piacok térbeli tágulásával párhuzamosan az augsburgi patríciusés kereskedőcsaládok is egyre szélesebb területekre terjesztették ki rokoni és gazdasági kapcsolataikat.12 Ezzel párhuzamosan egy Augsburg irányába mutató migrációs folyamat is jelentkezett: a térség közepes és kis városainak kereskedőcsaládjai egyre inkább törekedtek arra, hogy Augsburgba költözzenek, igaz korlátozásokkal (vö. 5. jegyzet). Ily módon a Lech-menti város tovább erősítette gazdasági
elsőbbségét többek között Memmingen, Nördlingen, Donauwörth, illetve a századforduló után már Ulm kereskedőpolgárságával szemben is.13
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Kellenbenz, 1984. 269. p.
Kiejiling, 1984. 248-249. p.
Christel Warnemünde: Augsburger Handel in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts und
dem beginnenden 17. Jahrhundert. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde.
Freiburg, 1956. 113.; 174.; 212-213. p. (A továbbiakban: Warnemünde, 1956.) Bécsnek az
augsburgiak dunai kereksedelmében betöltött kiemelt szerepére kiváló példa, hogy a Pozsonyban képviselő által tiltást tevő augsburgiak ügyeiben 28 esetből kilenc alkalommal bécsi személy a képviselő, s csak négyszer találkozunk augsburgi közvetítővel, (ld. még II. fejezet).
A magyar vonatkozásokra ld. Gecsényi Lajos: Az Edlasperg-ügy. Magyar kereskedők bécsi kapcsolatai a 16. század első felében. In: Történelmi Szemle, 35. (1993) 3-4. sz. 279-295. p.
A reformáció okozta változások után az egyre emelkedő házasodási tendencia eredményeként
az 1530-as évek második felére stabilizálódtak az augsburgi polgárság demográfiai mutatói,
ami a vallási élet és a társadalmi viszonyok normalizálódására vezethető vissza. Rajkay, 1984.
254. p.
A dunai útvonal kereskedelmében fontos szerepet játszó városok közül Ulmot és Memmingent
érdemes kiemelnünk. Az egyik memmingeni kereskedőcsalád, a Vöhlinek a korábbi időszakban ulmiakkal építettek ki szoros kapcsolatokat, a XV. század utolsó éveiben megváltozik a
család orientációja, ennek legjobb jele, hogy a Welserekkel házasság útján létrejött rokoni

A dél-német térség másik két jelentős birodalmi városával, Ulmmal és Nürnberggel ellentétben Augsburg nem rendelkezett kiteij edt birtokokkal a városfalon
kívül. Az ebből eredő hátrányokat az augsburgi kereskedők vállalkozó szellemmel, a társulásaik által végrehajtott tőkekoncentrációval, s végül de a legkevésbé
sem utolsó sorban a Habsburgokkal fenntartott szoros kapcsolatok által igyekeztek
pótolni. A gyors ütemű XVI. századi fellendülésben három tényező játszotta a fő
szerepet: befektetések a közép-európai érckitermelésbe; bekapcsolódás a tengerentúli területekkel folyatott árucserébe; illetve a magas szintű kölcsönügyletek.14
A regionális centrum szintjén túllépő város rohamosan növekvő jelentőségét mutatja, hogy Augsburg a XVI. század elején már a Habsburgok gazdaságpolitikájában is fontos szerepet játszott. 15 A Fuggereknek és—kisebb súllyal—a Welsereknek I. Miksa és még inkább V. Károly (és I. Ferdinánd) idején betöltött szerepét kiváló példaként értékelhetjük a kereskedőtőkének és a politikai hatalomnak magas
szinten történő összefonódására. A Habsburgokkal ápolt kapcsolatok széles körű
lehetőségeket nyitottak meg az augsburgi kereskedők előtt. Térben értelmezve
ezek a lehetőségek az osztrák örökös tartományoktól Cádizig és Sevilláig, vagy
Antwerpenig, illetve a Magyar Királyságnak a Habsburgok fennhatósága alá került területeiig terjedtek. Ezeket a XVI. században „megnyílt" lehetőségeket egyetlen más kontinentális kereskedő-központ sem tudta olyan intenzíven kihasználni,
mint Augsburg.16
Témánk szempontjából elengedhetetlen, hogy kitéljünk a kereskedelem néhány gyakorlati kérdésére. A kora újkori prekapitalista kereskedői társulások több
szempontból is az eszközök és a módszerek racionalizálásaként értékelhetők.
Az ilyen vállalkozói társulások nem csak a tőkekoncentráció miatt váltak a távolsági kereskedelem legjellemzőbb szerkezeti formájává a korszakban, hanem fontos
szerepe volt a szakképzett munkaerő közös felhasználásának, a kifelé történő kölcsönös képviselet leegyszerűsítésének, és az információáramlás megkönnyítésének is.17 Az 1450-1650 közötti időszakban a dél-német térségben a kereskedői
társulás volt a leginkább jellemző szervezeti forma. Ebben a prekapitalista vállal-
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kapcsolatot kihasználva Augsburgba teszik át székhelyüket. Jörg Denzer: Die Konquista, der
Augsburger Welser-Gesellschaft in Südamerika (1528-1556). München, 2005. 44. p. (A továbbiakban: Denzer, 2005.). A vizsgált pozsonyi forrásban ulmi- és memmingeni polgárokkal
is találkozunk.
Blendinger, 1972. 46. p.
Kiefiling, 1984. 249. p.
Kellenbenz, 1984. 258-259. p.
Wolfgang von Stromer: Organisation und Struktur deutscher Unternehmen in der Zeit bis zum
Dreissigjahrigen Krieg. In: Tradition 13. (1968) 29-37. p. hiv. hely: 33, p.

kozási formában a(z alapító) tulajdonosok teljes döntési jogkörrel bírtak. Ez a társasági forma tulajdonképpen a családtagok és a közeli rokonok együttműködésén
alapuló családi vállalkozások továbbfejlesztéseként jött létre.18 Ilyen családi vállalkozásokat találunk a jelentős keleti irányú kapcsolatokat fenntartó augsburgi
Österreichereknél, illetve kezdetben a Weiseknél is (ld. III/l. alfejezet). Amás-más
családhoz tartozó polgárok önkéntes társulásaként létrejött kora kapitalista kereskedő-társaságok hatékonyabbnak bizonyultak a családi vállalkozásoknál. A későbbiekben ilyen társulásokként tárgyalni fogjuk a Paller-Herbst, illetve a PallerWeis vállalkozásokat (ld. III/l. és III/2. alfejezetek). Utóbbi társulási formák felépítésük szerint három szintre oszthatók: 1. a társaság tulajdonosai és vezetői;
2. a fontosabb régiókban létrehozott lerakatok és alközpontok élén álló faktorok állandó járandósággal és saját személyzettel; 3. nem állandó jelleggel alkalmazott
kereskedelmi képviselők, kereskedőszolgák stb.
A faktori rendszer nagymértékben kibővítette az egyes cégek tevékenységi területét, mivel a cégtulajdonosok egyidőben nyilvánvalóan nem tarthatták kezükben több régió ügyeit, ebből kifolyólag a faktorok nagyfokú önállósággal rendelkeztek, s akár több térségben is képviselhették a társaság érdekeit.19 (Az információáramlás korabeli viszonyai az esetek nagy többségében nem is tették lehetővé,
hogy az augsburgi központból „azonnal" döntsenek minden felmerülő kérdésben.)
A fontosabb kereskedelmi csomópontokra épülő faktori hálózat lehetővé tette,
hogy az egyes társaságok minél több és részletesebb információ birtokában reagáljanak apiaci viszonyok változásaira.20 Ily módon nemcsak a napi döntések szintjén
lehetett szerepe egy faktornak, hanem akár a társaságnak a térségben képviselt rövid- vagy középtávú üzleti stratégiája is az ő megítélésén múlhatott. Ennek a rendszernek az előnye tehát főként a gyors döntéshozatali mechanizmusban rejlett.
Megvoltak azonban a hátrányai is, hiszen sok múlott a saját területükön széles döntési jogkörrel felruházott faktorok képességén és megbízhatóságán.
A dél-német tőke itáliai pozíciói kiváló betekintést nyújtanak a korabeli faktori
rendszerbe. AFuggerek Genovában tevékenykedő faktora, Christoph Furtenbach
elsősorban a spanyol ezüst behozataláért és északra történő továbbításáért volt felelős. Furtenbach azonban nem csak a Fuggereknek dolgozott, hanem kapcsolat-
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Andreas Nutz: Unternehmensplanung und Geschaftspraxis im 16. Jahrhundert. Die
Handelsgesellschaft Félix und Jákob Grimmel zwischen 1550 und 1650. In: Veröffentlichungen
des Wirtschaftsarchivs Baden-Württemberg. Beitrage zur südwestdeutschen Wirtschafts- und
Sozialgeschichte, Bd. 20. St. Katharinen, 1996. 94. p. A továbbiakban: Nutz, 1996.
Nutz, 1996. 99. p.
Denzer, 2005. 45. p.

ban állt más jelentős augsburgi családokkal is, így többek között az — elsősorban a
keleti piacokra koncentráló — Österreicherekkel, akik rezet, vásznakat, illetve sáfrányt szállítottak a ligur városba.21
Az Augsburggal foglalkozó szakirodalom általában j elentős teret szentel a nyugati és a déli kereskedelmi irányoknak. Ezzel szemben a keleti irányú érdekeltségekjóval kisebb súllyal jelennek meg. Az 1560-as évektől azonban jelentős súlypontmódosulás következett be a dél-német kereskedők tevékenységében. Az ötvenes években bekövetkező spanyol-, illetve francia államcsődök, később Antwerpennek a háborús események miatti 1576. évi kiesése komoly mértékben meggyengítették a dél-német kereskedő-tőke pozícióit. A nyugati államcsődök okoztákaXVI. századi fejlődési folyamat—korábban már említett—megtorpanását, s
a krízis súlyosan érintette az augsburgi felső-középréteg helyzetét is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az elkövetkező évtizedekben 80 tekintélyes augsburgi
kereskedőház ment tönkre, utolsóként 1614-ben a Weiserek.22 Ezzel párhuzamosan a Velencével fenntartott kapcsolat is veszített jelentőségéből.23 Az itt vázolt folyamatok következtében az augsburgiak figyelme egyre nagyobb mértékben
fordult a keleti irányok felé 24 Mindennek tekintetében a várostörténet-írás számára kiemelten fontosak azok az adatok, amelyek az augsburgiaknak a dunai útvonal
kereskedelmében kifejtett tevékenységéről, illetve a dél-német üzletemberek magyarországi kapcsolatairól tájékoztatnak.
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Kellenbenz, 1984. 274. p. Hasonló kereskedelmi gyakorlatról tudósít minket egy Jákob
Krapffer nevű augsburgi polgárnak az augsburgi kereskedőcéhhez intézett, keltezés nélküli
kérelme. Krapffer ebben leírja, hogy több éven át dolgozott BartholomSus Welsernek, ugyanakkor nyolc évig a Haug kereskedőház faktoraként is tevékenykedett. A kérelem arra vonatkozik, hogy a céh alkalmazza Krapffert. Korábbi megbízói, Welser és Anthon Haug ajánlást is
írtak számára. Stadtarchiv Augsburg (a továbbiakban: StA. Abg.) Kaufinannschaft und
Handel (a továbbiakban KuH) Aktén Fasc. X. Nr. 31.
Blendinger, 1972. 48. p. A gazdasági instabilitás (rohamos gyorsasággal változó pénzviszonyok) és még inkább a nyugati befektetések „bedőlése" akár több százezer forintos veszteséget is okozhattak, sőt tudunk olyan esetről is, amikor egy tekintélyes — bécsi érdekeltségekkel is rendelkező — augsburgi kereskedőt fogságba vetettek, mivel a francia államcsődből
következő veszteségei miatt nem tudta közel 200.000 forintos adósságait rendezni.
Warnemünde, 1956. 113. p.
A korábbi korszakhoz viszonyítva a dél-német kereskedők és Velence közötti — a fémérc- és
a füszerkereskedelemre alapozott — tradicionális kapcsolat valójában már a század első felében is veszített jelentőségéből. Denzer, 2005. 45. p.
A század utolsó évtizedeiben főként a Welsereket és a Haugokat említhetjük, mint akik jelentős
erőforrásokat csoportosítottak át a keleti kereskedelmi vonalakra. Warnemünde, 1956. 164. p.

A távolsági kereskedelemben az augsburgiak számára a déli- (itáliai) és a délnyugati irány bírt kiemelt j elentőséggel.25 A (dél)keleti irányú kapcsolatokban München
és Salzburg mellett Regensburg játszott még jelentős szerepet.26 Utóbbi többek között gabonavásárai miatt volt frekventált állomás a dunai útvonalon, illetve a város
hajósait gyakran alkalmazták az augsburgiak. Regensburgból északkeleti irányban a
cseh területeket, Lipcsét és Sziléziát lehetett elérni, délkeleti irányban pedig
Kremsen és Linzen keresztül Bécset. Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, a Habsburgok székvárosa nem végpontként funkcionált a vizsgált útvonalon, hanem egyfajta kiinduló állomásként a magyarországi üzletek lebonyolításában. Bécsben a
Fuggereknek és a Welsereknek állandó faktoraik tevékenykedtek, s jelentős számú
további augsburgi kereskedőnek voltak még itt érdekeltségeik. Utóbbiak mellett számos dél-német mészáros-marhakereskedő is gyakran megfordult Bécsben, hogy innen koordinálják a magyarországi felvásárlást, amely az esetek jelentős részében a
pozsonyi vásárokon zajlott. A mészárosok azonban általában nem rendelkeztek elég
tőkével ahhoz, hogy finanszírozni tudják a beszerzést, illetve a „szállítást". Ezért számos esetben az augsburgi tanácstól, vagy még inkább tőkeerős kereskedő-vállalkozóktól igényeltek hitelt. A források szerint többek között az Österreicherek is
hiteleztek ilyen célra, ezáltal ilyen közvetett módon is bekapcsolódtak a magyarországi marhakereskedelembe.27 A Fuggereknek Budán is volt képviseletük, amelyen
keresztül az erdélyi városokkal és az alföldi tőzsérekkel tartottak fenn kapcsolatot.28
A távolsági kereskedelemmel és a bankügyletekkel szorosan összefonódtak
azok az iparágak, amelyek jelentős beruházást igényeltek. Klasszikus példaként
említhető az érckitermelés és -feldolgozás területe. Az 1500 körüli években az
augsburgi befektetők (pl. a Höchstetterek és a Magerek) még elsősorban a Füssen
környéki rézbányákra fordították figyelmüket, a Fuggerek megjelenése azonban
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Velence többek között a magyarországi réznek is egy fontos állomása volt, a Fuggerek és a
Welserek mellett még számos augsburgi kereskedőcsaládnak volt itt képviselete. Jelentős volt
még Milánó és Genova szerepe a térségbeli dél-német érdekeltségek között. Kellenbenz, 1984.
270-273. p.
München és Salzburg kapcsán meg kell említeni, hogy ezen két város polgárai is jól kimutatható kapcsolatot tartottak fenn a pozsonyiakkal. Salzburghoz: Tózsa-Rigó, 2008. 1176. p.,
Münchenhez: 1185. p.
Warnemünde, 1956. 210. p. A fentiek tekintetében a pozsonyi adósok foglalkozására kissé
előreutalva kiemelhető, hogy az augsburgiak pozsonyi partnerei között a kereskedők mellett
kizárólag csak mészáros-foglalkozású személyt sikerült azonosítani.
Kellenbenz, 1984. 275. p. Meg kell jegyeznünk, hogy Kellenbenz a Fuggerek bányászati érdekeltségei kapcsán rendkívül zavaró módon folyamatosan szlovák, vagy szlovákiai rézkitennelésről ír, ami nyilvánvaló anakronizmus. Ennek tekintetében viszont az is meglepő, hogy a
Fuggerek erdélyi kapcsolatainál erdélyi bányavárosokat említ.

teljesen új súlypontokat jelölt ki az ágazatban. Amint az közismert, a FuggerThurzó társulás már döntően a magyarországi érclelőhelyekre koncentrált, így elsősorban Besztercebánya és a Körmöcbánya környéki aranybányák álltak vállalkozásuk középpontjában.29 Anton Fugger 1546-ban vonult ki a besztercebányai
üzletből.30 Az ezt követő években olyan jelentős augsburgi kereskedők kapcsolódtak be a magyarországi rézüzletbe, mint Mathias Manlich, a Haug-Langenauer
(másképp Langnauer)-Linck társulás, vagy a Rehlingerek.31 Végül 1569-1587
között a pozsonyi Tiltáskönyvben nyolc alkalommal szereplő id. Wolfgang Pallér
és a Pozsonyban ugyancsak többször előforduló Weis család vették át a magyarországi bányaüzletet.32 A német piacokra szállított alsó-magyarországi réz kivitel-
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A két család szövetségének volt egy másik - kevésbé ismert - vonulata is. Nevezetesen
Thurzó György Fugger lányt vett feleségül, s „újdonsült" rokonai kijárták neki az augsburgi
polgárjogot (a Fuggerek társadalmi státuszát és befolyását tekintve nyilván nem kellett túl komoly „lobby-tevékenységet" kifejteniük). Az Augsburg Városi Levéltár anyagai között megtalálható Thurzó Györgynek a polgárjogért folyamodó kérelme, amelyben Thurzó jövőbeni
adóját 150 rajnai forintban állapítják meg, illetve a védelmi költségekhez történő hozzájárulásképpen további 50 forintot kellett befizetnie. StA. Abg. KuH I. Literalien. 2. Geleitsbriefe und
sonstige Missive und Urkunden ca. 1500-1533. fol. 83r-84r. (Az adó mértékéhez viszonyításképpen ld. m/1, alfejezet).
Warnemünde, 1956. 101. p. H&berlein szerint a besztercebányai üzletet csak 1548-ban vette át
a Fuggerektől Mathias Manlich. Mark Haberlein: Die Fugger. Geschichte einer Augsburger
Familie (1367-1650). Stuttgart, 2006. 88. p. A Fuggerek a körmöci kamara bérletét egészen
1551-ig még biztosan a kezükben tartották. Paulinyi Oszkár: Gazdag föld - szegény ország.
Tanulmányok a magyarországi bányaművelés múltjából. Szerk. Búza János és Draskóczy István. Bp., 2005. 74. p.
A Haugok kereskedelmi tevékenysége jól szemlélteti, hogy a Fuggerek „mögötti" második vonal kereskedőtársaságainál milyen szereppel bírt a keleti irány. Tevékenységük alapvetően a
déli-, délnyugati piacokra koncentrált (Velence, Lyon, Marseilles). Emellett jelentős érdekeltségekkel bírtak Antwerpenben és Hamburgban is. Legfőbb tevékenységi körük a fémárukkal
történő kereskedelem volt, amelyben a tiroli és a magyarországi bányászati pozícióiknak volt
nagy szerepe. Az 1560-as évektől egyre inkább áthelyezték tevékenységük súlypontját a keleti
térségekbe, a magyar érc mellett főként textilipari termékekre koncentrálva. Warnemünde,
1956. 101. p.
Kellenbenz, 1984. 265. p.; Warnemünde, 1956. 194. p. Az exportra termelt réz további sorsának
szempontjából röviden megemlíthető, hogy a Weis és a Pallér családnak jelentős érdekeltségeik
voltak az északkeleti útvonal egyik legjelentősebb városában Lipcsében, illetve voltak kapcsolataik Hamburgban is. Mindkét városban képviseltették még magukat az augsburgiak közül a
Welserek. Az említett három családdal, továbbá még az Österreicherrekkel állt kapcsolatban
(utóbbiakkal sógorsági fokon) az a Jenisch család, amely a XVI. század végén telepedett át
Hamburgba, ily módon a magyar réz eljutott a távoli Elba menü városba is. Kellenbenz, 1984.
276-278. p.

ének elsődleges irányát az ún. „felső út" képezte, amelynek első jelentős állomása
Szilézia „fővárosa", Breslau [Boroszló, ma Wroclaw] volt. Breslauból Lipcsébe
szállították az ércet, majd innen tovább Nürnberg és Frankfurt piacaira.33 A breslaui és a pozsonyi polgárok kapcsolata pregnánsan jelentkezik a pozsonyi Tiltáskönyvben. A sziléziai városból 53 tiltás szerepel a vizsgált pozsonyi forrásban. 34
Röviden ki kell még térnünk arra, hogy a távolsági kereskedelem és az
augsburgi kereskedőréteg növekvő gazdasági aktivitása milyen hatással volt a kézműipar egyes ágaira. Két területet emelhetünk ki: az egyik az augsburgi ötvösség, a
másik a textilipar céhei. Az ötvösök száma 1529 és 1594 között mintegy a négyszeresére növekedett, a takácsoké pedig 1536—1601 között megduplázódott.35 A felfedezések utáni kolonializáció fontos következménye volt, hogy a tengerentúli területek fokozott keresletet támasztottak a szövött áruk iránt. Ennek eredményeként a
XVI. század első harmadában a dél-német textilipari centrumokban felvirágzott a
barhentfeldolgozás. Ilyen központok voltak többek között Augsburg, Ulm, Memmingen és Nördlingen.36 Utóbbiak kereskedői nem csak nyugaton (és a tengerentúlon) számíthattak kedvező felvevő piacra, hanem keleti irányba is szállították városuk szöveteit, mivel a század második felében általános európai tendencia volt a
barhent árának növekedése.37
A barhenttal szemben a dél-német gyapjúszöveteknek a keleti és a délkeleti területek voltak az elsődleges felvevőpiacai. Mindez arra vezethető vissza, hogy a
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A kontinentális központok közvetítésével eljutott Antwerpenbe továbbá a spanyol és a portugál kikötőkbe is, déli irányban pedig — ahogy azt korábban már említettük — Velence funkcionált fontos tranzit-állomásként. A nyolcvanas évektől Hamburgon keresztül Angliába is
szállítottak nagyobb mennyiségben. Warnemünde, 1956. 192-193. p. Megjegyzendő még,
hogy az alsó-magyarországi kitermelésben érdekelt augsburgiak nemcsak a nyersanyag kereskedelmével foglalkoztak, hanem exportáltak itt készült réz- és sárgaréz félkész-termékeket is.
Warnemünde, 1956. 198. p.
Az 1542. évi vámnaplók adatai szerint a sziléziai kereskedők nagyobb forgalmat bonyolítottak
le, mint a morvaországiak. A breslauiak szinte teljes behozatalukat, kivitelüknek pedig egyharmadát a pozsonyi harmincadon keresztül szállították. Ember Győző: Magyarország nyugati
külkereskedelme a XVI. század közepén. Bp., 1988. 237, p., 327. p.
Warnemünde szerint a takács-mesterek száma a század elején 1500, 1578-ban 4000 volt.
Warnemünde, 1956. 171. p. A Habsburgokkal fenntartott szoros kapcsolatok pedig a fegyvereket előállító céhek fejlődésére voltak pozitív hatással. Kellenbenz, 1984. 262-263. p.
Többek között a Welserek is jelentős profitot halmoztak fel a kedvező keresleti feltétételeknek
köszönhetően. A család faktorai Velencében vásárolták fel a nyersanyagként szolgáló gyapjút,
amit leginkább Ulmba és Nördlingenbe szállíttattak, majd az ott elkészült szöveteket értékesítették a megfelelő piacokon. Denzer, 2005. 43. p.
Warnemünde, 1956. 172. p.

gyapjúszövetek előállításában mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben az angol és a németalföldi ipari centrumoké volt a vezető szerep, amelyek termékeivel a
technikailag kevésbé fejlett dél-német takács-céhek árui a nyugati piacokon nem
vehették fel a versenyt. Az alacsonyabb minőségi mutatók miatt viszont olcsóbban
lehetett értékesíteni ezeket a szövetfajtákat. Emellett a dél-német kereskedők az
angol és a németalföldi szöveteknek a keleti irányokba történő közvetítésében is
fontos közvetítő szerepet vállaltak. Hasonlóan a marha-importban tapasztalt jelentőségéhez, a szövetek keleti kereskedelmében is kiemelt szerepe volt Bécsnek.
A XVI. századi fejlődési tendenciákat összegezve tehát megállapítható, hogy a
század első fele egyértelműen az augsburgi gazdaság és ezen belül foként a kereskedelmi- és hitelszféra gyors konjunktúrájaként értékelhető. Azok a tőkés gazdaságra
jellemző pénzügyletek, amelyek mögött már nem állt konkrét áruforgalom, a délnémet kereskedők üzleti stratégiájában még másodlagos szerepet töltöttek be. Ezzel
szemben viszont a hitelügyletek egyre nagyobb jelentőségre tettek szert. Ennek a
pénzügyi szférának a felfutásában a korábban már említett marha-kereskedelem jelentőségét is megelőzve természetesen az érckitermelés és -kereskedelem játszotta a
főszerepet.38 A kereskedő-vállalkozók számára ez a korszak a gyors meggazdagodás, a viszonylag könnyű vagyongyűjtés időszaka volt. Ehhez a virágzáshoz kép est a
század közepén lassulás, majd megtorpanás, végül a XVI-XVII. század fordulóján
már visszaesés regisztrálható. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy a korábban hatékonyan működő faktori rendszer már nem tudott eleget termi az új követelményeknek, s
ennek eredményeként az augsburgi kereskedő-társaságok egyre nehezebben tudták
kivédeni a különböző régiókban a helyi vagy a külföldi kereskedők konkurenciáját.
Ebben az időszakban számos augsburgi család esetében egyre jellemzőbb lett az a
mentalitás, amelynek sugallatára foként a század első felében felhalmozott vagyonból próbálták fenntartani korábban megszokott egzisztenciájukat. Tőlük eltérően
azok érezték meg a kor követelményeit, akik továbbra is vállalkozásaik kiteij esztésén fáradoztak, vagy éppen új súlypontok képezésével folyamatosan igyekeztek követni a piaci viszonyok változásait. Klasszikusan az Österreichereket szokták ilyen
példaként emlegetni. A hozzájuk hasonló társaságok üzleti tevékenységében a bányászati befektetések és az árucsere mellett egyre nagyobb szerepet játszottak a hi-
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Joachim Riebartsch: Augsburger Handelsgesellschaften des 15. und 16. Jahrhunderts: Eine
vergleichende Darstellung ihres Eigenkapitals und ihrer Verfassung. Bergisch Gladbach,
1987. 75. p. A továbbiakban: Riebartsch, 1987.

teltigyletek.39 Utóbbi szférába nyújtanak betekintést a Tiltáskönyvekhez hasonló
forrástípusok is.

n . Az augsburgiak pozsonyi kapcsolatai
Az augsburgiaknak a magyarországi rézkitermelésben, és exportban képviselt szerepéről viszonylag széles körű információkkal rendelkezünk, amelyeket a témával
foglalkozó szakirodalom már jelentős részben közzétett. Fontos azonban hangsúly óznunk, hogy a vizsgált dél-német polgároknak nem kizárólag ilyen jellegű pozícióik voltak a XVI. századi Magyar Királyság területén, hanem számos más üzleti
érdekeltséggel is bírtak, amelyeknek köszönhetően kapcsolati hálójukban magyarországi polgárok is helyet kaptak. Mindennek tekintetében a magyar várostörténet-írás számára rendkívüli j elentőséggel bírnak azok a források, amelyek az utóbb
említett kapcsolatokra vonatkozó információkat tartalmaznak. Klasszikusan ilyen
forrásként értelmezhető a pozsonyi Tiltáskönyv.
A közel 1400 tiltásból 47 ügy származik augsburgi polgároktól. Ez az adat első
látásra nem tűnik jelentősnek. Fontos azonban kiemelnünk, hogy a tiltások közel
fele (49,3%) — nagy valószínűséggel — pozsonyi polgároktól származik. A külföldiektől származó mintegy félszáz tiltás csoportján belül a tágan értelmezett
dél-német térségből érkezett követelések már jelentős részesedéssel bírnak (28%).
Ebből a nagyrégióból Augsburg mellett Nürnberg polgárai képviseltetik magukat
nagy számú üggyel (53 tiltás),40 a további dél-német városok közül Ulm (16) és
Sankt Gallen (15) említhető még. Az augsburgiak pozsonyi jelenléte több szempontból is kiemelt figyelmet érdemel. A Magyarországtól közel 600 km-re lévő
Lech-menti város kereskedőihez képest a Pozsony térségében található városok
polgárai lényegesen kisebb számú követelést jelentettek be (Nagyszombat - 19;
Szentgyörgy - 13), a Magyar Királyság távolabbi városaiból pedig szinte elenyésző számú bejegyzés érkezett (például Győr - 4; Kassa - 4). Fontos továbbá hangsúlyoznunk, hogy az augsburgiak pozsonyi kapcsolatai egyértelműen bizonyítják,
hogy a dél-német kereskedőknek „Bécsen túl" is voltak jelentős kapcsolataik.
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Warnemünde, 1956. 216. p.
A nürnbergiek pozsonyi kapcsolataihoz: Tózsa-Rigó, 2008. 2

Az Augsburgból érkezett közel félszáz tiltáshoz legalább 19 személyt tudunk
hozzárendelni. A tiltó személyek minden azonosítható esetben férfiak.41 Bizonytalansági tényezőt jelent, hogy néhány esetben egyazon családnév alatt valószínűleg
több személy is megjelenik a forrásban, akiknek azonban nem mindig közlik keresztnevüket, ebből kifolyólag pontos megkülönböztetésük kérdéses. Előfordul
ugyanakkor olyan bejegyzés is, amelyben nem konkretizálják a követelő személyeket. Az 1550-es években három esetben szerepel Leonhard Weis örököseinek
tiltása. Utóbbi ügyben sem a tiltó személyek számát, sem nemüket nem tudjuk
meghatározni.
A vizsgált tiltás-csoport időbeli eloszlásáról az alábbi ábra tájékoztat:
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A teljes adatbázison belül is alacsony a tiltó személyek között a nők aránya (7,6%). Mindazonáltal figyelemre méltó, hogy az augsburgiak között egyetlen konkrétan megnevezett nőt sem
találunk, ugyanis az augsburgi nőknek jogukban állt férjüktől függetlenül is kereskedelmi
ügyleteket lebonyolítani. A polgárasszonyokat a bíróság előtt általában férjük képviselte, üzleti ügyeikért azonban személyükben voltak felelősek. Claudia Kalesse: Bürger in Augsburg.
Studien über Bürgerrecht, Neubürger und Bürgen anhand des Augsburger Bürgerbuchs I
(1288-1497). Augsburg, 2001. 92. p. Ennek alátámasztására érdekes példával szolgál az egyik
augsburgi kereskedőtársaság ún. Geheimbuchja. Egy 1543. évi lista a társaságnak hitelt nyújtó
személyek nevét és a hitelösszegeket tartalmazza. Összesen 109 tételt sorolnak fel. Az összegek húsztól 11.540 rajnai forintig terjednek, de többségében 500-3500 forint között mozognak. Figyelemreméltó, hogy számos női hitelezővel találkozunk. Csak ebben az évben 24 nő
szerepel, nagyrészt 500-1500 forint közötti összegekkel, de többször előfordulnak 3000 forint
feletti kölcsönök is, két esetben 8000 forint felett van a nők neve mellett feltüntetett összeg,
sőt a legmagasabb hitel is egy özvegyasszonytól származott: 11.540 rajnai forintot kölcsönzött
a társaságnak. StA. Abg. KuH. I. Literalien. 5. Handelsbuch von Anton Haug sen., Hans
Langenauer, Ulrich Linck 1532-1549. fol. 68v-70r. Hasonló adatokat találunk a hitelezők
1545-ből származó felsorolásában is. Uo. fol. 99v-101r. Mindennek tekintetében arra kell következtetnünk hogy az augsburgi nők valóban éltek a gazdasági életben számukra biztosított
jogokkal, csak éppen a távolsági kereskedelemben nem, vagy csak kis súllyal jelentek meg.

1. sz. ábra. Az augsburgiak tiltásai időbeli eloszlásban
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Először 1540-ben jelenik meg két augsburgi személy a forrásban. A következő
évben kiugróan magas az augsburgiak jelenléte: kilenc követelést jegyzett be ebben
az évben öt vagy hat augsburgi. A negyvenes években nem mondható gyakorinak a
vizsgált város polgárainak előfordulása (1542-ben négy tiltás, 1545-ben egy). Az évtized második felében nem találkozunk a kérdéses személyekkel. Az 1550-es évben
viszont megint nagyobb számú augsburgi tiltás regisztrálható: nyolc követelést jegyeztettek be, amelyek „mögött" legalább öt augsburgi polgár azonosítható. Az ötvenes években már folyamatosnak tekinthető a dél-német város kereskedőinek
jelenléte, legalábbis ügyeik 1557-ig minden évben feltűnnek (évi 3-5 tiltás). Rövid
szünet után még 1560-ban találkozunk két augsburgi követeléssel.42
Az augsburgiaknak a dunai útvonalon kifejtett tevékenységét vizsgálva felmerül a kérdés, hogy Bécsen túl keleti irányban milyen gyakorisággal jelentek meg a
dél-németváros kereskedői. A Verbotbuchban 47-ből tizenkilenc esetben nagy biztonsággal valószínűsíthető, hogy személyesen jelen volt az illető augsburgi polgár
a követelés bej egyzésekor. Utóbbi tiltások fele a negyvenes évekre esik. Figyelemreméltó, hogy az 1540-, 1542- és 1545-ös évben nem említenek képviselőt, így
ezekben az években nagy valószínűséggel Pozsonyban tartózkodtak a kintlévőségeikért fellépő augsburgiak. 1550-ben négy ilyen bejegyzés született, az ötvenes
években azonban megritkul a személyesen tett tiltások száma: 1552 (2), 1555 (3),
1556 (1).
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Megjegyzendő, hogy 1558-ban egyeden tiltást sem jegyeztek be a Verbotbuchba.

Ezeket az adatokat természetesen személyekre vetítve érdemes értelmezni,
hogy megtudjuk, ténylegesen hány olyan augsburgi kereskedővel számolhatunk,
akik a korszakban megfordultak Pozsonyban. Összesen 14—15 olyan személyt tudunk megkülönböztetni, akik közvetítő nélkül jegyeztették le követeléseiket. Közöttük vannak olyanok, akik nem kizárólag csak ilyen módon jártak el, hanem
tiltásaik egy részénél igénybe vették harmadik személy segítségét. Összesen négy
olyan augsburgi mutatható ki, akik minden esetben közvetítő útján jelentették be
követelésüket, tehát—legalábbis a Verbotbuch információi szerint—nem fordultak meg Pozsonyban. Összességében megállapítható, hogy az 1540 és 1560 közötti
két évtizedben 14-15 augsburgi polgár biztosan eltöltött hosszabb-rövidebb időt a
nyugat-magyarországi városban.
A dél-német—és a magyar — kereskedők által fenntartott kapcsolati háló pontosabb feltérképezéséhez fontos adalékkal szolgál az a kérdéskör, hogy kik képviselték az augsburgiak ügyeit. Érdemes itt a másik jelentős dél-német kereskedőmetropolisz, Nürnberg polgárainál tapasztalt arányokra röviden kitérni. A nürnbergiek 23 esetben alkalmaztak közvetítőt, nagy többségében valószínűleg pozsonyiakat. Kétszer adnak meg bécsi származást, négy alkalommal nürnbergit, egy
bejegyzésben pedig memmingeni diener szerepel. Bár kis esetszámokkal, de ezek
az adatok cáfolni látszanak azt az általános feltételezést, hogy a nürnbergiek Bécsen túlnyúló ügyleteikben (szinte kizárólag) a bécsiek közvetítő tevékenységére
hagyatkoztak volna. Az augsburgiaknál a pozsonyi képviselők hasonló arányban
jelennek meg (14 tiltás). A nürnbergieknél tapasztaltakhoz képest nagyobb arányban szerepel közvetítőként bécsi polgár (kilenc ügy), négy esetben augsburgit említenek, egy bejegyzésben pedig nem lehet azonosítani a közbenjáró személy
származását.43
A bevezetőben már említettük Bécs kiemelt szerepét a dél-német kereskedelmi
tőke keleti irányú „mozgásában". Ennek tekintetében érdemes részletesebben
megvizsgálni a bécsi közvetítők személyét. Elsőként egy Jeronimus von der Aw
nevű bécsi személy kerül a látókörünkbe 1553-ban. Ebben az évben két augsburgi
(Wolfgang Pallér és Konrád Herbst), valamint három bécsi polgár követelését jegyezteti be ugyanazon személy, Mathes Rott vagyonára.44 Rott 1552-1557 között
42 (!) alkalommal szerepel tiltott személyként, általában 150-300 forint közötti
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A korábban publikált adatok némileg mást mutatnak (Tózsa-Rigó, 2008. 1184. p.), a pozsonyi
és a bécsi közvetítők számában jelentkező eltérés az időközben elvégzett bécsi kutatások kiértékeléséből adódott.
AMB (Archív mesta Bratislavy) (I. Arhív magistratú, B. Mestske knihy, 4. Knihy súdne (a továbbiakban: a i 1) Verbotbuch (a továbbiakban VB) fol. 96r.

adósságokkal. A fent említett augsburgiak mellett az Österreichereknek is tartozott, s ezen kívül még kapcsolatban állt nürnbergi, steyri és itáliai kereskedőkkel is.
Nyilvánvaló tehát, hogy Rott jelentős forgalmat bonyolított le, ha ilyen rövid időn
belül ilyen jelentős tartozást halmozott fel. Pallér és Herbstmás alkalommal is közösen léptek fel, így például a pozsonyi politikai elit egyik legtekintélyesebb tagjával, Vált Preusszal szemben jelentettek be egy 1100 forintos követelést.45 Utóbbi
esetnél az szerepel, hogy a két kereskedő nevében közös dienerü.k jár el.46 Nem
tudni, hogy az említett Jeronimusra utalnak-e, azaz hogy utóbbi az augsburgiak állandó szolgálatában állt volna. Tény viszont, hogy Jeronimus több más kereskedőnek is közvetített még. Az eddigiek mellett ezt bizonyítja az a bejegyzés is, amelyben des Reichentalers diener megnevezéssel szerepel.47 Itt minden bizonnyal arról
a Thomas Reichentalerről lehet szó, aki 15 évig volt a pozsonyi belső tanács tagja,
illetve nürnbergi és augsburgi kereskedőkkel állt kapcsolatban. Végül találunk
olyan bejegyzést is, amikor önállóan, saját ügyében intézkedett Jeronimus, mégpedig a fent említett Preustól követelte egy közel 900 forint értékű tartozás kiegyenlítését,48 A bevezetőben érintett faktori rendszert tehát jól példázza a vizsgált bécsi
személy tevékenysége, hiszen ebben az esetben is jól érzékelhető a diener többirányú közvetítői szerepe. Az augsburgiak bécsi közvetítői közül gyakran szerepel
még Mert Römer. Őt egy Rottisch nevű augsburgi faktoraként jelölik meg. Römer
személyének jelentőségét mutatja, hogy Rottisch nevében ő jegyezteti be a teljes
Verbotbuchban a legnagyobb összegű követelést 3200 forint értékben Bornemisza
Tamással és annak vejével, Gerhard Melemmel szemben 49 Említhető még Jörg
(Wolf) Tretschaff, aki három alkalommal képviseli Wolfgang Pallér másik üzlettársát Leonhard Weist. Ebben az esetben is találunk példát a közvetítő személy
önálló tevékenységére, mivel Tretschaff saját nevében is tiltást tesz ugyanarra a
személyre, akitől Weis kintlévőségét követeli. Végül még a bécsi Sebald Kraust
emelhetjük ki, aki az előző személyekhez hasonlóan több „szerepben" is megjelenik a vizsgált forrásban: 1552-ben még az augsburgi Georg Österreichert képviseli, s Mathes Rott vagyonára tesz tiltást, egy évvel később viszont már ő maga is
követeléssel lép fel — két másik bécsi polgárral együtt — Rott-tal szemben, s kü-
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A két augsburgi közős fellépésének jelentőségére a későbbiekben még részletesen kitérünk
(ld. m / 1 , m / 2 , alfejezetek).
AMB a i 1 VB fol. 190r.
AMB a i 1 VB fol. 118v.
AMB a i 1 VB fol. 118v.
A tiltás 1556-ból származik. AMB a i 1 VB fol. 123v. Még ugyanebben az évben megújítja a
faktor. AMB a i 1 VB fol. 128v.

lön érdekesség, hogy Kraust ebben az ügyben a fent említett Jeronimus von der Aw
képviseli.50
A továbbiakban áttérünk a tiltások hátterében álló adósság-összegek bemutatására. Szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis az augsburgiak ügyeiben egy kivételével ismert az adósság összege. Az itt vizsgált tiltás-csoport jellemzőit természetesen a Verbotbuch teljes adatbázisára vetítve érdemes elemeznünk (a bejegyzett 1397 ügyből 1121 esetben ismert a tartozás pénzbeli értéke). Összességében
elmondható, hogy a 100 aranyforint (továbbiakban: aFt) alatti összegek az augsburgiak követeléseiben — a teljes adatbázishoz viszonyítva — lényegesen kisebb
arányban jelennek meg: 28% ezen tartozások aránya, míg ugyanez az adat az
összes tiltásra vetítve közel 66%. 51 A 100-200 forint közötti tartományba
11 augsburgi tiltás sorolható (-24%), amelyek aránya már magasabb, mint a hasonló pénzbeli értékeket mutató követeléseké a Verbotbuch teljes adatbázisán belül
(14,4%). Szintén jelentős eltérés mutatkozik a 200-500 forint közötti sávban: az
augsburgiak által bejelentett követelések 26%-a esik ebbe a tartományba, míg
az összes tiltáson belül 14,7%-os ezeknek az adósság-összegeknek a részesedése.
A teljes adatbázison belül mindössze 2,8%-ban jelennek meg az 500-1000 forint
közötti követelések. Ezek aránya az augsburgi aknái 17,4% (!), Végül fontos kiemelnünk, hogy a Verbotbuchban szereplő összes ügy között augsburgi polgártól
származik a két legnagyobb összegű (3200 forintos) követelés. A nyugat-magyarországi és a dél-német régió távolságával együtt vizsgálva tehát nyilvánvaló, hogy
az itt elemzett tartozási ügyek jelentős része nagy távolságokat átívelő és viszonylag komoly összegeket megmozgató üzleti kapcsolat eredményeként jöttek létre.
Az augsburgiak által bejegyeztetett tiltások tárgya sajnos nem kínál széles körű
elemzési lehetőségeket, ugyanis szinte kizárólag az adós fél teljes vagyonának elidegenítési tilalmával találkozunk. Az ide sorolható 44 tételből 18 esetben használnak olyan formulát (hab und guet ligund und farund), amellyel nagy valószínűséggel azt igyekeztek hangsúlyozni, hogy a tiltás mindenképpen érinti az adós tulajdonában lévő ingatlanokat is, nem csak az ingó vagyont. A fennmaradó három
esetben készpénzre tesznek tiltást.
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AMB a i 1 VB fol. 75v és 96r.
A Tiltáskönyv teljes adatbázisának feldolgozásakor az egységesítés érdekében az összegeket
magyar aranyforint-értékre számoltuk át. A forrásban megjelenő különböző pénznemek átszámolásánál a Baraczka-féle számítási értékeket vettük alapul. Baraczka István: A hazai pénzrendszerek és pénzek történetéhez (1540-1560). Levéltári Közlemények 36. (1965) 1. sz.
235-254. p. Az átváltási bizonytalanságoknál mindig a kisebb értéket vettük figyelembe.
Az összeghatárokhoz ld. bővebben: Tózsa-Rigó, 2008. 1139. p.

A továbbiakban áttérünk az augsburgiaknak tartozó személyek tárgyalására. Az
adósok között túlnyomórészt pozsonyiakat találunk. Két ügyben szerepel bécsi,
egy tiltásban nagyszombati polgár, illetve három bejegyzésnél nem azonosítható
az adós származása. Az augsburgiak pozsonyi partnerei szinte kizárólag férfiak
voltak. Egy esetben szerepel nő, egy bizonyos Hans Koler felesége (vagy özvegye), kis összegű adósság miatt. Az adósok foglalkozása tekintetében egy mészáros kivételével csak kereskedőket találunk. Kis mértékben árnyalja a képet, hogy
szerepel négy gwandschneider-kérti megjelölt adós is. Ezek a személyek nagy valószínűséggel közép- esetleg kiskereskedelemmel foglalkoztak. Ezt támasztja alá,
hogy a vizsgált négy tiltásból kettőnél 80, míg a másik kettőnél 200 forint körüli a
követelt összeg.52
Pozsony forrásadottságai viszonylag jó lehetőséget kínálnak arra, hogy az adósként megjelenő pozsonyiakat el tudjuk helyezni saját közösségükön belül. Ezáltal
pontosabb képet nyerhetünk a dél-német kereskedőkkel kapcsolatban álló polgárok
vagyonosságáról, ill. társadalmi státuszáról. Az augsburgiak partnerei között több
olyan személy szerepel, aki tagja volt a korabeli pozsonyi politikai elitnek. Közülük
Valt Preus említhető elsőként, aki összesen 23-szor volt esküdt tanácsos. Pályája legfontosabb időszaka 1531 és 1554 közé esik, ezekben az években kisebb megszakításokkal legalább húsz éven át tagja volt a belső tanácsnak, ezen belül 1534 és 1536
között polgármester. Korábban már említettük, hogy Wolfgang Pallér és Konrád
Herbst 1554-ben közösen tiltják Preus vagyonát több mint 1000 forintra. Egy évvel
később megújítják a tiltást, s az ügy érdekessége, hogy ekkor már mintegy 100 forinttal nő a követelés összege.53 Az említetteken kívül még az augsburgi Gutman
Hertfues is tiltja Preus vagyonát közel 170 forint értékben.54 Preus üzleteinek
volumenjéről közvetve éppen a Tiltáskönyv tudósít. Összadóssága 10.000 forint fölé
emelkedik, s az összeg még inkább figyelemre méltó, ha tekintetbe vesszük, hogy a
Preusszal szembeni összes követelést szűk három éven belül (1553-1556)jegyeztettékbe. Partnerei között az augsburgiak mellett többek között nürnbergi, sankt galleni
és bécsi kereskedőket találunk.55 A politikai elit felső rétegéhez tartozott Thomas
Reichentaler is (1542-1558 között 15 év a belső tanácsban, háromszor polgármes-
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A szó értelmezéséhez ld. még Tózsa-Rigó, 2008. 1160-1161. p., valamint Bessenyei József:
Menekültek... A kereskedelem helyzete Magyarországon 1526 után, Bornemisza Tamás és a
budai menekültek működésének tükrében. Miskolc - Bp., 2007. 26. p.
A M B a i 1 V B f o l . 109r, 116r.
AMB a i 1 VB fol. 122r.
Gyakran megjelenik tiltó személyként is (19 alkalommal), kintlévőségei közel 900 forintot
tesznek ki.

ter), akinek vagyonát 1541-ben közel 750 forintra tiltják Augsburgból, s ugyanebben
az évben egy nürnbergi kereskedő is követelést jelent be vele szemben közel 500 forint értékben. Találunk még olyan személyeket is az augsburgiak adósai között, akik
maguk nem viseltek tisztségeket, viszont több közeli rokonuk is a politikai elitbe tartozott: említhetjük itt a Maier (Mair), az Eisenreich vagy a Baier (Pair) családokat.56
A továbbiakban át kell térnünk azon pozsonyi személyek vizsgálatára, akik nem
kötődtek a politikai elithez. A vagyonosság tárgyalásához érdemes bevonni az
elemzésbe az 1542/43. évi pozsonyi adólistát. Ataksa átlagos egy főre jutó összege
kettő és három fontdénár között mozgott (átlagérték pontosan: 2,632 fontdénár).57
Thomas Reichentalernek kereskedelmi tevékenysége után (von wegen handel) az
átlagösszeg közel kétszeresét, öt fontdénárt kellett fizetnie.58 Lucas Maier - a
Verbotbuch tanúsága szerint - kapcsolatban állt nürnbergi, itáliai, bécsi és breslaui
kereskedőkkel. Augsburgiak háromszor tesznek tiltást vagyonára mintegy
240-280 forint értékben. Négyszer szerepel augsburgiak adósaként a többek között iglaui, bécsi, salzburgi és nürnbergi kapcsolatokkal is rendelkező Faich Maier,
egy alkalommal 200 forintos adósság-összeggel. A két Maier közötti kapcsolat jellege nem tisztázott, kettőjük közül csak Lucas adóját ismeijük: közel 12 fontdénárt
tett ki.59 A vagyoni elithez tartozó kereskedő, Paul Klingenschmid kilencszer jegyeztetett be tiltást, az ő vagyonát 16-szor tilalmazták (1547-1564 között összesen
legalább 3049 forintot követelnek tőle). A vele szemben tett három legnagyobb
összegű tiltást később kisebb értékűre módosították, másrészt a bej egyzések között
találunk olyat is, amelyet áthúztak, Klingeschmid tehát rendezte adósságait. Mindkét típusú módosítás arra utal, hogy Klingenschmid folyamatosan törlesztette tartozásait. Partnerei között találunk ulmi, breslaui és bécsi kereskedőket, amiből a
nagy összegekkel együtt arra következtethetünk, hogy Klingenschmid jelentős volumenű forgalmat bonyolított le a távolsági kereskedelemben. Vagyonosságát mutatj a, hogy összesen 19 és fél fontdénár adót fizetett.60 A már többször említett Valt
Preus 21 fontot és öt schillinget fizetett adóként. Végül még egy pozsonyi adós vagyonosságáról rendelkezünk ehhez hasonló közvetett információval. Az augsburgi Georg Österreichernek „mindössze" 65 forinttal tartozó Cristof Eisenreich apja
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Ezekben az esetekben természetesen nem kizárt a puszta névegyezés lehetősége. A vizsgált
személyek tisztségeihez részletesen ld. Tózsa-Rigó Attila: A pozsonyi politikai elit a XVI. század első két harmadában. In: Fons 14. (2007) 2. sz. 187-277, p.
AMB I. Arhív magistratú, B. Mestske knihy, 3. Knihy hospodarske, d Danove knihy (a továbbiakban: 3 d 3) Registrum Taxa (a továbbiakban RT).
AMB 3 d 3 RT fol. Ír.
AMB 3 d 3 RT fol. 9r, 20r.
AMB 3 d 3 RT fol. 5v, 12r, 26v.

kiemelkedően nagy összeggel, 55 fontdénárTal adózott. Az esetek nagy többségében tehát elmondható az augsburgiak pozsonyi kapcsolatairól, hogy utóbbi polgárok az átlagosnál nagyobb adóval, vagy az átlagos összeg többszörösével járultak
hozzá a város költségvetéséhez.61
A vagyonosság vizsgálata után meg kell kísérelnünk képet alkotni arról, hogy a
kérdéses pozsonyiak milyen tevékenységből szerezték vagyonukat. Ehhez lehetőség szerint további forrásokat is be kell vonnunk az elemzésbe. A harmincad
1545. évi emelésével kapcsolatos ügyekről számos irat található az Udvari Kamara
lajstromkönyveiben. Az egyik ilyen szerint 1547-ben a pozsonyi Thomas Dreiling
nem kevesebb, mint 1500 marhát hajtott át Óvárnál Csehország irányába.62 Egy évvel később Dreiling 300 marha vámmentes kivitelére kapott engedélyt a kamarától.63 Számunkra azért érdekes Dreiling személye, mert vele és társával, Wolfgang
Reisnerrel szemben az augsburgi Georg Heibrich (Herbrich) 1541 februárjában
közel 800 forintos követeléssel lépett fel. Májusban néhány nap eltéréssel már a
sankt galleni Bartolome Schobinger, a nürnbergi Peter Bufler, az augsburgi
Kruntach Tach, Bartholomáus Welser és egy bécsi polgár tiltja Reisner vagyonát.
Rajtuk kívül még két alkalommal két nürnbergi is a Dreiling - Reisner páros hitelezőjeként jelenik meg, összesen több mint 450 forint értékben. Nyilvánvaló tehát,
hogy a források tanúsága szerint Dreiling jelentős forgalmat bonyolított le és — a
marhaexportra koncentráló kereskedelmi tevékenységének köszönhetően — kiterjedt kapcsolati hálózatot épített ki. A pozsonyi Tiltáskönyvben szereplő kintlévőségei és tartozásai összesen mintegy 1800 forintra rúgnak. Reisner össztartozása
pedig mintegy 2480 forintra tehető.
A vizsgált pozsonyiak között számos olyan személyt találunk, akiről csak a
Verbotbuch szolgál információval. Közülük néhányat a korábbiakban már érintettünk. Mathes Rott 1552-1557 között 42 (!) alkalommal szerepel adósként: az
augsburgiak mellett bécsi, breslaui, steyri, müncheni, sankt galleni, itáliai és nürnbergi kereskedők léptek fel tartozásaik behajtása végett a rövid időn belül jelentős
adósságot felhalmozó Rott-tal szemben. Nürnbergből hárman négy tiltást tettek
Rott vagyonára. Augsburgiak nem kevesebb mint nyolc alkalommal követelték
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Találunk ugyanakkor olyan esetet is, amely nem illeszkedik ebbe a képbe: a korábban már említett egyetlen női adós férje, Hans Koler másfél fontdénárral adózott. AMB 3 d 3 RT fol. Ír.
Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA) Finanz- und Hofkammer Archiv
(HKA)
Hoffinanz-Protokolle (HP) W. Nr. 197., Exp 1547. fol. 4r.
ÖStA HKA HP W. Nr. 200. Exp 1548. fol. 92v. Utóbbi ügyből arról is értesülünk, hogy
Dreiling 622 guldennal tartozott a steyri Jörg Furtmosernak, aki megjelenik a Verbotbuchban
is, de Dreilinggal közös ügye nem szerepel.

tőle tartozása kiegyenlítését. Az első nagyobb tiltás-csoport Rott-tal szemben
1552-ből származik, ebből az évből egymást követő bejegyzésekben szerepel az
augsburgi Georg Österreicher egy 101 forintos, Wolfgang Pallér egy 114 forintos,
Johan Rösler egy kisebb követeléssel, valamint egy Rottisch nevű polgár szintén a
Lech menti városból.64 Ugyanekkor jegyeztették be tiltásukat Rott-tal szemben
nürnbergi, iglaui kereskedők és négy bécsi polgár is. Pallér a következő évben a
szintén augsburgi Komád Herbsttel közösen lépett fel Rott-tal szemben 145 forint
tartozás miatt.65 Leonhard Weis pedig 234 forint értékben tiltotta Rott vagyonát.66
Két évvel később Weis (keresztnév ebben az esetben ismeretlen) megújította a tiltást kisebb összeggel.67 Nyilvánvaló tehát, hogy Rott kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezett, ennek tekintetében még inkább sajnálatos, hogy vagyonosságáról
más forrásban (eddig még) nem találtunk adatokat.
Az ugyancsak gyakran előforduló Gregor Fein vagyonát tiltó 18 személy között
találunk többek között nürnbergi, ulmi, itáliai, breslaui, iglaui, bécsi és augsburgi kereskedőt. Az összegek általában 200—400 aFt értékben mozognak, de előfordul
1840 aFt értékű adósság is. Az első vele szemben tett nagyobb tiltás-csoport 1560-ra
esik, amikor is 17 követelést jegyeztettek be. Hitelezői között találjuk Wolfgang
Pallért és Leonhard Weist. A pozsonyi Kristóf Prener szintén két augsburginak tartozott 230, illetve 280 forint körüli összeggel. Ezen kívül még bécsi és nürnbergi partneréről értesülünk. Végül említhetjük még Wolf Schirnprantot, aki nürnbergi, iglaui,
breslaui és bécsi kapcsolatokkal rendelkezett; az ő tartozásai általában 80-130 forint
körül mozognak. Az augsburgiak közül a már többször említett Rottisch tiltotta vagyonát. A továbbiakban áttérünk a kapcsolat augsburgi oldalára, azaz megpróbáljuk
a pozsonyi forrásban megjelenő augsburgi polgárokat saját városukon belül elhelyezni, illetve akinél ez további források bevonásával lehetséges, a dunai útvonalon
végzett kereskedelmi tevékenységéről információkat közölni.

ÜL A kapcsolat másik oldala: a dunai útvonal augsburgi kereskedői
Az augsburgi források részletes vizsgálata előtt érdemes összességében áttekinteni,
hogy milyen személyeket sikerült azonosítani a pozsonyi forrásban. Az átláthatóság
érdekében a következő táblázat összegzi, hogy a dél-német polgárok milyen gyakorisággal és milyen szerepben fordulnak elő a Duna-menti város Tiltáskönyvében.
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1. sz. táblázat. Augsburgi személyek a pozsonyi Tiltáskönyvben
Tiltást tesz

Adós

Fukker, ?•

1

_

Heibrich (Herbrich), ?+

3

_

Név

_

Heibrich (Herbrich), Georg (Gierig)
Herbst, Conrad (Cuntz)

5

_

defaultHeribis, Hainrich (Herbst, Konrád)**

1

_

Hertfues, Gutman (Guetman)

1

_

Mair, Jacob

1

_

Max (Maxx), Jörg

_

Österreicher, Georg (Gierig/Jörg)

2

_

Österreicher, Hans Georg (Gierig)

1

_
_

Pallér, Dávid
Pallér, Wolfgang (Wolf)

8

_

Rottisch, ?*

4

_

Rösler (Resl), Johan

2

_

Tach (Cach), Kruntach

1

_

Trauner, Falt; [Österrecher diener]

1

_

Weis, 7*

1

_

Weis, Leonhard (Lienhart)

3

_

Weis, Leonhard örökösei

3

_

Welser, Bartholomáus

3

_

Összesen
*
**
***
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Képviselet

47

-

1

3

4

Keresztnév ismeretlen.
A név olvasata kérdéses, nagy valószínűséggel itt is Konrád Herbstről van szó.
Egy alkalommal Haus Herbrich[Heibrich] kifejezés szerepel.68

AMB a i 1 VB fol. 28v.

III. 1. Vagyonosság - társadalmi státusz. Az augsburgi adólisták
és a telekkönyv idevonatkozó információi
A vagyonosság vizsgálatánál fontos szem előtt tartanunk, hogy az adólisták csak
közvetve tájékoztatnak a teljes vagyonról, mégis az augsburgi adólajstromok folyamatossága és viszonylagos adatgazdagsága nagy segítséget nyújt abban, hogy a
vizsgált személyek vagyonosodását elemezhessük. Az 1528-1568 közötti adatsorok foként abból a szempontból érdekesek, hogy a XVI. század második harmadában hogyan változott a keleti irányú kereskedelemben részt vevő polgárok vagyonossága. Ebben tehát az 1396-1717 között többé kevésbé folyamatosan vezetett
Steuerbücher lesz a segítségünkre. A nürnbergi városvezetés éppen korszakunk
elején, 1529-ben vezetett be egy új polgár-felvételi rendszert, s egyúttal átalakították az adózás rendjét is. Nagyjelentőségű volt, hogy tételesen lefektették, hogy egy
polgárnak mennyi adót kell fizetnie vagyona után. Minden nőnek és férfinak adóznia kellett tulajdona után, aszerint, hogy milyen értékre becsülték vagyonukat.
Nem csak a házak, hanem a földbirtokok is ide számítottak, utóbbiak annak alapján, hogy azokat a tulajdonos milyen összegért adta bérbe. Az egyes polgárok vagyonadójátvárosnegyedek szerint jegyeztékbe. Bár a szabályozás különbséget tett
ingó- és ingatlan vagyon között, az adókönyvekben ez—kevés kivételtől eltekintve — nem jut kifejezésre.69 Az 1504 és 1717 közötti időszakban hosszútávon rögzült a városi adóláb. Száz (rajnai) forint értékű vagyon után fél forinttal kellett
adózni, illetve ingatlan-vagyon esetében 100 forint után negyed forintot kellett fizetni. Ez 0,5, illetve 0,25%-os adólábnak felelt meg. A rendszer természetesen számos kiskaput hagyott a polgároknak. Mivel csak hat-hét évente végezték el a
polgárok vagyonának felmérését, a közbeeső időben a vagyonukat — jelentős
mértékben—gyarapító személyek komoly kedvezményhez jutottak.70 A távolsági
kereskedelemben tevékenykedő augsburgiak esetében feltételezhető, hogy
könnyen szert tehettek ilyen jellegű előnyökre, hiszen lehetőségük volt rövid időn
belül akár jelentős hasznot is felhalmozni.
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A XV. század első felében 60 dénár augsburgi pfenig után egy pfeniget kellett fizetni, ami rajnai forintra átszámítva azt jelentette, hogy 100 forint értékű vagyon után 5/8 forinttal adózott
az illető polgár, függetlenül attól, hogy ingó- vagy ingatlan vagyonról volt-e szó. Ez 1,66%-os
adólábnak felel meg. A XV-XVI. század fordulójára az alábbiak szerint módosult az adó arányosított értéke: 1494—1504 között minden 100 forintnyi ingatlan vagyonrész után egy forintot kellett adózni, illetve ugyanilyen értékű ingó vagyon után fél forintot. Blendinger, 1972,
37-39. p.
Blendinger, 1972. 39. p.

A különböző adóosztályok adatai alapján általánosságban kijelenthető, hogy az
augsburgi gazdaság prosperáló időszakában (XVI. század első fele) fokozott mértékben nőtt a polgárok összvagyona. Ez a növekedés az 1550-es évek második felétől megtorpant, s kb. 1618-ig már csak visszafogott ütemű gyarapodás regisztrálható. Ahhoz, hogy az általunk vizsgált augsburgiakat el tudjuk helyezni saját társadalmi közegükben, először meg kell ismernünk a polgári közösség vagyoni rétegeit. Friedrich Blendinger kiváló tanulmányában többféle felosztást is közöl, annak
megfelelően, hogy korszakonként hogyan változott a közép- és a felső rétegek vagyoni helyzete, illetve egymáshoz való — létszám- és vagyonosságbeli — viszonya. Témánk szempontjából természetesen a XVI. század derekára vonatkoztatott
osztályozás a mérvadó. Ebben az időszakban az alsó-középréteget azok a polgárok
alkották, akiknek három forint alatti adót kellett fizetniük. A tulajdonképpeni középréteghez azokat sorolja, akik 3-10 forint közötti összeggel járultak hozzá a város költségvetéséhez, míg a felső-középréteg tagjai 10-50 forint vagyonadót fizettek. Az ötven forint feletti adót fizető csoportot jelöli meg Blendinger felső rétegként. 71
A Magyarországon megjelenő kereskedők vagyoni helyzete nem csak egy adott
időszakban vizsgálható, hanem—az augsburgi adólajstrom jóvoltából — képet kapunk a vagyonosodás folyamatáról is. Ebből a szempontból érdemes kitérnünk arra,
hogy Blendinger szerint a század első felében a felső-középréteg mérsékelt növekedését tapasztalhatjuk: a 10-20 forint vagyonadót fizető polgárok aránya 1,7%-ról
2%-ra, a 20-50 forinttal adózóké pedig 1,12%-ról 1,98%-ra nőtt. Jelentősebb növekedés érzékelhető a felső réteg azon csoportjánál, amelynek tagjai 50-100 forint közötti adóval tartoztak évente: arányuk 0,43%-ról 1,15%-ra nőtt. Végül az igazán
pregnáns változás a 100 forint fölötti összeggel adózó vagyoni elitnél mutatható ki.
Ez a csoport 1498-ban még mindössze kilenc személyt (és családjukat) foglalta magában. Az 1554-es évben már 94 polgár adója sorolható ebbe a tartományba. A legfelső vagyoni csoport aránya ebben a bő fél évszázadban 0,17%-ról 1,14%-ra változott.72 A század közepéig tehát egyértelműen regisztrálható Augsburg társadalmának további polarizálódása, amely a vagyoni osztályok egymáshoz való viszonyában
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A vagyon alapján történő felosztást tovább árnyalja a közösségen belüli presztízs kérdéskörével. Eszerint néhány a patríciátushoz tartozó tanácsúr (leromlott) vagyoni helyzete alapján már
nem sorolható a felső réteghez, ugyanakkor számos hirtelen meggazdagodott kereskedő még
nem bírt olyan közösségi elfogadottsággal, amely a társadalmi ranglétrán az elitbe emelte volna. Blendinger, 1972. 47. p,
A gazdagok és a kevésbe vagyonosak közötti távolság érzékeltetésére még egy rövid adatsor:
1498-1554 között az adófizető polgárok száma 54%-kal növekedett. Ezen belül az alsó réteg
88%-os gyarapodást mutat, ezzel szemben a középréteg aránya mindössze 17%-kal nőtt. A fel-

a szociális szakadék növekedéseként csapódott le. A század közepére a felső réteg
gyarapodása eléri csúcspontját, s ennek a prosperáló időszaknak a fent vázolt tendenciáit —mint arról már volt szó—a nyugati államcsődök, illetve az azokból eredő
negatív következmények törik majd meg. Ezeknek az eseményeknek köszönhetőn
az augsburgi felső-közép- (és a felső) réteg tetemes pénzügyi veszteségeket szenved
el, amelyek nyomát megtaláljuk az adólistákban is, ugyanis az elkövetkező években
különösen a nagykereskedőknél a Franciaországban és Spanyolországban „elúszott" befektetések bőse Schulden címszó alatt jelennek meg, amelyeket a városi tanács döntése szerint nem kellett megadóztatni.73
A Magyarországon megforduló augsburgiak közül kilenc személyt (vagy családot) tudunk azonosítani városuk adójegyzékében. AIII/1. sz. táblázat első nevénél
sajnos nem lehet közelebbről megállapítani, hogy a Fugger család mely tagjáról
(tagjairól) lehet szó, ugyanis csak egy szűkszavú megfogalmazással találkozunk:
„di hern fukker" teszi(k) a tiltást.74 Másrészről a Fuggerek magyarországi tevékenységét, illetve Augsburgon belüli helyzetét a témával foglalkozó szakirodalom
már elég részletesen feldolgozta, mindezt figyelembe véve a család vagyonosságának ismertetésétől ezen a helyen eltekintünk.

Welser
A másik nagy augsburgi kereskedőház, a Welserek üzleteiről, városon belüli pozíciójáról ugyancsak számos színvonalas munka született már.75 AFuggerekhez képest viszont igen keveset tudunk a Welser-ház keleti és ezen belül magyarországi
tevékenységéről. Mindennek tekintetében kiemelt jelentőséggel bír, hogy a vizsgált pozsonyi forrásban három alkalommal is előfordul Bartholomaus Welser
neve. Partnerei között jelentős forgalmat bonyolító kereskedőket találunk. Ako-
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ső-középréteg növekménye viszont már 111-313% közé tehető, a legszembetűnőbb pedig a vagyoni felső réteg ugrásszerű, 900%-os (!) növekedése. Blendinger, 1972. 47-48. p.
Blendinger, 1972. 48. p.
AMB a i 1 VB fol. 120r. Az adósként megjelölt asszony egyébként kapcsolatban állt brünni és
breslaui kereskedőkkel is.
A „legfrissebbek" közül utalhatunk többek között a Mark Hűbériéin és Jacob Burkhardt szerkesztésében megjelent tanulmánykötetre: Mark Háberlein - Johannes Burkhardt (szerk.): Die
Welser. Neue Forschungen zur Geschichte und Kultur des oberdeutschen Handelshauses. Berlin, 2002, továbbá A Welserek tengerentúli tevékenységéhez: Jörg Denzer: Die Konquista, der
Augsburger Welser-Gesellschaft in Südamerika (1528-1556). München, 2005.

rábban már említett Wolfgang Reisnertől 1541-ben 520 rajnai forintot követel.76
Egy évvel később pedig Andre Schelnachertől és Hans Gleichtól 336 rajnai forintot.77 Schelnacher tíz alkalommal szerepel adósként, gyakran Gleichhal együtt,
kapcsolatban állt nürnbergi és bécsi polgárokkal is, illetve az augsburgi Georg
Heibrichnek is tartozott közel 1000 magyar forint értékben. Ugyanebben az évben
Welser még a korábban említett Cristof Prennerrel szemben lép fel követeléssel.
A Welserek a Fugger-család mellett a XVI. század elejére a legjelentősebb kereskedőtársaságok és bankházak közé emelkedtek nemcsak a dél-német térségben, hanem európai szinten is. Saját városukon belül a XV. század utolsó évei és az 1520-as
évek közötti időszakban a két kereskedő-konszern került a vagyoni hierarchia csúcsára.78 A Welser-Vöhlin társaság (ld. I. fejezet) szerkezeti felépítését tekintve
Bartholomáus Welser (1484-1561)79 irányítása alatt jelentős átalakuláson ment keresztül. Bartholomáus kb. 1519-től állt a társaság élén, s irányítása alatt a — korábban sokkal nyitottabb, a társult tagoknak nagyobb beleszólást és jogkört meghagyó
— cégstruktúra egyre inkább az egyszemélyi vezetés felé tendált. AFuggerek a század első felében már azt a jól ismert üzletstratégiát követték, amelynek keretében az
árucserére épülő kereskedelemmel szemben egyre inkább a bányászati befektetésekre, valamint a banki ügyletekre koncentráltak. A Welserek tevékenységének súlypontja ezzel szemben megmaradt a tömegcikkek (gyapjú, textíliák, fűszer, stb.) forgalmazásánál.80 Kereskedelmi hálózatuk kiterjedt a kontinens jelentősebb régióira,
ezeken belül kiemelt szerepe volt a németalföldi, illetve a mediterrán térségnek, ké-
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AMB a i 1 VB fol. 15r.
AMB a i 1 VB fol. 24r.
Olaf Mörke-Katarina Sieh: Gesellschaftliche Führungsgruppen. In: Geschichte der Stadt
Augsburg von der Römerzeit bis zur Gegenwart. Szerk.: Gottlieb-Baer-Becker-BellotFilser-Fried-Reinhard-Schimmelpfennig. Stuttgart, 1984. 301-312. p. hiv. hely: 302. p. Bár a
két kereskedőház története számos, egymásnak megfeleltethető párhuzamos jelenséget mutat,
gyökereik és társadalmi beágyazottságuk különböző. A Fuggerek kapcsolatépítés és társadalmi mintakövetés terén a nemesi réteg felé tendáltak, ezzel szemben viszont a városi patríciátushoz régtől kötődő Welserek szociális kapcsolatai, életstílusuk a polgári miliőben gyökerezett és attól elválaszthatatlan volt. Mark Hűbériéin: Fugger und Welser: Kooperation und
Konkurrenz 1496-1614. In: Die Welser. Neue Forschungen zur Geschichte und Kultur des
oberdeutschen Handelshauses. Szerk. Mark Haberlein - Johannes Burkhardt. Berlin, 2002.
221-239. p. hiv. hely: 221-222. p. (A továbbiakban: Haberlein, 2002.)
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Reinhard Hildebrandt: Der Niedergang der Augsburger Welser-Firma (1560-1614). In: Die
Welser. Neue Forschungen zur Geschichte und Kultur des oberdeutschen Handelshauses.
Szerk. Mark Haberlein - Johannes Burkhardt. Berlin, 2002. 265-281. p. hiv. hely: 274. p.
(A továbbiakban: Hildebrandt, 2002.).
Haberlein, 2002. 224-225. p.

80

sőbb pedig a tengerentúli területeknek.81A Fuggerekhez hasonlóan a Welserek is j elentős összegű hiteleket folyósítottak a Habsburgoknak. A két augsburgi kereskedő-konszern 1539-1540-ben együttesen közel 900.000 dukát kölcsönt nyújtott a
spanyol koronának.82 A kereskedőtársaságoknak nyújtott hitelei is jelentősek voltak. A számos ilyen hitelügylet közül a Grimmel—Neidhart—Seiler társaságnak
nyújtott kölcsöneit ragadhatjuk ki. A döntően a nyugati piacokon érdekelt cégnek a
negyvenes években több ezer forintos nagyságrendben hitelezett Welser.83 A császári udvarral az utolsó hitelügyletet 1551-ben bonyolította Bartholomáus, amikor is
31.800 dukátot folyósított V. Károlynak. Nem sokkal később (1552-1553-ban)
Welser visszavonult a társaság irányításától, s annak vezetését fiának Christophnak
adta át. Háberlein szerint annak ellenére, hogy a Welserek által bonyolított árukereskedelem ezekben az években is még igen jelentős volt, ettől az időszaktól már érezhetőek a cég kezdődő válságának jelei.84 AII. Fülöp uralkodásának elején bekövetkezett spanyol államcsőd érzékenyen érintette a Welser-házat is, s az immár
Bartholomaus fiai által vezetett társaság sokkal nagyobb érdeklődéssel fordult a közép- és kelet-európai üzleti lehetőségek felé.85 Amint azonban az 1614-ben jelentett
csőd mutatja, nem tudták feltartóztatni a XVI. században elindult válságfolyamatot.
Bartholomaus Welser a vizsgált időszak egyik emblematikus figurájának tekinthető. Házassága által a Welserek egy másik jelentős kereskedő-családdal a
Rehlingerekkel kerültek kapcsolatba. A házasságból született 13 gyermek kiházasításánál Bartholomaus ugyancsak szem előtt tartotta a további kapcsolatépítést, így
három gyermeke az Imhof családba házasodott be, továbbá ilyen módon jöttek létre
rokoni szálak többek között a Rem- és a Herwart családdal is. Miután átvette a
Welser-Vöhlin társaság irányítását, a cégstruktúra említett átalakításával egyre inkább háttérbe szorultak a Vöhlinek. Az 1520-as évek második felében Bartholo81
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A tengerentúli üzletekben (gondolhatunk itt elsősorban a Bartholomáus nevéhez fűződő és a
Fuggereknek is mintául szolgáló „Venezuela-projektre") az Európában már jól bevált faktori
hálózat előnyeit igyekeztek — ismételten — kihasználni. Meg kell még jegyeznünk, hogy ha
kisebb jelentőséggel is, de a Welsereknek is voltak bányászati érdekeltségeik. Denzer, 2005.
44—45. p. Ilyen jellegű magyarországi üzleti jelenlétről viszont nincs tudomásunk.
Még Bartholomaus vezető szerepre emelkedése előtt, 1519-ben folyósították az első ilyen kölcsönt, 143.000 rajnai forintot a leendő V. Károlynak a császárválasztás költségeire. Háberlein,
2002. 228-229. p.
A társaság tartozásaihoz és hitelezőihez StA. Abg. KuH. Literalien 10. (Handelsakten der
Familien Neidhart, Seiler, Grimmel und Flaum ca. 1547-1554) Fasc. 2.; ill. StA. Abg. KuH.
Literalien 13. (Handelsakten betr. Die Familien Alexius Grimmel, Sebastian Neidhart und
Hieronymus Seiler, 16. Jh).
Háberlein, 2002. 233-234. p.
Hildebrandt, 2002. 275. p.

máus létre hozott egy új céget is, amelynek gründolásában Ulrich Ehingerrel társult.86 Figyelemre méltó, hogy Pozsonyban is gyakran előfordul egy Ulrich
Ehinger nevü kereskedő (hét alkalommal tiltó személy, kilenc esetben adós, 19 (!)
ügyben pedig képviselő).87 Visszatérve Welserre, érdekeltségei — a teljesség igénye
nélkül — Lisszabontól és Spanyolországtól, Antwerpenen és Frankfurton keresztül
egészen Lipcséig teijedtek. Keleti irányban bekapcsolódott a réz- és ónkereskedelembe, s a Fuggerek mellett kapcsolatban állt a Thurzókkal is.88 Arról sajnos nincs
adat, hogy a magyarországi érckitermelésben vállalt-e szerepet.89 Az 1540-es években a család polgármestert adott a városnak, Hans Welser személyében. 90
Bartholomáus is j elentős pozíciókat töltött be a városvezetésben: 1522-től még csak
a Nagytanácsban vett részt, 1548-1556 között viszont már a valódi irányító szervként funkcionáló belső tanácsnak, illetve a titkos tanácsnak is tagja volt. Az V. Károlynak nyújtott jelentős hiteleknek köszönhetően megkapta a császári tanácsosi,
majd 1532-ben a nemesi címet is.91
Az 1528 és 1554 közötti időszakban a Bartholomaus neve mellett feltüntetett
adóösszegeken keresztül jól követhető a kereskedő-ház fejének és ezáltal a családnak a vagyonosodása. Az első vizsgált évben 210 forinttal adózott Welser.92 Ez az
összeg már önmagában „feljogosít" arra, hogy — a Blendinger-féle osztályozás
alapj án — a felső rétegen belül is a vagyonosabbak közé soroljuk. A következő fel-
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Wolfgang Reinhard (szerk.): Augsburger Eliten des 16. Jahrhunderts. Prosopographie
wirtschaftlicher und politischer Führungsgruppen 1500-1620. Bearbeitet von Mark Haberlein,
Ulrich Kinkért, Katarina Sieh-Burens u. Reinhardt Wendt. Berlin, 1996. 921. p. (A továbbiakban: Reinhard, 1996.)
A Pozsonyban megjelenő Ehinger személye közelebbről sajnos nem azonosítható, mindenesetre meg kell jegyeznünk, hogy Ehinger pozsonyi kapcsolatai között a politikai elit tekintélyes tagjai is feltűnnek, s közvetítői tevékenysége is kiterjedt kapcsolati hálóra utal. Az általa
képviselt személyek 5-5 tiltásnál nürnbergi, ill. bécsi polgárok, ezen kívül eljár még itáliai és
iglaui, valamint — két esetben — kassai kereskedők ügyében is. Arra sajnos nincs adatunk,
hogy a Pozsonyban felbukkanó Ehinger kapcsolatban állt volna augsburgiakkal.
1 5 0 8-15 1 0-ben maga is Antwerpenbe tette át székhelyét. Reinhard, 1996. 921-922. p. Ezek
az évek nagy valószínűséggel a cég képviseletében végzett munka keretében „tanulóidőszakként" szolgáltak az ekkor még 24-26 éves Bartholomaus számára.
A család egy másik tagja, Philiph Welser 1565-ben szállt be a magyar rézüzletbe. Kenyeres
István: A királyi Magyarország bevételei és kiadásai a XVI. században. In: Levéltári Közlemények 74. (2003) 59-103. p. hiv. hely: 101. p. (A továbbiakban Kenyeres, 2003.).
Egy a nürnbergi tanácsnak 1544/1545-ben (keltezés bizonytalan) a francia vámok ügyében
küldött misszilis említi polgármesterként. StA. Abg. KuH. Aktén, Fasc. IV. Nr. 25. fol. 2v.
Reinhard, 1996. 923. p.
StA. Abg. Steuerbücher (Mikrofilm) (A továbbiakban SB) Nr. G 39. fol. 43v. Az adó összegét
a továbbiakban forintra kerekítve (dénár-összegek nélkül) közöljük.

mérésnél (1534) már 372 forintra módosul az összeg.93 Az ezt követő hat évben
ugyancsak jelentős vagyongyarapodás regisztrálható, ugyanis 1540-ben már 53 0 forint a fizetendő adó.94 Ekkorra nagy valószínűséggel már érződtek az 1528-ban kötött „Venezuela-szerződések" profitbeli hatásai. Utóbbi szerződések messzemenő
jogokat biztosítottak az augsburgi Welser-konszern számára a bennük foglalt
dél-amerikai térség erőforrásainak és kereskedelmi lehetőségeinek a kiaknázására.
Anegyvenes évekből három hiányos adólista maradt fenn (1542; 1543; 1544). Ezekben nem szerepel Welser. Az 1548. évi jegyzékben viszont újra feltűnik a neve, mégpedig 600 forintos adóösszeggel.95 A két majd hat évvel később készített felmérés
során csak csekély mértékben módosul pozitív irányban ez az összeg, 1562-ben pedig már csak Bartholomáus örökösei jelennek meg a forrásban, mivel a nagy formátumú családfő az előző évben meghalt. Összességében megállapítható, hogy a már a
század elején is kiemelkedő vagyoni helyzetet és ezzel szoros összefüggésben álló
magas társadalmi státuszt Bartholomaus Welsernek sikerült jelentős mértékben továbbjavítania.90 Tekintve a Welser kereskedőház viszonylag gyors felívelését, illetve a XVII. század eleji bukását, a pozsonyi forrásokban található információ rendkívül fontos időszakban tájékoztat minket a Welserek számára másodlagos jelentőségű térségben végzett kereskedelmi tevékenységről és/vagy hitelügyletekről.

Pallér
A következő nagyobb egységet a Paller-Weis-Herbst üzleti csoport tagjainak vagyoni helyzete képezi. A Paller-Herbst és a Paller-Weis konszernekbe társult családok közül elsőként a Palierek kiemelkedő egyéniségét, Wolfgang Pallért fogjuk
vizsgáim. Pallért szintén egy szimbolikus figurának tarthatjuk, minden bizonnyal
egy Welserhez hasonló, törekvő és hosszú távon gondolkodó üzletembert képzelhetünk magunk elé. Életpályája azonban sok tekintetben eltér Welserétől. Pallér —
szemben a patríciátushoz tartozó, katolikus Bartholomáusszal — protestáns volt, s
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StA. Abg. SB Nr. G 70. 1534. fol. 47v.
StA. Abg. SB Nr. G 70. 1540. fol. 50 r.
StA. Abg. SB Nr. G 72. fol. 64v.
Bartholomaus fiainak 1562-ben ugyancsak jelentős adót kellett fizetniük: Christophnál 272 forint, MatMusnál 388 forint szerepel. Ezekben a bejegyzésekben már érezhető a nyugati államcsődök hatása, ugyanis Christophnál már szerepel a „Ausgenomen franzosisch und
niderlendisch schuld" ([az adó alól] kivéve a francia és a hollandiai adósság) kitétel. StA. Abg.
SB Nr. G 74. fol. 74v. Érdemes megemlíteni, hogy Hildebrandt szerint viszont a francia államcsőd nem jelentett ,.közvetlen veszteséget" a társaságnak. Hildebrandt, 2002. 275. p.

családja a kereskedők osztályához tartozott.97 Ez Augsburgban a Kaufleutestube
rendjébe sorolt családokat jelentette, s társadalmi státusz tekintetében tulajdonképpen a patrícius családok mögötti második vonalat alkotta.98 Pallér tehát „mélyebbről" indult, mindazonáltal látni fogjuk majd, hogy sikerült több tekintetben is a
társadalmi elitbe emelkednie. Hét gyermeke volt, akik közül hármat a Welser családhoz, egyet pedig az hnhofokhoz házasított ki. Több ausgburgi kereskedővel is létrehozott hosszú távú társulásokat. A Pozsonyban is előforduló Konrád Herbsttel
1547-1559 között működött együtt, a már többször említett Leonhard Weisszel pedig 1569-től Pallér 1582. évi haláláig alkottak közös konzorciumot.99 Nyilván nem
véletlen, hogy utóbbi társulás nyitó évszáma egybeesik azzal az időponttal, amelytől
a Paller-Weis cégjogot nyert a besztercebányai réz forgalmazására.100 A két család
már korábban is egy üzleti körhöz tartozott és számos esetben összehangolták üzleti
tevékenységüket. Feltételezhető, hogy az együttműködést új keretek közé helyező
cég konkrétan a magyarországi rézüzlet kiaknázására jött létre. Pallér számos további rövid távú megállapodást is kötött más kereskedőkkel, akik közül kiemelhetjük
Georg Österreichert, akivel Pallér 1552-ben és 1556-ban működött együtt
3-3000 forint értékű üzletekben,101 Az első eset nagy valószínűséggel akeleti irányú
kereskedelemmel lehetett összefüggésben, mivel ebben az évben Pallér és
Österreicher közösen léptek fel Pozsonyban Mathes Rott-tal szemben. Az említetteken kívül Pallér üzleti kapcsolatban volt többek között a Welserekkel, a magyarországi rézüzletben korábban szintén részt vállaló Manlichokkal és a már említett
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Születési helye bizonytalan, egyes feltételezések szerint Bécs, az évszám ismeretlen. Reinhard,
1996. 607. p.
A kereskedők céhe, azaz a Kaufleutezunft a XVI. század első harmadáig a legjelentősebb
nagykereskedőket foglalta magában. A céhet alkotó nagykereskedők egy külön erre a célra
fenntartott szobában (Stube) tanácskoztak rendszeresen. A céhtagok számát nem lehet megállapítani, ugyanis nem vezettek pontos taglistákat. A kereskedöcéh személyi állománya (és befolyása) komoly mértékben csökkent 1538-ban. Ekkor ugyanis jelentős számú kereskedőt
vettek fel a patríciusok közé. Utóbbi csoport egy sor család ekkoriban történt kihalása miatt
fogyatkozott meg. A XVI. század elejére már csak hét család tartozott a patríciusok közé, akik
közül már csak a Welserek, a Rehlingerek és a Herwartok fejtettek ki számottevő gazdasági
tevékenységet. A patrícius réteg ilyetén módon végbement elerőtlenedése miatt hajtották végre a rend történetében az egyetlen ilyen bővítést. A 38 újonnan felvett család többsége pedig
nagyrészt a kereskedők céhéből került ki, A Kaufleutezunft mégis jelentős gazdasági erővel és
a létszámcsökkenés ellenére is komoly politikai befolyással bírt a teljes XVI. század folyamán. Reinhard, 1996. XIV-XV.
Reinhard, 1996. 607. p.
Kenyeres, 2003. 101. p.
Reinhard, 1996. 607. p.

Imhofokkal.102 Érdekeltségei voltak többek között Lisszabonban, Madridban, Velencében, Antwerpenben, Amsterdamban és Danzigban, Bécsben pedig több faktor is dolgozott a cégnek. Jelentős hitelügyletei közül kiemelhetjük a Ferdinándnak
nyújtott kölcsönöket (1549-ben 48.000, 1566-ban 60.000 forint). Amint azt említettük, Pallernek sikerült az elit felső rétegébe emelkednie. Ennek bizonyítéka,
hogy 1555-1582 között ő volt Augsburg polgármestere. Még Ferdinánd idejében
pedig megkapta a császári tanácsosi és a nemesi címet is.103
A Palierek imént vázolt társadalmi felemelkedésével tökéletesen összhangban
van a vagyonosságukról az adóösszegek változása alapján alkotott képünk. Az első
vizsgált évben (1528) a Wolfgang Pallér nevénél feltüntetett összeg értelmezése kérdéses, valószínűsíthető, hogy három forint szerepel.104 Az 1534. évi bejegyzés már
egyértelmű: 12 forintot kellett ebben az évben adóként befizetnie.103 Ez az összeg
meglepően alacsony annak ismeretében, hogy a század második felében milyen volumenű üzletekbe vágott bele a család feje. A következő két felmérés, amiben szerepelt Pallér neve: 1540 és 1544, mindkét évben 30 forint hat dénárral kellett hozzájárulnia a város költségvetéséhez.106 Ez a több mint 150%-os növekedés már önmagában figyelemre méltó. A következő négy évben hasonló arányú vagyongyarapodás regisztrálható, ugyanis 1548-ban 70 forintra rúgott Pallér adója.107 Az 1550. évi
listán sajnos olvashatatlan az idevonatkozó bejegyzés, 1554-ből viszont megint van
adatunk, eszerint Pallemek ekkor már 130 forintot kellett fizetnie.108 Az itt tapasztalt
vagyonnövekedés a korábban leírt tendenciába illeszkedik, Fontos azonban figyelmet fordítanunk arra, hogy a növekedési arányokkal érzékeltetett vagyongyarapodás
nominális értelemben azt jelenti, hogy a negyvenes évek második felétől egyre fokozottabb ütemben gazdagodott a család. Az igazán nagy ugrás 1554—1562 között következhetett be, az utóbbi évben ugyanis már több mint 340 forintban állapították
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Utóbbiak az 1550-es évektől hiteleztek neki, s az üzleti kapcsolat tovább öröklődött a következő generációra. Az Augsburgi Levéltár anyagai között ugyanis megtalálható Wolfgang fiának, Mathias Pallernek az Imhofokkal folytatott levelezése, amelyben az utóbbiak
10.800 forintot követelnek arany dukátban. StA. Abg. KuH. Aktén, Fasc. VII. Nr. 28. 1575.
július 23., ill. 1575. augusztus 9.
Reinhard, 1996. 608-609. p.
StA. Abg. SB Nr. G 39. fol. 50v.
StA. Abg. SB Nr. G 70. 1534. fol. 46v.
StA. Abg. SB Nr. G 70. 1540. fol. 48v; ill. G 71. 1544. fol. 54r.
StA. Abg. SB Nr. G 72. fol. 64r.
StA. Abg. SB Nr. G 73. fol. 64r.

meg Pallér adóját.109 Végül korszakunk végére már az eliten belül is kiemelkedő
vagyont tudhat magáénak a polgármester, hiszen 1568-ban nem kevesebb mint
510 forintot kellett fizetnie.110 Megállapítható tehát, hogy az utolsó 14 évben közel
megnégyszerezte, már egyébként is jelentős vagyonát.
Amennyiben a Blendinger-féle vagyoni felosztás szellemében vizsgáljuk a
Palierek vagyonosságát, úgy jól követhető, hogy az 1520/30-as években még csak
a középosztály és a felső-középosztály határán mozgott a család. A negyvenes
évek közepéig sikerült stabilizálni helyzetüket a felső-középosztályon belül.
Az ezt követő években egyre nagyobb ütemű aPallerek vagyonosodása, az ötvenes
évek fordulójára egyértelműen beemelkednek a felső rétegbe, s 1554-től már az
utóbbin belül is biztosan a legfelső vagyoni elit tagjai közé sorolhatók. Röviden
összegezve tehát Pallér szédületes pályát futott be, láthattuk, hogy bár a negyvenes
években adója még kb. a Welserek korábban közölt hasonló mutatóinak a tizedét
teszi ki, a hatvanas évek második felére vagyonosságban már megközelíti a
Welserek szintjét. Pallér halála után azonos nevű fia, II. Wolfgang Pallér még sikerrel folytatta az apja által megalapozott üzleti tevékenységet, azonban az őt követő generáció idején széthullott a gondosan felépített cég. A család vagyonosságát
és társadalmi státuszát tekintve tehát a XVI. század második harmadában egy rendkívül látványos, pozitív intragenerációs mobilitás figyelhető meg, a XVII. század
húszas éveitől pedig egy ellenkező előjelű, de hatásaiban hasonlóan drasztikus
intergenerációs mozgás regisztrálható.

Weis
Bár Pallér korábban társult Komád Herbsttel, a Weis szel létrehozott konszern nagyobb jelentőségű volt. Mindezt figyelembe véve a Palierek vizsgálata után a Weis
családdal fogunk foglalkozni. A Weis család két kiemelkedő tagja II. Leonhard és
fia, III. Leonhard volt. Pozsonyban először 1550-ben léptek fel követeléssel
Leonhard Weis örökösei,111 két évvel később viszont már Leonhard Weis a tiltó személy. A következő eset kérdéses, 15 55-ben ugyanis csak a Weis vezetéknév szerepel,
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StA. Abg. SB Nr. G 74. fol. 72v. Az adólajstrom bejegyzései alátámasztják a Reinhard-féle
prozopográfia adatait. Pallér 1562-től már polgármesterként szerepel az adóösszeírásokban is.
StA. Abg. SB Nr. G 75. fol. 83v.
AMB a i 1 VB fol. 68r és 75v.

1560-ban viszont már újra Leonhard Weis jelenik meg követelő félként.112 Valószínűsíthető tehát, hogy az 1555. évi bejegyzés is Leonhardra vonatkozik. Az is nyilvánvaló, hogy az 1550. évi tiltásnál II. Leonhard örököseire kell gondolnunk, akinek fia, III. Leonhard a későbbiekben maga is eljárt kintlévőségei ügyében. Ennek
tekintetében némileg zavaró, hogy az említett örökösök 1557-ben is megjelennek
két egymást követő tiltásban.113 Az örökösök által bejegyeztetett három ügyben
három különböző személlyel szemben léptek fel (tehát nem megújított tiltásokról
van szó). Mindazonáltal minden további nélkül elképzelhető, hogy III. Leonhard
saját követelései mellett „párhuzamosan" a család folyamatosan próbálta behajtatni apja, II. Leonhard korábbi kintlévőségeit is. A magyarországi kapcsolatok szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a tiltások szerint a családnak már
azelőtt is voltak hitelügyletei a térségben, mielőtt a Paller-Weis konzorcium beszállt a besztercebányai rézüzletbe, sőt kimutathatóak a korábbi generáció
(II. Leonhard) ilyen irányú kapcsolatai is.
A fenti gondolatsort támasztják alá a két Leonhard életrajzi adatai. Az idősebb
ugyanis 1547-ben halt meg, a fiatalabb pedig 1529-ben született és 1572-ben hunyt
el.114 A korábbiakban már tapasztalhattuk, milyen nagy gondot fordítottak a családfok a házasságokra alapozott kapcsolatépítésre. II. Leonhard szintén ennek
szellemében gondoskodott tíz gyermekének jövőjéről: egyik fia például Welser
lányt vett feleségül, további kettő pedig a jelentős kereskedőcsaládnak tekinthető
Haugokhoz, illetve a magyarországi bányaüzletekbe a Paller-Weis cég elődjeként
beszálló Manlich családhoz házasodott be. A Heildelbergben tanult II. Leonhardnak a Haug- és a Manlich-céggel folyamatosan voltak hitelügyletei, ezen túl folyósított kölcsönt Ferdninándnak is, így az 1530-as években összesen mintegy
47.000 rajnai forint értékben.115 Akereskedők „rendjén" belül jelentős tekintéllyel
bírtak, mindkét Weis tagja volt ugyanis a Kaufleutestubénak. III. Leonhard
kereskedelmi tevékenyégéről elsőként 1563-1564-ből van adatunk, ekkor a Haug
-Langenauer-Linck társaság dienerzként tűnik föl a forrásokban.116 Négy évvel
később saj át céget alapított, amely haláláig fennállt, családi vállalkozásában főként
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AMB a i 1 VB fol. 96v, 121v, 143r.
AMB a i 1 VB fol. 131v, 132r.
Reinhard, 1996. 906-907. p.
Uo„ 1996. 906. p.
Uo., 1996. 907. p. Az említett kereskedőtársaság jól kiépített kapcsolatrendszenei rendelkezett, foként a nyugati, délnyugati irányokban. Az említett térségekben bekövetkező válságoknak köszönhetően 1574-ben mégis csődbe ment. A társaság által lebonyolított forgalom
volumenét és kiteijedt kapcsolatait jelzi, hogy a felszámolás három éven keresztül elhúzódott.
Az 1574-77 közötti évekről szóló terjedelmes iratcsomóban nem fordul elő Weis neve, ekkor

fiai voltak a partnerei. Legfontosabb lépésként azonban a Pallerrel történt társulását értékelhetjük, amely hosszú távra meghatározta üzleti stratégiáját. II. Leonhard
esetében nem tudunk városi tisztségekről, fia viszont 1564-1569 között tagja volt a
nagytanácsnak, a halála előtti utolsó évben ő volt a város építőmestere, s Ferdinánd
még 1561-ben nemességet adományozott neki. A Palierekkel fennálló üzleti kapcsolatot rokoni szálon is megerősítették, ugyanis Weis Rosina nevű lányát
II. Wolfgang Pallerhez adta feleségül. 117 Utóbbi házasság témánk szemponljából
kiemelt jelentőséggel bír, hiszen eklatáns példája annak, hogy a magyarországi forrásokban megjelenő augsburgi vállalkozó-kereskedők között nemcsak szoros üzleti, hanem egyben rokoni kapcsolatok is fennálltak.
Az adólajstromokban 1534-ből származik az első értékelhető adat: ekkor
II. Leonhard Weisnek mintegy ötven forintot kellett befizetnie, illetve fia, vagy fiai
után további 30 forint adóval tartozott.118 Az ötven forintos összeg egészen 1544-ig
változatlan maradt. Az 1548. évi felmérésben szereplő Leonhard Weis esetében már
nyilván a fiúra kell gondolnunk. Neve mellett szintén 50 forint van feltüntetve.119
Kissé furcsa, hogy az 1550. évi listán csak (nagy valószínűséggel II.) Leonhard lánya
szerepel, 1554-ben pedig szintén lánya, továbbá özvegye. Utóbbi évben a lány neve
mellett 30, az özvegynél pedig 50 forint szerepel.120 III. Leonhard 1562-ben tűnik fel
újra, közel 40 forintos adóval. Anyja, II. Leonhard özvegye viszont az eddigiekhez
képest nagy összeget, 129 forintot volt köteles ebben az évben befizetni. 121
Az 1568. évi adatok azt mutatják, hogy Leonhardnak sikerült kompenzálnia a korábbi években tapasztalt kismértékű vagyoncsökkenést. Az adóösszegek alapján tehát
megállapítható, hogy III. Leonhard Weis kisebb ingadozásoktól eltekintve megtudta
őrizni az apja által lefektetett egzisztenciális alapot, viszont — legalábbis az adóösszegek alapján — nem sikerült számottevő mértékben gyarapítania a család vagyonát. Ezzel szemben láthattuk, hogy Pallér vagyona az ötvenes évek második
felében ugrásszerűen megnőtt. Ebből arra következtethetünk, hogy a Pallér - Weis
konszernbe Pallér szállt be jelentősebb tőkével. A Blendinger-féle osztályozást alapul véve a Weisek tartósan a felső-középosztály és a vagyoni elit alsó rétege közötti
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tehát már nem állt kapcsolatban velük. StA. Abg. KuH. I. Literalien. 8. Aktén zum Bankrott
der Firma Haug, Langenauer und Linek 16. Jh.
Reinhard, 1996. 907. p.
StA. Abg. SB Nr. G 70. 1534. fol. 56r.
StA. Abg. SB Nr. G 72. 1548. fol. 74v.
StA. Abg. SB Nr. G 73. fol. 40v, 74v.
StA. Abg. SB Nr. G 74. fol. 84r-v.

határtartományban mozogtak. A városon belüli kapcsolatrendszerüket figyelembe
véve inkább a felső réteghez kötődtek.

Herbst
Wolfgang Pallér másik cégtársáról, Konrád Herbstről már jóval kevesebb információval rendelkezünk. Herbst az eddig vizsgált személyekhez hasonlóan tagja volt a
Kaufleutstubénak. Üzleti kapcsolatai között a Pallér mellett megtaláljuk a Weis és a
bevezetőben említett Jenisch családot (ld. I. fejezet) is. A Paller-Herbst társulás
utóbbi 1559. évi halálával elvileg megszűnt,122 gyakorlatilag azonban Pallér továbbvitte a Herbsttel megkezdett üzleteket.123 Herbst adójáról először 1534-ből
rendelkezünk értékelhető adattal, ebben az évben valamivel több mint tíz forinttal
kellett hozzájárulnia a város költségvetéséhez. Hat évvel később a rá eső adó már
közel három és félszerese volt a korábbinak: 34 forint, tehát magasabb, mint
Wolfgang Palléré ugyanebben az évben.124 Az 1542. évi összeírásnál még ugyanezzel az összeggel találkozunk, 1548-ban viszont megint jelentős vagyonosodásra
következtethetünk, ebben az évben ugyanis több mint 84 forintot kellett befizet
nie.125 Ugyanez az összeg szerepel hat évvel később is. A következő, 1554. évi
összeírásban olvasható a legnagyobb, Herbst által fizetendő adóösszeg: 120 rajnai
forint.126 Tekintve, hogy a fentiekben vizsgált három személy szoros kapcsolatban
állt egymással, érdemes együtt is szemléltetni vagyonosodásukat. Ebben az alábbi
ábra lehet segítségünkre:
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Reinhard, 1996. 271-272. p.
Hildebrandt, 1996. 29. p.
StA. Abg. SB Nr. G 70. 1540. fol. 58v.
Az 1542-es adathoz: StA. Abg. SB Nr. G 71. fol. 59r; az 1548-ashoz: G 72. 1548. fol. 72r.
StA. Abg. SB Nr. G 73. fol. 4v. Az utolsó vizsgált évben, 1568-ban még szerepel egy Konrád
Herbst nevű polgár, 44 forintos összeggel. Az általunk vizsgált Konrád Herbsttel való kapcsolata nem tisztázott. A Reinhard-féle prozopográfiai összeállítás szerint Konradnak nem volt
fia, s fivéreként csak Hans Herbst ismert. Reinhard, 1996. 271. p.

2. sz. ábra. A Pallér, a Weis és a Herbst család vagyonosodása
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Herbst tehát Pallerhez hasonló vagyoni rétegből indult. Mindkettőjük meggazdagodása először a negyvenes évek második felében vesz nagy lendületet, az első
években Herbst adója még fokozottabb ütemben is növekszik, mint Palléré. Előbbi
az 1540/50-es évek fordulójára egyértelműen a felső rétegbe emelkedik, s élete utolsó szakaszában már száz forint feletti adót fizet. Herbst pályájához képest Pallemél
abban mutatható ki eltérés, hogy utóbbinál az ötvenes évek második felétől egy rendkívüli mértékű „ugrás" regisztrálható, amellyel a vagyoni elit legfelső, szűk csoportjába emelkedik. Velük szemben a Weiseknek inkább csak a korábbi évtizedekben
megteremtett vagyoni szintet sikerült — több-kevesebb sikerrel — konzerválni.

Osterreicher
A továbbiakban az Osterreicher családnak az Augsburgon belüli helyzetét fogjuk
vizsgálni. Az Österreicherek a XV. század második felében még a kézműiparban tevékenykedtek, a XVI. század első éveiig a takács-céh tagjai voltak. Valószínűleg
ezekben az években fordultak a posztókereskedelem felé, amely megalapozta a család későbbi jólétét.127 A textilipari termékekkel végzett árucserében fontos szerepet
játszott a keleti irány, Apozsonyi Verbotbuchkm háromszor fordul elő tiltó személy

127

Riebartsch, 1987. 120. p.

ilyen névvel: 1540-ben, 1550-ben és 1552-ben. A Pozsonyban megjelenő Georg
Österreicher minden bizonnyal I. Georg Österreicherrel azonos.128 Személye több
szempontból is érdekes. Egy évvel azután, hogy először feltűnik a pozsonyi forrásban, saját városában tagja lett a Kaufleutestubénak, amit mindenképpen jó anyagi
helyzetének és a közösség megbecsülésének jeleként értékelhetünk. Ehhez járult
még számos fontos tisztség a városi adminisztráció felső szintjén: 1545-1547 között az élelmiszerbeszerzést koordinálta Proviantherrként, 1545-1548 között pedig tagja volt a belső tanácsnak, 1548-ban már polgármester, egy évvel később
pedig a Kaufleutestube élén találjuk, Siubenmeisterként. Nem sokkal később viszont óriási státuszbeli zuhanásnak vagyunk a tanúi, 1552-ben ugyanis elvesztette
augsburgi polgárjogát, s kiutasították a városból. Ezután Chemnitzben, majd
Lauingenben telepedett le, s 1566-ban Regensburgban halt meg.129
Österreicher üzleti sikereit a saját maga alapította cégének köszönhette. Gazdasági potenciálját jelzi, hogy az ötvenes években Wolfgang Pallemek és Konrád
Herbstnek is hitelezett 3000-3000 forint értékben. Rajtuk kívül kapcsolatban állt
még többek között a jelentős forgalmat bonyolító Haug- és Vöhlin-üzletházzal is,
valamint azzal a Bartholomaus Hartpronnerrel, akinek partnerei között olyan nürnbergieket is találunk, akik folyamatosan részt vettek a dunai útvonal kereskedelmében.130 Österreichernek Augsburgon kívül érdekeltségei voltak Antwerpenben és
Velencében, ezen kívül jelentős üzleteket bonyolított Nürnbergben és Bécsben is.
Adója jól tükrözi a fent vázolt gyors emelkedést és a csúcsról történő státuszbeli
zuhanást. Az első elemezhető adat 1528-ból való: 14 forinttal kellett hozzájárulnia
a város terheihez.131 A következő években fokozatosan növekszik az összeg,
1534-ben32 forint volt Österreicher adója, 1540-ben pedig 40 forint.132 A negyvenes évek első felében némi megtorpanás tapasztalható, ugyanis 1544-ben nem vál-
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Élt még egy ilyen nevű augsburgi polgár a korszakban (II. Georg Österreicher), az ő születési évszáma azonban 1534, így kizárhatjuk annak lehetőségét, hogy ő jelent volna meg Pozsonyban.
Reinhard, 1996. 591-592. p. Riebartsch szerint azért kellett elhagynia a várost, mert a
schmalkaldeni háború idején a korábban már protestáns hitre tért család a schmalkaldeni szövetséget támogatta. Riebartsch, 1987. 120. p.
Reinhard, 1996. 591. p. Ezt támasztja alá, hogy Hartpronner könyvelése szerint 1534-ben a
nürnbergi Thomas Rochtól vett viaszt. StA. Abg. KuH, Literalien 4. fol. 34v. A pozsonyi
Verbotbuchban a nürnbergiek közül Roch szerepel a leggyakrabban, összesen kilenc tiltást
tesz négy személy vagyonára. Megjegyezhető, hogy Hartpronnernek posztót szállított egy
Martin Weikman nevű ulmi kereskedő (StA. Abg. KuH, Literalien 4. fol. 58v), akinek két tiltása szerepel Pozsonyban, fivére pedig 11 alkalommal követelt tartozást ugyanott.
StA. Abg. SB Nr. G 39. fol. 45v.
StA. Abg. SB Nr. G 70. 1534. fol. 50r; G 70. 1540. fol. 52v.

tozik a befizetendő adó. A következő összeírás adatai viszont kiugróan nagy vagy onosodást mutatnak. Az 1548. évi listán Österreicher nevénél több mint 142 forint szerepel.133 Négy éve alatt tehát több mint háromszorosára emelkedett a hozzájárulás mértéke. Arányait tekintve ilyen nagyságú változást ilyen rövid időn belül
nem tapasztalhattunk az eddig vizsgált személyeknél. A 142 forint a két évvel későbbi listán nem változik, 15 54-ben pedig már csak Österreicher elmaradásairól olvashatunk, amelyek a korábbi években be nem fizetett adóból származtak. 134
Az 1552. évig mindenesetre Österreichert a vagyoni elitbe sorolhatjuk, aki az eddig említett augsburgiakhoz hasonló vagyoni háttérrel és üzleti kapcsolatrendszerrel bírt.
A m/1, sz. táblázatból kiderül, hogy a vizsgált pozsonyi forrásban (1540-ben)
megjelenik egy Hans Georg Österreicher nevű augsburgi is. Azonosítása kérdéses,
ugyanis a Reinhard-féle prozopográfíai munkában szereplő Hans Georg
Österreicher 1558-ban született. Szóba jöhet még I. Georg fivére II. Hans
Österreicher (?-l 542), vagy utóbbi fia El. Hans Österreicher (1529-1590). Az idősebb Hans élete utolsó két évében, fia pedig 1551 -tői haláláig tagja volt a kereskedőcéhnek. Az ifjabb Hans tagja lett az apja és a nagybátyja (I. Georg) által alapított
családi vállalkozásnak, továbbá — foként hitelügyletek miatt—üzleti kapcsolatban
állt többek között a Paller-Herbst céggel, valamint a Manlich és a Mair családdal.
A Pozsonyban előforduló Hans Georg Österreicher azonosításánál tehát a két Hans
közül inkább az ifjabbra gondolhatunk, Végül az sem zárható ki, hogy a kérdéses
1540. évi tiltásban is I. Georg Österreicher volt a követelő fél, bár a biztosan hozzá
köthető további bejegyzések időben viszonylag távol esnek az első ügytől.

Hertfues
A pozsonyi forrásban megj elenő augsburgiak közül már csak két polgár vagyonosságáról tudunk viszonylag biztos információkkal szolgálni. Gutman Hertfues
1556-banbécsi polgárokkal együtt a korábban már többször említett pozsonyi Vált
Preus vagyonát tiltja. Hertfues 1542-től 1565. évi haláláig tagja volt a kereskedők
céhének, emellett részt vett a külső tanács munkájában, üzleteit a rokonaival alapított társaság keretében bonyolította. A harmincas években még az alsó-középosz-
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StA. Abg. SB Nr. G 72. 1548. fol. 67v.
Nem tudni, hogy a polgárjogtól történt megfosztásához volt-e köze az elmaradásoknak.

tályra jellemző adót fizetett (két forint).135 Akövetkező években (1540; 1544) az
összeg hat forintra emelkedett, amely a Blendinger-féle osztályozásban még mindig csak a középosztálynak felel meg. Az évtized végére — a korábbi összegekhez
képest — jelentős mértékben nőtt az adója: 1548-ban és 1550-ben is több mint
15 forintot kellett fizetnie. A következő nagy változás az ötvenes évek első felére
tehető, mivel 1554-ben már 28 forintban állapították meg az adóját.136 A fokozatos
növekedés tovább tartott, 1568-ben 35 forint adóról értesülünk, s Gutman halála
után özvegye 40 forint adót volt köteles fizetni.137 Az eddig vizsgált augsburgiak
közül tehát Hertfus indult a „legmélyebbről", a Steuerbuch adatai viszont azt mutatják, hogy kitartóan gyarapította a család vagyonát, melynek eredményeként a
hatvanas évek elejére a felső-középosztály és a vagyoni elit határára dolgozta föl
magát. Ki kell emelnünk, hogy a korszak végére a korábban bemutatott Weis család vagyoni szintjét is megközelítette, vagy túl is lépte azt.

Rösler
A másik augsburgi, akinek vagyonosságáról még rendelkezünk közvetett információkkal, az a pozsonyi forrásban két ügyben előforduló Johan Rösler (Resl). Egyik alkalommal a korábban már említett Mathes Rott-tal szemben lép fel kis összegű
követeléssel. Rösler Hertfueshoz hasonló anyagi szintről indult, 1544-ben három forint adót fizetett.138 Akövetkező években nem emelkedik az összeg számottevő mértékben: 1548-ban és 1550-ben is öt forinttal adózik. Figyelemre méltó azonban egy
bejegyzés az utóbbi évben. Az adólista szerint ekkor per sein weib, azaz feleségén
keresztül fizette be az adót.139 Apozsonyi forrás információi szerint 155 l-ben képviselő útján, 1552-ben pedig már személyesen lép fel követeléssel a Duna-menti városban. Elképzelhető tehát, hogy 1550-ben már úton volt, hogy keleti irányú üzleteit
intézze. Vagyona csak csekély mértékben gyarapodhatott, 1554-ben tíz, 1562-ben
pedig 12 forint adót róttak ki rá. Neki tehát nem sikerült a Hertfuesnál tapasztalt felemelkedés.
Az augsburgi adólistákban számos alkalommal szerepel egy Jákob Mair nevű
polgár. Amint az a III/l. sz. táblázatból kiderül, Pozsonyban is találkozunk ezzel a
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névvel. Az augsburgi forrásban azonban képtelenség azonosítani, hogy hány személyt takarnak a bejegyzések, továbbá semmilyen támponttal nem rendelkezünk
arra vonatkozólag, hogy mennyi adót fizetett az a Jákob Mair, aki Pozsonyban tiltó
személyként jelenik meg. Mindezt figyelembe véve, el kell tekintenünk a család
vagyonosságának elemzésétől.
A továbbiakban áttérünk a lakóhely kérdéskörére. Ebben az augsburgi Telekkönyv, illetve továbbra is az adólajstromok lesznek segítségünkre. A forrásokból
nyert információk segítségével a vizsgált polgárokat nem csak vagyoni és státuszbeli mutatók alapján tudjuk elhelyezni saját közösségükön belül, hanem térben is.
Utóbbi tényező elválaszthatatlan a társadalmi státusztól, hiszen a város topográfiai
szerkezete általában jól illeszkedik a közösség szociális felépítéséhez.
A Telekkönyv (Grundbuch) sajnos nem tartogat számunkra túl sok használható
információt. Leginkább a Palierek ingatlanairól olvashatunk adatokat. Ezek szerint az Obstmarkton több házuk is volt a korszak vége felé. Az Obstmarkt frekventált helye volt a városnak, több szempontból is központi szereppel bírt Augsburg
életében. Ha a térképre tekintünk (III/2. sz. ábra), láthatjuk, hogy a tér a városi életnek a szakrális és a világi centruma között helyezkedett el, azaz a Dóm és Városháza között hozzávetőlegesen „félúton" terült el. Ezen túl fontos, hogy a kereskedelmi életben is kiemelt szerepe volt, hiszen — ahogy azt neve is mutatja — vásárokat tartottak ezen a területen.
A Grundbuch bejegyzései szerint Wolfgang Pallér polgármester 1579-ben az
Obstmarkt 3. számnak megfelelő házat vette meg Stephan Endorfer építőmestertől. A környéknek a várostopográfián belül elfoglalt kiemelt helyét, illetve az ingatlan értékét mutatja, hogy a korábbi tulajdonosok között találjuk a patrícius
Höchstetter családot és a Fuggereket, Pallér megosztotta a tulajdont Magdaléna lányával. A ház 1622-ben Magdaléna vejéhez, Hans Ulrich Österreicherhez került.140 A kilencvenes évek elején további ingatlanokhoz jutottak a Palierek. Az ifjabb Wolfgang Pallér valószínűleg már az 1580/90-es évek fordulóján közös tulajdont szerzett egy másik, a téren álló házban, 159 l-ben pedig kivásárolta a másik
tulajdonos részét (a telekkönyvhöz készített — újkori — mutató szerint a későbbi
15. számnak felel meg az ingatlan).141 Két évvel később a szomszéd házat is Pallér
vásárolta meg, akinek lányán keresztül az ingatlan később a Sulzer családhoz ke-
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Magdaléna Pallernek a Sulzer családból találtak féijet. Lányát, Regina Sulzert pedig a fent
említett österreicher vette el. StA. Abg. Grundbuch Auszüge 345. D 1-163. Lit. D 70.
StA. Abg. Grundbuch Auszüge 345. D 1-163. Lit. D 158.

riilt.142 A Palierek ingatlanbirtoklása szemléletesen támaszt) a alá a családnak a korábbiakban már tárgyalt gazdasági erejét. Az Obstmarkton lévő három épület
nemcsak a város topográfiai szerkezetén belül elfoglalt kiemelt helyük miatt érdekes : a házaknak nyilvánvalóan magas lehetett az értéke is (még ha erről nem is rendelkezünk konkrét információkkal). Továbbá joggal feltételezhetjük, hogy ezeken
kívül nyilván volt még ingatlanuk, hiszen Pallér polgármester az Obstmarkt 3. sz.
alatti házat minden bizonnyal nem úgy vette meg, hogy előtte ne lett volna már hasonló ingatlana.143 Az 15 93. évi szerzemény pedig tulajdonképpen úgy is értelmezhető, hogy a következő generáció vagyonossága ebben a „térbeli terjeszkedésben"
mutatkozott meg. Utóbbit támasztja alá, hogy az ifjabb Pallér 1600-ban a
Quergasséban is vásárolt még egy házat.144 II. Wolfgang Pallér tehát vagyoni tekintetben meg tudta tartani, esetleg erősítette is helyzetét. Politikai tekintetben is
sikerült többé-kevésbé megőrizni az apja által kivívott pozíciót, hiszen a telekkönyv szerint 1600-ban az ifjabb Wolfgang Pallér tanácstag volt.
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StA. Abg. Grundbuch Auszüge 345. D 1-163. Lit. D 158. A telekkönyvi adatokból kiderül,
hogy a Palierek előszeretettel házasították ki leányaikat a Sulzer családhoz, sajnálatos, hogy
nem rendelkezünk érdemleges információkkal a Sulzerekkel fennálló kapcsolatok hátteréről.
Az adólistákban 1534—1568 között Wolfgang Pallér nevénél mindig a „ von S. Anthonino " kitétel szerepel. Ezt a városrészt sajnos nem tudtuk lokalizálni.
StA. Abg. Grundbuch Auszüge H 1-408. Lit. H 202. Sajnos ennek az utcának az elhelyezkedéséről sem rendelkezünk közelebbi információkkal.

3. ábra. A dunai útvonal kereskedőinek lakhelye Augsburgon belül

Pallér

A Paliereken kívül egyedül még a Weis család egy ingatlanát lehet viszonylag
pontosan lokalizálni. A Grundbuch szerint egy Leonhard Weis nevű polgár
1600-ban a Pfladergasséban adott el egy házat.145 A Pfladergasse a Városháza
közvetlen közelében húzódott. A város észak-déli tengelyére illeszkedő
Perlachplatz (ma Rathausplatz) és a tér nyugati oldalán elhelyezkedő Városháza
„mögötti" párhuzamos utca déli folytatása. Az Obstmarkttó 1 kb. 300—400 méter a
távolság. A pfladergasse-i ingatlan 1614-ben Rosina Pallér (II. Wolfgang Pallér felesége) tulajdonába került, aki — mint azt korábban említettük — III. Leonhard
Weis lánya volt.146
A telekkönyv mellett közvetett információk nyerhetők még az adólajstromokból is. Az adószedők bejárása alapján készült összeírások azonban csak megközelítőleg (városnegyedek szerint) adták meg egy-egy polgár lakhelyét. A Weisek
esetében 1534-ben viszonylag pontos lakhely-megjelöléssel találkozunk: Sant
Affra gassen szerepel Leonhard Weis nevénél. Ez az utca minden bizonnyal a fent
említett észak-déli tengely déli végénél húzódhatott. Ezt a tengelyt a Lech folyó
mentén kialakult kereskedelmi útvonal határozta meg, azaz a város szerkezetének
egyik legfontosabb alakító tényezője e fenti kereskedelmi út mentén jött létre.
A tengely déli végét a városon belül a Szent Ulrich és Affra székesegyház zárta le,
amely a Dóm mellett Augsburg másik fontos szakrális központja volt. A negyvenes
évektől viszont a Hailig kreitzer Thor kifej ezés szerepel Weis neve mellett. Ez a bejárási körzet valószínűleg az Obsímarkt és a Dóm szomszédságában elterülő részt
takarta (a mai Heilig-Kreuz-Strafie tulajdonképpen az Obstmarkt északnyugati
folytatásának és a Dóm közvetlen környékének, a Fronhofhak a találkozásánál fekszik). Minden esetben az intra kifejezés szerepel, tehát a Weis család háza a Szent
Kereszt Kapun belül volt.147
A Szent Kereszt Kapu városon belüli előterének tekinthető bejárási körzet
1528-ban az Österreichereknél is megjelenik. A későbbiekben azonban (egészen
1554-ig) a vom Schuster haus-ként elnevezett városrész szerepel a családtagok
adójánál. Topográfiailag nem tudjuk ezt a területet közelebbről behatárolni, az viszont nagy biztonsággal megállapítható, hogy ez a bejárási körzet előkelő város145
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StA. Abg. Grundbuch Auszüge C 2 4 3 ^ 0 5 . Lit. C 314a, fol. Ír. Az itt említett Leonhard Weis
személye pontosan nem tisztázható, ugyanis III. Leonhard Weis 1572-ben meghalt, s neki nem
volt ilyen nevü gyermeke.
StA. Abg. Grundbuch Auszüge C 2 4 3 ^ 0 5 . Lit. C 314a, fol. Ír.
Az ötvenes évektől jelenik meg a Weiseknél az Anfang Fugger heuser kifejezés. Mivel a
Fuggereknek számos ingatlanuk volt a városban, nem lokalizálható pontosan, hogy melyik városrészről lehet szó. Esetleg a közismert Fuggereka. is gondolhatunk, amely épületegyüttest a
Fuggerek szegényház gyanánt hozták létre.

résznek számított. Ezt támasztja alá, hogy ezen a részen nagy előszeretettel
vásároltak házakat a tanács tagjai.148 A következő két összeírásban (1554-ben és
1562-ben) az Österreichereknél már a vom Rathaus megjelölés szerepel, ami nyilván egy másik belső kerületet jelentett, valószínűleg a Városháza környékét.
A Szent Kereszt Kapuról elnevezett városrész szerepel a legtöbbször Komád
Herbst nevénél is. Érdekes, hogy az extra és az intra kifejezések váltakoznak. Nem
tisztázott, hogy Herbst a Kapun kívül és belül is rendelkezett-e ingatlannal, vagy
változott a lakhelye. Az 1540. és az 1542. évi összeírás intra jelöli meg lakhelyét,
míg az 1550. évi listában már az extra kifejezés olvasható. Az utolsó vizsgált bejegyzés (1568) már egy teljesen új negyedbe teszi Herbstet: ekkor a von S.
Anthonino megjelöléssel élnek. Ez a bejárási körzet a Schusterhaus elnevezésű
részhez hasonlóan szintén a polgári elit által preferált városrésznek számított.149
Ennek tekintetében korántsem meglepő, hogy a korszakban felemelkedő Palierek
1534-től kezdve folyamatosan ebben a körzetben jelennek meg.150
Említhető még Gutman Hertfues, akitől mindig a von Predigern elnevezésű bejárási körzetben szedték be az adót. A városrészről nem tudunk közelebbi információt, csak annyit, hogy az adó lajstromban ezt a blokkot mindig a vom Schusterhaus
negyed követi. Ebből következően — amennyiben feltételezzük, hogy a bejegyzések sorrendje az összeírok által megtett bejárási útvonalat követték — elképzelhető, hogy ez a negyed az említett előkelő városrésszel volt határos. Hasonlóan
következetes a Johan Rösler neve mellett feltüntetett városrész: mindig az ún,
schongauer gasse elnevezésű bejárási körzet szerepel. Sajnos ez sem lokalizálható
közelebbről, csak annyit feltételezhetünk, hogy a város déli részén lehetett
(Schongau a Lech mentén Augsburgtól délre helyezkedik el), esetleg a korábban
már említett Szt. Affra környékén.

148

149
150

Bernd Roeck: Eine Stadt in Krieg und Frieden. Studien zur Geschichte der Reichsstadt
Augsburg zwischen Kalenderstreit und Paritát. München, 1988. 244. p. (A továbbiakban:
Roeck, 1988.)
Roeck, 1988. 244. p.
1528-ban Wolfgang Pallér neve mellett még Grottenau (Krotenau) kifejezés szerepel.

III. 2. Kereskedelmi tevékenység, kapcsolatrendszer a dunai útvonalon
A tanulmány utolsó szakaszában a vizsgált augsburgi kereskedő-vállalkozóknak a
keleti irányban végzett tevékenységével kívánunk foglalkozni.151 Ahogy arra korábban már többször utaltunk, a dél-német kereskedők által a dunai útvonalon bonyolított forgalomról csak szegényes adatok állnak rendelkezésünkre. A vizsgált
térségben kifejtett tevékenységüknek és kapcsolatrendszerüknek természetesen
leginkább a Magyarországot elérő szegmensére fogunk koncentrálni.
A korábbi fejezetekből már egyértelműen kiderült, hogy a pozsonyi forrásban
megjelenő augsburgiak közül többen üzleti és rokoni kapcsolatban álltak egymással,
sőt néhányan kereskedőtársaságot is alkottak. Az augsburgi levéltár forrásaiból jól
kivehető, hogy nemcsak az egyes augsburgi polgárok működtek együtt, hanem bizonyos területeken a dél-német városok is igyekeztek összehangolni tevékenységüket.
Itt főként az információcserére gondolhatunk, de előfordult, hogy az egyébként egymással konkuráló városok közösen léptek fel érdekeik védelmében. Utóbbira találunk példát Antwerpen felégetése kapcsán, amikor Nürnberg és Augsburg tanácsa
közösen fordult Don Jüan de Austriához, hogy vegye védelmébe a városban rekedt
német kereskedőket.152 A nyugati piacok beszűkülését eredményező válságokat
megelőzően is találunk példát ilyen jellegű kooperációra. Még 1544/1545-ben (keltezés bizonytalan) Hans Welser augsburgi polgármester a nürnbergi tanácshoz intézett levelet a megemelt francia vámok ügyében. Az 1545. évi wormsi birodalmi
gyűlésre már Augsburg, Nürnberg és Ulm is külön megbízottat küldött a francia követekkel tárgyaló császárhoz, hogy eléljék a németekre kivetett adó csökkentését.153
Figyelemre méltó, hogy mindhárom város kereskedői megjelennek a vizsgált pozsonyi forrásban, így a nyugati példa nyomán feltételezhető, hogy esetenként keleti
irányban is összehangolták lobby-tevékenységüket.
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Korábban már említettük, hogy a Welserek történetét már viszonylag jól feldolgozták. Ebből
kifolyólag a családnak a fejezetcímben jelölt tárgyalásától ezen a helyen eltekintünk.
A polgárok hangsúlyozzák, hogy a kereskedőktől nem kevés pénzt és árut raboltak el, s ezen
felül további készletek égtek el a tűzvészben. StA. Abg. KuH. Aktén. Fasc. Vü. Nr. 28. (2. iratcsomó) fol. 79-81. StA. Abg. KuH. Aktén. Fasc. IV. Nr. 25. fol. 2v, 3 r-v, 13 r-v, 18 r-v és 20r.
Később a három dél-német város egyenesen a francia királyhoz fordul, hogy állítsák vissza a
„német nemzet kereskedői szabadságát", StA. Abg. KuH. Aktén. Fasc. IV. Nr. 25. (14) fol. 2v,
3 r-v, 13 r-v, 18 r-v és 20r. Nem csak kereskedelmi ügyekben fordult elő, hogy együttműködtek. Az augsburgi tanács a dél-német régió számos városába elküldött egy 1563-as körlevelet,
amelyben egyházi kérdésekben történő egyeztetésre hívta fel a címzetteket, többek között
Ulm, Nürnberg, Nördlingen, Memmingen, Kempten, és Schongau tanácsát. StA. Abg. KuH,
Aktén. Fasc. VI. Nr. 26. (22).

Több ilyen jellegű együttműködésről olvashatunk az 1530/40-es évek fordulóján.
Az ausztriai vámok felemelése ügyében egy nürnbergi tanácsos 1538-ban javasolta
az augsburgi tanácsnak, hogy folyamatosan tájékoztassák egymást a fejleményekről.154 A kölcsönös tájékoztatás megvalósult, s a későbbiekben a passaui vám ügyébenjelentős együttműködésre nyílt mód a dél-német városok között. Az iratok szerint a passaui püspök felemelte a passaui vámhelyen a sáfrány után fizetendő
illetéket, amely változásról nürnbergi kereskedők vittek először hírt az augsburgi tanácsnak.155 Az illeték megemelése miatt Bartholomaus Welser is károkat szenvedett,
aki még 153 8-ban szállított a Dunán lefelé sáfrányt és a passaui vámosok méltánytalan összeget vetettek ki emberére, illetve feltartóztatták a szállítmánytjelentős kárt
okozva ezzel az augsburgi nagykereskedőnek. Az ügy érdekessége abban áll, hogy
Welser a szállítás lebonyolítására egy ulmi hajóst fogadott szolgálatába, s az
augsburgi áruj a mellett a szállítmány részét képezte—valószínűleg Welserr el társult
— nürnbergi kereskedők sáfrány-készlete is.156 Augsburg, Nürnberg és Ulm tanácsa
közösen emelt panaszt Ferdinándnál a méltánytalan eljárás és a polgárokat ért károk
miatt.157 Az udvari kamarai iratokban is megjelenik a fenti ügy: a három dél-német
város 1543-ban kérvényezte az Alsó-Ausztriai Kamaránál a passaui vám visszaállítását. A kamara felvette a kapcsolatot a püspökkel is, mivel néhány hónappal a városok supplicatioja után beérkezett a püspök állásfoglalása is .158 A Gedenkbücherben
sajnos nem említik, hogy milyen kimenetele lett a vitának.
Az Udvari Kamara irataiban számos alkalommal feltűnnek konkrétan megnevezett augsburgi polgárok is, hogy csak a legjelentősebbeket említsük: a Fugger, a
Paumgartner, a Neidhart vagy a Herwart család tagjai, továbbá a korszak ugyancsak
nagy volumenű forgalmat bonyolító és egész Európát behálózó kapcsolatrendszerrel
bíró Haug-Lang-Linck konszern képviselői. Érdemes röviden kitérnünk a
Herwartok ügyeire. Korábban már említettük (ld. ín/1, fejezet), hogy a patrícius
Herwartok jelentős kereskedelmi tevékenységet folytattak és rokonságban voltak a
Welserekkel. A kamarai iratokban először 1541-ben tűnik fel a Herwartok Wolf
Kremer (Chremer) nevű bécsi faktora, aki egy 15.000 forint értékű ezüstvásárlási
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StA. Abg. KuH. Aktén. Fasc. IV. Nr. 25. (6).
StA. Abg. KuH. Aktén. Fasc. IV. Nr. 25. (10) 1. irat fol. Ír.
StA. Abg. KuH. Aktén. Fasc. IV. Nr. 25. (10) 1. irat fol. 2r-3r.
Felterjesztésükben hangsúlyozzák, hogy a passaui vám megemelése nem csak az ö kereskedőinek okoznak károkat, hanem a kamarának és ezen keresztül az uralkodónak is. StA. Abg.
KuH. Aktén. Fasc. IV. Nr. 25. (10) 5-7. irat. Ugyanezekben az években a nürnbergiek arról is
értesítik az augsburgi tanácsot, hogy a Velence felé tartó útvonalakon szintén felemelték a vámokat. StA. Abg. KuH. Aktén. Fasc. IV. Nr. 25. (10/b) 2-3. irat.
ÖStA HKA HP W. Nr. 191. Exp. 1543. fol. 59v, 118v.

ügyletben járt el a hatóságnál. 159 A három évvel későbbi bejegyzések már
60.000 fölötti összeget említenek, ami egyértelműen mutatja a Herwartok jelentős
gazdasági potenciálját a térségben.160 Az 1545. évi lajstromkönyvekből kiderül,
hogy Herwart társa egy Hans Rott nevű ulmi polgár volt, akivel közös érdekeltségeik voltak Kuttenbergben és Joachimstahlban.161 Több 1546-ból származó bejegyzés utal arra, hogy a Herwartok tiroli ezüsttel is foglalkoztak, s ez itteni üzletben olyan további „nagy nevekkel" társultak, mint a Fuggerek, a Paumgartnerek,
vagy a Neidhartok.162
Az augsburgiak magyarországi kereskedelmének általános jellegű áttekintéséhez segítségünkre lehet Ember Győzőnek az 1542. évi harmincadnaplókat feldolgozó, nagyszabású munkája. Ember kimutatásai szerint a német kereskedők
Magyarország nyugati partnerei között — az ausztriaiak után — a második helyet
foglalták el. Jelentős részesedésüket a kivitelben képviselt magas arányuknak
(8,81%) köszönhették, fő kiviteli cikkük, az élőállat volt.163 A német kereskedők
túlnyomórészt minden bizonnyal a dél-német térségből kerültek ki. Mindennek tekintetében meglepő, hogy az 1542. évi vámnaplókban csak egy augsburgi kiskereskedő fedezhető fel, foként, hogy ebben az évben Pozsonyban személyesen megjelent három augsburgi is, köztük Bartholomaus Welser két alkalommal is tett tiltást.164 Az augsburgiaknak a dunai útvonal Bécstől keletre eső szakaszán végzett
tevékenységéről nagyon keveset tudunk. Warnemünde több mint fél évszázados
tanulmánya több olyan családot is vizsgál, akik látókörünkbe kerültek az elemzett
pozsonyi forrásban. Sajnos azonban az említett szerző is elsősorban a családok
nyugati és déli irányú kereskedelmi tevékenységére koncentrál. További támpont-
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ÖStA HKA HP W. Nr. 190. 1541. fol. 13v, 15r és 57r. A pozsonyi Tiltáskönyvben is találkozunk egy Wolf Kremer nevű bécsi személlyel, aki 1546-ban lépett fel a pozsonyi Caspar Rudolffal szemben. AMB a i 1 VB fol. 42r. Utóbbi partnerei kőzött Kremer mellett találunk még
prosnitzi, breslaui és itáliai kereskedőt is.
ÖStA HKA HP W. Nr. 193. 1544. fol. 24r.
ÖStA HKA HP W. Nr. 194. Exp. 1545. fol. 123r, fol. 174v. A nemesércek mellett pedig kereskedtek többek között szövetekkel, sóval, salétrommal és fával is. ÖStA HKA HP W. Nr. 199.
Exp. 1548. fol. 72v, 74r.
ÖStA HKA HP W. Nr. 199. Exp. 1548. fol. 106r. A kamarai iratoknak a fenti vizsgálati szempont alapján végzett feldolgozása jelenleg az 1540-es évek végéig terjed, a kutatás előrehaladtával reményeink szerint további információkat nyerhetünk a dél-német kereskedők itt
elemzett tevékenységére.
Ember Győző: Magyarország nyugati külkereskedelme a XVI. század közepén. Bp., 1988.
232; 237. p. A továbbiakban: Ember, 1988.
Az említett kiskereskedő Peirl Kristófként szerepel Embernél, az általa behozott áruk vámértéke nem érte el a 100 forintot sem. Ember, 1988. 521. p.

ként még aPaller-ház iratairól készült regeszta- és forrásgyűjtemény szolgálhat.165
Mindennek tekintetében kiemelt jelentőséggel bírnak azok a magyarországi források, amelyek az említett témakörről szolgálnak adatokkal. A továbbiakban családonként mutatjuk be az idevonatkozó információkat.

Pallér
Pallér—a korai kapitalista vállalkozó „eszmei" mintáj ához híven—több területre
koncentrált. Az 1570-es évekig az árucsere dominált üzleti tevékenységében.
Amint azt korábban már láthattuk a hatvanas évek második felétől egyre inkább az
érckitermelésre (Magyarország, Tirol, Szászország) és az érckereskedelemre helyezte át üzleti súlypontját, továbbá jelentős kölcsönöket folyósított a Habsburgoknak. Abécsi udvarhoz való erős kötődés megmaradt, sőt tovább mélyült az idősebb
Wolfgang Pallér halála (1582) után is. Mindennek eredményeként Pallér fiának
1590-ben már 200.000 forinttal tartozott az udvar.166 A vizsgált pozsonyi forrás
egyértelművé teszi (nyolc tiltás Wolfgang Pallértól), hogy a hitelügyletek alacsonyabb szinten is fontos szerepet töltöttek be Pallér üzleti stratégiájában.
Korábban már említettük, hogy id. Wolfgang Pallér Konrád Herbsttel 1547-1559
között, (III.) Leonhard Weisszel pedig 1569-1582 között alkottak egy-egy társulást.
A kamarai iratok rávilágítanak arra, hogy a három családnak már a század első felében is volt közös ügylete. Az Udvari Kamara 1547. évi protokollumában az olvasható, hogy a Paller-Herbst társaság egyeztetett Leonhard Weisszel és rendezték
egymással szemben fennálló adósságaikat. Abejegyzés II. Leonhard Weis halálának
évében született, így valószínűsíthetjük, hogy annak fia hajtotta végre Pallerékkal az
egyeztetést.167 Reinhard Hildebrandt is azon az állásponton van, hogy már az idősebb Weis idejében is együttműködött a három család. II. Leonhard Weis 1547. évi
halála után fiai (ÜL) Leonhard vezetésével alakítottak céget, Pallér pedig Herbsttel
társult.168 A Paller-Herbst társaság hozzávetőleges forgalmáról tájékozódhatunk
még ugyanebből az évből, ugyanis a kamara engedélyezte nekik, hogy a korábban általuk folyósított kölcsön ellentételezéseként 8000 forint vám megfizetése alól mentesüljenek az óvári harmincadnál. A Passautól (a Duna folyásával megegyező
irányban) kb. 25 km-re fekvő dunai vámhelynél, Engelhartszellnél érvényesítendő,
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Hildebrandt, 1996.
Warnemünde, 1956. 142-143. p.
ÖStA HKA HP W. Nr. 197. Exp. 1547. fol. 62v.
Hildebrandt, 1996. 27. p.

4000 forintos mentességet viszont ugyanitt elutasították.169 Nagy jelentőséget tulajdoníthatunk az ezekhez hasonló üzleti formáknak. Egyes szerzők szerint az ilyen
tőkés társulások a korabeli gazdasági fellendülés legfőbb katalizátoraiként értékelhetők.170 A Paller-Herbst cég tevékenységének az ún. udvari hitelezés állt a központjában. Ennek egyik leggyakoribb formája az volt, hogy Pallerék a birodalmi
segélyek kiállításához nyújtottak kölcsönöket.171 Nagy valószínűséggel ilyen hitelügyletek állhattak a háttérben, mikor a harmincad elengedése ügyében leveleztek a kamarával.
A Paller-Weis társulás gazdasági erejét mutatja, hogy mikor átvették Mathias
Manlichtól a besztercebányai üzletet, a szerződés szerint első lépésként ki kellett váltani Manlich ott lévő befektetéseit (minden bizonnyal Manlich által vásárolt ingatlanokról, bányászati berendezésekről lehetett szó), amelynek ellentételezéseként
Pallér és Weis 279.000 forintot fizettek ki Manlichnak. A hetvenes években közel
33.000 mázsa rezet vittek ki Lüneburg, Nürnberg és Frankfurt irányába.
Az augsburgi konzorcium jól ki tudta aknázni a XVI. század utolsó két évtizedében
jelentkező konjunktúrát, valamint sikerült elérniük, hogy a piaci árhoz képest jóval
alacsonyabb árat kelljen fizetniük az ércért a kamarának, így jelentős nyereségük
származott a magyarországi bányászati üzletből. A századforduló utáni nehézségeket további befektetők (pl. a bécsi Lazarus Henckel, ill. a Weis családdal rokoni kapcsolatba került itáliai-bécsi Bartholomáus Castell) bevonásával sikerült áthidalni.172
Az augsburgi kereskedő-vállalkozók közül Wolfgang Pallér jelenik meg leggyakrabban a pozsonyi Tiltáskönyvben, Összesen nyolc alkalommal jelentett be
követelést 1550 és 1560 között. Partnerei között olyan személyeket találunk, mint
a korábban már többször említett Lucas Maier, Gregor Fein, Paul Klingenschmid,
Mathes Rott és Valt Preus. Utóbbi három személy vagyonára két-két alkalommal
tett tiltást. A Wolfgang Pallér által bejelentett követelések összértéke átszámítva
megközelíti a 2000 aFt-ot. Legnagyobb összegben a pozsonyi politikai és vagyoni
elit kiemelkedő személyiségétől, Valt Preustól követeli tartozás kiegyenlítését. Üzlettársával, Komád Herbsttel közösen léptek föl 1554-ben Preusszal szemben
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ÖStA HKA HP W. Nr. 197. Exp. 1547. fol. 138r.
Rajkay, 1984. 252. p.
Hildebrandt, 1996. 27. p.
Kenyeres, 2003. 101. p.; Warnemünde, 1956. 143-144. p. A magyar rezet Hamburgon keresztül Angliába, ill. Lisszabonba és spanyol kikötőkbe szállították. Uo. A fenti tőke-invesztícióknak köszönhetően a Palierek egészen 1623-ig részt vettek a magyarországi rézkitermelésben.
Hildebrandt, 1996. 39. p.

1095 rajnai forint megfizetéséért.173 Egy évvel később a követelést 1193 magyar
forintra módosították.174
Az 1554. évi bejegyzésnél egy másik Pallér is megjelenik a forrásban, ugyanis
Preusszal szembenDavid Pallér képviselte Wolfgang Pallért és Herbstet. Dávid neve
még egy alkalommal fordul elő: Wolfgang Pallér utolsó követelésénél, mikor is az
augsburgi polgármester Dávid közbenjárásával Gregor Feintól igyekszik „behajtani" utóbbi tartozását.175 Ugyancsak a Verbotbuchból derül ki, hogy Dávid Pallér
Wolfgang Pallér unokaöccse volt, s az ötvenes években a Paller-Herbst társulás
dienerzként látta el a cég képviseletét. Ezzel a Pallér család az egyetlen az augsburgiak között, akik közül két konkrétan megnevezett családtag is megjelenik a pozsonyi forrásban (a Palierek üzleti tevékenységét ld. még lent Herbst és Weis alatt).

Herbst
Konrád Herbstnek a vizsgált kereskedelmi útvonalon végzett tevékenységéről sajnos csak nagyon kevés adattal rendelkezünk. Üzlettársa, Pallér tárgyalásánál a fentiekben már említettük a kamarai iratok idevonatkozó információit. Az
engelhartszelli, valamint az óvári vámhelyekkel kapcsolatos kérvényeik, pontosabban az azokra érkezett kamarai válaszok egyértelműen mutatják, hogy a Pallér
-Herbst társulás jelentős mennyiségű árut — és tőkét — mozgatott meg a térségben. A forrás nem tudósít a kivitt áruról, így csak feltételezhetjük, hogy marha-kivitel állhatott a háttérben. A 8000, ill. 4000 forintos vámtételek az Ember
Győző-féle kereskedői kategóriák fényében is kiugróan magasnak számítanak.
Az Ember által vizsgált 1542-es évben az 1000 forint fölötti forgalmat bonyolító
kereskedők száma (113) az összes kereskedő 7,4%-át tette ki. A kivitelben pedig
78 személy vett részt 1000 forint fölötti vámértékkel. A német térségből pedig
mindössze egy (!) ilyen kereskedőt sikerült kimutatnia Embernek.176
A Pallér—Weis-Herbst üzleti csoport családjai közül a Herbstekről tudunk a legkevesebbet. Egyetérthetünk Hildebrandttal abban, hogy a család minden bizonnyal
kapcsolatban volt az augsburgi gazdasági élet más jelentős szereplőivel is. A PallerHerbst társulás udvari üzleteit korábban már említettük. A hitelügyletek volumenét
érzékelteti, hogy a Paller-Herbst cég 1549-ben 48.000 forint, 1550-ben pedig
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53.000 forint értékb en folyósított hitelt az udvarnak.177 Konrád Herbst 15 5 9. évi halála után Pallér egyedül vitte tovább a céget.178 Herbst keleti irányú tevékenységéhez érdekes adalékkal szolgál, hogy 1539-ben Leonhard Weis egy, az udvarral
hitelügyekben folytatott tárgyalásra Konrád Herbstet küldte Bécsbe.179
A szakirodalom által eddig vizsgált források szűkszavúságával ellentétben apozsonyi forrásban gyakran találkozunk Herbst nevével, ugyanis öt vagy hat alkalommal tesz tiltást. A bizonytalansági tényező abból ered, hogy egy 1550. évi
ügyben bizonytalan a név olvasata. Mindenesetre a Heribis vezetéknévvel feltüntetett személy Wolfgang Pallerrel tilt együtt, tehát nagy a valószínűsége annak,
hogy itt is Konrád Herbstről van szó. Herbst partnerei között olyan jelentős pozsonyi személyeket találunk, mint Paul Klingenschmid, Mathes Rott, Valt Preus vagy
Lucas Maier. Minden esetben Pallerrel közösen lép fel, követeléseiknek a Herbstre
eső része mintegy 1600 forintot tesz ki. A legnagyobb összegű tiltást Valt Preus vagyonára teszi (ld. fent Pallernél).

Weis
A Weiseknek a térségben végzett üzleti tevékenységéről a legj elentősebb adatunk tulajdonképpen az, hogy beszálltak a magyarországi rézkitermelésbe és -kereskedelembe. Akoncesszió körülményeiről és a Paller-Weis konzorcium által lebonyolított
rézkereskedelemről a korábbiakban már szóltunk. A Paller-Herbst társuláshoz hasonlóan ez a konzorcium is bekapcsolódott az udvari hitelezés ígéretes üzletébe.
Még II. Leonhard idejében, 1543-ban a besztercebányai rézüzletben a Weis-Paller
társaság elődjének számító Mathias Manlich és Leonhard Weis közösen 10.000 fo-
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Hildebrandt, 1996. 58-59. p.
Uo., 1996. 29. p. A szerző még a Wagner családot említi, mint akik szorosan kötődtek a fenti
üzleti körhöz.
A forrás Weis rokonaként jelöli meg Herbstet. Uo., 1996. 50. p. A két család együttműködésére az augsburgi „tőzsdei" könyvekben is találunk példákat, így 1554—55-ben több ezer forint
értékű üzletekben vettek részt közösen. Friedrich BIendinger (szerk.): Zwei Augsburger
Unterkaufbücher aus den Jahren 1551 bis 1558. In: Deutsche Handelsakten des Mittelalters
und der Neuzeit, Bd. 18. Stuttgart, 1994. 141, p. és 316. p. Kapcsolatuknál érdemes még a azt
a korábban említett tényt újfent hangsúlyozni, hogy Herbst és Weis sokáig egyazon adózási
körzetben lakott.

rintos kölcsönt nyújtott a kamarának két hónapos lejáratra.180 Egy 1573. évi kamarai
bejegyzés szerint Leonhard Weis és Pallér egy 60.000 forintos kölcsönből fennmaradt közel 20.000 forintos tartozás kiegyenlítését kérte a cseh kamarától.181 Még
1569-benpedig éppen Pozsonyban egyeztekmeg egy 30.000 forintos hitel folyósításáról. 182 Utóbbi kölcsönből 1574-ben a kamarának még mindig volt egy
13.000 forintos elmaradása.183 Az Alsó-Ausztriai Kamara egyik levelében azt ajavaslatot vetette fel, hogy a Paller-Weis céggel szemben fennálló tartozás kiegyenlítésébe be kell vonni a pozsonyi és az óvári harmincad-hivatalt, valamint a Körmöci és a Selmeci Kamarát is. A levélből az is kiderül, hogy a Pallér-Weis konzorcium az udvarnak folyósított kölcsönügyleteket arra is fel tudta használni, hogy befolyásolja (azaz alacsonyan tartsa) a réz kamarai felvásárlási árát is.184
A Weis család kapcsolatrendszerében a Palierek mellett a Welserek is fontos
szerepet játszottak, utóbbi családdal nem csak üzleti, hanem rokoni kapcsolatuk is
volt. A rézüzlet mellett a posztó- és a borskereskedelem kapott még kiemelt szerepet a Weis cég profiljában. 185 A dunai útvonalon kifejtett tevékenységükkel kapcsolatban figyelemre méltó momentum, hogy 1546-ban Leonhard Weis és rokonai
kérték a kamarát, hogy a család tulajdonában lévő bécsi vagyontárgyakat, amelyeket a kamara korábban zárolt, bocsássák újra a család rendelkezésére. A dokumentumból sajnos nem derül ki, milyen jellegű vagyonról van szó, illetve hogy miért
zárolták.186 Ezen túl sajnos csak egy említésre méltó információval rendelkezünk:
az 1547-ben elhunyt II. Leonhard Weis egyik fia, Tobias Weis Bécsbe tette át székhelyét, ezzel egyúttal ki is szállt a családi cégből, amelynek irányítása III. Leonhard
kezében összpontosult.187
A vizsgált pozsonyi forrás is egyértelművé teszi, hogy a Weiseknek a térségben
végzett tevékenysége nem korlátozódott a rézüzlet kiaknázására. Továbbá figyelemre méltó, hogy nem csak a Paller-Weis konzorciumot megalakító III. Leonhard
Weisnek voltak magyarországi érdekeltségei, hanem már apjának, II. Leonhardnak is. Utóbbi többek között posztóval (is) kereskedett. Erre utal, hogy az
augsburgi Jörg Ott posztókereskedő könyvelésében megtaláljuk Leonhard Weis
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ÖStA HKA HP W. Nr. 191. Exp. 1543. fol. 46r. Bár ekkor még életben volt az idősebb
Leonhard Weis, az is elképzelhető, hogy a család részéről fia kötötte meg a hitelügyletet.
Hildebrandt, 1996. 126. p.
Uo.
Uo., 127. p .
Uo., 172. p .
Kellenbenz, 1984. 277. p.
ÖStA HKA HP W. Nr. 195. Exp. 1546. fol. 112r.
Warnemünde, 1956. 161-162. p.

nevét. Eszerint Ott az 1530-as évek elején tartozott Weisnek, s az adósságot úgy
egyenlítette ki, hogy londoni posztót adott át hitelezőjének.188 Amint azt korábban
már említettük, a Weisek pozsonyi ,jelenléte" két részre osztható. Az egyik tiltás-csoportban (három bejegyzés) II. Leonhard Weis örökösei lépnek fel az elhunyt kintlévőségiért. Ezek összesen közel 600 forintot tettek ki. Atiltásokból arról
is értesülünk, hogy az idősebb Leonhard nem csak pozsonyiakkal állt kapcsolatban.
A nagyszombati Anthon Muschkan vagyonát például 1557-ben 132 (rajnai) forint
értékben tiltják utódai. Az ügyben a korábban már említett (ld. II. fejezet) bécsi Jörg
Tretschaff képviseli az örökösöket.189
III. Leonhard Weis adósai között olyan személyeket találunk mint Mathes Rott,
vagy Gregor Fein. Weis követelései 110-240 forint között mozognak. Egy
1552. évi ügyben egy bizonyos Jörg Max képviseli Leonhard Weis-t egy
Schemnitzki nevű személlyel szemben. A bejegyzésben Weis dienerckérú jelölik
meg Maxot. Minden bizonnyal már III. Leonhard emberéről van szó, akit egyéb információ hiányában szintén augsburgi személynek vettünk. Az ügy érdekessége,
hogy néhány nappal később Wolfgang Pallér és Georg Österreicher, valamint két
bécsi polgár tiltást jegyeztetett be Mathes Rott vagyonára. Pallér és Österreicher is
képviselő útján járt el, viszont mindhárom augsburgit más-más személy képviselte.
A későbbi üzlettársak, Pallér és Weis tehát ezekben az ügyekben nem hangolták
össze tevékenységüket.

Österreicher
A Herwart, a Rem és a Welser családhoz hasonlóan az Österreicherek is a korszakban emelkedtek fel.190 Ez a prosperáló időszak jól követhető a család vagyonosodásán keresztül. A korábbiakban láthattuk, hogy az 1528. évi adóösszeg (14 forint)
a negyvenes évekre megtízszereződik. Az igazán nagy ugrás az utóbbi évtized közepén következhetett be, mivel az 1548. évi adóösszeg 1544-hez képest kereken
100 forinttal volt magasabb (ld. III/1. alfejezet). Az 1548-as évben politikai síkon
is a „csúcsra" jutott Georg Österreicher, hiszen amint azt láttuk, polgármesterré választották.
188
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Ott partnerei között szerepel még Mathias Manlich is. StA. Abg. KuH I. Literalien 3.
(Schuldbuch des Geschlachtgewanders Jerg Ott 1506-1536) fol. 64v-65r. Érdekességképpen
megjegyezhetjük, hogy a forrás hasznos adalékkal szolgál a különböző színű posztók árára
vonatkozólag.
AMB a i 1 VB fol. 132r.
Kellenbenz, 1984. 275. p.

Az ÖsteiTeicherek meggazdagodásának alapja családi vállalkozásuk volt. Tevékenységük súlypontját az árucserére helyezték, ennek keretében elsősorban textilipari termékekkel kereskedtek. Üzleti stratégiájukban csak kisebb hangsúlyt kaptak
a kölcsönügyletek, általában csak a marhakereskedelembe szálltak be hitelekkel.
Az ilyen jellegű — a textilipari termékek kereskedelmére alapozott—specializáció
egyre ritkább volt a korszakban, ebből a szempontból tehát a család kivételt képezett
a többi nagy kereskedőházzal szemben.191 Az augsburgiak Genovában tevékenykedő faktora kapcsán az I. fejezetben már említettük (ld. Christoph Furtenbach személye), hogy az Österreicherek vászonáruk mellett rézzel, és sáfránnyal kereskedtek
déli irányban.192 Az Österreicher-ház által kiépített faktori hálózat tulajdonképpen
csak egy lazább szerkezetű rendszerként fogható fel, amelyet természetesen az
augsburgi központból irányítottak. Állandó faktorokat foglalkoztattak Bécsben, Genovában és Firenzében. A kereskedelmi hálózat kevésbé fontos pontjain csak ideiglenesen alkalmaztak dienereket. A barhent-felvásárlás és kereskedés szempontjából
a dél-német és a kelet-közép európai térség volt számukra kiemelt jelentőségű.193
Fő felvevő piacaik közé tartoztak az osztrák és a magyar területek, Bécs központtal.
A kamarai iratokban Hans Georg Österreicher nevével találkozunk. Egy
1540. évi bejegyzésből kiderül, hogy az Österreicherek érdekeltek voltak réz- és ónkereskedelemben is. Az irat szerint Hans Georg Österreicher képviselte ekkor a családi céget (figyelemre méltó, hogy a neve alatt bejegyzett pozsonyi tiltás is 1540-ből
való), amely ekkor Libetbányáról szállított ércet.194 Kisebb összegben az udvarnak is
hitelezett a cég: 1546-ban Georg Österreicher azzal fordult a kamarához, hogy mikor
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Warnemünde 1956. 137. p. Warnemünde a fent vázolt specializációt az üzletmenet racionalizálásaként értékeli. Nehezen érthetünk egyet ezzel a megközelítéssel, hiszen az üzleti tevékenység ilyen jellegű behatárolása számos veszélyt is rejtett magában. Többek között az eddig
vizsgált kereskedőházak példáján is láthattuk, hogy a prekapitalista gazdasági rendszerben a
sikerhez (vagy egyszerűen a fennmaradáshoz) nagyban hozzájárulhatott, ha egy társaság több
területen is befektetéseket hajtott végre.
Kellenbenz, 1984. 274. p.
Termékeiket többek között Augsburgban, Ulmban, Kemptenben, Memmingenben vásárolták
föl, illetve jelentősek voltak még a bajor területekkel fenntartott kapcsolataik (pl. Passau). Itáliából az említett városok mellett még Cremonával és Luccával tartottak fenn hasonló kapcsolatot az ott előállított barhent, ill. selyem miatt. Kisebb mennyiségben kereskedtek nürnbergi
és steyri fémárukkal, valamint füszerrekel is. Warnemünde 1956. 138-140. p.
ÖStA HKA HP W. Nr. 189. 1540. fol. 121r.

várható annak a 2000 rajnai forintnak a megfizetése, amelyet ö még 1538-ban egy
Michel nevű zsidóval közösen hitelezett a kamarának.195
Georg Österreicher pozsonyi partnerei között ott találjuk a vagyoni elithez tartozó Cristof Eisenreichot és Mathes Rottot. Österreicher a Pozsonyban bejegyeztetett követeléseiben kis- és közepes összegek miatt lépett fel. Hozzá hasonlóan a
család másik tagja, Hans Georg Österreicher is kis összeg miatt tett tiltást.
Az Österreichereknél kell még megemlítenünk Valt Traunert, aki ugyancsak alacsony összegű követeléssel szerepel. Traunert Österreicher dienereként nevezik
meg,196 a forrás viszont arról sajnos nem szolgál információval, hogy Traunert
pontosan melyik Österreicher alkalmazta.
Az általunk vizsgált további augsburgi személyeknek a térségben végzett tevékenységéről még csak közvetett információkkal sem bírunk. Georg Heibrich (Herbrich)
kiugróan nagy számú (6) tiltással szerepel. Egy alkalommal aHaus Heibrich kifejezés olvasható, amiből arra következtethetnénk, hogy egy a korábbiakban bemutatott
kereskedőházakhoz hasonló jelentős augsburgi cég áll a tiltások hátterében. Ennek
ellentmondani látszik, hogy sem az augsburgi forrásokban, sem a témával foglalkozó szakirodalomban nem találkozunk ilyen névvel. Jelentős kereskedelmi tevékenységet bonyolított az augsburgi Herbrot és még inkább a Herwart család. Biztos
támpont hiányában azonban a megfeleltetés bármelyik családdal komoly veszélyeket rejtene magában. A fent említett bejegyzések mellett további három ügy fút még
Heibrich név alatt, ezekben azonban nem említenek keresztnevet. A Heibrich névhez köthető követelések összértéke meghaladja a 4300 forintot, adósai között pedig
jelentős pozsonyi és bécsi kereskedőket találunk. Viszonylag nagyszámú követelés
kapcsolódik egy bizonyos Rottisch nevű augsburgihoz (négy tiltás), akiről szintén
nem rendelkezünk érdemi információval. Hasonló a helyzet Kruntach Tach esetében
is. Johan Rösler és Gutman Hertfues személyét a vagyonosodás kérdéskörénél már
tárgyaltuk. Végül Jacob Mairt kell még megemlítenünk, Az ő esetében nem az információ-hiány, hanem az információ-gazdagság jelent problémát. Abécsi és augsburgi
forrásokban ugyanis számos ilyen nevű személy bukkan fel, az azonosításhoz viszont nem rendelkezünk semmilyen érdemi támponttal,
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ÖStA HKA HP W. Nr. 195. Exp. 1546. fol. 26r. A cégnek későbbi időszakból fennmaradt egy
1590-től vezetett üzleti könyve. Ebben számos kisebb (100 forint alatti) összegű kintlévőség
olvasható. Leginkább a textilipari partnerek tartoztak ilyen összegekkel a kereskedőháznak.
Warnemünde, 1956. 141. p.
AMB a i 1 VB fol, 22r.

IV. Összegzés
A dunai útvonal kereskedelmében részt vevő augsburgiakról összességében megállapítható, hogy társadalmi státusz és vagyonosság tekintetében döntően a felső-közép és még inkább a felső rétegből kerültek ki. A patrícius Welserek
kivételével a legtöbb azonosítható polgár a kereskedőcéh tagj a volt, s többen közülük politikai szerepet is vállaltak. Vagyoni helyzet tekintetében kiemelkedik a
Welser és a Pallér család, akik a vagyoni elit legfelső köréhez tartoztak. A korabeli
adóösszegek elemzése alapján az esetek többségében fokozott ütemű vagyonosodás és ezen keresztül—általában pozitív előjelű—társadalmi mobilitás mutatható
ki. A pozsonyi forrásban látszólag egymástól függetlenül jelennek meg az
augsburgiak (csak Wolfgang Pallér és Konrád Herbst nevét említik következetesen
együtt). Az augsburgi és a bécsi forrásokból viszont egyértelműen kiderül, hogy a
vizsgált kereskedők nem csak hogy összehangolták keleti irányú üzleti tevékenységüket, hanem egy üzleti kört, vagy konkrétan egy kereskedő-társaságot is alkottak. Közülük a legismertebb a Paller-Weis konszern, amelynek magyarországi
tevékenysége főként csak a besztercebányai rézüzlet kapcsán ismert. Nagyjelentőségű tehát, hogy sikerült kimutatni további magyarországi jelenlétüket is. Az üzleti
kapcsolatok mellett fontosak a rokoni összefonódások is, hiszen számos példát láttunk —többek között — a Paller-Weis-Herbst üzleti csoport ilyen jellegű kapcsolataira. A jövőben a pozsonyi Tiltáskönyvben 168 követeléssel a legnagyobb
arányban megjelenő Pozsonyon kívüli csoport, a bécsiek kutatására kell helyeznünk a hangsúlyt.

KORPÁS ZOLTÁN
I. FERDINÁND LEVELEZÉSE V. KÁROLY MELLETTI KÖVETÉVEL,
JÜAN ALONSO DE GÁMIZZAL
(1542-1556)
I. közlemény
1542-1544

A tanulmány eddig ismeretlen szereplője, a „tiszteletreméltó Jüan Alonso de Gámiz
licenciátus", I. Ferdinánd király tanácsosa volt V. Károly császár mellett.1 Ahhoz,
hogy a régmúltat megértsük, a közelmúlthoz kell először fordulnunk: pár évtizeddel
ezelőtt, 1983-ban a spanyol Kulturális Minisztérium a londoni Sotheby's galéria árverésén megszerzett egy felbecsülhetetlen értékű magánlevelezést, ami a Simancasi
Főlevéltár (Archivo General de Simancas - AGS) anyagai közé került AGS,
Secretaria de Estado, Negociaciones de Alemania, Legajo 64Ibis jelzettel. 2
Az 1542. október 18. és 1556. október 16. között kelt, mintegy 190 levél címzettei
Jüan Alonso de Gámiz, illetve egy rövidebb időszakban Pedro Lasso de Castilla voltak. A levél küldői pedig I. Ferdinánd, illetve fia, a későbbi II. Miksa császár. Úgy tűnik, hogy a sors kifürkészhetetlen akarata folytán a baszkföldi Álavaból származó
Gámiz családi levéltára megőrizte a Habsburg-ház egyik jelentős és kritikus korszakából származó uralkodói levelezést. A teljes gyűjtemény egyik része máig magánkézben van, ugyanakkor mintegy 53 levelet 1980-tól az Álava Tartomány Történelmi Levéltára (Archivo Histórico Provinciai de Álava, a továbbiakban AHPA) őrzi
és tette közzé a közelmúltban.3 Az árverésen megszerzett harmadik, legnagyobb rész
viseli a már említett simancasi levéltár leg. 64Ibis jelzetét.
Gámiz és a levelezés jelentőségének hátteréhez érdemes áttekintenünk I. Ferdinánd udvarát, illetve kapcsolatát V. Károllyal. A spanyolországi Alcalá de
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Ahogy a korabeli források is nevezik: Venerable Licenciado Gámiz de nuestro consejo acerca
de la Majestad Césarea.
Röviden: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis.
Jósé Ramón Cuesta Astobiza: Epistolario politico de Juan Alonso de Gámiz secretario
destacado a la Corte del emperador Carlos V, en el Archivo Histórico Provinciai de Álava.
Diputación Foral de Álava, Vitoria, 2002. (A továbbiakban: Cuesta Astobiza, 2002)
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Henaresben született I. Ferdinánd életében először 1517. november 12-én az
ókasztíliai Mojadosban találkozott bátyjával, V. Károllyal. 4 Pár hónappal később
1518. április 28-án Aranda del Duero városában elbúcsúzott testvérétől és május
25-én Santander kikötőjében hajóra szállt Németalföld irányába. Soha többé nem
tért vissza szülőhazájába. 1520-ban Ferdinánd megkapta az osztrák főhercegi címet, majd az 152l-es wormsi szerződés alapján Alsó- és Felső-Ausztria, Stájerország, Karintia, Krajna tartományok is rászálltak. Az 1522-es brüsszeli tárgyalásokat követően Ferdinánd birtokába került Tirol, Felső-Elzász és Württemberg is.
Koronáit és címeit a mohácsi csatát követően a magyar és a cseh királyi címekkel is
bővítette.
A németalföldi tartózkodást követően 1521 -ben Ferdinánd udvarával Ausztriába költözött. Kísérete ekkoriban túlnyomórészt spanyolokból állt. Már a németalföldi évek alatt kiemelkedett Ferdinánd kitüntető bizalmát élvező Gábriel de
Salamanca, egy kasztíliai kereskedő család fia, aki a húszas években az ifjú herceg
legjelentősebb bizalmi személye lett. A spanyolok, illetve maga Salamanca tevékenysége hamar komoly ellenérzést, lázongást váltottak ki az osztrák tartományokban. Az ellentétek az 1522-es bécsújhelyi törvényszékekhez vezettek, ahol
Martin Capiniusnak, ismertebb nevén Martin Siebenbürgernek, Bécs város bírájának, illetve más bécsi és környékbeli lázadó vezetőnek fejét vették.3
A Mohács előtti években I. Ferdinánd ausztriai uralmának stabilizációja egyet
jelentett a főhercegi udvar spanyol jellegének megerősödésével. A spanyol személyek az udvar jelentős pozícióit birtokolták, részt vettek a diplomácia alakításában,
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Ferdinánd spanyolországi gyermekkoráról, neveltetéséről, közép-európai uralkodásáról kiváló
tanulmányokat tartalmaz: Socialización, vida privada y actividad pública de un Emperador del
Renacimiento. Fernando I. 1503-1564. Szerk.: Alfredo Alvar Ezquerra. Madrid, 2004. (A továbbiakban: Alvar, 2004.) Különösen: {Jő.: El olvido historiográfico de Fernando de Austria.
In: uo. 27-53. p.
Raymond Fagel: Don Fernando en Flandes (1518-1521): un príncipe sin tierra. 253-272. p. In:
Alvar, 2004.; Alfréd Kohler. Kari V. 1500-1558. Eine biographie. München, 2000. (A továbbiakban: Kohler 2000.) és Alfréd Kohler. Ferdinánd I. 1503-1564. Fürst, König und Kaiser. München, 2003.; Christopher Laferi. Die Kultur der Spanier in Österreich unter Ferdinánd I.
1552-1564. Wien, 1997. (A továbbiakban: Laferi, 1997.); Peer Schmidf. „Infans sum
Hispaniaorum". La dificil germanización de Fernando I. In: Alvar, 2004. 273-285. p. (A továbbiakban: Schmidt, 2004.) A magyar nemesség szerepéről I. Ferdinánd udvarában lásd: Pálfjy'
Géza: A magyar nemesség I. Ferdinánd bécsi udvarában. In: Történelmi Szemle, 45. (2003) 1-2.
45-59. p. Ferdinánd udvaráról, Bécs városának birodalmi központtá válásáról lásd: Pálffy Géza:
Der ungarische Adel am Wiener Hof König Ferdinands I. In: Kaiser Ferdinánd I. Ein
mitteleuropaischer Herrscher. Münster, 2005. Szerk.: Martina Fuchs - Obomi Teréz - Újváry
Gábor 78-82., 85-103. p.

a pénzügyek kezelésében, hadügyek megszervezésében, az uralkodó közeli bizalmasaivá váltak. Salamanca karrierje jelképezi a spanyolok politikai súlyának növekedését az udvarban: 1523-ban Freienstein és Karlsbach ura lett, majd 1524-től a
karintiai Ortenburg gróija címét is megkapta és egyben Ferdinánd legközelebbi bizalmasává vált.6 1521 és 1526-ban bekövetkezett bukása között a kincstárnoki és
udvari főkancellári tisztségeket is betöltötte. Bár az uralkodó közvetlen környezetében — elsősorban az udvarban — további spanyolok töltöttek jelentős pozíciókat, 1526 után a kormányzati, hadügyi, illetve a modern államirányítást segítő új
intézményeket irányító pozíciókba általában az ausztriai tartományok és rendek
tagjai kerültek. 1527. január 1-től a Titkos Tanács (Geheimrat), az Udvari Tanács
(Hofrat), az Udvari Kamara (Hofkammer) születése, illetve Ortenburg grófjának,
Salamanacának ez idő tájt történő háttérbe szorulása egyben az udvar spanyol jellegének csökkenését is jelentette. 7 A spanyol hatás, I. Ferdinánd egyértelmű „germanizálódása" ellenére jelentős maradt: az uralkodó továbbra is a spanyol nyelvet
preferálta, szemben a némettel, sőt egyes kutatók szerint változatlanul spanyolul
imádkozott. 8 Érdekes módon a császárral folytatott levelezésében a franciát részesítette előnyben, miközben a császár melletti követeivel, Martin de Salinasszal,
Jüan Alonso de Gámizzal, Pedro Laso de Castillával és egyéb spanyol hívével spanyolul levelezett. A birodalom, illetve a cseh és magyar királyságok ügyeiben elsősorban latinul és németül érintkezett. Az udvartartásban a spanyolok aránya e
változások ellenére is meglepően magas maradt: A titkárokon, diplomatákon, katonákon, tanácsosokon kívül a költők — köztük a XVI. századi spanyol reneszánsz
költészet kiemelkedő személye, Cristóbal de Castillejo—, egyházi személyek, orvosok, patikusok közül is jó páran Hispániából származtak. De megtaláljuk őket az
étekfogók, udvari káplánok, főistállómesterek, főudvarmesterek között, nemcsak
Ferdinánd, hanem Miksa főherceg udvarában egyaránt. Nem egy közülük a keleti
Habsburg dinasztia szolgálatában maradt, hasonló módon germanizálódott, ahogy
az Ferdinánd esetében is kimutatható. E jelenségre a legismertebb példát az osztrák
történelemben jelentős szerepet betöltő von Hoyos család nyújtja: „alapítóatyjuk",
az 1522-től 1. Ferdinándot szolgáló Jüan de Hoyos, Közép-Európában ismertebb
nevén Hans von Hoyos volt.
Az osztrák történész, Christopher Laferl számításai szerint a 20-as évektől valamivel nőtt a spanyol udvaroncok száma. 1522-1529 között 17-22 spanyol szolgál-
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Laferl, 1997. 66-72; Schmidt, 2004. 278-279. p
Schmidt, 2004. 280. p.
Uo.

ta a király közvetlen környezetét. A harmincas, negyvenes években ez a szám 30
környékére emelkedett. A spanyolok aránya a császári időszaktól, azaz V. Károly
lemondásától csökkent, 1564-re mintegy 9 spanyolt találunk a császári udvarban.
Jagelló Anna és Miksa felesége, Habsburg Mária királynék kíséretében is voltak
spanyolok: Mária a 30-as években évente 23-27 spanyol szolgálót tartott udvarában. Laferl számítása szerint Ferdinánd teljes uralkodása alatt minden tizennegyedik udvaronc spanyol volt. Rendkívül magas szám ez egy ennyire távol elhelyezkedő országhoz képest. 9
A spanyol udvaroncok jelentős része nemcsak Ferdinándot szolgálta, hanem
megbízástól függően gyakran támogatta V. Károly diplomáciáját, akár az ifjú Miksát és Fülöpöt a közép-európai, birodalmi vallási kérdésekben, akár a két ág közötti
dinasztikus kapcsolatok fenntartása ügyében. Az egyes személyek vizsgálata során meglepően sok rokoni kapcsolatot lehet feltárni. Az udvari, katonai, vagy
egyéb bizalmi pozíciókba bekerült személyek előszeretettel támogatták rokonaik
előremenetelét, kegyhez jutását. Ferdinánd udvarában, diplomáciájában, hadügyében, sok esetben a magyarországi eseményekben is rokoni kapcsolatokat rejtő
családnevekkel találkozunk: Laso de Castilla, Guzmán, Gámiz, Serna, Salamanca,
Castillejo, Cardona, Meneses, Barrientos, Lascano, Áldana, Hoyos, Contreras, de
la Cueva, Vélez de Mendoza, Villandrando stb. családok tagjaiból többen is megjárták Közép-Európát és a Magyar Királyságot. 10
V. Károly és I. Ferdinánd közötti diplomácia kapcsolattartás jellege a mohácsi
vészt követően megváltozott. Az ifjabb testvér számára a cseh és a magyar királyi
koronák megszerzése, elsősorban a császárság területén kívüli Szent István koronája, biztosította a császári bátyától független fejedelmi szuverenitást. Viszont,
ahogy azt e tanulmányban közétett levelek is tanúsítják, e függetlenség politikai,
diplomáciai, anyagi és hadügyi értelemben egyaránt relatíve volt. A családi diplomáciában a korábbi főhercegi rangot betöltő Ferdinánd koronás királlyá válásával
a két testvér viszonya jobban hasonlított két szuverén fejedelem kapcsolatához.
A kapcsolatukra tovább is jellemző maradt a stabil politikai együttműködés, a testvéri megbecsülés és nem utolsósorban I. Ferdinánd szükségszerű behódolása és
alázata császári bátyja irányába. Ezt az alárendelt viszonyt a legritkább esetekben
sértette meg Ferdinánd olyan lépésekkel, amelyek a császári politika ellenében tör-
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Laferl, 1997. 281-287. p.
I. Ferdinánd udvarának spanyol jellegéről és tagjairól részletesen lásd Laferl, 1997. és Korpás
Zoltán. V. Károly és Magyarország. Bp„ 2008. 209-214. p. (A továbbiakban: Korpás, 2008/1 )

téntek volna.11 A testvérpáros közötti létrejött konfliktusokat is konzekvensen házon belül próbálták feloldani, a többi európai hatalmasság felé egységfrontot
mutattak. Talán a családon belüli rangsornak is tudható be, hogy a két testvér teljesen eltérő jellegű diplomáciai folyamatokat alakított ki a másik irányába. V. Károly
alkalmanként küldött követeket, akik nemzetiségükre nézve leginkább „északiak"
(Németalföld, Német-Római Császárság, Dán Királyság stb.), mint pl. Jean de
Fruyes, Jacques Fevrier, Guillaume de Montfort, Baltasar Merklin von Waldkirch,
Johannes Wese, Jean d'Andelot stb., illetve kisebb hányadban „déliek", mint a spanyol Antonio de Mendoza és Pedro de la Cueva voltak. I. Ferdinánd hasonló módon küldött alkalmi követeket, akik elsősorban spanyolok, vagy burgund tartományokból származtak: Alonso González de Meneses, Pedro de Córdoba, Francisco
de Salamanca, Jüan de Hoyos, Henri Hemricourt, Guillaume Basin. Jean Masson,
illetve ritkábban itáliaiak, németek (Leonard Nogarola, Niklas gráf zu Salm stb.)
A domináns nemzetiségek közötti eltéréseken túl a legjelentősebb különbséget
mégis az adta, hogy I. Ferdinánd már uralma kezdetétől évtizedeken keresztül
fenntartott V. Károly udvarában egy állandó követséget. E feladatot 1522 és 1539
között Martin de Salinas látta el, majd 1539-től e tanulmány főszereplője, Jüan
Alonso de Gámiz. Martin de Salinas vaskos levelezését a XX. század legelején
Rodriguez Villa már kiadta12 és a nyugati Habsburg-kutatás alapforrásai közé tartozik. E hungarika anyagokban mérhetetlenül gazdag forrásgyűjtemény máig méltatlanul nem került bele a magyar történetkutatás látókörébe.
Jüan Alonso de Gámiz 1983-ban előkerült levelezése jelenleg meglehetősen ismeretlen Európa szerte, a 2002-ben publikált 53 levél még nem nyerte el azt a tudományos relevanciát, amit Salinas levelezése már elért. Ahogy e tanulmányban
publikált levelekből is látszik, Gámiz levelezése hasonló módon rendkívül értékes
magyar vonatkozású információkat tartalmaz, amely jelentősen hozzájárul a Habsburg-fivérek magyarországi politikájának árnyaltabb megismeréséhez.
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Pl. V. Károly és I. Ferdinánd konfliktusát a passaui egyezség, valláskérdés és örökség kérdésében: ld. 63. sz. forrás: I. Ferdinánd Jüan Alonso dc Gámizhoz. Graz, 1553. március 4. Egyedi
esetnek számított többek közt I Ferdinánd diplomácia fellépése a Szentszék előtt V. Károly,
Szapolyai János udvarába küldeni szándékozott követeivel szemben. Vö.: Korpás, 2008/1.
172-176. p. A két testvér viszonyáról részletesebben lásd: Zombon István: Hatalom és családi
viszály. V. Károly és I. Ferdinánd kapcsolata. In: Világtörténet. 1993/ősz 3-15. p
Antonio Rodriguez Villa: Hl emperador Carlos V y su corte según las cartas de don Martín de
Salinas, embajador del infante don Fernando (1522-1539). Madrid, 1903-1905. (A továbbiakban: Rodrige: Villa, 1903-1905.)
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Ki is volt Gámiz, illetve kik a levelezés főbb szereplői?
Jüan Alonso de Gámiz 1505 környékén született Armentia de Alavaban egy
vitoriai írnok, Alonso Ruíz de Gámiz és Sancha Martmez de Buendía legkisebb,
harmadik gyermekeként. 1515-ben egyházi tanulmányokat kezdett az akkor már
árva Jüan Alonso. Jogi doktori címet szerzett és 1537-ben V. Károly káplánjának
nevezték ki. Ettől kezdve a császári kíséret tagja volt. Az udvarban volt található
unokatestvére, Ferdinánd császár melletti követe, Martin de Salinas is. Gámiz először 1538-ban helyettesítette rokonát, majd Salinas egyre rosszabbodó egészsége
okán egyre gyakrabban, mígnem szépen beletanult az új hivatásba. 1544-ben
II. Miksa udvarának káplánja és főalamizsnása is volt. Ferdinánd viszonya a két
követéhez, Salinashoz és utódjához, Gámizhoz, szembeötlően eltérő. A simancasi
levéltáros, Isabel Aguirre Landa véleménye szerint az ok abban rejlett, hogy
Salinast személyesen is jól ismerte, bizalmasának tekintette, hiszen Ferdinándot
már megszületése évétől, 1503-tól szolgálta. Ugyanakkor az uralkodó Gámizzal
személyesen sokáig nem is találkozott, illetve V. Károly szolgálójának tekintette.
Ez a távolság magyarázatot is ad arra, hogy a levelezésben miért bánt annyira keményen Ferdinánd Gámizzal és miért vádolta — sokszor türelmetlenül — oly
gyakran lassúsággal, késői válaszokkal. V. Károly 1555/56. évi lemondásait követően Gámiz kérelmezte Ferdinándtól, hogy bocsássa el őt szolgálatából, amit Ferdinánd minden ellenvetés nélkül engedélyezett. Gámiz visszavonult Vitoriába és
1574-ben ott hunyt el. Gámiz — úgy tűnik — hasonló módon távolságtartó volt
Ferdinánddal, nem tekintette magát annyira elkötelezettnek, mint elődje, Salinas.
Jó párszor nem is teljesítette pontosan Ferdinánd utasítását, sőt találunk olyan leveleket is, ahol a titkosírással írt részeket nem fordította le, tartalmát nem ismerte
meg. Aguirre Landa úgy véli, hogy feltehetően azért nem desifrírozta a kódolt részeket, mert tartalmukat Ferdinánd Károlyhoz írt leveleiből már ismerte, így felesleges munkának tarthatta. I j
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Isabel Aguirre Landa. La correspondencia de Fernando de Austria conservada en el Archivo
General de Simancas. In: A Ivar, 2004. 287-307. p. (A továbbiakban: Aguirre Landa, 2004.)

A simancasi levéltárban található 190 levélből 32 darabot Gámiznak és követtársának, Pedro Lasso de Castillának címeztek. Ezek a levelek az 1545. évi eseményekhez kapcsolódtak. Pedro Lasso de Castilla, testvéreivel Franciscoval és
Gábriellel együtt szolgálták I. Ferdinándot. Lasso de Castilla 1548-ig I. Ferdinánd
főlovászmestere volt, majd II. Miksa föudvarmestereként szolgált. Több diplomáciai szolgálatot is ellátott Franciaország (1531), Spanyolország (1532), a
Némrt-Római Birodalom (1547) és Anglia (1554) területein. 1531-ben feleségül
vette Polyxena von Ungnad und Sonnegget, és házasságukból négy gyermek született. A bécsi Ágoston-rendi kolostorba temették el. 14
A leveleket Ferdinánd, vagy Miksa mellett a titkárok is aláírták: Cristóbal
Castillejo (Ciudad Rodrigo, 1490-Bécs, 1550) és unokaöccse, Jüan de Castillejo
után az utolsó leveleket már Alonso Gámiz neve jegyzi. A három személy közül
Cristóbal a legkiemelkedőbb: Cristóbal 1525-től állt Ferdinánd szolgálatába. Jó
barátságban volt Martin de Salinasszal. Ferdinánd meglehetősen hamar titkárnak
nevezte ki őt, majd később bizalmas személyi titkárra lett, illetve tanácsos. Az udvari funkciókon túl az irodalomtörténet a spanyol reneszánsz egyik legkiemelkedőbb költőjeként tartja számon olyan, a petrarcai irányzatot követő kortársak
mellett, mint Garcilaso de la Vega és a kiemelkedő diplomata-költő Diego Hurtado
de Mendoza. Castillejo 1550-ben Bécsben halt meg és Bécsújhelyen temették el.
Verseit először 1573-ban adták ki Madridban. 15 Unokatestvére, Jüan de Castillejoról kevesebb ismerettel rendelkezünk. Feltehetően 1535-ben csatlakozott az udvarhoz és 1539-ben már spanyol titkárként tartják számon. Legvégül, Alonso de
Gámiz feltehetően: Jüan Alonso fia 16 1553-tól Ferdinánd spanyol titkára. Kétszer
is megházasodott, első felesége Polixéna Maroltinger volt, akitől két fia is született, majd második felesége Helena von Teufl lett.1 Alonso de Gámiz 1556-ban
3.000 forint kegydíjat kapott I. Ferdinándtól. A helyzet pikantériáját az adja, hogy
az uralkodó a spanyolországi Yuste kolostor magányában élő császári bátyja adósságának terhére ígérte meg a kegydíjat. Feltehetően nem járunk messze a valóság-
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Laferl, 1997. 244. p.
Cristóbal de Castillejoról részletesen lásd: Laferl, 1997.
Laferl, 1997. 235 p. szerint unokatestvére. Elképzelhető, hogy Alonso de Gámiz valójában nem
Jüan Alonso de Gámiz unokatestvére, hanem fia. Köszönet Sarusi Kiss Bélának, hogy rendelkezésemre bocsátotta az Österreichische Staadtsarchiv Finanz- und Hofkammerarchiv (= ÖStA
HKA) Österreichische (Niederösterreichische) Gedenkbücher 77-78. kötetének Gámizokra vonatkozó anyagát. 1557. február 8-án kelt uralkodói engedélyben a két rokont így említik: Alonso
de Gámiz „hispanischen hofsecreter", és Jüan Alonso de Gámiz „unsems agenten" és „sein
Vötern". Bd. 78., fol. 16r.
Laferl, 1997. 235. p., Agtnrre Landa, 2004. 292. p.

tói, ha azt gondoljuk, hogy Alonso de Gámiz nehezen emésztette meg, hogy egy
bizonytalan esedékességű kegydíjat kell elfogadnia. Pár hónappal később - Ferdinánd udvarában élő más spanyolok lobbijának hatására - az összeget már „reálisabb" alapokra fektették: Francisco de Salamancanak adományozott uralkodói
provízióból engedtek át 3.000 forint megfelelő összeget a stain-i vám terhére.18
Ferdinánd leveleinek
hangvételét, stílusát meghatározta, hogy a címzett nem a
család, vagy más dinasztia
tiszteletben álló tagja, hanem egy számára relatíve
idegen személy volt. Ennek
megfelelően a levelezés mellőzi a diplomáciai, túlzott
2. ábral. Ferdinánd és Jüan de Castillejo aláírása
udvariassági formulákat és
egyértelműen tükrözi Ferdinánd gondolkozását, álláspontját. Ezáltal kiváló eszköz
arra, hogy felmérjük, hogy egyes időszakokban Ferdinánd számára melyek voltak
a legjelentősebb politikai kérdések, milyen eszközökkel próbálta célját elérni, illetve megismerhetjük a király kendőzetlen viszonyát ezekhez az ügyekhez. Szintén
hasznos ismereteket nyújt a levelezés a két testvér Ferdinánd és Károly viszonyáról, döntési folyamataikról, egyetértéseikről, konfliktusaikról. Ezentúl, tükrözi azt,
a magyar történetírásban máig nem helyén kezelt kérdéskört, hogy Ferdinánd jelentős részében V. Károly erőforrásaitól függött, így döntéseit általában a császár
véleményét kikérve hozta meg. 1 '' A levelezés rendkívül sokszor visszatérő problematikája az információhiány és az információáramlás. Az uralkodó folyamatosan
sürgette, követelte, sőt jó pár esetben élesen számon kérte Gámizt, hogy rendszeresen, részletesen és a lehető leggyakrabban tájékoztassa őt a császári udvarban folyó
ügyekről, hírekről, eseményekről. Részletekbe menő a számonkérésekben is, hiszen külön instrukciókat adott arra vonatkozólag, hogy a követ a posta hálozatot
miként használja, milyen útvonalat preferáljon. De a levelekből átviláglik Ferdi-
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ÖStA HKA Österreichische (Niederösterreichische) Gedenbücher. Bd. 77. fol. 86r. 1556. április 22. I. Ferdinánd adománylevele Alonso de Gámiz részére, fol. 213v-214r: 1556. október
22. I. Ferdinánd hozzájárulása, hogy Francisco de Salamanca részére adományozott 300 ít.
províziót Alonso de Gámiz spanyol titkár kapja meg. A kifizetés a stain-i vám terhére történjék. Uo. fol. 25Ír. 1556. november 13. 1. Ferdinánd elismervénye Alonso de Gámiz által nyújtott 1.000 forint kölcsönről, amit a staini vámhivatal terhére fizettek ki 10%-os kamaton.
E problematikáról lásd részletesen Korpás, 2008/1.

nánd türelmetlensége is, hiszen sok esetben a post scriptumban megemlíti az uralkodó, hogy a levél írása közben megérkezett a pár sorral feljebb számon kért küldemény is.
Melyek a levelezés főbb témái?
Az 1542/43-as évek leveleinek tartalmát elsősorban a magyarországi oszmán
terjeszkedés elleni küzdelem, az ahhoz kapcsolódó pénzügyi támogatás, források
megteremtése határozza meg. A császári támogatás rendszeres igénylése, császári
zsoldban lévő itáliai, spanyol katonák magyar végekre küldése, egyaránt állandó
igényként és témakörként szerepelnek. A pénzügyi források megteremtéséhez
kapcsolódó levelezés rendkívül hasznos forráscsoport, hiszen a mindennapi valóság szintjén mutatja meg azt az elvet, ahogy a két testvér pénzügyi kérdéseket rendezni próbált. Egyszerre jelenik meg a közös, dinasztikus gondolkodás, ahol az
idősebb testvér, mint a dinasztia feje, felelős a teljes — Ferdinánd birtokait is magába foglaló —, Habsburg-birodalom védelméért, illetve a két testvér politikai
prioritásai közötti eltérés, ahol az egyes források felhasználása eltérő célokat szolgál és így kettőjük viszonyában dinasztikus vita tárgya lehet. Ugyanúgy hangsúlyos megismerni azt az ad-hoc folyamatot, ahogy a testvérpár a források jelentős
részét előteremtette: leegyszerűsítve a pénzek fellelésének és felhasználásának
legfőbb elve az volt, hogy a hatalmas birodalom egymástól messze lévő területein
felhajtható összegek, milyen gyorsan, milyen megkötések mellett voltak elérhetőek. így nem véletlen, hogy a levelezés során Ferdinánd a magyarországi törökellenes védelem költségeire hivatkozva sokszor, az ő szuverenitása szempontjából
látszólag irreleváns, V. Károly érdekszférájába tartozó forrásokra formált igényt
(pl. Velence 100.000 dukát adóssága a császár felé, 20 nápolyi királyság 22.000 escudo hitele, 21 angolok 40.000 dukátja 22 stb.). A Szentszék pénzügyi támogatása is
többször előkerül az uralkodói levelezésben. A levelezésből kitűnik az is, hogy
Ferdinánd szívesen nyomon követte még a messzi Amerikából származó ezüstflotta sorsát is, 2 ' hiszen akár onnan származó pénzek is szolgálhatták volna az ügyét.
Ez az ad-hoc folyamat rendkívül megnehezíti a császári forrásból származó és a törökellenes küzdelemben Magyarországon felhasznált pénzek sorsának nyomonkövetését, hiszen a legritkább esetben „címkézték meg" az arany és ezüst érméket.
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A Türkenhilfe, mint a történetírás által jól ismert segélypénz, természetesen
ugyanúgy szereplője e levelezésnek. 24
Külön érdekes eleme a levelezésnek az egyes birtokokhoz (pl. Milánó2"), vagy
tisztségekhez (toledói érsekség) kapcsolódó császári tervek és Ferdinánd válasza
ezekre: ha e tervek az adott esetben nem is találkoztak I. Ferdinánd szándékaival,
akkor az ifjabb testvér igyekezett minimálisan annyi hasznot húzni, hogy abból
számára jelentős és/vagy állandó bevétel számlázzon, amelyet hivatalosan ő a török elleni küzdelmekre használhat fel. Jó példát szolgál erre Bécs megerősítésével
kapcsolatos levelezés, amely Ferdinánd számára fontos kérdés volt. 1545-ben külön támogatást kért erre az itáliai fejedelmektől, amit a császár nem tartott szerencsés megoldásnak, majd amikor felmerült, hogy Ferdinánd fiát, a kisgyermek
Károly főherceget Toledó érsekévé tegyék meg, az elutasítás mellett javaslatot is
tett arra, hogy az érsekség bevételeiből évjáradékkal támogassák Bécs megerősítését.26 Nem tudunk arról, hogy ezeket a terveket megvalósították volna.
A magyarországi Habsburg haderő megerősítése rendszeresen visszatérő kérdéskör a levelezésben. Figyelemre méltó, hogy a spanyol és itáliai zsoldosok
igénylése Ferdinánd számára mennyire fontos, ami tükrözi a korabeli spanyol módon szervezett haderő szupremáciáját. Egyes esetekben általános igényt fogalmaz
meg Ferdinánd, más esetekben konkrét, a magyarországi hadszíntéren aktivitást
kifejtő zsoldosokról szólnak a hírek. Ezek között szerepelnek olyan, a magyar történetírásban közismert személyek, mint Castaldo, Bernardo de Áldana, 2, vagy az
ezideig kevésbé ismert Álvaro de Sande."8
Az egyes személyekhez kapcsolódó adományok, kérelmek szintén fontos részei
a levelezésnek. Általában spanyol udvaroncok számára kért Ferdinánd valami kegyet (pl. Ramirez doktor, Alonso Mercado, Pedro Lasso de Castilla 29 ), de érdekes a
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Fráter György kapcsán megfogalmazott álláspontja is.J° A későbbi levelezésben
találunk példát arra, hogy egy, a császár kegyét elveszítő spanyol katonát, Felipe de
Herrerát ajánlja újból a császár kegyébe, vagy egy morva nemes fiát ajánlja apródként a császár figyelmébe. '1 Luis Perez de Vargas számára a szolgálatai elismeréséül a cremonai kapitányság megüresedett tisztségét kérte I. Ferdinánd.' 2 Egyedinek tekinthető I. Ferdinánd azon levele, amelyben beszámol két udvaronca,
Balassa János és Francisco Lasso de Castilla közötti vitáról. A két, párbajozni szándékozó fél kibékítésére magát V. Károlyt kérte fel I. Ferdinánd." A családtagok állapota is gyakori téma: olvashatunk a császár köszvényéről, ,4 Ferdinánd, Jagelló
Anna és fiai, elsősorban Miksa betegségeiről e g y a r á n t . D e szóba kerül Granvelle
betegsége is. ' 6 Egyedinek tekinthető Ferdinánd levele, amelynek a végén vadászatra keres lovakat saját maga és fiai számára. 37
A levelek a fenti témákon túl részletesen informálnak minket az oszmánok magyarországi foglalásairól is. Az 1543. év leveleiben részletesen értesülünk Ferdinánd
„tollából" Esztergom ostromáról, a védők tevékenységéről. Levelei során elsősorban Filippo Tornielti királyi hadvezér, Martin de Lascano és Francisco de Salamanca
várkapitányok beszámolóira támaszkodott.' s Tata és Székesfehérvár elestéről is tudósította Ferdinánd császári bátyját. 1543. szeptember 8-án megírt levelében leírást
nyújtott Fehérvár szerencsétlen elestéről, a várkapu bezárásáról és a védők, köztük a
várkapitány Varkocs György haláláról.''' A várak eleste kapcsán Ferdinánd nem
győzte hangsúlyozni, hogy milyen veszteségek érték uralmát és hogyan próbálta
eredménytelenül koronája alá tartozó többi tartomány rendeitől anyagi és katonai
hozzájárulást kérni, hogy visszafoglalja az elveszített területeket. Azok a cseh, morva és ausztriai seregek, amelyeket a birtokai védelmében Pozsonyba rendelt, kardcsapás nélkül oszlottak fel. Ferdinánd ugyanakkor sürgette, hogy a császár az
oszmán terjeszkedés ügyében hívja össze a birodalmi diétát, hiszen a cseh és morva
rendek ezt feltételül szabták a jövőbeni támogatások fejében. 40
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A magyarországi események mellett hasonló részletességgel és hangsúllyal
szerepel I. Ferdinánd lányának, Habsburg Erzsébetnek (1526-1545) a sorsa is, illetve ettől nem függetlenül Bona Sforza anyakirályné itáliai birtokainak, Bari és
Rossano ügye:41 Erzsébet, I. Ferdinánd elsőszülött gyermeke 1543 május 6-án kötött házasságot Zsigmond Ágost lengyel trónörökössel. Rövid házasságát az anyakirálynével, Bona Sforza-val való konfliktusa meglehetősen megkeserítette, ennek
következtében férje is elhidegült tőle. Sokat betegeskedett, epilepsziás rohamoktól
szenvedett, majd pár év házasságot követően Vilniusban váratlanul elhunyt. 42
A levelezésben szereplő egyik érdekes diplomáciai fejlemény, hogy az esztergomi és lengyel eseményekkel párhuzamosan az angol uralkodó, VIII. Henrik képviselője megjelent Ferdinánd udvarában. 1542/1543 folyamán V. Károly és VIII. Henrik
többször is követeket küldött egymáshoz, hogy I. Ferenc francia király elleni szövetségüket tető alá hozzák. E tárgyalások során V. Károlyt Londonban 1543 során olyan
személyek képviselték, mint e levelezésben is szereplő Ferrante Gonzaga, vagy a
magyar történetírásban nem éppen diplomáciai képességéről elhíresült Giovanni
Baptista Castaldo.
Az 1544. év kiemelkedő eseménye V. Károly és I. Ferenc közötti Crépy béke
(1544. szeptember 18.) megkötése Ferdinánd ugyan üdvözölte a békekötés tényét,
de meglehetősen éles hangú levelekben tiltakozott a császári szándék ellen, hogy a
francia trónörököst megházasítsák V. Károly, vagy az ő lányával és hozományként
felajánlják Németalföldet, vagy Milánót. A béke értelmében Orleans hercege Károly császár Mária nevű lányával, vagy Ferdinánd király Anna nevü lányával házasodott volna. Ha Máriával házasodik, akkor Németalföldet és Franche-Comtet hozományként kapta volna, viszont ha Annával, akkor Milánót. 4 ,
Ferdinánd nem csak ez ügyben konfrontálódott 1544-ben, majd 1545-ben
V. Károllyal. Úgy tűnik, hogy a birodalmi gyűlés által megajánlott töröksegély
ügye is feszültséget teremtett közöttük. Ferdinánd nem csak éles hangon tiltakozott
a császár lépése ellen, hogy 311.000 forint megajánlott segélyt nem kap meg, hanem Granvellet egyenesen azzal vádolta, hogy letagadta az egyezményt. 44
A helyzet pikantériáját az adja, hogy Ferdinánd ugyanazokban a levelekben,
ahol vitatja a birodalmi segély kérdését, egyben részletesen beszámol arról, hogy a
császár által a magyar végek védelmére küldött spanyol egység Alvaro de Sande
vezetésével hogyanjutott el Bécsbe, majd a királyi sereg részeként harcolt a felvi-
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déki magyar urak ellen. E levelek különlegessége még az is, hogy az eddig ismeretlen eseményekről történő beszámolókon túl megmutatják, hogy a zsoldhiány és a
velejáró fosztogatások miként tükröződnek a dinasztikus levelezésben: tudjuk,
hogy a spanyol katonák fosztogatásai a Csallóközben és a Felvidéken olyan hangulatot teremtettek, hogy a magyar diéta külön törvénycikkelyt hozott ellenük. 43
Ugyanakkor Ferdinánd levelei bemutatják, hogy V. Károly és I. Ferdinánd a spanyol zsoldossereg költségét felosztották egymás között (2/3—V3 arányban) és a császár, a korábban említett birodalmi segély mellett ezt se jutatta el időben I. Ferdinándnak. Az uralkodó leveleiben folyamatosan számon kérte bátyján a zsold elmaradását és beszámolt a következményekről, a spanyol katonák fosztogatásairól.
Úgy tűnik, hogy a keletkezett feszültséget nem tudta a két testvér könnyen rendezni, hiszen a császár álláspontja ezzel ellentétes volt: a sereg Németalföldről magyar
végekre történő átvonulását ő fizeti, viszont Ferdinánd birtokain már öccse felelős
a sereg fenntartásáért. Az ifjabb Habsburg erőteljesen tiltakozott és sürgette császár melletti követeit, sőt a spanyol tercio fizetömestereit is a császárhoz küldte,
hogy a tercio költségeit egyezményük értelmében kétharmad arányban Károly fizesse. 46 Az indulatokat, sőt Ferdinánd csalódását sem leplező levelek legvégül a
spanyol tercio mustrájával zárulnak, ahol a sereg létszámáról, szerkezetéről is jelentős információkat kapunk. 4
Álvaro de Sande magyarországi tevékenységével nagyjából egy időben küldte
el I. Ferdinánd Gerhard Weltwycket, Monluc francia megbízott társaságában, hogy
a Portával békét kössön. Weltwyck útját, az 1545. évi, később a magyar rendek között nagy vihart kavart titkos fegyverszünetet, illetve később Nicoló Secco tevékenységét ugyanúgy megemlíti a levelezés. 48
Az 1545. évi levelek közül egyedinek tekinthető Ferdinánd válaszlevele V. Károly szándékára, hogy az iljabb Habsburg ötéves, Károly nevű fiát a spanyol egyház legjelentősebb egyházkerületének, a toledói érsekségnek élére helyezze. Ferdinánd hosszú levelében nemcsak lelkiismereti kifogásokkal él, hanem felkéri a
császárt, hogy az egyházkerület jövedelméből ajánljanak fel évjáradékot Bécs védelmére és megerősítésére. 49 Ugyanebben a levélben kerül megemlítésre az is,
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hogy a cseh rendek elfogadták, hogy Ferdinánd utódjai királyválasztás nélkül örököljék a trónt.
A spanyol tercio zsoldfizetése körüli anomáliák ugyan hosszú ideig uralják a levelezést, de így is előkerülnek más j e l e n t ő s témák, mint pl. az egyetemes zsinatra
küldendő spanyol főpap, Francisco de Toledo megfelelő tekintélyének kérdése.
Ugyanabban a levélben Ferdinánd félelmét és aggodalmát fejezi ki, hogy felmerült
a lehetősége annak, hogy V. Károly e veszélyes, a schmalkaldeni háború kitörése
előtti időszakban visszamenjen Spanyolországba.' 0
A schmalkaldeni háború rendkívül fontos mozzanatait idézik fel a levelek: 1546
nyarán, miután Szász Móric megtámadta János Frigyes szász birtokait, a Schmalkaldeni Liga és V. Károly szövetségesei között kitört a háború. A források azt a kezdeti időszakot elevenítik fel, amikor a Duna mentén a császári csapatok kerültek
minden ütközetet, míg meg nem érkezett a többi seregrész, többek közt a Magyarországon állomásozó Álvaro de San de spanyol tercioja, illetve a Ferdinánd által küldött magyar huszárok. 51 A legértékesebb támogatást Maximilian von Egmont,
Büren gró Íjának serege jelentette, amivel már a császár a győzelem esélyével vehette
fel a küzdelmet a felnémet csapatokat irányító Schertlin von Burtenbach ellen. Ezekben a hetekben Hesseni Fülöp javaslatára a schmalkaldeni liga csapatai a Duna völgyében koncentrálódtak. A liga ellentmondó döntései ahhoz vezettek, hogy a levél
írásának a napján a császár ellenállás nélkül vonulhatott a Duna völgyében és sikerrel
ütközött meg a császári lovasság Ingolstadtnál a liga csapataival.32
A levelezés utolsó nagyobb témaköre a császár uralkodásának egyik legválságosabb időszakához kapcsolódik. 1551 folyamán V. Károly Habsburg Miksával
szemben a császári korona örököseként II. Fülöpöt akarta előtérbe helyezni.
A szándék, hogy a mélyen katolikus Fülöp legyen a jövőbeli császár, nemcsak Ferdinánd érdekeit sértette, vagy Miksát késztette tárgyalásra a császárral szemben
álló birodalmi fejedelmekkel, hanem az ingadozó szövetséges nagyurat, Szász
Móricot is a Habsburgokkal való szembefordulásra késztette. Szász Móric 1552 tavaszán váratlanul elfoglalta Augsburgot, majd nem sokkal később V. Károly ellen
vonult, aki — hogy a fogságot elkerülje —, I. Ferdinánddal együtt május közepén
Innsbruckból sietősen elmenekült Villachon keresztül. Május 28-án Passauba érkeztek V. Károly képviselői, illetve maga I. Ferdinánd is, hogy közvetítsenek a császár és a szász herceg között. I. Ferdinánd a császár nevében fegyverszünetet kötött
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a lázadó fejedelmekkel. A levelezés tükrözi, azt a nehéz helyzetet, amivel I. Ferdinánd akkoriban szembesült: egyrészt a dinasztikus viták okán Károly és Ferdinánd
közötti bizalom szemmel láthatóan meggyengült. Másrészt a császár az összehangolt francia és birodalmi fejedelmek támadását követően szorult helyzetbe került
anyagi, katonai és diplomáciai értelemben is egyaránt, testvére komoly támogatásra sem számíthatott. A császár egészsége megrendült, köszvénye még jobban kínozta. 1552 őszén Metz ostroma nemcsak rendkívül sok pénzt emésztett fel, hanem
V. Károly innentől kezdve egyre jobban háttérbe vonult és a birodalom kormányzását átengedte későbbi utódjainak, Ferdinándnak, II. Fülöpnek. Harmadrészt az
oszmánok jelentős támadásokat indítottak Magyarországon és az év folyamán jelentős várakat foglaltak el. 53
Ezekből a hónapokból származó levelek nemcsak részletesen beszámolnak a
passaui tárgyalásokról, a hadi készülődésekről, a magyar végekre szánt egyéb seregekről, hanem tájékoztatnak az oszmánok magyarországi térhódításairól, Giovanni
Baptista Castaldo tevékenységéről, illetve Lippa feladása kapcsán elhíresült
Bernardo de Áldana peréről is.54 Különös megvilágítást adnak az eseményeknek
azok a levelek, amelyek rámutaüiak az összehangolt francia és választófejedelmi
Habsburg-ellenes támadás, illetve az oszmánok magyarországi tevékenysége közötti összefüggésekre: Ferdinánd beszámolt Károlynak arról, hogy a budai pasa levelet
küldött a Habsburgok ellen szövetkező fejedelmeknek. 55 Másrészt, amikor V. Károly
I. Ferdinándot vádolta az 1552. évi kudarcok kapcsán, illetve Habsburg Máriával
együtt gyanúsnak tartották I. Ferdinánd tevékenységét, az uralkodó indignáltan válaszolta, hogy olyan időszakban tárgyalt Szász Móriccal V. Károly nevében, amikor a
saját ügyeit háttérbe szorította, Magyarországot magára kellett hagynia az oszmán
támadással szemben, erejét a császár ügyeire kellett felhasználnia és jelentős katonaság nélkül maradt a Magyar Királyság.56 Szász Móric magyarországi tevékenysége
kapcsán kiemelte, hogy a volt ellenséggel való szövetkezés jelentős diplomáciai üzenet is volt az oszmánok számára, hiszen jelenléte önmagában megmutatta a franciákkal korábban többször szövetkező oszmánok számára, hogy a franciák másik szövetségese, Szász Móric már a Habsburgokat szolgálja. Bár az oszmán haderőnél jelentősen kisebb sereget nem vetették be, de Ferdinánd véleménye szerint Szász Móric csapatainak győri tartózkodása így is óvatosságra késztette az oszmán haderőt.57
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Ld. 44., 45., 47., 46. és 48. sz. forrást.
Ld.: 4 7 - 5 0 . sz. forrást.
Ld. 49. sz. forrást.
Ld. 63. sz. forrást.
Ld. 63. sz. forrást.

Az 1552. évi magyar ügyek kapcsán olvashatunk Temesvár, Drégely ostromáról, az oszmánok szlavóniai portyájáról, az augusztusi palásti vereségről, részletesebben Szolnok ostromáról, Szász Móric seregének győri tartózkodásáról, több
levélben Eger dicsőséges megvédéséről, Lippa feladásáról és Áldana peréről egyaránt. 38 Ferdinánd pontosan rá is mutatott a Habsburg ellenes európai küzdelmek
összefüggéseire is: leveleiben ki is emelte, hogy 1552-ben a magyarországi oszmán hódítások azért is voltak annyira sikeresek, mert a lázadó fejedelmek és a franciák ellen viselt háborúk okán a Magyar Királyság területén a Habsburg uralom
jelentős védőerő és pénz nélkül maradt.
Bár már szóba került, hogy V. Károly és I. Ferdinánd közötti vita milyen
geostratégiai összefüggéseket mutat be, de az 1553. március 4-én kelt levelet
(63. sz. forrás) éles hangvétele és tartalma okán szükséges kiemelni: A forrás kiválóan tükrözi azt az elmérgesedett viszonyt, ami a két fivér között az augsburgi vita
óta kialakult. Úgy tűnik, hogy nemcsak a két fivér került konfliktusba, hanem a vita
kihatott Ferdinánd és nővére, Habsburg Mária viszonyára, illetve Ferdinándnak
erőteljesen védenie kellett fiát, Habsburg Miksát is. Ferdinánd hosszú levelében
éles hangon utasította el, hogy ő bátyja, vagy nővére sérelmére tett volna bármit és
részletesen elmagyarázta lépései mozgatórugóját. Sértőnek tartotta, hogy Károly
rossz néven vette, hogy Miksa főherceg nem vett részt a metzi hadjáraton, állítása
szerint Miksa súlyos betegsége ellenére vállalta volna és ő személyesen utasította
Miksát, hogy ne csatlakozzon a sereghez.
Az 1553. évi levelekben újból előkerültek a lengyel ügyek: a moszkvai nagyherceg és a lengyel uralkodó közötti viszályban kért álláspontot I. Ferdinánd
V. Károlytól. 39 Unokája, Ernő főherceg születéséről is tájékoztatja a császári udvart, illetve Bona Sforza lengyel királyné Bari hercegsége kapcsán Ferdinánd továbbra is az ifjú lengyel királyt támogatta édesanyjával szemben. 60
A forráscsoportot két 1556-os levél zárja. A levelekben utalás történik Ogier
Qhiselin de Busbecq lovag és Verancsics Antal portai tárgyalásaira, illetve az
1556-os fegyverszünetre II. Henrik és V. Károly között. A rövid beszámolók mellett figyelemreméltó, hogy az 1556-os pozsonyi diétáról milyen részletességgel tájékoztatta Ferdinánd a követét: pontos információt kapunk arról, hogy milyen adókat szavaztak meg a magyar rendek, kiket köteleztek fizetésre és ezeket mikor
gyűjtheti be az uralkodó. Beszámolt Bebek Ferenc rendek általi elítéléséről és
száműzetéséről is. A levél legvégén Ferdinánd közli, hogy II. Fülöp kérésének
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Ld. 58. sz. forrást.
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Ld. 64. sz. forrást.
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Ld. 67. sz. forrást.

megfelelően Bemardo de Aldanát trencséni fogságából szabadon engedi és ezt a
magyar rendek jóváhagyták.
A teljes Gámiz-gyűjtemény, kb. 250 levél, a magánkézben lévőkkel együtt három helyen található. Közülük két forráscsoportba tartozó 69 hungarika tartalmú
levelet közlök az 1542. október 18 - 1556. január 23. közötti periódusból. A legtöbb levél 1543-ból (17 darab) és 1552-ből (19 darab) származik, hasonló módon
gazdag levelekben az 1545. év (13 darab), míg a kezdő és záró év 2—2 levéllel képviselteti magát. [ 1542 (2 levél), 1543(17), 1544 (4), 1545 (13), 1546 (7), 1552(19),
1553 (5), 1556 (2)]

Közlési elvek
A Simancasi Fölevéltár Estado Alemania legajo 64Ibis relevánsabb hungarica
anyagait teljes terjedelemben teszem közzé, míg egyeseket kivonatolva. Az eredeti
levelekben található titkosírás széljegyzetben desifrirozott szövege a levelekben
kurzívban található. Amennyiben az eredeti levelet, vagy annak egyes részeit nem
desifrirozták, azt a magyar nyelvű regesztában, rövidebb szöveg esetében az előfordulási helyen lábjegyzetben jelzem.
Az Álava Tartományi Történelmi Levéltárban fellelhető 53 dokumentumot
Cuesta Astobiza már publikálta. Könyvéből a hungarika vonatkozásokat tartalmazó leveleket kivonatolva, kizárólagosan regesztaként közlöm.
A források lelőhelyei:
Archivo General de Simancas, Sección de Estado Alemania, Legajo 64Ibis.
(1542-1556). Folios 1-183. (Hivatkozás: AGS, Estado Alemania, leg. 641bis)
Archivo Histórico Provinciai de Álava, folios 22071-24277 (Hivatkozás: AHPA)
Közzétette: Jósé Ramón Cuesta Astobiza: Epistolario político de Jüan Alonso
de Gámiz secretario destacado a la Corte del emperador Carlos V, en el Archivo
Histórico Provinciai de Álava. Diputación Foral de Álava, 2002.

Források

1.

I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Bécs, 1542. október 18.
Gámiz kérelmezze a császárnál, hogy nyújtson I. Ferdinánd számára pénzügyi támogatást, hiszen nem tudja, hogy a Német-Római Császárság egyáltalán hozzájárul a törökellenes küzdelmek mostani költségeihez. Ezenkívül támogassa őt egy
nagyobb létszámú spanyol gyalogság megküldésével is. Egyéb témák a birodalom
helyzetéről.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 1.

2.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Bécs, 1542. december 29.
Sürgeti a spanyol katonák megküldését, mert rendkívül nagy hiányt szenved gyalogságban. Felszólítja Gámizt, hogy kérje meg V. Károlyt, hogy részesítse valamilyen kegyben két udvaroncát, Ramirez doktort és Alonso Mercado-t.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 2.

3.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Nürnberg, 1543. február 18.
Kérelmezze Gámiz, hogy Pedro Lasso de Castilla a Habsburg-fivérekért tett szolgálatai miatt birtokot kapjon a császártól.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 3.

4.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Prága, 1543. június 1.
A császár már biztos értesült a török újabb támadásáról. Ferdinánd úgy véli, hogy
az oszmán haderő Bécs ellen fog vonulni.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol 6.61

5.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Prága, 1543. június 15.
Elküldte Geronimo Gereniát, hogy a pápával és a császárral egyaránt tárgyaljon
több ügyről, többek közt a törökellenes segélyről is. Ugyanakkor Gámiz egyeztessen a császárral „a kegyről és segítségről, amivel kérelmezzi a császárnál, hogy az
Egerben állomásozó sereget egészítse ki 2000 itáliai zsoldossal, mivel végtelen
nagy szükségük van rá és nincs más mód, hogy ezt ő előteremtse." 62 Megfedi
Gámizt, hogy gyakrabban írjon és szorgalmasabb legyen szolgálata teljesítésében.
Ha a császár Itáliába érkezik, akkor hetente legalább egyszer-kétszer írjon és ne
várjon a postára, hanem küldje el. Továbbítja a császár számára a nürnbergi diéta
döntéseit.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, kg. 64Ibis. fol. 8.

6.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Prága, 1543. június 26.
Milánó és Lombardia birtoklásáról. Amennyiben a császár úgy dönt, hogy a pápának adja, akkor Ferdinánd kérelmezi, hogy őt anyagilag kárpótolja, amit Ferdinánd
a török ellen használhatna fel. „Ugyanakkor igazságos lenne, ha Őfelsége nem fe-
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A teljes levél titkosírással írva.
„por la merced y ayuda que le suplicamos de los dos mii italianos para la armada de Agria de
que tenemos infinta necesidad y ninguna manera dc proveerla por otra via.."

ledkezne meg arról sem, hogy az említett fejedelemséget a magyarországi török ellenes harchoz történő hozzájárulásul bizonyos évjáradékkal terhelné meg, hiszen
ez az egész kereszténység érdekét is szolgálja."63
Savoya hercegének beiktatásáról és az ő viszonya a Francia Királysággal és Firenzével.
Annak ellenére, hogy Gámiz nem bízik abban, hogy a császár katonai támogatás
nyújt, továbbra is sürgesse a spanyol katonaság megküldését, hiszen az oszmánok támadnak és Ferdinánd meglehetősen fegyvertelennek érzi magát, mivel nincs sem
megfelelő anyagi forrása, sem serege. A sereg, amelynek a birodalmi gyűlés döntései
alapján Regensburgban kellett volna összegyűlnie, nem jött, sem azok a katonák,
akiket a nürnbergi és a speyeri diétán számára megszavaztak. Kizárólagosan a bajorok és a szászok haj landóak sereget kiállítani. Panaszkodik, hogy a császár a törökellenes költségek ügyében nem válaszol leveleire. Elküldött több követet, egyet Lengyelországba, másikat Izabella, özvegy magyar királynéhez. Megküldi e követségek
utasításának másolatát és a válaszleveleket. A lengyel királyné kérelmét másolatban
küldi és összegzi Salm gróf és a lengyel királyné krakkói tárgyalásának összefoglalóját. Tárgyaltak bizonyos nápolyi birtokokról is. Ugyanakkor tájékoztatja Fráter
György bizonyos lépéseiről. Fráter Györgyről megjegyzi, hogy „Magyarország
ügyében tisztelettel és az ö megelégedésére kell eljárnunk, megküldöm azt amit Fráter György kér és nem azért mert ö személy szerint megérdemli, vagy megfelelő dolgokat végez, hanem azért, hogy nehogy ellenünkre tegyen és ő olyan ember, aki
Magyarországon kedve szerint sok jót és károsat tud tenni, ahogy már többször is
kárt okozott, amihez megfelelő képessége van."64
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 9.
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„Asi mesmo sera justo que su majestad no olvide de cargar y meter con el contrato alguna
pension por subsidio anual sobre el dicho estado para ayuda a la guerra y defension del turco
por la parte de Ungria y mas pues es en beneficio generál de la xpiandad..."
„A Ungria locante al qual se deve tener respecto y complazerle enbio lo que pide aviendo
lugar no porque el lo merece ni haze obras dello sino porque no las continue adelanete y
porque es persona que pucde en Ungria hazer bien y mai si quisiere como solia hecho danar
... y tiene ingenio para ellő,"

7.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Prága, 1543. július 5.
Megkapta a június 17-én és 23-án kelt leveleit. Egyidőben ezzel érkezett don Diego
és a pápához küldött követe, Gerónimo Gerenia latin nyelvű levele is, amelyben
beszámolt a pápával történt tárgyalásról. Ferdinánd sürgette, hogy minél hamarabb
eredményre jussanak, hiszen a török közeleg. Mivel már nincs idő arra, hogy a császár egy sereggel jöjjön az ő segítségére, kéri, hogy a császár kérelmezze a pápánál
Őszentsége hozzájárulását az oszmán ellenes védekezéshez. A török elfoglalta
Valpót, átkelt a Dráván és Pécs védői elhagyták a várat, innen feltehetően Székesfehérvár és Esztergom felé vonul tovább.
Megkapta a 18-án kelt levelét és örömmel olvasta, hogy a császár közbenjárására a pápa segítséget ajánlott fel. Sürgeti, hogy ezt felajánlott sereget minél hamarabb Magyarországra irányítsák.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 10.

8.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Prága, 1543. július 7.
A nürnbergi birodalmi gyűlésen felajánlott sereg eddig sem gyűlt össze és már nem
is fog. Ferdinád kéri, hogy V. Károly rendelje el a diéta rendeleteinek betartását és
végrehajtását. Egyes városok, mint Ulm és mások nem küldték el a rájuk kirótt segélyt Bécs védelmére, mert még a Schmalkaldeni Liga rendeleteit is be kell, hogy
tartsák.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 11.

9."
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Prága, 1543. augusztus 5.
Utolsó levelében beszámolt arról, hogyjúlius 23-án az oszmánok ostrom alá vették
Esztergomot. Azóta a királyi tanács egy tagjának és a várat védő Martin de

Lascano leveleiből is megtudta, hogy mielőtt ostromzár alá vonták volna a várat, a
védők sikeresen felkészültek szükséges élelemmel ésavárat lőszerrel isjól ellátták.
Megközelítőleg 2000 katona védi a várat. Úgy véli, hogy Székesfehérvárat is ostrom alá vonhatták, mert az oszmánokat látták Buda mellett elvonulni. Filippo
Tornellipár kompánia itáliai zsoldost küldött Székesfehérvárra, akikkel együtt kb.
10.000-es létszámot is meghaladják a védők. Tornelli a maradék itáliai zsoldossal
Komáromban maradt és a várat erősítik. Ferdinánd csapataival Prágából Morvaországfelé indul és ott meglátja, hogy miként tudja a birtokait a legjobban megvédeni. A nagy szükségben utasítja Gámizt, hogy kérelmezze a császárt, hogy a
Velencei Köztársaság 2000 dukátos adósságát neki átadja.
Lengyelországi követétől, Marsupinotól tájékozódott lánya, a lengyel hercegné
helyzetéről ahogy bánnak vele és a nápolyi királyság Bona Sforzához kapcsolódó
birtokainak ügyeiről. Ferdinánd hangsúlyozza, hogy Gámiz mindenképpen olvassa fel, vagy olvastassa el a császárral levelét, hogy ezt a kényes ügyet a lehető leghamarabb megoldja a császár.

Don Femando por la gracia de dios rey de rromanos, de Vngria y de Bohemia
Licenciado de Gamiz amado nuestro, postrero del passado os scrivimos
ultimamente todo lo que ocurria y como por la nuestra avreis visto el turco puso
cerco al castillo de Strigonia6" a XXIII del passado. Despues de lo qual en este
medio hemos tenido la nueva mas cierta y confirmada por persona propia de
nuestra casa y consejo que se hallo alla baxo por nuestro mandado y tambien por
letra de Martin de Lazcano 66 scrita al punto que la armada del turco llegava por la
parte del agua. Y lo que por anbas relaciones y por otras se entiende es que antes que
el dicho castillo se acabasse de cercar por todas partes hubo lugar de proveerle de lo
que avia menester sobre lo que antes tenian demanera que quedava con todo el
recado que Lazcano avia pedido assi de gente que son hasta dos mill hombres
buenos de guerra como de polvora y bastimentos y todas las otras cosas que para
semejante lugar y negocio se requierren, de manera que tenemos confianga de estar
aquello con la provision necessaria y esperan^a que se defendera. Assimesmo lo de
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Esztergom.
Martin de Lascanoról lásd: Korpás, 2008/1. 237. és 278. p.

Alba Regal creemos estar assercado por que el conde Filipo Torniel 67 visto que el
turco passo de largo a Buda sin detenerse en ella enbio alli luego vanderas de
italianos de los que tiene a cargo con los quales y con la gente de sueldo que antes
avia dentro y con la de la tierra que alli se ha juntado tenemos por cierto aver dentro
arriba de X mill hombres, que con el ayuda de Dios bastan por agora a defendella,
demas desto el dicho conde con el resto de los ytalianos que traxo segun antes se
scrivio, se ha quedado en Comaro 68 para fortificarlay hazer alli estorvo al enemigo
y se ha mostrado y muestra muy bien.
Yo quedo dando priessa y orden en la salida de aqui en propia persona con la
gente deste reyno lo qual sera sin falta con ayuda de nuestro senor al mas tardar para
el dia de Sant Bartolome o por ventura antes, con acuerdo de yr derecho aZename 6 9
que es una villa de Moravia X leguas de Viena' 0 y de alli veremos segun la
disposicion de las cosas lo que se podra hazer de bien y estorvar de mal en favor y
socorro de nuestras tierras de lo qual con el tiempo daremos aviso a Su Majestad 71 y
Vos se lo dad agora desto que scrivimos, tornandole a hazer siendo necessario
grande ynstancia por la merced de los II mill ducados de Venecia que por la ultima
Ie supplicamos por la grandissima necesidad que destos tenemos y dadnos luego
con diligen^ia y prestos aviso destos que en ello se haze
Assimesmo hemos recibido letras de Marsupino 72 nuestro secretario que por
nuestro mandado esta en Polonia segun ha Su Majestad entendido por las passadas
y porque lo que contienen de aviso assi por lo que toca a Su Majestad en el Reyno de
Napoles como al tratamiento de mi hija7~' son cosas que ymportan segun vereis
enbiamos a Su Majestad las copias destas las quales le supplicad lea o haga leer o
leedselas Vos mesmo de manera que Su Majestad advierta en ello y entienda lo que
passa para proveer en todo lo que le pareciere convenir y ser a proposito teniendo
por cierto que el dicho Marsupino es hombre cuerdo y entendido y que no scrive ni
avisa vanamente.
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Filippo Tornielli di Novara V. Károlyt több hadjáratban is szolgálta. 1542-től császári parancsra I. Ferdinándot segítette Magyarországon. Részt vett Brandenburgi Joachim Buda visszafoglalására indított hadjáratában, majd 1543 szeptemberében a Győrben állomásozó királyi
csapatok vezére.
Komárom.
Semanin, Csehország.
Bécs.
V. Károly.
Giovanni Marsupino, I. Ferdinánd titkára.
Habsburg Erzsébet (1526-1545).

Tambien hemos recibido vuestra carta de XX del passado con las demas que
vinieron con ella y holgado de saber el despacho de Tranquillo. De Praga V de
Agosto de 1543.
El Rey Castillejo
Verso: A nuestro fiel y amado el licenciado Jüan Alonso de Gamiz de nuestro
consejo acerca dela Magestad Cesarea reside.
Llego sabado a XVIII de agosto.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 641 bis. fol. 12.

10.

I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Prága, 1543. augusztus 12.
Utolsó levele óta az oszmánok ostrom alá vették Esztergomot és három napon keresztül lövették. A várfal jelentős része ledőlt és augusztus harmadikán, pénteken
az első rohamot intézték a vár ellen. Ahogy a várparancsnokok, Martin de Lascano
és Francisco de Salamanca leveleiből értesült, a roham során csak 8 német és 2 itáliai esett el és a védők visszaverték az ostromlókat. A hírt a várból egy, a Dunát átúszó ember hozta. Szombaton, vasárnap és hétfőn (augusztus 4-6.) tovább lövették
a várat és a vár közepén lévő templom, illetve a víztorony leomlott. Ezt követően
hétórás rohamot intéztek a törökök. Filippo Tornielli utasítására Zapatazászlótartó 50 lovassal a túlsó partról nézte a történéseket, majd visszatért beszámolni Komáromba. Elmondásuk szerint a várkapu felől nagy füst áradt, úgy vélik, hogy egy
aknát robbantottak fel az ostromlók. Megérkezett Komáromba két magyar földműves is, akik elmondták, hogy a várkút halottakkal volt tele. Ferdinánd nem tudja,
hogy milyen állapotban van a vár és türelmetlenül várja a további híreket. Attól
tart, hogy a törökök túlereje miatt elesik a vár, ami rendkívül veszélyt jelentene birodalmára. Ugyanakkor kifejti, hogy bízik Lascano és katonáifelkészültségében és
tudásában.
Az oszmán tábort megjárt emberek azt a hírt terjesztik, hogy az ostromlók nagy
hiányt szenvednek élelemben és hadi szerekben. A Bécsben egy pfenningbe kerülő
kenyér kb. 16-szor annyiba kerül ott. Az utánpótlást szállító nagyobb bárkák nem
tudnak Budáról Esztergom alá menni, mert Visegrád védői elsüllyesztik az elhala-

dó hajókat és emiatt csak a kisebb naszádok jutnak csak át. A hiányok miatt nagy az
oszmán táborban a halandóság.
Csatoltan küldi az oszmán táborból megszökött morvaországi nemes német
nyelvű levelét, aki 10—12 éve esett az oszmánok fogságába.
Csatoltan küldi a lengyelországi követe, Marsapino levelét és kéri, hogy a császár intézkedjen az ügyben: lányával, Habsburg Erzsébettel a férje, Jagelló Zsigmond Akos trónörökös öt napja, hogy nem alszik és egyik délután el is búcsúzott
tőle, mondván, hogy Litvániába megy. Erzsébet Jagelló Zsigmond és Bona Sforza
uralkodókkal maradt, majd egy járvány miatt Krakkóból ők is elvonultak. Ferdinánd úgy tudja, hogy a király elhidegiilésének oka, hogy állítólag megbabonázták
Erzsébetet és sokszor magán kívül van.
Július 20. óta nem kapott Gámiztól levelet és nehezményezi, mert annyira közel
van most hozzá, hogy akár naponta is írhatna, ami a jelenlegi körülmények között
kifejezetten fontos lenne.
Levelét írva megkapta július utolsó napján kelt levelét, amelyben értesült arról,
hogy mi történt Wiírttemberg hercegével, illetve hogy a császár rövidesen megegyezik a birodalmi fejedelmekkel és választókkal a birodalmi segélyről, amire ő
már nagyon vár. Kéri, hogy a császár folytassa a tárgyalásokat a protestánsokkal.
Titkosírással: Angliából kapott híreket kétséggel fogadja és nagyon rossz fejleménynek tartaná.
Nagyszeben városából levelet kapott, amit tovább küld a császárnak és Gámiz
kötelessége, hogy ne csak elolvassa a császár a levelet, hanem meg is válaszolja,
hiszen a város mindig is hű volt hozzájuk.
Raguzából Fernando de Gonzaga számára küldtek egy levelet, amit ő felbontott, de továbbküldi.

Don Fernando por la gracia de diós rey de rromanos, de Vngria y de Bohemia
Licenciado Gamiz amado nuestro, por nuestra ultima létra de V del presente avreis
entendido y hecho saber al emperador nuestro senor lo que hasta aquel dia passava
y se sabia del turco despues que puso cerco al castillo de Strigonia despues aca se
entiende es que aviendo batido terriblemente tres dias y derribado gran parte o mas
de la metad de la inuralla viernes a tres del presente dieron el primer asalto en el
qual fueron muertos delos dentro X personas solas VIII alemanes y dos italianos y
los turcos rebatidos, lo qual se supo por carta de Martin de Lazcano y Francisco de
Salamanca que el sabado siguente en la noche despacharon un hombre por el rio y
passo a nado de la otra parte con sus cartas. Los turcos tornaron despues a batir

sabado y domingo y el lunes de manana a VI deste y derribaron la yglesia que esta
en medio del castillo y la torre del agua y dieron otro asalto que duro siete oras lo
qual todo vieron desde la otra parte del rio. E1 alferez £apata 74 y cinquenta de
cavallo que el conde Filipo Torniel avia enbiado a ver lo que se hazia y estuvieron
presentes a ello el rio en medio que es harto cerca y bolvieron aquella mesma noche
a Comaro que es cinco leguas mas arriba con la nueva y decian assimesmo aver
visto gran humo hazia la puerta del castillo que salio subitamente lo qual se cree
aver sido alguna mina que rebento en aquella parte. Despues de lo qual vinieron dos
labraderos ungaros delos que van y vienen al campo del turco con bastimentos que
dixeron aver visto el fosso lleno de muertos aun que no se sabe quantos ni tampoco
el dano que los de dentro recibieron por que aun no ha avido tiempo de poderlo
saber mas no puede tardar la nueva y aviso dello la qual quedamos sperando de ora
en ora para entenderlo que passa y como les va como cosa en que al presente
conosiste gran parte desta guerra porque delo que alli sucede depende mucho para
lo demas y la cosa esta en punto que ay razon y causa para temer que se pierda
aquella pla^a por la gran pujan^a del enemigo y tambien de tener buena speran?a
por el buen rrecado que Lazcano y los que estan con el ponen en defendella.
Tambien se sabe por avisos ciertos de personas que andan en el campo del turco
y lo han visto de dia en dia que ay en el gran falta de vituallas y muy gran carestia de
toda cosa de comer y que un pan que vale aca un fenique de Viena vale entrellos dos
asperos y mas que es XVI vezes mas y la avena assimesmo carissima y todas las
otras cosas necessarias la qual falta ha dias que padecen antes mucho que a Buda
llegasen pero despues se los ha enterado por no poder llegar con la armada y barcas
grandes a Strigonia sino con solas nazadas por que son ynpedidos del castillo de
Visegrado que esta mas abaxo entre Buda y Strigonia de donde le tiran y han
hechado a hondo ciertas barcas y demas desto ay en el dicho campo del turco segun
se entiende mortandad no pequena de manera que es de sperar en nuestro senor nos
ha de ayudar a rresistille.
Aqui va un memorial en aleman por donde podra Su Majestad ver el numero de
la gente que el turco tiene consigo el qual memorial se ha avido de un moravio
vassallo nuestro que ha X o XII anos que fue preso y siendo esclavo de un veedor o
contador de la guerra por cierto desgrado le corto la cabeza agora en Buda y se salvo
y vino a Strigonia antes que el campo y de alli a Viena y ha dado quenta desto.
Assimesmo tenemos nuevas letras de nuestro secretario Marsupino que esta en
Polonia las copias o extractos de las quales enbiamos aqui para que Su Majestad
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tenga quenta de todo y ordene y haga en eilo lo que le pareciere segun antes
scrivimos por que demas delo que vera por las dichas copias sabemos por letra de la
Reyna nuestra hija como su marido al fin despues de cinco dias que no durmieron
juntos la ultima vez se vino a despedir della una tarde antes de su partida en
presencia de hartas personas y con solo darle la mano y dezirle que el se yva a
Lituania a cosas que cumplian y que volveria quando pudiesse se partio della
dexandola con los viejos Rey y Reyna 75 que tanbien se avian de partir de Cracovia' 6
por causa dela pestilencia y la llevaran consigo no se puede acabar de saber que sea
la cavsa de tan gran estraneza y desamor aunque se piensan muchas una delas
quales es que deve estar hechizado y fuera de sy.
No hemos visto letra vuestra despues de la de XX de jullio que srivisteis de
ultima y seria razon aver scrito otras despues aca specialmente yendo por el camino
de las postas por via delas quales lo podriades hazer cada dia aun que fuesse
brevemente como otras vezes os lo avemos encargado lo qual hazed asy por amor y
servicio nuestro por que en todo tiempo y mas en este importa mucho tener aviso
contino de lo que passa para que mejor nos entendamos.
Estando despachando esta hemos rrecibido la vuestra de postrero de jullio y
holgado nos de entender el processo de la jornada de Su Majestad y lo que passo
con el duque de Viertanberg 77 y assimesmo el cuydado y diligen^ia que Su
Magestad tiene a cerca de los electores y otros principes por lo que toca a la ayuda
del ymperio que speramos lo qual es todo bien menester segun la necessidad de aca
y la dilaciony negligenciadellos que aun delo prometido en la dieta deNorinberg, 78
no sabemos que se avia acudido al rrecebtor con mas dellos XXX o XL U 79 florines
que antes scrivimos y a la causa no tuvieramos por ynconveniente sino por ventaja
que Su Majestad huviera mandado dexar salir y enbiarse los mandatos ynprestos
como aviamos pedido que todavia aprovecharon specialmente hallandose Su
Majestad en Alemania pues se tuviera respeto a su presencia pero ya seria tarde
para ello no estando hecho quando esta llegare y el rremedio sera assitir Su
Majestad e ynstar por otra via como lo haze en el cumplimiento desta obligacion y
socorro y meter en camino a lo protestantes de lo qual todo nos dad aviso con diligencia y tanbien de demas la nobedad de Inglaterra que dezia aver en la carta de
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Bona Sforza ( 1 5 1 8 - 1 5 5 7 ) és Öreg Jagelló Zsigmond ( 1 5 0 6 - 1 5 4 8 ) .
Krakkó.
Wiirttemberg.
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Nünbergben 1542-ben és 1543-ban is tartottak birodalmi gyűlést.
A z a z harminc- és negyvenezer forint.

Castillejo poniendo duda en lo que de alli scriviamos de que nos desplaze mucho
que venia a muy mala conyuntura. 80
Aqui va una carta que scriven los della cibdad de Cibinio 81 en Transilvania a Su
Majestad dadsela y procurad que se les rrespuesta porque han sido siempre leales y
merecen todo favor. De Praga a XII de agosto de 1543.
E1 Rey
Tanbien va aqui una carta abierta para don Fernando de Gonzaga82 la qual nos
vino con otras de Ragusa y pensando que se nos enbiava para que la viessemos la
abrimos dedselo y dezidle la causa dello.
Castillejo
Verso: A nuestro fiel y amado el licenciado Juan Alonso de Gamiz de nuestro
servicio acerca dela Magestad Cesarea
Respondida en el campo sobre Dura 8 ' a XXVI de agosto estado en esta la copia
de Polonia.
1543
Del rey mi senor de Praga a XII de agosto
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 641bis.fol. 13.
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A dőlt rész titkosírással!
Nagyszeben.
Ferrante Gonzaga (1507-1557). V. Károly hű hadvezére, részt vett Róma 1527. évi kifosztásában. 1535-1546 között szicíliai alkirályként szolgálta a császárt, majd 1546-1554 között Milánó kormányzója volt.
Düren.

11.

I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Prága, 1543. augusztus 18.
Esztergom kapcsán Filippo Tornielli leveléből bizonyos már, hogy az augusztus hatodikai, hétfői rohamot követően másnap, kedden az oszmánok a víztorony felől újból támadtak és csütörtökön pedig elfoglalták a várat. Nem tudja, hogy milyen úton
került a birtokukba a vár, feltehetően valamilyen megegyezést követően adtákfel a
védők. Megírták neki, hogy Lascano és Salamanca kiment a török táborba tárgyalni, ezt kihasználva a törökök beszivárogtak a várba és megölték a védők nagy részét. De Tornielli 13-án kelt levelében tájékoztatta, hogy ötven lovasa találkozott a
Duna túlsó oldalán Lascano és Salamanca csapatával, mintegy 1000fővel. Nagyszombat felé tartottak a védők. Esztergom eleste hatalmas veszteség és Lascano
úgy véli, hogy Esztergom után a török Komáromra támad. Komáromot megerősítették és odairányították Leonhardfreiherr von Velst a pápai zsoldosokkal egyetemben.
Júliusban érkezett a linzi udvarba egy gyanús angol, aki azt állítja magáról,
hogy az angol uralkodó küldte őt követségbe a császárhoz, majd ő hozzá. Másnap
továbbindidt Bécs irányába, Bécsnél Leonhard von Vels feltartóztatta és kikérdezte. A követ átadott egy angol és egy latin nyelvű levelet, illetve azt állítja, hogy a
császár melletti angol követ, illetve Granvelle is ismeri őt. A beszámolót és a leveleket továbbítja a császár számára.
Sürgeti Gámizt, hogy írjon neki, különös tekintettel, hogy a jövő évben tervezi a
császár egy bizonyos hadjárat megindítását.
[Ferdinánd levelének titkosírással írt részét Gámiz követ nem fordította le.j
Megérkezett Fráter György küldötte és tájékoztatta, hogy állítólag Ferdinánd
beleegyezésével adófizetés fejében békét kötött a törökkel, amelybe Sziléziát és
Morvaországot is belefoglalták.

Don Fernando por la gracia de diós rey de rromanos,
de Vngria y de Bohemia, etc.
Licenciado Gamiz amado nuestro, por nuestra carta de XII del presente avreys
visto y dicho al emperador mi senor el estado en que las cosas de aca quedavan
segun lo que hasta aquella ora se nos avria scrito de abaxo despues aca avemos
tenido diversas rrelaciones de lo que en Estrigonia ha passado en este medio por

que como los que las enbian no han podido averlas sino por via de villanos
hungaros muchas veces dizen uno por otro y no puede del todo averiguarse la
verdad pero lo que ultimamente entendemos por letras del conde Felipo Torniel es
que despues del grande assalto que los turcos dieron lunes a VI deste segun
scrivimos por la passada luego el martes siguiente tomaron a batir y conbatir de
nuevo por la torre del agua y el jueves adelante a del mesmo ganaron la fortaleza y
se han hecho senores della la forma dello aun hasta agora no se sabe pero es de creer
que fue por trato al qual devio for^ar a los nuestro alguna gran necessidad y
aviassenos scrito que Lazcano y Francisco de Salamanca avian salido a tratar y
entretanto entrandosse el castillo por fuer^a y que eran muertos todos los que en el
avia excebto ellos. Pero agora nos scrive el dicho conde Filipo a XIII deste que
cinquenta de cavallo que enbio alla por estotra parte del Danuvio encontraron a los
dichos Lazcano y Francisco de Salamanca con IU 84 hombres delos que avian tenido
dentro y que y van camino de Tornavia 85 ques es a la mano derecha de Strigonia mas
arriba de donde se ynfiere aver sido perdida por trato como esta dicho y hasta esta
hora no sabemos otra cosa la qual se sabra presto y daremos aviso della a Su
Magestad pero esta es muy gran perdida porque era la llave y entrada de lo demas y
scrive assimesmo que el dicho Lazcano le enbio a avisar que el turco despues de
puesto cobro en Strigonia vemia derecho a Comaro la qual quedava harto mejorada
de reparos que no del todo cumplida para poder rresistir pero que si el turco se
detuviesse cinco o seis dias pensava tener el castillo de arte que pudiesse
defenderse y enbiava a Leonardo de Felez 86 por los ytalianos del Papa que deven
ser ya llegados a Viena y por otras gentes (sic!) de nuestras tierras para hazerse
fuerte alli y dize que si la dicha gente le llegasse en tiempo sperava de defender la
ysla y el castillo e ynpedir al turco que no passe adelante por agora pero no le
enbiando la gente a tiempo o llegando alli el turco antes que el este a punto de
defensa tenia pensamiento de subirse arriba a Viena a juntarse con Felez esto es
todo lo que al presente se puede scrivir y significar de lo qual darreys aviso y quenta
a Su Majestad.
E1 mes de jullio passado vino a Linz un hombre yngles el qual senbro alli
palabras y platicas sospechosas diziendo que era embaxador del rrey de Ynglaterra
enbiado al emperador mi senor y de Su Magestad despues a mi y que el avia de
venir a mi por la posta en nombre del dicho rrey de Ynglaterra y otro dia se partio
por agua a Viena y otras semejantes relaciones de poco concierto y fuera de
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1.000, azaz „un mii".
Nagyszombat.
Leonhard freiherr von Vels.

proposito que dieron causa a que nuestros officiales concibiendo mala opinion de
su persona enbiaron a dar aviso dello a Leonardo de Felez a Viena el qual le ha
hecho detener y preguntar y viendole variar de lo que antes avia dicho ha acordado
de guardarlo arrestado pero con honesto tratamiento hasta saber quien es y nos ha
enbiado aqui los ynterrogatorios que le ha hecho y dos cartas del mesmo honbre
una en yngles y otra en latin para el enbaxador del rrey de Ynglaterra que rreside
con Su Majestad el qual dize que le conoce y moss de Granvela 87 tanbien a los
quales mostrareys las dichas cartas y segun lo que testificaren del nos dad aviso de
lo que de su persona y condicion se supiere para que aca se haga con el lo que
pareciere convenir y no olvideys ni negligays de scrivirnos a menudo segun os esta
mandado porque es cosa necessaria y en que miramos mucho procurad de saber 88 el
moss de Granvela lo que Su Magestad piensa hazer en la empresa de alla el ano
89
venidero para tomar ventaja dello si podra hazernos
para o de otra
90
porque conforme a ello nos goviernessemos sabiendo
segun el estado delas
cosas lo qual hablad con mucho cuidado a moss Granvella y dad nos aviso de la
respuesta.
Aqui es venido agora un mensagero de Fray Jorge91 con instruccion suya que
dize aver tratado la paz con el turco por Selesia y Moravia dandole tributo y por
nuestro consentimiento y enbiamos copia dello con esta carta a Su Majestad tenga
aviso de todo lo que aca passa y el dicho mensagero adelanto al arzobispo de
Lunden con que ha estado otras vezes de gente del dicho Fray Jorge.
A este punto h e m o s recibido v u e s t r a letra de VII de este que h a b l a
92
principalmente lo
de que holgamos y a sido avisado por vuestra carta y se
terna de la nuestra el medio y forma que avisays por agora su demanda. De Praga
XVIII de agosto 1543

E1 Rey
Castillejo
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V, Károly titkára, Nicolas Perrenot de Granvelle (1484-1550).
Innentől kezdve más kézírás.
Megfejtetlen titkosírás.
Megfejtetlen titkosírás.
Fráter György.
Megfejtetlen titkosírás.

Al fiel y amado el licenciado Jüan Alonso de Gamiz de nuestro consejo acerca
dela Magestad Cesarea
Del Rey de Praga XVIII de agosto 1543.
Recevida a III de septiembre. Respondida a X.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 641bis.fol. 14.

12.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Prága, 1543. augusztus 20.
„A törökről a korábban írtakhoz képest nem tudunk más dolgot, minthogy 14-én
még Esztergomnál volt, hogy rendbe hozza a várat, amennyiben újabb híreink lesznek értesítjük Őfelségét, Prágából, 1543. augusztus 20."93
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 15.

13.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Prága, 1543. augusztus 24.
Utoljára 20-án írt és megkapta Gámiz augusztus 11-én kelt válaszát. Olvasta, hogy
mit tárgyalt a császár a törökellenes segély ügyében a rajnai, mainzi választófejedelmekkel és a kölni érsekkel és hogy nem volt eredményes. A császár neki írt levelében teljesen másképpen tájékoztatta, egyértelműen azt írta, hogy a tárgyalást
eredményesen befejezte és megegyezett a fejedelmekkel.
Örömmel vette, hogy a császár több levelében is kifejezte, hogy mennyire fontosnak tartja a,, lengyel ügy ", azaz lánya, Habsburg Erzsébet ügyének megoldását. Hasonló módon egyetért azzal, hogy a nápolyi alkirályt és Granvellet is bevonták.
Szintén örült annak a válasznak, amit a velencei pénz kérdésében a császár
adott. Gámiz személyesen tolmácsolja köszönetét Granvellenek a közbenjárásért.
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„Del turco despues de lo antes scritto no sabemos otra cosa sino que a los XIIII de este estava
todavia en Estrigonia entendiendo en reparalla dicho que mas se supiere avisaremos siempre a
Su Magestad, de Praga..."

A pénzhez kapcsolódó okmányok Ferdinánd kamarájában nem találhatóak, kérje
el Idiáqueztől.
Megkapta a Hesseni őrgrófnak adott instrukciók másolatát, illetve azt, amiben
megegyezett Granvelle Brunswick hercegével és Brandeburgi Joachim indulásáról szóló tájékoztatást, egyetért a császár döntéseivel és hasznos lépéseknek tartja.
A török az ostromágyúkat hajóra rakta és Esztergom alól Budára vitte a Dunán.
Budáról biztos, hogy Székesfehérvár ellen megy, mert könnyebb az ágyúkat sík terepen vinni, mint Esztergomból a hegyeken keresztül. A sereg Tata ellen vonult, a
várat a védők ellenállás nélkül feladták. Torniellifél attól, hogy Komáromra is rátámadnak, hiszen még nem fejezték be a vár megerősítését és a török nagyon közel
van. Esztergom eleste kapcsán még nem lát teljesen tisztán, úgy hírlik, hogy elsősorban azok az itáliai katonák voltak az okai, akik Francisco de Salamancával vonultak be. Egyetért a császárral, hogy az itáliai zsoldosok nem alkalmasak
várvédésre, hasznosabb ha a mezei seregben vannak. Tirolból küldtek számára egy
német nyelvű beszámolót, hogy a császárral vonuló spanyol és más zsoldosok milyen kárt okoztak. Kéri, hogy térítsék meg a kárt.

Don Fernando por la gracia de Diós Rey de Rromanos,
de Vngria y de Bohémia etc.
Licenciado Gamiz amado nuestro a XX del presente os scrivimos vltimamente lo
que en este medio avreys visto y despues aca hemos recebido vuestra carta de XI
del mesmo en que quanto a lo proximo scrivis la diligencia que el enperador mi
senor puso por la ayuda contra el turco con los electores palatino y Maguncio94 en
presencia y con el de Colonia 93 por cartas y lo poco que a provecho con ellos y las
escusas que a ello dan lo qual tenemos por cierto segun significays caso que en la
carta de Su Magestad se serive de otra manera. Porque dize claro averlo acabado y
concertado con los dichos palatino y Maguncia y fuera bien necessario hazerse assi
porque delo contrario se sigue gran dano faltando lo que se sperava de parte suya y
de otros a tiempo que las cosas de aca para las quales es menester estan en tanta
necessidad y aviendo yo fundado el remedio y socorro dellas en la dicha ayuda y
gastado tanto y no veo otro remedio no podiendo Su Magestad hazer mas sino
encomendarlo a Diós con hazerse de parte nuestra quanto nos es possible como

94
95

Rajnai választófejedelem és mainzi érsek.
Kölni érsek.

solemos y quanto a lo de los mandatos no ay de nuevo que dezir sino remittirnos a lo
que en este medio se ha scrito como avreys visto.
Holgamos de entender lo que Su Majestad siente del negocio de Polonia que por
las passadas ha sido scrito y que quiera poner la mano en ello por que cierto aquello
es lo que conviene y no lleva otro remedio ni camino pues se han tentado todos los
otros que en semejante doleneia podia aver y devieran a provechar pero todo no
vale y las cosas de alli quedan en el estado que por las letras y relaciones enbiadas
avra Su Magestad entendido y lo mesmo ha tornado a confirmar nuestro secretario
Marsupino despues aca assi que sera necessario que Su Magestad proceda en el
caso con el medio que esta escrito assi con los que de parte de la Reyna a essa corte
fueren como por via del visorrey de Napoles 96 y moss de Granvela nos haze mucho
plazer y servicio y lo que dever en tomar la cosa tan a pechos como nos avisays.
Assimesmo hemos avido plazer de la buena respuesta que Su Magestad os ha
dado sobre nuestra peticion de los dineros de Venecia y vos nos aveys hecho mucho
servicio en la buena diligencia y medios con que aveys negociado con aviso y
assistencia de moss de Granvela a quien darreys las gracias dello, de parte nuestra
no se os embia la razon que demandays porque en nuestra camara no la ay de aquel
negocio el qual solicitud y procurad de llegar al cabo con la mesma ynstanciay diligencia pidiendo la dicha rrazon al senor Ydiaquez 97 .
Hemos visto las copias que enbiastes de la ynstrucion del duqe de Jassa y
langrave"8 y esta muy bien la respuesta de Su Magestad holgamos assimesmo con
lo que scrivis de averse concertado el duque de Bransuyg 99 con moss de Granvela y
de la yda del marques Moro de Brandenburg 100 con los de cavallos que lo uno y lo
otro es cosa bien hecha y a proposito del tiempo y del servicio de Su Magestad.
Tanbien nos holgamos de saber que Su Magestad aprueve nuestra salida de aqui
para dar favor y esfuergo a nuestras tierras y vassallos con la presencia y con ayuda
de nuestro senor partiremos de aqui manana derecho a Zename 101 segun teniamos
antes acordado y scrito y llegando alli veremos al aparejo y rrecado que ay en las
cosas y en gente deste rreyno que alli se ha de juntar segun lo qual determinaremos
lo de adelante porque aun hasta agora no sabemos sy estos acudiran con todo lo
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prometido en lo qual como Su Magestad sabe y por expiriencia se tiene siempre
suele aver alguna falta pero de lo que fuere y sucidiere sera Su Magestad avisado de
contino con el tiempo.
Lo que de nuevo se puede hazer saber a Su Magestad del turco despues de lo
antes avisado segun lo que se nos ha scrito es que queriendo partir de Estrigonia
pusieron artilleria gruessa sobre el Danubio para llevarla a Buda lo qual a nuestro
parecer significa querer yr sobre Alba Regal 102 por que desde Buda alli es tierra
llana y se puede la dicha artilleria llevar con mas facilidad que desde Strigonia ques
es tierra aspera y montosa pero el con su exercito haze la via derecha por el castillo
de Thata 103 que esta en ei camino el qual se le rindio luego sin affrenta ni combate
ninguno en el que estavan por cabe^as un aleman y un italiano que el conde Filipo
avia enbiado alli de Comaro con rrazonable guarnicion de gente y temesse que
hallandosse el turco tan cerca de Comaro quiera tanbien tentar de averla la qual aun
hasta aquella hora segun lo que el conde scrive no estava del todo acabada de
fortificar para estar a punto de resistir. No sabemos en que avra parado la cosa de la
perdida de Strigonia por las relaciones que se nos han enbiado fueron causa
principal los ytalianos que entraron de nuevo con Francisco de Salamanca y Su
Magestad apunto bien segun scrivio quando se hablo en lo de Alba Rregal por la
ynstrucion que llevo Rodrigo de Guzman 104 que los ytalianos no son gente para
estar cercada sin su ventaja como en esto de Strigonia se ha provado que valiera
mas a no ver estado dentro.
Aqui va un extrato en aleman de lo que de Tirol se nos scrive el dano que los
espanoles y otros que passaron con Su Magestad por alli han hecho en aquella tierra
para que avisado Su Magestad dello lo mande remediar y evitar por otra vez si la
dicha gente huviere de tomar a passar por alli. De Praga XXIIII de agosto. Serra
enviada a XXV al punto de partida de alli.
E1 Rey
Castillejo
Verso:
A nuestro fiel y amado el licenciado Juan Alonso de Gamiz de nuestro consejo a
cerca de Su Magestad Cesarea.
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1543. Del Rey nuestro senor de Praga a XXV de agosto.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 16.

14.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Semanin, 1543. szeptember 8.
Augusztus 29-én megérkezett Semaninba és Rodrigo Guzmánt visszaküldte a császárhoz a megfelelő válaszokkal és instrukciókkal. A török Tata alól augusztus
21-én Székesfehérvár alá ért, majd 23-án ostromolni kezdte az egyik megerősített
elővárost. 28-án és 29-án két rohamot is intéztek, majd egy harmadik nagy erejűt is.
Mindkétfél ugyan nagy vesztes éget szenvedett, de s ikeres en visszaverték a tám adókat. Szeptember másodikán nagy köd ereszkedett le, a törökök ezt kihasználva hajnalban meglepték a védőket. A védők hősiesen küzdve visszaszorították őket a
kapuig, majd látva, hogy mekkora már a betört törökök száma, a városba akartak
visszavonulni. Akik elsőnek jutottak be a városba a nagy tulakodásban kizárták a
többieket, akik közül majdnem mindenkit megöltek a törökök és csak azok menekültek meg, akik a vár árokvizébe ugrottak. Kb. 2000 védő halt ott meg, köztük a királyi
íjászok parancsnoka, Varkocs György és még három másik kapitány és egyéb itáliai zsoldosok, illetve egy német kapitány. Miután a törökök elfoglalták az egyik elővárost, lövetni kezdték a várost. A védők kiürítették a másik elővárost és a városban
koncentrálták erőiket. A város lakosai és a védők látva a túlerőt és saját helyzetüket, tárgyalásba kezdtek az ostromlókkal. A megegyezés szerint a katonák szabadon távozhattak fegyvereikkel, a város lakosai pedig megőrizhették
jogaikat.
Ennek ellenére a kivonuló katonákkal ugyanaz történt mint Esztergomban, elvették
fegyvereiket, kirabolták őket, elvették a nekik tetsző gyerekeket és nőket, viszont
életüket megkímélték. Ferdinánd kiemeli, hogy Székesfehérvár eleste rendkívül
nagy veszteséget jelent, mert azontúl hogy erős vár, a török a várost birtokolva
könnyen az egész Magyar Királyságot meghódíthatja. 0 Bécsbe megy holnap és
megparancsolta a cseh, morva és sziléziai csapatoknak, hogy a lehető leggyorsabban Pozsonyba vonuljanak. Ezt követően Ferdinánd Bécsből az örökös tartományok csapataival szándékozik Pozsonyba visszatérni.
O azért maradt több napig itt, mert tárgyalni akart a cseh, morva és sziléziai kapitányokkal és vezetőkel, hogy miként vomdjanak tovább. Mivel két, egymástól
messze lévő egységre voltak ők bontva, ezért csak ma tudott velük tárgyalni. Ok

megtagadták, hogy tovább menjenek, mert nem járultak ahhoz hozzá, hogy határaikon túl harcoljanak.
Továbbítja a császár számára lánya, a lengyel trónörökös feleségének levelét,
melyben beszámol, hogy a férje Krakkóban hagyta őt, majd a lengyel királyi pár
magával vitte őt. Giovanni Marsupinotól további híreket kap, azokkal együtt a császár képet alkothat arról, hogy mi történik. Kéri, hogy intézkedjen az ügyben. Elküldi Tarnow vajdájának egyik levelét, aki rendkívül hűséges híve a két Habsburg
testvérnek.
Sérelmezi, hogy Gámiz ritkán ír és sürgeti, hiszen naponta megy posta
Augusburgból, ezen keresztül Gámiz gyorsabban is tudja levelét eljuttatni.
Ps: Végül iigy döntött, hogy mégsem küldi el lánya levelét, illetve Komáromból
megérkezett egy olasz kapitány, aki átadta Filippo Tornielli beszámolóját a történtekről.

Don Fernando por la gracia de Diós Rey de Rromanos,
de Vngria y de Bohém ia etc.
Licenciado Gamiz amado nuestro viniendo de camino a esta villa a donde llegamos
a XXIX del pasado les scrivimos desde Chaslava10" brevemente con Rodrigo de
Guzman assi por averle dicho por el de palabra lo que convenia y avia que
responder de la instrucion que traxo del emperador mi senor como por 110 averse
offrecido cosa de nuevo despues de la de XXV que se os scrivio a nuestra partida de
Praga y lo que despues aca a sucedido es que el turco fue desde Thata sobre Alba
Real a donde llego a XXI del pasado y a los XXIIII comengo a batir un arabal que
estava fortificado y se deffendia por los nuestros dieronle el primer asalto a los
XXVIII y luego a los XXIX otro grado y el tercero y mayor que ninguno el postrero
del dicho mes en los quales los nuestros los rebotaron valerosamente con mucha
perdida suya y mucha de los enemigos, el domingo siguiente a II deste antes del dia
cayo una niebla tan grandé que no se podian ver unos a otros y como los turcos con
esta comodidad al alva del dia tentassen la guardia y hallassen un poco flaca dieron
de rezio en ellos y entraron dentro del fuerte antes que los nuestros por la escuridad
de la niebla pudiessen estorvallo pero volvieron de sobre sy pelearon tan
reziamente que los tornaron a retraer hasta las barreras de donde por ser mucha la
multitud que estaba ya dentro no los pudieron arancar y viendő que ya no avia otro
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remedio eomenzaronse a recoger a la cibdad y antes que todos lo pudiessen hazer
con aquella turbacion y tumulto los delanteros temiendo que los enemigos no
entrasen a vueltas cerraron la barrera quedando mucha gente de fuera peleando la
qual por no poder entrar fue toda muerta salvo algunos pocos que se echaron al agua
y se salvaron serian los que ally murieron casi dos mill personas y entre ellos
Warcoche 106 capitan de los archeros de nuestra guardia que estaba ally por general
y tres capitanes y italianos que avia y otro capitan tudesco aviendo hecho como
buenos su dever. Ganado el arabal por los turcos luego aquel dia assentaron dos
canones contra la villa, los nuestros desampararon otro arrabal que esta de la otra
parte y se recogieron a ella y siendo muy unanimes y conformes la gente de guerra
con los cibdadanos y comunidad propusieron de se deffender que no se pudiessen
pero como los turcos huvieron assentado los canones enviaron les a requerir que se
rindiessen y que les concederian honestas condiciones y como quedaron sin
haberes y con poca polvora por la mucha que avian tirado y la que se les avia
quedado en el arrabal quando se retiraron y afloxando tanbien la comunidad con
desseo de salvar tantas mugeres y ninos como avia dentro se rindieron con este
partido que la gente de guerra pudiesse salir libremente con sus amias y todo lo que
tenian y los cibdadanos quedassen en la cibdad como antes estavan y se les
guardasen sus previllegios y essenciones y assi sean quedado con todos dentro pero
con la gente de guerra se ha hecho lo que con los de Estrigonia, tomandoles las
armas y robandoles lo que llevavan y las mugeres y muchachos que les parecian
bien pero dexaron los yr con las vidas. Esta perdida de Alba Real es muy grande
porque demas de ser lugar tan fuerte sera causa que el turco aya facilemente todo el
reyno y hasta agora no se sabe lo que querra hazer y viendo la necesidad que ay de
socorrer lo que queda nos partimos manana para Viena y dexamos mandado a la
gente de Bohemia y Moravia y Selesia que aqui y en otras partes esta junta y viene
de cada dia que vayan luego la via de Prespurg a donde con ayuda de dios
descendiremos desde Viena con los de nuestras provincias hereditables que se
juntan y las otras gentes y socorro que tenemos y alli entendido lo que el enemigo
querra hazer assi podremos ordenar lo que sea mas a proposito.
La causa porque aqui nos avemos detenido tanto a ssido porque aviamos a
llamar a los capitanes y personas de cargo de Bohemia, Moravia y de Selesia para
tratar con ellos que quisiesen yr adelante y coino estavan lexos y divididos los dos
campos en dos y allende del que aqui se junta no fue posible llegar aca antes de ayer
hemos tratado con ellos oy y no han concedido la yda aunque con harta dificultad
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porque no son gente que huelgan de salir de sus confines aunque ally y juntamente
con eso porque la gente ha venido y viene muy despacio y no habido posible hazer
otra causa
Aqui enbiamos a Su Magestad una carta que la reyna de Poloniami hija le scrive
a quien como por las pasadas avreys podido entender dexa en Cracovia 107 el rey su
marido aunque despues la llevaron consigo el rey y la reyna quando se fueron de
manera lo que de ally no se mejora antes va siempre peor hemos enbiado a llamar a
nuestro servicio Juan Marsupino que alla esta y lo speramos en breve de quien nos
ynformaremos de todo lo que pasa y lo enbiaremos despues a Su Magestad para que
le de cuenta y razon de todo lo que enbiaremos la relacion que dello diere para que
conste a Su Magestad y vea y determine el rremedio que se debe poner pues es tan
necessario hacerse.
Assimesmo enbiamos aqui a Su Magestad la copia de una carta que el conde de
Harnou 108 que es la primera o segunda persona de Polonia y capitan general de
aquel reyno y muy afficionado a Su Magestad y a mi, nos ha scrito en que propone
lo que en ella vereys darla haveis a Su Magestad y si le pareciere ser a proposito lo
que dize puede dar orden para la execucion dello y sino no sera malo cumplir con el
de palabra agradeciendoselo pues se mueve con afficion y se lo de scrivir a Su
Magestad y a mi.
Procurad de nos scrivir a menudo como otras muchas vezes os esta scrito pues
pasan cada dia postas a Agusta 109 a donde podeys enviarlas cartas sin aguardar a
que Su Magestad de parte porque estamos con pena de saber nuevas tan de tarde en
tarde, de Zename VIII de septiembre de XLIII.
E1 Rey
Despues hemos acordado de no enviar la carta della Reyna de Polonia mi hija
por agora.
Aqui enbiamos la relacion que un capitan ytaliano que se hallo en Comaro ha
dado al conde Philipo Torniel de lo que alli ha pasado la que el conde nos envio.
Juan de Castillejo
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Verso:
A nuestro bien amado el licenciado Jüan Alonso de Gamiz de nuestro consejo y
nuestro agente acerca della Magestad Cesarea.
Respondiose a 22 dia de Sant Matheo.
1543

del rey mi senor de Zenam a 8 de septiembre. Respondida a XXII de septiembre.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 18.
15.

I. Ferdinánd J ü a n Alonso de Gámizhoz.
Bécs, 1543. szeptember 16.
Szeptember 14-én, kedden Pozsonyba hajózik a Dunán, ahol már ott lesznek a
cseh, morva és sziléziai csapatok, együtt az ausztriai és más egyéb teriiletekről
származókkal. További csapatok vonulnak Pozsony felé. A törökről az a hír járja,
hogy visszavonul és tüzérségét Budára küldte, illetve lovasai Bécsújhely felé indultak portyára. Egyenlőre még nem tűntek fel arrafelé a török lovasok.
Rodrigo de Guzmán érkezése óta nem kapott hírt se a császártól, se tőle és nehezményezni, hogy Gámiz ennyire felelőtlen ezekben az ügyekben.
Ps: Megkapta 26-án kelt levelét és örömmel vette, hogy a császár sikeresen elfoglalta Diiren városát. Elküldte az egyik tanácsosát Habsburg Mária özvegy magyar királynéhoz, hogy tájékoztassa, hogy az angol segítséggel mi a teendő. Kérje
Gámiz Mária segítségét abban, hogy a császár a velenceiek 100.000 dukátját átadja neki. Örömmel vette, hogy V. Károly foglalkozik a lengyel üggyel és azt javasolja, hogy a császári udvarba tartó lengyel követtel a szükségesnél ne legyen
nyersebb, de fejezze ki elégedetlenségét, hogy mennyire sérti őt a Ferdinánd lányával való bánásmód. Ha a helyzet nem javul, utaljon arra, hogy Bona Sforza anyakirályné itáliai érdekeltségei okán nyomást tudnak a lengyel királyi párra gyakorolni. Végül szerdán indult Pozsonyba. A török Belgrádfelé visszavonult, bár mások szerint Erdély felé vette az irányt. A portyázó török lovasok végül nem jutottak
el a határokig és kárt se okoztak, mert útközben rájuk támadtak több helyről is, illetve a Pozsonyba tartó sereg hírére sem mertek tovább menni.

Don Fernando por la gracia de Dios Rey de Rromanos,
de Vngria y de Bohemia etc.
Licenciado Gamiz amado nuestro desde Cenam al tiempo de nuestra partida
scrivimos al emperador mi senor y a vos lo que en este medio tiempo avreys visto y
despues aca no ha avido cosa de nuevo que poder scrivir sino es que plaziendo a Dios
nos partimos el martes a Prespurg y yremos por agua por llegar el mesmo dia a donde
hallaremos toda la gente de Bohemia, Moravia y Silesia y las gentes de Avstria y
otras partes van ya tanbien camino para alla donde seran para aquel tiempo o poco
despues y llegado alla, sabido lo que el enemigo acuerda de hazer assi podremos
terminar lo que mas necessario sea. A1 presente se entiende del que se quiere retirar y
que haya enbiado a Buda el artilleria para se yr y algun numero de cavallos a correr
hazia la parte de Newstatt 110 pero aun hasta agora no tenemos mucha certenidad de su
yda ni sabemos a donde han llegado estos cavallos que enbia.
Estamos con gran desseo de saber de Su Magestad y del sucesso de las cosas de
alla por que despues de la venida de Rodrigo Guzman no avemos recibido carta de
Su Magestad ni vuestra, ni sabido nada sino es lo que se dize por via de mercaderes
y no dexamos de tener mucha pena dello y maravillarnos de vuestro descuydo y
negligencia en cosa tan ymportante y que tanto desseamos saber, mayormente
sobre tantas vezes como os hemos encargado y mandado scrivir a menudo no
aguardando siempre a los despachos de Su Magestad pues sus ocupaciones no dan
lugar a que venga mas a menudo pero para los vuestros no hallamos escusa, pues no
teneys otra cosa que hazer sino scrivirnos y teneys comodidad y aparejo de enbiar
las cartas cada dia por via de la posta a Augusta111 que passa por el camino que
llevays o no lexos del adonde las podriades (sic!) enbiar plazer y scrivimos harreys
en emendarlo porque de lo contrario recebimos no poco desplazer y enojo. De
Viena XVI de septiembre 1543.
Post data Recibimos la vuestra de XXVI del passado y avemos holgado mucho
con las buenas nuevas y sucesso de Dura 112 por ser la primera villa que Su Magestad
emprendio y salir con ella tanbien y tan presto lo qual tenemos por cierto avra
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quebrado mucho los animos de los enemigos y dado mucha reputacion y sfuerzo a las
cosas de Su Magestad para acabar mas facilmente essa empresa y aunque scrivistes
harto particularmente la tomada (sic!) de aquella villa os olvidastes las otras
particularidades y nuevas que por alla ay y seria razon de nos scrivir. Procurad de lo
enmendar de aqui en adelante segun esta dicho pues sabeyz el plazer y servicio que
en ello recebimos.
Estando scrita esta hemos acordado de enbiar a Flandes a Juan Ylsing consejero
nuestro a la serenissima reyna nuestra hermana 11 ' sobre lo que toca a la ayuda de
Ynglaterra por que aun hasta agora no se ha enbiado recado ninguno para ella y
pesarnos ya que saliesse verdadera duda que nos aveys scrito que alla se tenia della
y de la que haze a Su Magestad porque todo vernia mal a proposito y juntamente le
avemos mandado que de camino bese las manos a Su Magestad de nuestra parte y le
supplique lo de los cien mill ducados de Venecia que antes le avemos supplicado y
para ello le asistireys y ayudareys porque aya effecto lo que pedimos de una manera
o de otra.
Holgamos mucho de entender que Su Magestad este con cuydado delo de
Polonia para quando alla llegare el embaxador que va pero por agora sera bien que
Su M a g e s t a d no le m u e s t r e mucha aspereza mas de dalle a entender el
descontentamiento que tiene dellay que la Reyna vieja 1 " pueda sentir que lepodra
danar en sus negocios lo que ha hecho y haze por que eso nos parece que bastara por
el presente hasta que Su Magestad y yo acordemos lo que se deva hazer para el
remedio dello pues sera fuera ponerlo y para ello estamos aguardando la venida de
nuestro servidor Juan Marsupino de quien nos ynformaremos de todo lo que passa
cumpiidamente y lo enbiaremos a Su Magestad o su relacion como ya esta scrito
desde Cenam.
Nuestra partida se ha diffirido hasta el miercoles porque hasta aquel dia no podra
acabar de llegar la gente a Prespurg y Ilegado alla acordaremos lo que convenga
hazerse de modo que no se pierda el tiempo ni el trabajo de averla hecho juntar si ser
pudiese. La retirada del turco se confirma todavia aun que no el camino que llevara
porque unos dizen que yra derecho la via de Belgrado y otras que tomara la de
Transilvania presto se entendera lo cierto. Los cavallos que enbiava a correr se an
tornado sin aver llegado a los confines ny aver hecho dano antes ellos lo han
recebido que les han dado en algunas partes algunos repelones y como han sabido
que por todo ay gente y la que desciende agora no han osado passar adelante con
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temor que no les acontezca lo que a la de agora ha xpianos 1 " que entraron a correr y
se perdio todas.
El rey
Jüan de Castillejo
Verso
A nuestro bien amado el licenciado Jüan Alonso de Gamiz de nuestro consejo y
nuestro agente a cerca de la Magestad Cesarea.
+ 1543
Del rey mi senor de Vienna a XVI de septiembre.
Jelzete: AGS, Estado Alemania,

leg. 641bis.fol.

19.

16.
I. F e r d i n á n d J ü a n Alonso de Gámiznak.
Pozsony, 1543. október 3.
Megkapta Németalföld kormányzójának, Mária magyar királynének a levelét, illetve felszólítja Gámizt, hogy gyakrabban írjon, hiszen utolsó levele szeptember
8-án érkezett. Ahogy Rodrigo de Guzmán is beszámolt a császárnak, szándékában
áll, hogy Esztergomot az oszmánoktól visszafoglalja. Pozsonyban tárgyalásokat
folytat a cseh, morva, és sziléziai seregek parancsnokaival, hogy Komáromig
ereszkedve sereget indítsanak a vár visszavételére. A Pozsonyban összegyűltek, az
itáliak, a birodalmiak és az örökös tartományokból jövök egyaránt részt akarnak
venni a hadjáratban, viszont a cseh korona tartományainak képviselői elzárkóznak
attól, hogy csatlakozzanak. A tárgyalások velük annyira elhúzódtak, hogy közben
már a törökök is visszavonultak és Székesfehérvár elfoglalását követően Budára
mentek. Hat nappal később, szeptember 26-án pedig visszafordultak Isztambulba.
Pest, Esztergom és más várak védelmére 3CM10.000 lovast hagyott hátra a szultán.
Azt is mondják, hogy Esztergomban 3000 török katona állomásozik.
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Cristianos.

A török elvonulását követően újból sürgette a cseh és más rendek képviselőit,
hogy mivel megfelelő felszereltségű, friss és ágyúkkal jól elátott haderőt állítottak
ki, ugyanakkor Esztergom falai az ostromot követően még mindig gyengék, indítsanak támadást a vár visszafoglalására. Ezt a kérését újból elutasították, most már
nem csak a cseh-morva seregek vezetői, hanem más birtokainak képviselői is.
Ugyanakkor kijelentették, hogy szívesen csatlakoznak egy következő évi hadjárat
esetén, ha V. Károly császár személyesen is táborba száll és a pápa, illetve a birodalmi rendek is támogatják a hadjáratot.
Miután nem jutott megfelelő eredményre, ezért elrendelte, hogy a sereg
osszoljon szét és megállapodott a magyar rendekkel, hogy velük személyesen
megtárgyalja az ország védelmében szükséges teendőket.
A császárt sürgeti, hogy a török elleni hadjárat ügyében hívja össze a birodalom
rendjeit, hiszen a cseh és más rendek is ettől tették függővé a következő évi támogatásukat. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy a hadjáratnak korán kell elindulnia, hogy nehogy felesleges idő- és pénzpocsékolás legyen belőle.
Megfelelőnek tartja a lengyel Tomoskynak 116 titkárának adott választ, akit lányához és őhozzá hü személyként tart számon.
Jelzete: AHPAfolio 24277-1
Kiadása: Cnesta Astobiza, 2002. 66-69. p.

17.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámiznak.
Pozsony, 1543. október 5.
Tanácsosát, Johann Ilsinger doktort elküldte Mária királynéhoz Németalföldre,
hogy tárgyaljon az angol ügyekről és a velenceiek 100.000 dukátjának Ferdinánd
udvarába jutattásáról.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 20.
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Jan Tarnowski hetman (1488-1561).

18.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámiznak.
Bécs, 1543. október 19.
Nagyon megörült a Gámiz által küldött angliai, 32.000 dukátos váltólevélnek. Még
további 8.000 dukát jár neki. Annak ellenére, hogy a török visszavonult, a fenti
pénz, a velenciek 100.000 dukátjával egyetemben feltétlenül szükséges, hogy a határokat megvédje.
„A fenti 100.000 dukát abból a 200.000 dukátból származik, amit Császári
Őfelsége Velencéből neki szánt és amiből egyszer 25.000 escudot már megkapott,
így további 75.000 dukátra is igényt tart azon a 100.000 dukáton felül, amit a
velencieknek a császár számára meg kell, hogy térítsenek." „Pontosan lehet tudni,
hogy Császári Őfelsége rendelkezik azzal a 100.000 dukáttal és kegyesen át tudja
nekünk engedni, ahogy ez tőle már kérelmezve volt..."117
Egyetért azzal, ahogy bántak a lengyel követtel, viszont nem tetszett neki, hogy
engedtek a követnek pár kérdésben, elsősorban Bari ügyében, anélkül hogy a lengyelek számára különösebben nehézzé tették volna a tárgyalást. Ez elsősorban
azért káros, mert így nem értették meg, hogy helyesebben kellett volna kormányozniuk és többet kellett volna tenniük, hogy a császár kegyét megtartsák.
Miután szélnek eresztette seregét, október 15-ig maradt Pozsonyban. Kb.
15-16.000 magyar katonát osztott szét a végvárakban. Tárgyalásokat folytattak a
törökkel is, aminek a másolatát küldi. Nem reménykedik abban, hogy békét, vagy
fegyverszünetet tudnak kötni.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 21.

in

„los dichos C U ducados son de los CC U que su majestad nos tenia asignados en Venecia de
los quales cobramos una vez XXV U escudos y nos quedan a dever todavia LXXV U sin los
otros C U que se deven a su majestad que se los tornamos a resignar y librar alli... bien se
sabe de cierto que su majestad tiene alli los dichos C U ducados y que nos puede hazer la
merced y gracia dellos que le esta suplicada..."

19.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámiznak.
Bécs, 1543. október 25.
Ne halasszák a következő nürnbergi diétát, mert a Türkenhilfe elmaradása, késlekedése komoly károkat okoz neki. Biztos volt abban, hogy 200.000 forintnyi segélyt kap a török ellen, de eddig összesen 50-60.000 körül folyt csak be. Sürgeti a
császárt, hogy vesse be tekintélyét, hogy a birodalom jobban hozzájáruljon a törökellenes küzdelmek költségeihez. Javasolja, hogy a diétára a pápa küldjön nunciust
és rendeljék el az általános zsinatot is.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 22.

20.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámiznak.
Prága, 1544. január 13.
Gámiz december 23-án kelt levele 16-17 napot késett, bár eddig 8-10 nap alatt
szoktak megjönni a levelek. Gámiz beszámolója a velencei követtel történt tárgyalásról megegyezett a császár által írtakkal. Bár nem teljesen arra az eredményre
jutottak, amire ő számított, de most Gámiz ne tegyen semmit, amíg a velenceiek
nem válaszolnak. Értesült arról is, hogy a császár Speyerbe a birodalmi diétára
tart és sajnálja, hogy késve tudnak találkozni. Addig is míg ö odaér, megküldi képviselőit, Salm grófot, Passau püspökét és alkancellárát, Gienger doktort. A birodalmifejedelmek úgysem fognak addig odaérni, míg kettőjük közül az egyik nem
érkezik meg. Ha időben értesült volna a császár útitervéről, akkor ő felgyorsíthatta
volna itteni ügyeit és ő is időben tudott volna csatlakozni. Gámiz mindenben álljon
a három, felhatalmazott képviselője rendelkezésére. A cseh rendek diétája elhúzódik és ő le akarja zárni azt. Miután elvégezte „itteni" feladatait, mindenképpen a
császárt személyesen megkeresi. Ez ügyben a császárnak őt nem is kell sürgetnie.
A lengyel király január 6-ára összehívta a szejmet Piotrkówba, ahova Ferdinánd a saját követeit is el akarja küldeni, mivel a közös határon a kereskedelmet
akadályozzák. Ez ügyben kérésére a császár is már tervbe vette, hogy elküldi egy
emberét a lengyel királyhoz. Ferdinánd csatol egy új instrukciót, mert a korábbi
nem hozott eredményt. Kéri, hogy az új császári küldött semmiképpen se legyen német és ne sejtsék, hogy őjavasolta a követjárást és az instrukciókat. A legmegfelelőbb egy latinul és lengyelül beszélő egyházi, vagy világi személy lenne, akinek a

szejm zárulása előtt oda kellene érne. Várhatóan februárban is tartani fog a gyűlés. Hangsúlyozza, hogy a követi instrukcióknak azonos tartalommal kell bírnia azzal, amit ő most csatol e leveléhez.
A fentieken túl a követnek tárgyalnia kell a lánya, a lengyel királyné ügyében is,
hogy egy egyezménnyel minél hamarabb oldják meg az okozott károkat és megfelelő módon bánjanak lányával. El akarja kerülni, hogy kenyértörésre kerüljön sor,
mert úgy tudja, hogy a lengyel udvarban a többség hajlik arra, hogy megoldást találjanak, így a követek eredményre juthatnak. Ez ügyben kifejezetten hasznos lenne
a császár támogatása és közvetítése. A saját maga által küldendő követek instrukcióit, amint elkészültek, megküldi. Javasolja, hogy a császár a lengyel királyság
fontos személyiségei számára küldjön külön személyre szóló levelet. E célból küldi
a legjelentősebb személyek listáját.
Az angliai pénz fennmaradó részéről szóló igazolást előkeresteti és megküldi
Gámiz számára.
Ferdinándfiainakfőlov ászmester ét, Lodron grófját egy bizonyos adósság ügyében a császárhoz küldte. Ferdinánd igazat ad neki és a császár is jóakaratáról biztosította. Gámiz intézkedjen ügyében.
A levél megírását követően megérkezett Öreg Jagelló Zsigmond levele I. Ferdinándhoz és V. Károlyhoz. Továbbítja a császárnak a leveleket. A lengyel király Bari
hercegségnek ügyében írt: a kormányzó meghalt és a királyné új kormányzót akar kinevezni. Annak ellenére, hogy nem a császár vazallusa, mégis hozzájárulását akarja
kérni. Ferdinánd ezt támogatja, hiszen békeszerető emberként ismeri a lengyel királyt. A király felajánlotta, hogy közvetít a korábbi és az új dán király, illetve Flandria vitájában is. A birodalmi vitákban részt vevő német lovagrend nagymestere a
lengyel király segítségével próbálja helyzetét javítani. Ferdinánd javasolja, hogy a
lengyel király kérését késleltetve teljesítsék, míg nem lesz egyértelmű, hogy felesége,
Bon a Sfroza mit tesz menyével, Ferdinánd lányával. A lengyel király felajánlását a
dániai és porosz ügyekben érdemes lenne megfontolóra venni és elfogadni.
Ami a korábban említett császári küldött lengyelországi feladatát illeti, mindenképpenfontos, hogy megvalósuljon. Amennyiben nem lehet a korábbi feltételeknek
megfelelő embert találni, akkor a császári udvarból küldjenek egy titkárt, vagy akit
megfelelőnek találnak. Ha ez nem teljesíthető, akkor Ferdinánd követeinek támogatására írjon a császár a lengyel királynak.
Közben megérkezett Marsupino levele, amelyben leírta, hogy Zsigmond és
Bona lengyel királyi pár nagyon szívélyesen fogadták őt. Viszont amikor Ferdinánd
lányához, Erzsébethez akart menni, az anyakirályné egyik majordomusa többször
is elállta az utat és megakadályozta a találkozást. Ferdinánd megbotránkozását fejezi ki a történtek miatt és kéri Gámizt, hogy értesítse afejleményekről a császárt is.

Don Fernando por la gracia de Dios Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Licenciado Gamiz amado nuestro recebimos vuestra carta ultima de XXIII de
diziembre que tardo en el camino XVI o XVII dias que no es poco ynconveniente en
los negocios y no sabemos cuya sea la culpa dello porque hasta agora no solian tardar
de VIII a X dias y quanto al negocio demarran despues de aver hablado alla el
emperador mi senor segun scrivis con el embaxador de Venecia Su Magestad nos
scrive averle dicho en sustancia lo mesmo que Vos avisays dello, qual como avreys
visto por nuestras cartas no va lexos sino harto conforme a ello, lo que aca se ha
respondido de nuestra parte caso que nos agraviamos dello hecho sintiendo lo mucho
como era razon, salvo si ellos segun creyamos y speravamos lo hazian por mejor y
118
con yntencion de restituimos a aquella plaga
y confonne a esto supplicamos
a Su Magestad por el favor y assistencia necessaria y segun avreys visto por lo que en
119
este medio os avemos scrito despues que nos avisais de
y pues assi de parte de Su Magestad como de la nuestra esta hecho en este caso por agora lo que parece
convenir y ser necessario no ay que tornar a supplicarle ny molestarle hasta ver lo que
obra la medicina y ver lo que responden y hazen los dichos venecianos.
Mucho hemos holgado de entender la partida de Su Magestad para Spira120
aunque tenemos pena de no podernos hallar luego ally para gozar de su presencia
temprano, en falta delo qual proveemos de enbiar nuestros comissarios que le
assistan y sirvan en todo lo que necessario fuere de parte nuestra los quales son el
obispo de P a s s a o l 2 1 y el c o n d e de Salmy 1 2 2 y el doctor G i e n g e r nuestro
vicechanciller 1 "' que conoceys el qual con los que yran con el partira de aqui dentro
de tres o quatro dias por que el obispo va por otro camino desde Pasao y creemos
lleagaran a Spira poco despues que Su Magestad aya llegado en lo qual no ay
mucho ynconveniente pues los otros principes del ymperio no se suelen dar priessa
a venir hastra saber que Su Magestad o yo somos llegados, bien que a no aver
tardado tanto esta vuestra carta y aver yo sabido antes la partida cierta de Su
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Két sor titkosírás.
Egy sor titkosírás.
Speyer.
Wolfgang von Salm (1514-1555) Passau püspöke, ifjabb Niklas gráf zu Salm testvére.
Ifjabb Niklas gráf zu Salm und Neuburg udvari főkamarás.
Georg Gienger von Rotteneck 1500-ban Ulmban született. Jogi végzettséget szerzett, 1538-tól
vicekancellár.

Magestad huvieramos puesto diligencia en abreviar la yda de los dichos nuestros
comissarios con los quales podra Su Magestad en tanto que yo voy platicar y hazer
lo que en semejante jornada se requiere pues llevan poder e instruccion nuestra para
todo y vos assi mesmo communicad con ellos lo que ocurriere assistiendoles en lo
que de vuestra parte menester fuere porque assi lo lleva a cargo por mandado y
aviso nuestro el dicho doctor y os comunicara como es razon los negocios y cosas
que dello tuvieren necessidad.
Yo en este medio quedare entendiendo aqui en las cosas que en la dieta deste
Reyno se requieren la qual se dilato los dias passados por Ia causa que os ha sido
scrita pero ya se han los proviniciales tornado a juntar a ella y no tiene malos
principios antes por el contratrio speranga de buen fin, caso que este no ay aunque
no sepa ny pueda consultar que tan presto podra ser y despues de concluydo y
acordado todo lo que se ha de hazer sera tan bien necessario y aun for^oso dexarlo
comengado y puesto en execucion para tener en nuestra avsencia de aca las
espaldas seguras y poder con algun reposo y sin sobresalto gozar dela presencia de
Su Magestad y entender en lo que por es otra via se ha de hazer y tanto menester es y
podra Su Magestad tener por cierto que puesto en cobro lo que aqui y acabado lo
que en ninguna manera se puede dexar de la mano no avra necessidad de damie
priessa porque yo me la dare mas que ninguno piensa y assilo direys de parte
nuestra a Su Magestad.
Lo que demas desto ocurre que avisar y querer es que el rey de Polonia tiene al
presente una dieta general de todas sus tierras en una villa suya llamada
Petrecovia' 21 la qual dieta comienfa o es comengada el dia de los Reyes y yo tengo
necessidad o me es fuer^a de enbiar tanbien mix embaxadores a ella por razon de
estar dias rota e ympedida la contratacion de nuestras tierras comarcanas y confines
de aquellas de Polonia de que se les sigue ynfinito dano y perdimiento, cerca de lo
qual a su suplicacion nuestra avia Su Magestad los dias passados proveydo de
enbiar de parte suya una persona con la ynstruccion cuya copia enbiamos aqui para
que conforme a ella se torne a hazer otra porque desta no nos hemos aprovechado
aviendosse ympedido o ynterrumpido el negocio por otras ocupaciones y estorvos
que hasta agora en el ha avido pero por lo mucho que ymporta sera necessario
suplicar de nuevo a Su Magestad que en todas maneras provea luego de alguna persona de alla que paresca ser acerca y venir de su corte y que si pudiere ser no sea
aleman porque lleve mas calor y no piensen en Polonia que de aca lo hemos
mendicado y propuesto y convenia ser hombre de alguna dignidad eclesiastica o
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Piotrków.

seglar con tal que sepa latin y hablar en polaco lo que fuere menester y que pueda
venir por la posta en diligencia porque llegue a tiempo antes que la dicha dieta de
Polonia se concluya la qual suele alargarse hasta el mes de hebrero o algo mas y la
comission o ynstrucion que traxere (sic!) sea conforme a la copia que aqui va dela
que Su Magestad nos enbio antes con adicion de otras cosas remitidas a la creencia
y relacion del mensagero no cuidando de poner que Su Magestad quisiera enbiar
para semejantes negocios y cosas tan ymportantes sus embaxadores solemnes con
la autoridad que convenia si la brevedad del tiempo diera lugar a ello pero que
aviendo tenido tarde el aviso de la dicha dieta no se pudo por llegar a tiempo a ella
hazer otra cosa que enbiar en diligencia la dicha persona la qual podra venirse por
aqui d o n d e allende del mandato y a v i s o que de Su Magestad traera la
ynformaremos e ynstruiremos de boca de lo que nos pareciere ynconveniente ser a
proposito para su comission y cargo.
Y lo que por virtud dela adicion y creencia ariva dicha avra de procurar y
favorecer en nombre de Su Magestad es lo que toca a la reyna mi hija de lo qual assi
mesmo los dichos nuestros embaxadores llevaran cargo particular para ver de
remediar aquel agravio y desacato tan grande con dar algun assiento o concierto en la
vida del rey 111090 su marido y en el tratamiento della por alguna buena via y medio
entreteniendo syquiera la cosa sin venir a alguna desavenencia 0 rompimineto por
que segun entendemos todos o los mas de aquel reyno que son parte para esto estan en
voluntad y proposito de poner remedio en ello y podiendosse encaminar assi
mediante la yndustria de nuestro embaxadores y favor y assistencia de Su Magestad
seria muy buena cosa para remediar aquel daiio y carecer del cuidado que nos da que
110 se puede escusar ni dexar de tener hasta verlo remediado quisieramos enbiar
tanbien con esta posta copia dela ynstrucion que han de llevar los dichos nuestros
embaxadores a Polonia en este negocio pero no esta aun acabada de hazer porque
speramos a saber primero algo del estado de Ias cosas de aquel reyno lo qual no puede
tardar y en veniendo se acabara la dicha ynstrucion y embiaremos copia della a Su
Magestad sera tambien menester que la persona que Su Magestad ha de enbiar a
Polonia trayga algunas letras de creencia para personas ymportantes y calificadas de
aquella tierra, los nombres de los quales la dignidad 0 calidad de ellos va tanbien aqui
en un memorial y poned mucha diligencia en el breve despacho de la persona que Su
Magestad huviere de enbiar porque el un negocio y el otro nos ymporta mucho.
La razon que por penultima carta pedistes de la resta de los dineros de
Ynglaterra hemos mandado ver si se hallare antes que esta posta parta yra con ella

Los dias passados os dimos cargo de ayudar de parte nuestra al conde de Ladron
cavallerizo mayor de mis hijos 123 para negociar a cerca de Su Magestad cierta cosa
que le toca de una deuda justa en que Su Magestad lee segun antes mas largamente
entedistes y pues tiene justicia y merece todo favor allende que Su Magestad esta de
buena voluntad en el negocio y ha dado buena respuesta y speran?a, procurad de dar
en el effecto dello todo el calor y ayuda que pudierdes en nombre nuestro en lo qual
nos hareys servicio y aqui va una suplicacion del dicho conde, dadla a Su Magestad y
assistid en el negocio a la persona que por el huviere de sollicitar, de Praga.
Despues de scrita esta hemos recibido a esta ora letras de Polonia en que ay una
del rey viejo para my cuya copia os embiamos y otra para el emperador mi senor
que va con esta porque aunque nos scrive que enbia una persona con ella a Su
Magestad no la enbia sino solamente la dicha carta y del contenido no nos scrive
specialidad alguna como vereys por la dicha copia salvo rogamos seamos tercero
con Su Magestad acerca de lo que le scrive pero por letras de otras personas se nos
da aviso de lo que piensan que la dicha carta contiene que es muerto el alcayde
governador que tenia cargo por la reyna su muger del estado de Barry 126 y querria
tomar a poner otro en su lugar pero es menester segun entendemos que tenga para
ello primero consentimiento de Su Magestad sin el qual y sin que sea vassallo de Su
Magestad no puede ponerle por el qual consentimiento le supplicamos assi mesmo
como vereys por la copia el dicho rey movido a lo que creemos con buen zelo como
es amigo de paz y concordia querria meterse por medianero dela entre los reyes
viejo y nuevo de Denamarca 1 " 7 y los estados Flandes para conponer entre ellos las
differencias que ay, lo tercero que estando el maestre de Prusia128 su vezino metido
en el bano ymperial por las causas que Su Magestad sabe querria por medio o
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Giovanni Battista Lodron (1480-1555). Főlovászmester.
Bari, Olaszország.
II. Keresztély és I. Frigyes közötti trónharc 1523-ban II. Keresztély németalföldi száműzetésével zárult. Az elűzött király 1531-ben Frigyes ellen hadjáratot indított Németalföldről. A hadjárat kudarccal zárult és II. Keresztély fogságba esett. I. Frigyes halálát követően 1540-ben
III. Keresztély lett Dánia királya és enyhített unokatestvére fogságán. II. Keresztély 1546-ban
hivatalosan is lemondott trónigényéről. A németalföldi kereskedelmi érdekek hatására III.
Keresztély 1542-ben háborúba keveredett V. Károllyal. A császárral az 1544-es speyeri diétán
kötött békét.
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A német lovagrend nagymestere Wolfgang Schutzbar 1543-tól 1566-ig. Ferdinánd feltehetően
arra a vitára utal, ami szerint a lengyel király kifejtette, hogy a német lovagrend ügyei nem a
birodalom, hanem a lengyel királyság joghatósága alá tartozik. Jagelló Zsigmond ezzel akarta
elérni azt, hogy a torgaui ligában a császár ellen szövetkező protestáns Brandenburgi Albert
porosz herceg száműzetése véget érjen és a lengyel kiráiyság befolyását megerősítse a porosz
hercegség és a német lovagrend területei felett.

interseccion del dicho rey ser libre y seguro de tal peligro, y el rey pide y ruega por
ello a Su Magestad y ponemos cerca della respuesta o despacho que sobre estas
cosas se ha de dar al dicho rey que quanto a lo primero haga Su Magestad lo que
fuere servido pero que seria bien detener y dilatar la concession de su demanda
hasta ver lo que la reyna haze con mi hija y el desapacho que merece assi en este
negocio como en otros y despues de visto esto avra lugar de hazerse con eila lo que
pide y que entre tanto este suspenso y quanto a lo segunda de Denamarca y Flandes,
nos parece que teniendo Su Magestad yntencion y voluntad de dexar tratar en ello
no seria fuera de proposito acebtar el offrecimiento y desseo del dicho rey de
Polonia como persona de bondad y buen zelo que es y assi podra darle el
consentimiento que pide sy como dezimos tiene Su Magestad gana y pensamiento
de dexar entender en el dicho negocio y quanto a lo tercero del maestre de Prusia
nos parece assi mesmo que puede Su Magestad responder a la demanda y ruego del
dicho rey que el vera y procura con los principes y estados del Ymperio de hazer en
el caso lo que pudiere para que aya effecto.
Lo de mas es que quanto a la persona que pedimos que Su Magestad enbie de su
parte a la dieta de Polonia lo qual segun podeys considerar y entender es cosa
ynportante y necessaria y a que por ventutra no se hallase de las calidades atras
dichas, seria bien que fuesse algun secretario o otro que paresciere aproposito de
semejante comission pues acerca de Su Magestad siempre suele aver personas
suficientes para esto y para mas y quando todo esto faltasse por venir Su Magestad
de camino porque a la causa no falte la provision en este caso necessaria, por ultimo
remedio sera bien y assi lo deveys procurar que Su Magestad scriva al rey de
Polonia en el caso en creencia de nuestros embaxadores que son el obispo de
Ratislavia 129 y Jorge Japeba 1,0 varon deste reyno y nuestro vicecanciller en el que
son personas de autoridad y confidencia con la adision arriba scrita que por aver Su
Magestad salido tarde el tiempo de la dicha dieta de Polonia y a la causa no aver
tenido lugar de enbiar sus solemnes embaxadores que pudiessen llegar a tiempo
estando tan lexos proveia de encomendar y cometer a los nuestros el dicho negocio
que era lo mesmo que enbiarlo y procurarlo por medio de los suyos.
Lo que demas deste tenemos de nuevo de Polonia es que aviendo los dias
passados despachado de aqui un servidor nuestro a my hija despues que Marsupino
vino de alla nos scrive agora el dicho servidor como llegado a aqueila corte fue muy
bien recebido y acariciado assi de la reyna como del rey viejos y quando despues de
aquello fue a hablar a la reyna mi hija con pensamiento y speranza de hallar lo
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BreslauAVroclaw/Boroszló püspöke, Balthasar von Promnitz (1539-1563).
Azonosíthatlan személy.

mesmo a cerca della, se le puso delante en medio de ambos un mayordomo dela
reyna para estorvar que no pudiessen hablarse ni dezirle el servidor lo que llevava
en cargo y assi se huvo de partir de alla sin poder comunicarla ni ella a el y que
despues desto avia tornado a provar de hablar en particular con ella otras dos vezes
y siempre se le avia puesto en medio el dicho mayordomo para estorvarlo de
manera que el quedava suspenso y atajado y con determinacion de hablar al rey
viejo para alcanzar pro medio suyo audiencia particular sin que huviesse tiempo
pues era cosa superflua siendo ella mi hija y el enbiado por mi no a otra cosa que
comunicar con ella lo que fuesse menester scriveseos esto para que sepais en que
estado esta aquel negocio que es segun esto harto mas estrecho que antes y podays
offreciendosse ocasion para ello dar razon y quenta a Su Magestad delo que passa.
De Praga XIII de enero 1544.
EI Rey
Castillejo
A nuestro fiel y amado, el licenciado Juan Alonso de Gamiz de nuestro consejo
agente acerca dela Magestad Cesarea.
+ 1544
Del rey mi senor de XIII de enero.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 641bis.fol. 27.

21.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és Jüan Alonso Gámizhoz.
1544. október 10, Prága.
Megkapta leveleiket és örömmel vette, hogy a császár békét kötött afrancia uralkodóval. A béke azon pontja, miszerint négy hónapon belül eldöntik, hogy Orleans
hercege Németalföldet, vagy Milánót kapja meg és V Károly, vagy I. Ferdinánd
gyermekét feleségül veszi, rendkívül elkeserítette Ferdinándot. Felszólítja, hogy
ezt a pontot töröljék az egyezményből. E célból Bernardino de Menesest elküldi a
császárhoz, hogy egyrészt gratuláljon neki, másrészt elérje, hogy a házassági tervet annulálják. Meneses a saját utasításán kívül utasítást visz Gámiz és Lasso de

Castilla számára egyaránt. Az utasítás tartalmában hasonló ahhoz, amit egy évvel
ezelőtt ő már részletesen elküldött Gámiznak. Felszólítja őket, hogy ezek szerint
tárgyaljanak a császárral, Mária királynéval és Granvellel.

Don Fernando por la gracia de Diós Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Noble don Pero (sic!) Lasso de Castilla y licenciado Gamiz amados nuestros,
vuestras cartas de VII, XIX y XXI de septiembre avemos recibido, las de VI y XIX
que vinieron por la via de Flandes el sabado de manana a IIII del presente en
Tabor l j l y la de XXI que traxo el conde de Cundostorff lj2 el domingo a V con las
quales diós sabe el plazer y contentimiento que avemos recibido por entender la
salud y prosperos sucessos del emperador mi senor que lo deseavamos en estremo y
estavamos con gran pena y cuidado por no saber cosa cierta de Su Magestad hasta
que vinieron las cartas de la serenissima reyna nuestra hermana 133 y vuestras y
damos ynfinitas gracias a nuestro senor por averlo todo guiado con tanta honra y
prosperidad de Su Magestad y dado paz entre el y el xpianisimo 1 ' 4 Rey de Francia 1 ' 3 la qual sea para su servicio, descanso y contentamiento de su Magestad y
remedio de toda la Republica Xpiana ,j6
La condicion de los capitulos de la dicha paz que Su Magestad de su hija o la mia
al duque de Orleans con los estados de Flandes o de Milán y que dentro de quatro
meses se determine qual le quiere dar no podeys creer la pena y alteracion que nos
ha dado juntamente con lo que scrivis averos dicho moss de Granvela porque no
creyeramos que sabiendo Su Magestad los dános, ynconvenvientes y verguen^a
que se le syguiria de dar su hija al dicho duque quisiera dimitir ny oir este articulo
quanto mas llegarlo tan adelante y porque esta es la cosa de mayor importancia que
en nuestros dias avemos tenido ni pensamos tener aunque desde la primera carta
que nos scrivis avisando nos de lo que se tratava y platicava en este negocio
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Tábor, Csehország.
Gundersdorf grófja - beazonosítatlan személy. Freiherr von Gundersdorf az 1570-es években
Andreas Teuffel volt.
Magyarországi Mária.
Cristianisimo.
I. Ferenc. Utalás az 1442—1444-es Valois-Habsburg háborút lezáró Crépy békére (1544 szeptember 18.)
Cristiana.

scirivimos las que nos enviastes a demandar para entender en el siendo necessario y
las avreys ya recebido y eníendido nuestra voluntad y determináción todavia nos ha
parecido ser cosa necessaria y aproposito enbiar persona propia a Su Magestad la
qual lo visite de nuestra parte y se congratule y alegre con el y entienda juntamente
con vosotros en estorvar que no se haga este casamiento y assi enbiamos a
Bernardino de Meneses 1 ' 7 con ynstrucion para todos tres como alla vereys por la
qual y por lo contenido en el discurso que el ano passado se os enbio a vos
Licenciado sobre esta mesma matéria donde esta larga y sustancialmente tocado lo
que a ella conviene os guiareys y govemareys acerca de Su Magestad y de la
Serenisima Reyna mi hermana, moss de Granvela y los demas con toda la diligencia, solicitud y cuydado que os fuere possible y la calidad de negocio lo requiere
pues sabeys lo mucho que en el nos va a la qual y a lo que del dicho Bernardino de
Meneses entenderys nos remitimos.
Ya avreys entendido por las passadas como quedavamos de partida para este
reyno a donde somos llegado y esperamos si plaze a Diós de acabar presto con los
negocios porque venimos y dar luego la buelta a Viena a entender en las cosas
necessarias para el ano que viene y a de lo que se hiziere se os dara siempre aviso
para que lo deys a Su Magestad. De Praga X de ottubre 1544.
El Rey
Jüan de Castillejo
Verso
Al noble don Pero Lasso de Castilla nuestro cavallerizo mayor y al licenciado
Jüan Alonso de Gamiz ambos de nuestro consejo amados nuestros acerca de la
Magestad Cesarea.
+ 1544
Del rey mi senor de Praga a X de octubre.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 34.
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Bernardino de Meneses I. Ferdinánd tanácsosa, udvari kamarás, a Calatrava lovagrend tagja
volt. 1536-tól Schwarzenek (ma a Szlovéniai Svorcenek) ura.

22.

I. Ferdinánd császár melletti követeihez, P e d r o Lasso de Castillához
és Jüan Alonso Gámizhoz.
Prága, 1544. október 18.
Október 11-én Meneses elindult. 14-én részletesen írt a császárnak a legfontosabb
ügyben, azaz a crépy béke kérdéseiben, az itteni spanyolok ügyében. Testvérének
írt levelében kifejtette, hogy számít arra, hogy a császár a következő évben személyesen jön, hogy a törökök ellen hadjáratot indítsanak. Ezen kérdésekben ők is járjanak el a császárnál.
A csehországi ügyeket megtárgyalta és jövő kedden Bécsbe indul. Magyarországról most nem jött semmilyen fontosabb hír.

Don Fernando por la gracia de Diós Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Noble don Pero Lasso de Castilla y licenciado Gámiz amados criados nuestros con
Bernanrdino de Meneses que partio de aqui a XI de presente y despues a XIIII con
el correo del emperador mi senor que aca avia quedado os scrivimos larga y
particularmente assi quando al negocio principal que pretendemos y tanto
dessamos como al particular de los espanoles a que el dicho correo vino y de la
venida de Su Majestad para ano que viene a la empresa contra el turco como en este
medio tiempo avreys visto y a la causa no ay que dezir sino que por la copia de la
que a Su Majestad scrivimos entendereys lo que le embiamos agora a supplicar y
porque es cosa que ymporta mucho assi al servicio de Su Magestad como al nuestro
le supplicareys con toda ynstancia lo quiera comendar pues con toda presteza
porque pueda llegar tiempo el que Su Majestad huviere de embiar.
Los negocios porque venimos a este reyno estan ya concluidos a nuestra
voluntad y speramos partir de aqui para Viena con ayuda de Nuestro Senor este
martes que viene porque a presente no ay aca cosa por quien (!) nos devamos
detener y alla ay muchas que requieren nuestra presencia, de Hungria no ay nada de
nuevo que sea digno de scrivirse de Praga XVIII de octubre 1544.
El rey
Jüan de Castillejo.

Verso
Al noble don Pero Lasso de Castilla nuestro cavallerizo mayor y al licenciado
Jüan Alonso de Gamiz ambos de nuestro consejo amados nuestros acerca de la
Magestad Cesarea.
+ 1544
Del rey mi senor de Praga a XVIII de octubre.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 35.
23.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és Jüan Alonso Gámizhoz.
Bécs, 1544. október 29.
Megérkezett az elszámolás, hogy a diéta mennyit ajánl meg a török elleni háborúra.
Ez kb. 200.000 forint, amit már Ferdinánd egyeztetett a császárral. Hamarosan
megkapja az összeget is, illetve számít a császártól további 40.000 escudora.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 36.
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Apák, fiúk, fivérek, üzleti partnerek
A XV. század első felében Magyarországon dolgozó
firenzei családok együttműködésének formái
Tózsa-Rigó Attila:
A „dunai útvonal" kereskedelmében részt vevő Augsburgiak
társadalmi háttere és keleti irányú kapcsolatrendszere . . . .
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24.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és J ü a n Alonso Gámizhoz.
Nürnberg, 1545. március 8.
Március 2-án elindult Prágából. Rendkívül rossz néven és felháborodva vette azt a
választ, amit a császár adott a négy birodalmi körzet kapcsán. Másolatban megküldi a császárral kötött egyezményét és tiltakozik amiatt, hogy a körzetek azt állítják,
hogy nem jár a 311.000forint Ferdinándnak. A császárnak nem áll jogában, hogy
ezt a pénzt tőle elvegye. Az egyezmény szerint Ferdinándot illeti meg a birodalmi
segély által megajánlott 311.000forint és a császár köteles kifizetni, akár más körzetekből is. A saját rendkívül nagy nehézségeinek tudatában és az égető ügyek mellett elvárja, hogy ha a birodalmi segélyt nem fizetik meg időben és másképp nem
tudja a császár megoldani, akkor saját pénzéből fizesse ki őt. O erre a pénzösszegre
már előre hitelt is felvett, hiszen a négy körzetnek két hónapon belül fizetnie kell.
Az idő letelt és a követek és a császár felmérhetik, hogy a hitelezők Ferdinándba vetett bizalma csökkent és ami még rosszabb, a jövőben a hitelek felvétele nehezebbé
és sokkal drágábbá válik számára. Ha ez a hitelügylet kudarcot vall, akkor lehetetlennek találja, hogy Prágából a birodalmi gyűlésre menjen, hogy a császárral találkozzon, hiszen sehonnan sem lesz pénze, hogy az itteni ügyeket rendben hagyja
és ezek távollétében nem fognak megoldódni. Csodálkozik azon is, hogy Granvelle
letagadta a császárral kötött egyezményt. Ha Wormsba érkezik, akkor személyesen
tárgyalja meg Granvellel és onnan ír majd a császárnak is. Szóban tájékoztassák a
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császárt, Mária királynét és a császári gyóntatót e levél tartalmáról. Utasítja a követeket, hogy a császárral engedélyeztessék, hogy 22.000 dukát értékű hitelt felvegyen. A császár utasítása szerint elküldi az emberét, hogy Trientben tárgyaljon
Diego Hurtado de Mendozával, illetve már kiadta a tiltást, hogy a katonák Franciaország felé vonuljanak. A portugál király levelére Wormsbólfog válaszolni. Arról, amit Pedro Lasso de Castilla írt Ferdinánd gyermekeiről és udvaruk helyzetéről, Wormsba érkezését követően hoz döntést róluk.

Don Fernando por la gracia de Diós Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Noble don Pero Lasso de Castilla y licenciado Gamiz amados nuestros, el dia que
partimos de Praga que fue el segundo deste recebimos en el camino vuestro
despacho de XXII del passado y huvimos harto desplazer con el specialmente con
la respuesta que el emperador mi senor os dio a los dichos quatro circulos2 para lo
qual como aveys entendido por la copia que alla enbiamos del concierto hecho
entre Su Magestad y mi no tienen ninguna razon y por el los dichos circulos no
valiendo mas de CCCXI mii florines como no lo valen ni a un tantos con mucho,
son nuestros y Su Magestad no nos los puede quitar y no solamente estos pero
dichos que a el recupieron es obligado a cumplirnos lo que faltare para los CCCXI
mii florines que avemos de aver segun el concierto que entre nosotros hubo, el qual
fue que yo huviesse de aver de la ayuda del imperio los dichos CCCXI mii florines
y Su Magestad nos los deve hazer pagar y cumplir en los otros circulos ya que estos
no bastan ni llegan a ellos y no deve dezir que lo hilamos delgado con el pues con
mas causa podriamos alegar que el lo haze conmigo sera y esterilemente pues fuera
justo y razonable y a que no tuvieramos para esto el derecho que tenemos que
consideradas nuestras grandes necessidades y cosas arduas e importantes que
proveer nos ayudara para ellas de sus propios dineros aunque no huviera precedido
ni yntervenido esta ayuda del ymperio para el effecto dela qual sabe lo que valia y
hizo nuestra diligencia y solicitud y que sin ella nunca Su Magestad sacara ny
pudiera aver nada de cuy a causa sola aunque faltassen todas las otras que ay nos los
avia de conceder, pero ya que esta subasta baste y valganos la razon y derecho que

2

Reichskreis, birodalmi körzet — I. Miksa császár 1500. évi reformját követően felállított, közös védekezésre és adószedésre szolgáló alapegységek. A tárgyalt korban összesen 10 körzet
létezett.

tenemos y tendiendo los por ciertos avemos tomado a canbio lo que deios dichos
cuatro circulos restava a pagar dentro de dos meses a lo mas largo y dado para ello
nuestra fe y palabra y juntamente fiadores que lo paguen de su bolsa passado el
termino y si huviesse falta podeys considerar en quanta caeria nuestra fe y credito
assi con los mercaderes como con los fiadores y con quanta difficultad y trabajo
podriamos de aqui allende hallar dineros sy agora no cumpliessemos con ellos y si
no huvieramos hecho este canbio fuera ympossible que pudieramos salir al
presente de Praga para venir a la dieta como Su Magestad nos enbio a mandar pues
no teniamos de donde aver tan presto dineros para dexar proveydas las cosas que en
nuestra ausiencia no podian quedar sin bastante provision assi mesmo nos
maravillamos de Granvela que aya podido negar lo que en el dicho concierto se
contiene sabiendo ser verdad lo que dezimos y luego que llegemos a Bormes ' que
sera el viernes que viene plaziendo a dios hablaremos con el en la materia y de ally
scrivirmos a Su Magestad sobre ello si caso fuere que en este medio tiempo no nos
ayayis scrito mejor resolucion y respuesta con lo que el confessor huviere hecho la
qual speramos cada ora y a la causa no scrivimos agora a Su Magestad en ello pero
sera bien que aviendo oportunidad le ynfomiareys de lo que aqui dezimos y le
torneys a hazer gran ynstancia para que nos los dexe pues son nuestros como esta
dicho y lo mesmo hareys a cerca de la serenissima reyna nuestra hermana y del
confessor*1.
Assi mesmo pomeys diligencia que nos conceda la licencia que le supplicamos
para la venta de los XXII mil ducados por la necessidad que dello ay como ya esta
dicho.
Quanto a la persona que Su Magestad manda que enbiemos a Trento a juntarse
con don Diego de Mendo^a 6 para lo del concilio la mandaremos despachar lo mas
presto que ser pueday la prohibicion de los soldados que salian para Francia estava
ya hecha antes que viniesse vuestra carta.
Las cartas del rey de Portugal 7 hemos recebido y desde Bormes daremos
respuesta a ellas por agora no ay lugar.
Quanto a lo que vos don Pero Lasso nos scrivis a cerca de mis hijos y del estado
de ia casa en llegando a Bormes miraremos lo que se ha de hazer en todo y nos
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Worms.
Feltehetően Domingo de Soto (1494-1570).
Trient.
Diego Hurtado de Mendoza (1505-1575). V. Károly követe a trienti zsinaton.
III. János (1521-1557).

determinaremos en ello pues ya antes no puede ser y os agradecemos lo que antes y
agora nos aveys scrito de Nurenberg 8 VIII de mar^o 1545.
E1 rey
Juan de Castillejo
Verso
A1 noble don Pero Lasso de Castilla nuestro cavallerizo mayor y al licenciado
Juan Alonso de Gamiz ambos de nuestro consejo amados nuestros acerca de la
Magestad Cesarea.
+ 1545
Del rey mi senor de VIII de mar^o de Nurimberg.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 641bis.fol. 37.

25.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és J ü a n Alonso Gámizhoz.
Worms, 1545. április 17.
Nem érkezett még meg a 22.000 escudo hitel felvételére az engedély. Mivel a császár megígérte neki, ö már alá is írta a hitelszerződést. Sürgeti a követeket, hogy
dolgozzanak a pénz megszerzésén.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 39.
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Nürnberg.

26.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és Jüan Alonso Gámizhoz.
Worms, 1545. április 28.
Továbbra sincs semmilyen eredmény a 22.000 escudo ügyében, sürgeti, hogy a követek intézkedjenek.
„Álvaro de Sande tábormester és Altenpaig komisszárius értesítését útközben
kaptam meg. Ok a spanyol gyalogsággal vannak és jelezték, ahogy partra szállnak,
szükséges a zsoldhátralékuk megfizetése, illetve ki kell fizetni a plussz összegeket
(ventaja), amelyből ahol átvonulnak, élelmet tudnak venni. Miután ideértek, ne legyen lehetőségük senkinek sem kárt okozni. Ezt nem lehetne kivédeni, ha nem fizetik ki őket, hiszen az a két havi zsold, amit induláskor megkaptak, azzal ugyan
felruházták és felkészítették őket, de már rég elfogyott. Ha pénz nélkül vonulnak,
nem tudnak megélni. Igazuk van ebben és erről az ügyről már írtam a császárnak
Flandriába, kérve öt, hogy fizesse meg az említett zsoldot, olyan formában, hogy
amire ők Bécsbe érkeznek, már ott találják a pénzt..." 9
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 40.

27.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és Jüan Alonso Gámizhoz.
Worms, 1545. május 8.
„A nápolyi 22.000 dukát felvételére szóló engedélyt, és amit a császár az ügyben a nápolyi alkirálynak írt megkaptuk és elégedettek vagyunk vele. Ez ügyen
többet már nem kell tenni." 10

9

„El maestro de campo don Alvaro de Sande y el comisario Altenpaig que van con la infanteria
espanola nos han scrito del camino que es muy necesario darse una paga a la gente al
embarcar que se les deve y aun de ventaja para que puedan por donde passaren pagar lo que
comieren y despues de llegados abaxo y no aya lugar de hazer ningun desorden ni agarvio a
nadie que no se podra escusar no siendo pagados porque por averse vestido y adere^ado con
las dos pagas que les dieron van ya sin dineros y sin ellos no pueden vivir en lo qual tienen
razon y a la causa scrivimos a su majcstad en Flandes supplicandole mande luego proveer la
dicha paga de manera que la hallcn en Viena quando alla llegaren..

Nem tudja, hogy miként oldódik meg a Bécs felé tartó spanyol gyalogság zsoldja. Satide újból írt, hogy lássák el seregét. Ferdinánd továbbítja a tábormester levelét a császár számára. Kérelmezi, hogy a császár fizesse ki a zsoldot.
„Rendkívül fontos lenne (Sande serege és a megígért pénz), leginkább most,
amikor a határokon törökök állomásoznak és fontos lenne, hogy (a spanyolokat)
harcba vethessék ellenük. Ha (a törökök) Eger ostromát tervezik, mint ahogy attól
tartani lehet, (a spanyolok) megsegíthetnék (a várost). (Ferdinánd) attól fél, hogy a
zsoldhiány következtében e feladatukat elhanyagolják. (A nyújtott segítség) által a
magyarokban és a mi tartományainkban növekedne Császári Őfelségébe vetett remény és jó vélemény, látva, hogy saját embereivel és saját költségén védelmezi
őket. Ez ügyben írtam Granvelle úrnak és Őfelségének is."11
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 41.

28.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és J ü a n Alonso Gámizhoz.
Prága, 1545. augusztus 18.
Miután Wormsból a császárral való találkozást követően visszaindult Prágába, útközben fiával egyetemben betegek lettek. Prágában a feleségét meggyógyultan találta. Megkapta Gámiz levelét, amiben a követ beszámolt arról, hogy a császár és
I. Ferdinánd fia egyaránt jól vannak. A magyar, cseh és az örökös tartományok
rendjei számára küldendő császári levél tartalmilag megfelelő.
Amennyiben
V. Károly Wormsból való távozását követően mégsem küldte volna el, akkor Gámiz
tegyen meg mindent, hogy a levelek útnak induljanak.
Még Wormsban tárgyalt a császárral, hogy néhány itáliai fejedelem támogatását kéri Bécs megerősítésére. A császár álláspontja szerint ez nem szerencsés, mert
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„La licencia para la venta de los 22.000 ducados de Napoles y la causa que su majestad
juntamente serive al visorrey sobrello avemos recebido y nos parece que viene muy bien y assi
no ay mas que dezir cerca dellos."
„...es muy necesario mayormente agora que ay turcos en los confines y sera menester
oponerseles a lo que quisieren emprender y yendo a cercar a Agria como se teme que la
cerraran puedan yrla a socorrer y no lo dexen de hazer por falta de paga, con lo qual crecera la
opinion y esperanza que de su majestad tienen los hungaros y los de nuestras provincias
viendő que su gente y a su costa los defiende y ampara y sobrello serive tambien mossio de
Granvela a su majestad..."

8-10.000 dukátnál többet nem fognak adni, ami viszont mindkettőjük számára
presztízsveszteséget jelenthet. A válasz kapcsán, amit ez ügyben Granvelle adott
Salm grófnak és Ferdinánd képviselőinek — miszerint a császár más úton akar
eredményt elérni az említett fejedelmeknél —,Gámizt és Lasso de Castillát arra
utasítja, hogy ne ellenkezzenek, ha így van. Ugyanakkor Granvellet emlékeztessék
arra, hogy mennyire fontos az egész kereszténység számára Bécs megerősítése és
Ferdinándnak erre nagyon kevés eszköz áll rendelkezésére. Bízzik abban, hogy a
császár véleménye is megváltozik. Örömmel nyugtázta, hogy átadták levelét a császárnak, biztos abban, hogy megértő lesz.
A birodalmi gyűlés felfüggesztéséről már értesült, örül, hogy Salinas utasítása
megérkezett időben s, hogy Jüan de Figueroát is értesíteni tudták.
A magyarországi spanyol gyalogság tagja, Felipe de Herrera, nemcsakjól szolgálta a császárt ésjó híre van, hanem 1532-ben, mielőtt még a császár Bécsig eljött
volna, már Ferdinándot szolgálta és most is hasonló jó cselekedeteket végzett. Ferdinánd támogatni akarja, mert tudomására jutott, hogy korábban Brindisiben történtzavargásokban egy kompánia spanyol gyalogos tagjaként ő is ott volt. Emiatt a
császár megharagudott rá és nem hajlandó engedélyt adni, hogy megbocsátásért
elébejáruljon és beszámoljon a történtekről. O hitelt érdemlőnek tartja don Felipe
szavát és kéri Gámizt, hogy érje el a császárnál, hogy a spanyol katona a császár
kezét megcsókolhassa.
Egy morva nemes szeretné az egyikfiát a császár udvarába apródként elhelyezni. Ferdinánd ezt V. Károlyhoz írt levelében támogatja és kéri Gámizt, hogy járjon
el az ügyben a császárnál.

Don Fernando por la gracia de Diós Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Noble don Pero Lasso de Castilla y licenciado Gamiz amados nuestros, despues
que partimos de Wormes de la presencia del emperador mi senor proseguimos
nuestro camino no sin algun trabajo a causa de largura del y de los calores que
tuvimos que fueron grandes hasta esta cibdad a donde llegamos con salud yo y mi
hijo, a los VIII y el a los X del presente y con ella a Diós gracias hallamos a la reyna
mi muger de que huvimos el plazer y contentamiento que podeys considerar por
aver estado antes harto mai dispuesta segun alia aviades entendido lo qual y la
necessidad que avia de nuestra llegada aca nos hizo dar un poco de mas priessa en el

caminar, pero ya quedamos mas descansado y entendiendo en las cosas deste reyno
que tenian necessidad de nuestra presencia.
La bispera de nuestra senora recebimos vuestras cartas de V deste con que
holgamos mucho por saber la buena dispusicion de salud conque quedava Su
Magestad y mi hijo y quanto a las letras que se avian de despachar para este reyno y
el de Hungria y las otras nuestras provincias hereditables de parte de Su Magestad
no se demanada en ellas segun avreys visto cosa que no sea muy justa y honesta y
assi le avra parecido a moss de Granvela y al obispo su hijo 12 despues que avian
visto las copias dellas y no dudamos que Su Magestad las aya mandado despachar
antes de la partida de Wormes de que holgariamos y ya que por la presencia della no
se aya hecho terneys cuidado della dar en quanto se despachen y de enbiarlas luego.
Estando en Wormes hablamos a Su Magestad sobre el ayuda que queriamos
pedir a los potentados de Ytalia para la fortificacion de Viena que tan necessaria es
y despues de muchas razones que sobre el pro y contra passamos, Su Magestad no
dixo que no la pidiessemos salvo que se podra aver poca cosa porque no passaria de
VIII o a X mil ducados y que seria verguenija demandarla y segun la respuesta que
agora ha dado moss de Granvela a lo que el conde de Salm y vosotros le propusistes
cerca della sospechamos que salga de Su Magestad y que el tenga pensamiento de
aprovecharse dellos dichos potentados por otra via y no este bien en esta nuestra
demanda porque no sea perjuizio y estorvo para la suya y en tal caso siendo esta su
voluntad por no yr contra ella aunque qualquier ayuda que por esta via nos viniera
fuera muy a proposito no queremos que se pida ni procura pero no dexeys de traer
todavia a la memoria de monsenor Granvela la grandissima necessidad que aquella
cibdad tiene de ser fortificada y lo mucho que en ello va no solamente a my y a
nuestras tierras pero a toda la xpiandad para lo qual de nuestra parte ay tan poca
possibilidad como ya Su Magestad y el an entendido y si fuere possible que Su
Magestad considerada la necessidad que tenemos consienta y aya por bien que la
pidamos y procuremos holgaremos mucho dello y sera menester que el les scriva
rogandoles por ella para que lo hagan de mejor gana y si no quisiere sera fuera aver
paciencia pero desupes si algo falta huviere como no la podra dexar de aver Su
Magestad no terna razon de nos poner la culpa pues ha sido sufficientemente
advertido dello poco que para ello ay y viniendo a coyuntura sera bien que lo digays
assi a Su Magestad.
Holgado avemos que ayays dado nuestra carta a Su Magestad y tenemos por
cierto que no la avra tomado de mala parte porque allende de yr con mucha
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Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586).

modestiay comedimiento lo que le scrivimos a Su Magestad con su gran prudencia
avra entendido y conocido que tenemos mucha razon en ello y assi speramos que
hara en el caso lo que desseamos y vosotros deveys estar siempre con advertencia
de saber y entender todo lo que passa y se platica aqui adelante en el negocio y
damos aviso dello para que lo sepamos y hagamos lo que parezca convenir.
Del recesso de la dicha dieta nos dieron aviso nuestro agentes que alla quedaron
y no ay que dezir sobre ello en esta ny otra cosa sino que holgamos que el despacho
que enbiamos para Salinas 13 aya llegado a tiempo que pueda alcan^ar a don Juan de
Figueroa 14 para que lo lleve juntamente con el que alla os avia quedado.
Con la ynfanteria espanola esta un cavallero que se Ilama don Felipe de
Herrera1^ el qual allende de la buena informacion que del nos dan y ser criado de Su
Magestad nos vino a servir en la guerra el ano de 1532 antes que Su Magestad
baxasse a Viena y agora ha hecho lo mesmo de cuya causa le tenemos buena
voluntad y le desseamos favorecer y ayudar a nos ynformado que a causa de cierta
alteracion que huvo en Brindez 16 donde estava con una compania de espanoles
entre su gente y la de la cibdad segun mas largamente sereys alla ynformados de su
parte, Su Magestad esta enojado del y no le ha querido dar licencia que le pueda yr a
besar las manos y dar quenta y descargo de sy lo quanto dessea mucho hazer y
porque parece que tiene razon en lo que demanda nos hareys plazer y servicio en
suppiicar a Su Magestad de nuestra parte aya por bien que el dicho don Felipe
pueda parecer en su presencia y besalle las manos y dar quenta y razon de sy pues
tiene confianzay sera tal que Su Magestad no ternia causa de condenalle antes de
dallo por absuelto y perdonalle el enojo que del tiene.
Henrique de Mezeriche 17 , un varon de Moravia vasallo nuestro y de tan buena
parte como vos don Pero Lasso sabeys dessea mucho poner un hijo suyo por page
de Su Magestad y nos ha supplicado le favorezcamos para ello cerca de lo qual
scrivimos a Su Magestad supplicandole sea servido delo aceptar y en esfuergo de
nuestra carta y recomendacion enbia alla el hijo, plazer y servicio nos hareys en
procurar acerca de Su Magestad que el dicho page sea admitido en su servicio
porque dello holgaremos mucho, de Praga XVIII de agosto de 1545.

u
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Martín de Salinas. 1522-1539 között I Ferdinánd követe V. Károly mellett. Jüan Alonso
Gámiz unokatestvére. Levelezéséről és életéről részletesen lásd: Rodrigez Villa, 1903-1905.
Nápolyi tanácsos, kasztíliai tanács tagja, római követ.
Vö: Korpás, 2008/1. 277. p.
Brindisi, Olaszország.
Beazonosítatlan személy.

Fernando
Juan de Castillejo
Lap aljan mas

betuvel:

Memoria que en ia de XXIII se scirivio al senor don Pedro Lasso en su carta lo
18
que toca a la carta q'el rey scrivio de su mano al emperador
Verso
A1 noble don Pero Lasso de Castilla nuestro cavallerizo mayor y al licenciado
Juan Alonso de Gamiz ambos de nuestro consejo amados nuestros acerca de la
Magestad Cesarea.
+ 1545
Del rey de Praga a 18 de agosto.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 641bis.fol.

44.

29.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és Jüan Alonso Gámizhoz.
Prága, 1545. szeptember 11.
Megkapta korábbi leveleiket és örömmel olvasta, hogy a császár egészségesen megérkezett s, hogy Ferdinánd fia is egészséges. Nem tartja elfogadhatónak, hogy a
toledói érseki széket a császár Ferdinánd Károly nevűfiának szánja. Ez ügyben máiírt Károlynak és Magyarországi (Habsburg) Máriának egyaránt, amiben őrosszallását fejezte ki és visszautasította a felajánlást. Elutasításának oka elsősorban az,
hogy egy ötéves gyermek vállára ilyen jelentős és nagy egyházkerület irányításának
terhét nem lehet helyezni. Bármennyire is gazdag az érsekség, ha elfogadja, akkor a
lelkiismerete ellen tenne és azt mondanák rá, hogy csak kapzsiságból tette. Főleg akkor tartja ezt veszélyesnek, amikor arra törekednek, hogy az egyházat megreformálják. Ha több és idősebb fiai lennének a jelenlegi hármon kívül, akkor megfontolná a
primátust szék elfogadását a legrátermettebb részére, de a jelenlegi formában nem.

is

Másfél sor titkosírással.

Ugyanakkor, ha a császár e szék felajánlásával akarja őt segíteni, akkor szívesen látná azt, hogy a császár válasszon ki egy rátermett személyt, aki egy kijelölt összeggel
évenként támogatná Bécs megerősítését és karbantartását.
Örül annak, hogy Granvelle már jobban van. Túl sokat késtek a cseh és a magyar rendeknek szánt levelek, már nem tudja hasznát látni, így a követek ne is erőltessék a császárnál
Augusztus 29-ei levelében sürgette a követeket, hogy érjék el a császárnál, a magyarországi spanyol gyalogság időbeni fizetését. Ha ez elmarad, akkor a zsoldosok
megszegik parancsait és kárt okoznak. Újból sürgeti, hogy a császár fizesse a zsoldot, hiszen azért is küldte őket, hogy Ferdinándot szolgálják és birtokait megvédjék
az ellenségtől. Ennek ellenére kárt is okoznak, ahogy az elmúlt napokban a
Nyitrába küldött öt kompánia is tette. Rendezetlen vonulásuk során nagyon sokan
panaszkodtak rájuk. Feltehetően nem ez volt az első károkozásuk, hiszen augusztus
végéig sem rendezte a császár a zsoldhátralékot. A spanyolok már a zsoldfizetőmesterüket is elküldték hozzá, hiszen nincs már semmilyük, hogy élelmezzék magukat és a zsoldhiány miatt kényszerülnek fosztogatni. Hasonló módon sürgeti Ferdinánd, hogy Luis Pérez de Vargas és a vele érkezett négy kapitány és két zászlótartó
zsoldhátralékát is rendezzék. Eddig ő fizette őket, de most már nem tudja, mivel a
spanyol gyalogság zsoldjának egyharmad részét neki kell előteremtenie.
A cseh diéta elvárásának megfelelően zárult. Egy elveszettnek tűnt oklevél megtalálását követően a rendek elfogadták, hogy Ferdinánd utódjai örököljék a trónt,
anélkül, hogy meg kellene őket választani. Más, egyedi ügyek miatt a török elleni
támogatás nem került napirendre. 10-12 napon belül Bécsbe megy.
A vadászatra szánt lovak, amelyet Pedro Lasso rendelt Ferdinánd fia számára,
rosszak, sőt még saját maga számára sem talált megfelelőt. Ha talál megfelelőt
megküldi, de Pedro Lasso is keressen arrafelé lovakat.

Don Fernando por la gracia de Diós Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Noble don Pero Lasso de Castilla y licenciado Gamiz amados nuestros, vuestras
cartas de XXIII, XXVII y XXX del passado hemos recibido y holgado de entender
que el emperador mi senor avia llegado alla con salud y que quedava con ella y mi
hijo assi mesmo lo que dezis averse scrito de Espana que Su Majestad proveeria el
ar^obispado de Toledo en uno de mis hijos segun alla se platicava y que os parece lo

devemos procurar para mi hijo Carios19 scriviendo a Su Magestad y a la serenisima
reyna mi hermana sobre ello cosa es de que no solamente no tomamos gusto pero
que no lo aceptariamos aunque Su Magestad nos lo hagasse e ymportunase con
gran ynstancia lo hiziessemos por muchas causas que para ello ay y la principal es
la de la conciencia que no podia dexar de quedar muy cargada tomando sobre ella
tan gran carga como seria poner en cabe?a de un minimo de cinco anos un
ar^obispado tan grande como aquel y cargalle acuestas tantos millares de animos sin
podellas ny sabellas goveniar cuya cuenta seria despues muy mala de dar y no menos
de la renta de que ally se huviesse de manera que Su Magestad que lo diesse y yo que
lo pidiesse y mi hijo que ygnorantamente lo reciviessse nos yriamos a donde dios
sabe y dexada esta que es bastante aparta y a que la quisiessemos postponer lo que no
haremos quedava el dicho de las gentes y mal nombre que a la causa cobrariamos
pues por fuera se avia de dezir que por sola avaricia y codicia lo aviamos procurado
no nos contentando con los reynos y senorios que dios nos ha dado siendo tantos lo
qual en todo tiempo seria muy odioso y escandaloso y mucho mas en este en que
andamos procurando la refonnacion de la Yglesia de que tanta necessidad ay por lo
qual y otras muchas causas que ay para ello estamos determinado no solamente no
poner en peligro mi ahna y la de mi hijo pero tampoco de no cobrar mal nombre por
su causa ni de ninguno de los otros sino contentamos con lo que nuestro senor nos ha
dado pues es mucho lo quai si es servido de dexamos bastara para mi y para ellos
despues de mis dias y aunque al presente aya necessidades tenemos speran^a en el
que nos dara gracia de salir de ellas sin offensa ni de servicio suyo. Verdad es que si
tuvieramos muchos hijos y alguno dellos de edad y con voluntad y devocion de ser
ecclesiastico no le estorvaramos su buen proposito y holgaramos dello y de aceptar
para el el dicho arcobispado pero 110 teniendo mas de tres y pudiendo quedar tanbien
proveidos como quedaran plaziendo a dios no ay razon para ello y niucho menos
siendo de tan tiema edad de cuya causa os mandamos que no hableys palabra en ello a
Su Magestad ni a la reyna mi hermana mas de dalle parte de nuestra voluntad por lo
que vos don Pedro Lasso le aveys dicho en el caso pues como dezimos aunque Su
Magestad nos hiziesse ynstancia por el dicho ar^obispado no lo tomariamos quanto
mas que en ser cosa tan contra conciencia y Su Magestad tan temeroso della ya que
por nuestra parte se pidiesse no lo concederia como la reyna mi hermana
pmdentemente os dixo pero sy por caso Su Magestad tuviera yntencion de nos
ayudar por esta via y proveyendo el ar^obispado en persona digna como lo hara le
senalara alguna suma de dineros con que nos acudiera cada ano para la fortificacion y
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Károly (1540-1590), I. Ferdinánd és Anna tizenkettedik gyermeke, a későbbi II. Ferdinánd
császár édesapja.

reparos de Viena y de otras partes esto bien lo aceptaramos sin ningun scrupulo de
20
conciencia viendo para cosa tan necessaria lo que Su Serenidad os comunico
para uno de mis hijos siendo cosa a proposito y Su Magestad servido della en tai
caso hareinos lo que mandare y ordenare como padre y senor de todos y assi
speramos tema el cuydado de los que tiene dellos suyos propios y lo mesmo la reyna
mi hermana.
Plazer nos haveys hecho con las nuevas que nos scrivis de lo que por alla passa lo
qual os mandamos hagays siempre copiosamente y a nos pesado mucho de la
yndispusicion que a Granvela le avia venido y plazenos que quedasse ya con mejoria.
Pues las cartas que se avian de enbiar para este reyno y el de Hungria y las otras
provincias han sido mudadas de manera que os parece seran de poco provecho no
procureys mas dellas que bien se podran escusar.
Por la ultima de XXIX del passado os scrivimos que hiziessedes ynstancia a Su
Magestad para que mandasse proveer siempre con tiempo la paga de la ynfanteria
espanola que esta en Hungria porque por falta dello no dexassen de servir en lo que
se les mandasse y hiziessen algunos desordenes en nuestro servicio y dano de
nuestros subditos y lo mesmo os encargamos y mandamos que hagays agora
porque a faltar la dicha paga segun la necessidad que los soldados tienen no podran
dexar de hazer agravios y vexaciones a nuestros subditos y tierras y aviendo los
enbiado Su Majestad para que nos sirvan y y deffiendan la tierra de los enemigos la
destruiran ellos mesmos y yo quedare agraviado y deservido como en parte de
pocos dias aca ha acaecido que aviendo enbiado cinco vanderas a Nitria21 por cierta
ocasion necessaria se han avido muy desordenadamente y nos han venido muy
malas quexas dellos y parece que tomavan ya ocasion para ello por estar casi al
cabo el mes de agosto que agora se les deve el qual si Su Magestad no ha mandado
proveer le supplicareys con gran ynstancia mande enbiar sin ninguna dilacion
porque ya nos han enbiado aqui al contador a dar priessa por el diziendo que no
tienen conque poder bivir y que faltando la paga no pueden dexar de hazer
desordenes assi mesmo le hareys ynstancia por lo que tanbien se os scrivio de la
paga de Luis Perez de Vargas 22 que sabemos passa harta necessidad y es razon de
ser socorrido pues lo sirve y merece y tanbien por lo de los quatro capitanes y dos
alferezes que con el vinieron que hasta agora avemos entretenido y de aqui
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Másfél sor titkosírás.
Nyitra.
Luis Pérez de Vargas, spanyol tábormester. Alvaro de Sandéval közösen irányították a császár
kíséretet adó 4.000 fös spanyol gyalogságot. Bernardo de Áldana alatta szolgált. Vö.: Korpás,
2008/1. 285. p.

adellante no sera possible estando como esta a nuestro cargo la tercia parte de la
paga de la gente.
La dieta deste reyno es ya acabada y muy bien y a nuestro proposito a dios
gracias y quedan todos mis hijos y hijas y los que de nosotros descendieren por
herederos de el, sin aver necessidad de ser elegidos de aqui adelante por virtud de
un privilegio que se hallo que contiene asy el qual se callo o se escondio al tiempo
de nuestra election y agora se ha hallado y nos han restituido la scritura que les
aviamos dado entonces que aquella avia sido hecha de su buena voluntad y no de
obligacion, en la ayuda contra el turco no se ha podido entender en esta dietaporque
fue puesta por negocios particulares de que tanbien nos ha venido provecho
quedamos al presente entendiendo en algunos y acabados nos partiremos para
Viena lo qual speramos que sera con ayuda de dios dentro de X o XII dias.
Las haras y cavallos de ca^a que vos don Pero Lasso demandays para mi hijo son
malos de aver aca como vos bien sabeys que aun para nuestra persona no se han
hallado sy acaso se hallaren os los mandaremos enbiar pero no dexeis buscarlos por
alla que sera cosa mas segura. Praga XI de septienbre 1545.
E1 Rey
Juan de Castillejo
Lap oldalan, fuggoleges tajolasban:
+ 1545
Del rey de Praga XI de Septiembre.
Jelzete: AGS, Estado Alemania,

leg. 641bis.fol.

45.

30.
I. F e r d i n á n d császár melletti követeihez, P e d r o Lasso de Castillához
és J ü a n Alonso G á m i z h o z .
Prága, 1545. szeptember 21.
Megkapta a magyar és cseh rendeknek szánt császári levelet és továbbította a két
királyságba.
Jelzete: AGS, Estado Alemania,

leg. 641bis.fol.

47.

31.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és Jüan Alonso Gámizhoz.
Prága, 1545. szeptember 29.
„Örömmel vettük, hogy Őfelsége megfelelőnek találta az egyezséget, amit don
Claudio Manriquevel kötött a spanyol katonák zsoldjának másik feléről.. ,", 2j ennek megfelelően teljesül a zsoldhátralék kifizetése.
„Látva, hogy Őfelsége akaratával ellentétes, hogy az itáliai fejedelmeket felszólítsuk Bécs megerősítésének segélyezésére, és ne tegyünk olyat akarata ellen, ami
nem megfelelő, írtunk Filippo Tomiellinek, akit e célból már utasítottunk, hogy semmilyen körülmény között ne tegyen ilyen jellegű javaslatot, vagy kérést.. 24
Megkapta a császár Luis Perez de Vargasról, a többi kapitányról és zászlótartóról szóló levelét. Vargas és a többiek személye Bécs falainak megerősítésében
rendkívül fontos, ezért sürgeti, hogy a császár hagyja őket Ferdinánd szolgálatában. Ugyanakkor Vargas kérelmezi a Cremonai Kapitányság megürült székét. Ferdinánd támogatja a császárnál ilyen irányú kérelmét.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 48.

32.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és Jüan Alonso Gámizhoz.
Bécs, 1545. november 9.
A magyarországi spanyolok zsoldja még nem érkezett meg és augusztus hónappal
együtt már négyhavi elmaradásban vannak. Fontos, hogy elejét vegyék a további
károkozásnak és fosztogatásnak a Magyar Királyság területén. Megérkeztek a tercio
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„Hemos holgado que su majestad aya tenido por bueno el concierto que con don Claudio
Manrique tomamos sobre la otra parte de la paga de los soldados espafioles..."
„visto que la voluntad de Su Majestad no es que demandemos el ayuda para la fortificacion de
Viena a los potentados de Italia por no hazer cosa contra ella como no es razon hemos luego
scrito al Philipo Tomiéi a quien ya aviamos enbiado las cartas para ello que en ninguna
manera haga dellas ni la proponre ni demande..."

zsoldfizetőmesterei és mennek tovább Augsburgba, hogy a császárral személyesen
rendezzék a zsoldkérdést.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 50.

33.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és Jüan Alonso Gámizhoz.
Bécs, 1545. november 31.
Továbbra is sürgeti, hogy a követek érjék el a császárnál, hogy fizesse ki a magyarországi spanyol katonák zsoldját. A császár és Ferdinánd közös isztambuli követe
hozzá tart a francia király isztambuli követével egyetemben. 23 Nem tudni, hogy milyen hírt hoznak, a közös követük elmegy a császárhoz is, hogy majd személyesen
is beszámoljon. 26 '
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 52.

34.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és Jüan Alonso Gámizhoz.
Bécs, 1545. december 11.
A zsold továbbra sem lett kifizetve, Ferdinánd sürgeti, hogy a követek oldják meg a
kérdést. A törökök elfoglaltak két kastélyt — állításuk szerint olyan várakat foglaltak el, amelynek rabló urai kárt okoztak számukra és nem tekintik ők ezt a fegyverszünet megsértésének. A várak nem Ferdinánd birtokában lévő királyi várak,
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Gerhard Veltwyck és Monluc francia követ portai követjárásról, az 1545. november 10-én aláírt 18 hónapos fegyverszünetről lásd: Búrdossy László: Magyar politika a mohácsi vész után.
Bp., 1943. 291-295. p.
„Despues de scrita esta nos es llegado un mensagero de los embaxadores de su majestad y
nuestros que aviamos enviado al turco con el qual nos han scrito y ellos y el del rey de Francia
que viene en su compafíia seran aqui presto y porque scrivimos a su majestad lo que vereys
por la copia desta carta seria dello que traen no ay que dicho en esta sino que el mesmo
mensagero va alla su majestad porque el lo desseava y lleva este despacho..."

hanem egyes alattvalóié voltak. Ferdinánd nem tartja jogosnak a török foglalásait,
de véleménye szerint lepleznie kell valós érzelmeit.
„A vár, amely ellen a spanyol katonák az elmúlt napokban megindultak, nem
Erdélyben található, hanem Csehország felé, a törököktől messze eső területen,
ahonnan nincs semmilyen hír velük kapcsolatosan. A terület egy korábbi, lázadó
vazallusunké volt, akit Podmaniczkynek hívnak... rendkívül bántónak találja a
császárnak a spanyolok zsold ja kapcsán adott válaszát, ami kapcsán nincs igaza."27
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 53.

35.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és J ü a n Alonso Gámizhoz.
Bécs, 1545. december 13.
Megkapta leveliiket és kéri, hogy a császár határozott válasza ellenére tegyenek
még kísérletet, hogy teljesítse azt, amit 21-én írt levelében kért. Hangsúlyozza kérése jogosságát és hogy a spanyol gyalogság nagyon nagy kárt okoz a magyar birtokain és bármikor fel is lázadhatnak. Ha továbbra sem hajlandó a császár álláspontján változtatni, akkor írjanak a bajor hercegnek, hogy a császárnak adott hitelből befolyt pénz egy részét kölcsönözze Ferdinánd számára. Nem ad sok esélyt
arra, hogy a császár ehhez hozzájáruljon, illetve, hogy ebből a megoldásból eredmény lesz.
Hívják fel a császár figyelmét, hog\> a bajorok 50.000 forintjából egy nagyobb
részt a herceg már odaadott Brunswick hercegének és más uraknak a liga költségére. Így nem marad csak pár ezer a zsold kifizetésére, ami messze nem elég. Kéri,
hogy nézzen annak is utána a császár, hogy milyen forrásból fizetik ki a spanyolok
zsoldjának az egyezményük szerint a császárra eső két harmadát.
A spanyol gyalogságnak Ihigo de Per alt a császári mustramester megtartotta a
mustrát. Rendkívül sok katona hiányzott közülük és Peralta jó pár hiányosságot is
feltárt. Kéri, hogy a császárjáruljon hozzá, hogy utasíthassa Alvaro de Sandet és a
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„el castillo sobre que avyan ido los espanoles los dias passados no es en Transilvania sino a la
parte de Bohemia muy remota de los turcos y dondc no tienen ynteligencia ninguna y era de
un vasallo nuestro rebelde que se llama Podmanizque de manera que no fue aquella causa
porque se movieron sino esotra a que alegan
ha nos pesado en estremo de !a respuesta de
su majestad acerca de la paga de los espanoles en lo qual no tiene razon..."

spanyol tercio többi tisztjét, hogy engedelmeskedjenek parancsainak. így nem fér
kétség hozzá, hogy megtudják a csapat valós létszámát, úgy tudja, hogy jelenleg
sokkal kevesebb, mint amit a mustra során felvettek.
A kompániák száma ennyire kevés emberhez túl sok és javallott lenne közülük
párat megszüntetni, hogy a visszaéléseket elkerüljék, illetve a túl sok tiszt számát
csökkentsék. Hasonló módon feleslegesnek tartja a lovaskompániát, hiszen egyrészt sok, ráadásul Magyarországon olcsóbb a lovasság, másrészt ugyan nincsenek többen, mint ötvenen, de több mint nyolcvan lovassal szerepeltek a mustrán.
A többi tisztből, a zsoldmesterekből, a kommiszáriusból és a tábori mustramesterből is elég egy-egy. Ezek közül sokat úgy neveztek ki, hogy erről a császár nem értesült. Bízik benne, hogy a császár közben már intézkedett a zsold felől, ő mindenestre biztosítja a császárt, hogy megfelelő emberekkel újabb mustrát tart, hogy rendet rakjanak a tercioban.

Don Fernando por la gracia de Diós Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Noble don Pero Lasso de Castilía y licenciado Gamiz amados nuestros, a XI del
presente os scrivimos en respuesta de vuestras cartas de XI, XXIII y XXIX del
passado y dimos aviso de lo que aca ocurria como avreis visto y la causa porque al
presente se serive esta es para encargaros y mandaros quan encaradamente
podemos que no obstante la resoluta respuesta que el emperador mi senor os dio
cerca de la paga de la ynfanteria espanola pongays ultimo de diligencia acerca de
Su Magestad para que condescienda en lo que por la de XXI del passado le
enbiamos a supplicar pues es cosa justa y honesta y Su Magestad no terna razon de
negarla assi por ser obligado a la paga de la dicha ynfanteria como por obviar y
remediar la necessidad y trabajo en que se halla y es peligro y dano que a mis tierras
puede estar acaeciendo alguna alteracion la qual si presto no se remedia tenemos
por cierto no dexara de aver de que a los soldados tanbien alcangara de necessidad
buena parte y no queriendo con todo esto concedello sino que todavia se atenga a lo
que os dixo del emprestido de Baviera trabajad como os esta eserito que Su
Magestad seriva al duque rogandole nos enpreste parte de aquellos dineros lo qual
no dudamos que haga por su ruego siendo como son suyos lo que por el nuestro no
speramos y sy tampoco quisiere venir en esto a lo menos procurad una carta para
que con ella podamos hazer la diligencia con el duque aunque no creemos que por

esta via se saque fruto y no lo ponemos aqui porque pensemos que a de ser remedio
no lo procurareys sino estando ya desconfiados de todos los otros.
Advertireis a Su Magestad que aviendosse dado de los L U 28 florines de Baviera
un buen numero al duque de Branswich 29 y a otras personas y gastos de la liga
segun el duque de Baviera 30 le ha scrito deviendo a Su Magestad a esta ynfanteria
casi tres pagas en fin deste mes no llegaran algunos millares a pagarlas y aunque
estuviesse toda la suma entera sobraria poco y a la causa supplicamos a Su
Magestad 110 solamente mande proveer lo que de presente se deve, pero piense y
ordene de donde sea pagada de aqui adelante de dos terceras partes que le tocan
como Su Magestad nos ha prometido de hazer que dela nuestra no avra falta
ninguna con toda nuestra pobreza y necessidad en lo qual porneis mucha diligencia
y hareys la ynstnacia posible pues veys lo mucho qoe nos va.
Assi mesmo direys a Su Magestad que porque avemos entendido que se tomo la
muestra por Ynigo de Peralta 1 ' falta harta gente y que ha avido alguna negligencia
en esta postrera Su Magestad nos comenda que la mandemos tomar a ias personas
que nos parecen sufficientes para ello enbiando a mandar al maestre de campo don
Alvaro de Sande j 2 y a los capitanes y officiales de la dicha ynfanteria que cumplan
y obedescan en el caso lo que de nuestra parte les fuere ordenado y no dudamos que
se seguira mucho provecho dello a Su Magestad y a mi y se podra saber el numero
cierto que ay de soldados que segun somos ynformado son harto menos de los que
se dieron de muestra.
Las companias de la dicha ynfanteria para la poca gente que ay a nuestro parecer
son muchos y siendo Su Magestad servido seria bien con sumir algunas dellas y
escusar se ya parte del fraude que anda en el dar delas muestras mientra menos
huviesse que lo procurassen allende de ahorrar de tantos capitanes, alferezes y
sargentos como ay demasiados. Tanbien nos parece ser muy superflua y sin
provecho la compania de los cavallos porque allende que aca ay abundancia dellos
y en menor precio harto que estos a lo que entendemos se dan tan buena manera que
no llegando a cinquenta suben a ochentay mas el dia de la muestra y a Su Magestad
podria muy bien passar sin ellos ay assi mesmo dos sargentos mayores bastando
uno aunque el numero de los soldados fuesse mayor y un veedor, un contador, un
pagador, un comissario y un auditor del c a m p o compartidos harto largos
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50.000 forint.
V. Henrik, Brunswick hercege (1514-1568).
Wittelsbach IV. Vilmos bajor herceg (1493-1550).
Korpás, 2008/1. 242-243 és 285. p.
Korpás, 2008/1. és Korpás, 2008/2.

pudiendosse escusar algunos dellos, los quales fueron puestos en aquellos oficios
por descargar con eiios y gratificallos a costa de Su Magestad por ventura sin que el
lo supiesse ni quisiesse de lo qual todo ie dareys noticia para que mande proveer en
ello como mas sea servido pues con zelo dello se scrive esto y si por caso Su
Magestad huviere proveydo la paga en este medio tiempo entre que esto llegue a su
noticia no dejaremos aca de enbiar personas abiles y assiente a tomar la muestra con
toda la diligencia y recato que sea possible porque vemos que Su Magestad sera
servido y holgara dello y cerca deso otras cosas ordenara que mejor le pareciere. De
Viena XIII de diziembre
E1 Rey
Juan de Castillejo
Verso
A1 noble don Pero Lasso de Castilla nuestro cavallerizo mayor y al licenciado
Juan Alonso de Gamiz ambos de nuestro consejo amados nuestros acerca de la
Magestad Cesarea.
1545
Del rey mi senor de XIII de diziembre, respondida a VII de enero del ano
siguiente.
Jelzete: AGS, Estado Alemania,

leg. 641 bis. fol. 54.

36.
I. F e r d i n á n d császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és J ü a n Alonso Gámizhoz.
Bécs, 1545. december 29.
Szent Pál megtérésenek napján, azaz január 25-re összehívta a magyar országgyűlést Pozsonyba. Megtárgyalják a királyság megvédésehez szükséges dolgokat.
Ugyanakkor tart attól, hogy a spanyol tercio zsoldfizetése körüli problémák kihatnak a diétára is. Elküldi Gerhard Veltwycket, hogy beszámoljon a császárnak a spanyol zsoldosok körüli problémákról, az általuk okozott károkról és a hiányzó zsold
császár által történő kifizetésének szükségéről.
Jelzete: AGS, Estado Alemania,

leg. 64Ibis. fol. 55.

37.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és J ü a n Alonso Gámizhoz.
Bécs, 1546. január 12, Viena.
A zsoldkérdés kapcsán már nem tud mit írni, minden létező követ megmozgatott.
Számára szégyen és megvetés a spanyolok részéről, hogy ilyen helyzetbe hozta
őket a császár. Ezenkívül nagyon komoly kár éri őt személyesen és magyar alattvalóit egyaránt. Álvaro de Sande elküldte Ortiz zászlótartót, hogy a császárnál személyesen kérelmezze a zsold kifizetését.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 641bis.fol. 56.

38.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és J ü a n Alonso Gámizhoz.
Pozsony, 1546. február 9.
Január hatodikán megérkezett Pozsonyba. Korábban nem lehetett átkelni a Dunán
a sok jég miatt. A magyarok nagyon panaszkodnak a spanyol zsoldosokra/ 1
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 57.

39.
I. Ferdinánd császár melletti követeihez, Pedro Lasso de Castillához
és J ü a n Alonso Gámizhoz.
Bécs, 1546. március 18.
Értesült a császár köszvényéről,
hogy már jobban van és folytatja
útját
Regensbnrgba. Az eddigi leveleikre azért nem válaszolt, mert nem talált bennük újdonságot. Granvelle és V. Károly levelei között komoly eltérések vannak, ami az
ügyek jelentősége miatt mindenképpen fontos, hogy tisztázzanak. Felszólítja követeit, hogy ezen mindenképpen ügyködjenek. Ha Granvelle általános választ ad, ak33

A pozsonyi diétán a spanyol zsoldosok károkozása ellen törvény is született. 1546. évi 7 tc.
Vö.: Korpás, 2008/1. 255. p.

kor forduljanak V. Károlyhoz. Fontos, hogy a császár tisztában legyen Ferdinánd
álláspontjával.
Utasítja őket, hogy tárgyaljanak a császárral a spanyol zsoldosokról és küldjék
meg neki az ez ügyben hozott döntést. Látva, hogy ezt még mindig nem tették meg,
úgy döntött, hogy Jüan de Hoyost új instrukciókkal elküldi a császárhoz, hogy immár hármasban lendületet adjanak a tárgyalásoknak.
Ferdinánd csak akkor hajlandó saját mustramestereit elküldeni, hogy a császári tisztekkel közösen mustrát tartsanak a spanyolok felett, ha már a császár megküldte a hiányzó zsoldot.
Egyetértett a protestánsoknak adott császári válasszal.
Megkapta Francisco de Toledo instrukcióinak másolatát. Úgy gondolja, hogy a
zsinatra egyjelentős főpapot kell küldenie és nem lesz elég don Francisco jelenléte,
hiszen nem tartja elég tekintélyesnek hozzá.
Nem tudja tovább halasztani morvaországi és sziléziai útját, hiszen a rendeket
már összehívták, hogy megtárgyalják a hadsereg fenntartásához szükséges adómegajánlásokat. A többi tartományából nem tudott elég pénzt szerezni. 20-án indul
el Olmiitz felé.
Ijesztőnek tartja, hogy a császár visszatérjen Spanyolországba, anélkül hogy a
török ügyet rendezte volna. A hit ügyében nagy veszélyt jelent, hogy a törökkel nem
kötöttek biztos békét, és ez Magyarországra nézve nagy veszélyt jelent. Ennek következtében a vallási kérdésekben is nagy a veszély, hiszen a protestánsok mindenkit maguk mellé akarnak állítani. Összességében a császár elutazása nagyobb kárt
okoz a kereszténységnek, mint hasznot Spanyolországnak. Kéri, hogy mielőtt a császár elmegy, legalább kössön tartós békét a törökkel. [A bekezdés nagy részben titkosírással]

Don Fernando por la gracia de Diós Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Noble don Pero Lasso de Castilla y licenciado Gamiz amados nuestros, vuestras
cartas de II, XI, X1III, XXI del passado, primero y IIII del presente hemos recibido
y entendido por ellas la yndispusicion de gota que el emperador mi senor avia
tenido y la salud con que ya se hallava y continuava su camino para Ratisbona">4 de
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Regensburg.

que avemos holgado infinito plega a nuestro senor de se la conservar como Su
Majestad y todos desseamos y sabe que es menester.
No avemos hasta agora respondido a las dichas vuestras cartas por no aver avido
en ellas cosa que lo requiriesse ni offrecidosse ningun de nuevo que scrivire
despues de lo ultimo que ilevo el correo de Su Majestad cuya respuesta estavamos
sperando con mucho desseo por la ymportancia del contendio en aquel despacho a
que no respondeys como speravamos assi en lo de la carta que se demora mano para
Su Majestad como en lo de los espanoles. La cartaholgaramos quehuvierades dado
segun os fue scrito porque como avreys visto aunque en la de Granvela que dezis
aver visto Su Majestad lo mesmo es mas estendida y sustancial y ay en ella otras
cosas que no fueron en la otra y sabiendo la calidad e importancia de los negocios
que scrivimos y pretendemos y quan ageno se ha mostrado Su Majestad dellos
devierades pensar que era mas que necessario darsela salvo sy ya no tuviessedes
alguna claridad y certidumbre en beneficio dellos que en tal caso avria sido bien
hecho y holgaremos syendo assi nos dierades aviso dello para librar nos del
cuydado y congoxa en que por ellos estamos y pues en este medio tiempo avreys
comunicado la copia con moss. de Granvela y entendido del su parecer y la obra y
provecho que su carta hizo sy os pareciere que es tal qual convenga y que las cosas
estan en tan buen estado que no ay necessidad de dar mas fuego en ellas y que antes
seria danoso la podeys guardar y avisarnos luego dello para que lo sepamos pero no
teniendo ni aviendo otra cosa que palabras generales sin otro frutto ni fundamento
es nuestra voluntad que todavia deys a Su Majestad la dicha carta pues no pueden
por ello los dichos negocios venir a peor estado de lo que por la de Su Majestad y
por la vuestra entendimos estar y es bien y necessario que sepa que lo sentimos y la
razon que tenemos de nos agraviary descontentar dello.
Tambien quisieramos que huvierades luego hablado a Su Majestad lo que os
scrivimos de los espanoles y nos enbiarades resolucion de ello y viendo que no lo
hezistes y la gran necessidad que ay de tenerlo presto hemos acordado de enbiar con
este despacho a Juan de Hoyos j 3 para que ayude a solicitarla y dar mas calor en ella y
lleva ynstruccion de lo que todos tres aveys de supplicar a Su Majestad en esta
materia y venga luego con la respuesta sy a quando llegare no la huvierades enbiado.
Lo que nos scrive que enbiemos algunas personas que tomen juntamente con sus
oficiales las muestras a la dicha gente se podra hazer quando enbiare dineros para la
pagar sin las quales no ay que hablar en ello.
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Közép—Európában ismertebb nevén Hans von Hoyos. A spanyolországi Burgosban született
1506-ban. Ferdinánd udvarában tanácsosként több feladatot is ellátott. A tárgyalt időszakban
Trieszt kapitánya volt. 1548-ban elvette feleségül Judith Ungnadot.

Las copias de io que de parte de ios protestantes se ha pedido y suppiicado a Su
Majestasd y la respuesta que a ello les han mandado dar avemos visto y nos ha
contentado.
Assi mesmo avemos recebido las copias de la ynstruction de don Francisco de
Toledo ' 6 y de lo que se scrivio a Ratisbonay aunque todo va bien ordenado estamos
en el parecer que Su Majestad devria enbiar al concilio algun prelado persona de
autoridad y calidad y no contentarse con sola del dicho don Francisco pues no
cumple ni satisfaze con el a su reputacion y a lo que es obligado siendo como es la
cabeza de la Cristiandad.
De todas las otras cosa que por vuestras cartas nos avisays avemos avido plazer
j7
y senaladamente con entender lo que Su Majestad os dixo de estar ya
que sin duda ymporta mucho y nos desplazia infinito grado poniades duda en ellos.
Nuesta yda a Moravia y Selesia no se puede escusar por ninguna via assi por la
ymportancia grande de los negocios que ally tenemos de tratar como por estar ya
convocadas las dietas y nonbrados los dias y no se podran differir mas largamente
sin mucho dano y perdida nuestra y tambien porque a vemos de tratar alli de aver
dineros para entretener la gente de guerra sin lo qual no seria possible sostenerla
porque no avemos podido sacar tantos de las otras provincias que basten a ello pero
procuraremos de nos dar toda la mayor priessa que podamos en concluirlo presto y
yra en presencia de Su Majestad sin falta ninguna y assi se lo podeys dezir y
assegurar nuestra partida de aqui con ayuda de nuestro senor sera el sabado a XX
del presente por llegar a Ulmiz j S la bispera de martes.
j9
Quanto a lo que tocays de lo que se platicava
layda de Su Majestad en
Espana estamos espantado y no podemos creer que Su Majestad tenga no dexando
dada ordeny remedio en lo del tnrco pues sabe y conoce mejor que nadie. Por de la
fee se avsente de aca sabemos mejor que nadie el peligro grande en que todo
quedaria con su ausentiapues con el turco no ay tregua nipazsegura ni apparensia
de averla y sin dar algun remedio en ello no tenemos duda que temia poco que
hazer lo que queda si viniesse en Hungria como Su Magestad puede considerar y
las cosas de la religion por consiguiente enbolviendo las espaldas sin proverlo no
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Francisco de Toledo (1515-1584). Oropesa grólja, V. Károly bizalmasa. 1569-1581 között
Peru negyedik alkirálya lett. Az Áivarez de Toledo család tagjaként Alba hercegével állt rokonságban.
Két sor titkosírás.
Olmütz, Csehország.
Féloldal titkosírás — a lap szélén más betűvel a dekódolt szöveg. A kódolt szöveg (kurzívban)
között a nem kódolt mondatok normál formában olvashatók.

ponemos duda que se acaben de perder del todo pues ann en su presencia vee lo
que se hazepor que losprotestantes nopararan hasta traer el restante a su opinion
como Su Majestadpuede considerar saldran facilmente con ello por los principes
catolicos queya quedan que de los seglares no sabemos otro que el de Baviera el
rey de Francia no dejaria de manera que la ausencia de Su Majestad seria mas
danosa a la Cristiandad que provechosa a Espana su presencia. Y para obviar y
assegurar esto si sintierdes que todavia se platica la dicha paz le suplicarerys de
nuestra parte piense bien lo de los danosy males quepodran venir aely a todos de
Viena XVIII de marzo 1546.
El rey
Jüan de Castillejo
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 58.

40.
I. Ferdinand csaszar melletti koveteihez, Pedro Lasso de Castillahoz
es Juan Alonso Gamizhoz.
Praga, 1546. augusztus 11.
Azzal ellentetben, ahogy Granvelle gondolja, Veltwyck ugyerol nem feledkezett
meg. Azert nem inditotta utnak, mert nem kapta meg meg a budai pasa menlevelet,
masreszt ertesiilt arrol, hogy Kecseti Marton veszpremi puspok jon hozza Frater
Gyorgy megbizasabol, amirol fontosnak gondolta, hogy ertesitse meg idoben
Veltwycket is. Miutan latta, liogy tartalmaban nem volt jelentos, irt Becsbol
Veltwycknek es most mar biztos benne, hogy uton van Konstantinapolyba. 40
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 641bis.fol. 65.
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„y traya algunas cosas en comission de parte de fray Jorge de que seria necessario advertir al
dicho Gerardo y luego que vimos que no la avia le scrivimos que partiesse de Viena a Comaro
y sperasse alli el salvoconducto y tenemos por cierto sera ya partido."

41.
I. Ferdinánd császár melletti követéhez Jüan Alonso Gámizhoz.
Prága, 1546. augusztus 30.
Örömmel értesült Büren seregének megérkezéséről és bízik abban, hogy minél hamarabb egyesíteni tudja erejét a császáréval. Az ellenség komoly csapást szenvedhet a császártól. Az ellenség serege nem egyesült még, 10-12.000fővel az ezredes
Regensbitrg ellen fordidhat, miközben az őrgróf és a választófejedelem helyben
maradtak seregükkel. Rendkívül kár, hogy a császárnak nincs megfelelő számú
kéme, mert ez most kifejezetten hasznos lenne. Kiderülhetne az ellenséges csapatokról, hogy milyen kevesen vannak és a császár könnyedén megverhetné őket.
A jövőben fontos lenne, hogy megbízza a brandenburgi grófokat, a trieri érseket,
Brunswick hercegét, Georg von Regensburg-ot és Hamburg kapitányait, hiszen németek és amennyiben elég pénzt is kapnak erre afeladatra, biztos, hogy találnakjó
kémeket. Javasolja, hogyAlba hercege is fontolja meg ezt a dolgot. A háború egyik
legfontosabb dolga, hogy ismerjék meg az ellenfél terveit. Figyelmezteti követét,
hogy járjanak utána, hiszen a kémek hiánya abból is látszik, hogy senki sem tudja
pontosan, hogy mekkora erővel rendelkezik az ellenség. Tudják meg, hogy a hadifoglyok miről számoltak be.
Örül a bajor herceg válaszának a kölcsön ügyében. A (magyar) lovasokkal megküldi Fráter György szolgáinak levelét.
Már értesítette Francisco Lasso és Balassa János közötti vitáról, aminek Ferdinánd szeretne véget vetni. Mindkettő az őházában szolgál ezért ő nyíltan nem akar
beavatkozni, bár inkább arra hajlik, hogy megbüntesse őket. Ezért kéri, hogy V.
Károly vesse be tekintélyét és írjon a két viszálykodónak. Gámiz tárgyaljon titokban Granvellel és utasítsák őket a kibékülésre. Javasolja, hogy a császár nevében
járjon el még Várdai Pál esztergomi érsek, Salm gróf és Cristóbal de Castillejo titkár is. Mindhárman írjanak a két félnek és kegyvesztés terhe mellett szólítsák fel
őket az engedelmességre és kibékülésre.

Don Fernando por la gracia de Diós Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Licenciado Gamiz amado nuestro, vuestra carta de XXVI deste hemos recebido y
las copias de las cartas ynterceptas con que avemos holgado por la ynportancia
dello en ellas contenido que es harto aproposito todo mayormanete lo que toca a la

venida de mos de Buren 41 del qual speramos que a esta otra terna el emperador mi
senor ya aviso y que sera presto con Su Majestad y lo desseamos en extremo por lo
mucho que ymporta trayendo como trae consigo tan buen exercito de pie y de
cavallo.
Bien pensamos que estando como estavan los enemigos tan adellante y Su
Majestad tan cerca no se pudieran tornar a yr tan facilmente sin recebir harto dano y
aunque nos scirivis que estava ally todo su campo somos avisado que no se hallo
presente sino el colonel 42 con X o XII mil hombres con los quales yva a tomar
Ratisbona y que el langrave y el elector 4j avian quedado adonde antes estavan con
el resto de su gente y a ser esto assi se vee claramente la falta grande que Su
Majestad tiene de espias de que sin duda ay mayor necessidad que otra cosa y a aver
las tenido huviera podido Su Majestad desbaratary romper aquellagente siendo tan
poca y poner gran temor y espanto en los que quedavan de manera que huviera poco
que hazer con ellos pero ya que por la falta de las espias se perdio tan buena
coyuntura y opportunidad nos parece que es razon de proveer mejor de ellas de aqui
adelante y esto se podra encomendar a los marqueses de Brandenburg, cardenal de
Augusta, duque de Brunswich, y a los capitanes Jorge de Regenspurg, y Xanburg 44
pues son alemanes y ternan el modo de las hallar dandoles dineros para ellas pues
seran tanbien empleados como en ninguna otra cosa y aun el duque de Baviera
siendo requerido podra proveer de algunas lo qual direys de nuestra parta al duque
de Alva 4 3 para que con toda diligencia lo procure pues es una de las mas
ymportantes cosas de la guerra si por ventura no lo huviesse hecho antes el numero
de la gente de los enemigos desseamos mucho saber y hasta agora no nos lo aveis
scrito pesquissad bien lo que alla se entiende del y scrividnoslo por la primera que
tanbien esto nos haze creer la faita que dezimos de las espias pues hasta agora ni vos
ni otro nos lo ha scrito assi mesmo querriamos nos scriviessedes lo que deponen y
confiessan los que han sido presos de los enemigos porque no nos scrivis sino su
prision y no ponemos duda sino que avran hecho relacion del estado en que estan
las cosas de los enemigos y el duque de Alva os lo huviera dicho preguntandosselo
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Maximilian von Egmont, Büren grófja 1546. július 31-én egy 10.000 fős hadsereggel indult
meg Aaechenből. Serege jelentősen megnövelte a schmalkaldeni háborúban a császári sereg
erejét, illetve jelentős pénzmennyiséget is hozott a seregek kifizetésére is.
Feltehetően Sebastian Schertlin von Burtenbach, a schmalkaldeni háborúban a felnémet csapatokat irányította. V. Károly szerint taktikai hibát követett el, hogy Schertlin nem vette ostrom
alá Regensburgot, amivel hátrányba került a Schmalkaldeni liga.
János Frigyes szász választófejedelem (1503-1554) és Hesseni Fülöp őrgróf (1504-1567).
Flamburg.
Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel (1507-1582), Alba III. hercege.

en nuestro nombre assi io deveis hazer de aqui en adelante porque el nos prometido
de lo hazer.
Avemos avido singular plazer de la respuesta que el duque de Baviera ha dado a
Su Majestad y assi tenemos por cierto que en todo se avra tanbien como ha dicho y
como es razon de esperar del.
Aqui enbiamos laynstrucion que traxeron los criados de Fray Jorge que vinieron
a traer los cavallos que alla hemos enbiado darlaeys (sic!) a Su Majestad para que la
vea y nos avise de ia respuesta que se le deve dar.
Ya sabeis la pendencia y discordia que ay entre don Francisco Lasso y Juan
Balax 46 criados nuestros en la qual holgariamos se pussiesse fin y se hiziesse
concordia assi por el bien y seguridad dellos y de sus conciencias y por lo que nos
han servido como por el desplazer y pesadumbre que se nos sigue y puede seguir de
su desavenencia siendo ambos de nuestra casa y teniendo como tienen quien los
favorezca pero por aver sido su quistion en desacato nuestro no parece cosa honesta
metemos abiertamente en concertarlos ni aun que se supiesse que nos ynclinamos a
oyllo sino a solo castigarlos como el yerro merece y por otra parte es necessario que
aya persona en medio de bastante autoridad para mandarles que sean amigos y assi
nos parece no poder hallarse mejor medio que moverse y mandarse por parte de Su
Majestad y al presente tiene ya el negocio segun entendemos sazon y dispusicion
para ello por aver cada una de las partes hecho sus deudas diligencias y respuestas
de arte que cada un de la suya piensa aver satisfecho con su estimacion y honra
segun el yntento de ambos y por tanto sera bien que secretamente comuniqueys
esto de parte nuestra con mos de Granvela con tal que solo Su Majestad y el sepan
que manera de mi y los demas no entiendan sino que sale de solo Su Majestad a la
qual se deve supplicar quiera poner la mano en esta buena obra con mandar a don
Francisco y a Balax que sean amigos pues ambos y sus honras estan satisfechos y
que Su Majestad lo diga y declare assi que lo estan y bastara para esto que Su
Majestad hordene algunas personas a quien se scriva aca que de parte de Su
Majestad podran ser el argobispo de Strigonia 4 ' y el conde de Salm y el secretario
Xpoval de Castillejo 48 que assi como assi tenemos otros negocios que embiarle a
Viena y la letra diga que todos tres ocupense dellos por sy en falta de los demas
cumplan la comission de Su Majestad mandando de su parte al dicho Balax que
venga en la concordia en lo que assi se hara bien y a Su Majestad servicio y que
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Francisco Lasso de Castilla Ferdinánd udvaronca, majd 1547 után Miksa főlovászmestere,
1558-tól Santiago lovag. Balassa János 1550-ben Szolnok kapitánya volt.
Várdai Pál.
Cristóbal de Castillejo.

haziendo lo contrario mandara castigarla y con don Francisco se ha de hazer la
mesma diligencia por via de las personas que Su Majestad mandare agora este
ausente agora en presencia porque segun entendemos estava adere^ado para venir a
servicio de Su Majestad esto encaminad y solicitad por via y miedo de Moss de
Granvela y dad nos aviso de lo que en el caso se haze que en ello nos hareys mucho
plazer y servicio y despues de hechos ellos ainigos podra Su Majestad scrivirnos y
mandarnos que los perdonemos y tornemos a recebir en nuestro servicio. De Praga
X X X de agosto de 1546.
Ferdinandus
Juan de Castillejo
Verso:
A1 nuestro bien amado el licenciado Juan Alonso de Gamiz ambos de nuestro
consejo acerca de la Magestad Cesarea.
1546
Del rey de Praga a X X X de agosto.
Jelzete: AGS, Estado Alemania,

leg. 641bis.fol.

69.

42.
I. Ferdinánd c s á s z á r melletti követéhez J ü a n Alonso Gámizhoz.
Prága, 1546. november 11,
A császárnak küldött magyar könnyűlovasok száma 1700 fő. 49
Jelzete: AGS, Estado Alemania,
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leg. 64Ibis. fol. 87.

Nyári Ferenc vezette magyar huszárok schmalkaldeni háborúban való szerepéről lásd: Károlyi
Árpád: Magyar huszárok a schmalkaldeni háborúban. In: Századok II (1877) 634-642.,
841-854. p.

43.
I. Ferdinánd császár melletti követéhez J ü a n Alonso Gámizhoz.
Prága, 1546. december 11.
Megérkezett Sigismondo Lodron gróf a levelekkel. Előző napon a velencei követ
beszámolt Ferdinándnak az isztamubli hírekről. Az ottani bailo jelentette, hogy az
oszmánok Drinápoly felé indultak, velük tartott Veltxvyck is, aki közben nagyon beteg lett és attól tartottak, hogy meghal. Új követet akar küldeni biztonság kedvéért
és egyenlőre nem talál jobbat, mint az előző évben Isztambult Vetlwyckkel közösen
megjárt Nicoló Secco személyét. Jelenleg a császár szolgálatában Milánó bírája.
Utasítja Gámizt, hogy a császárnál és Granvellenel járjon el, hogy Seccot újból
bízzák meg és küldjék el Isztambulba, nehogy Veltwyck esetleges halála esetén őne
tudja folytatni a tárgyalásokat a szultánnal.

Don Fernando por la gracia de diós Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Venerable licenciado Gamiz, amado nuestro antes scrivimos al emperador mi senor
y a vos en respuesta de las letras que traxo el conde Sigismundo de Lodron 30 como
avreys visto y lo que despues aca se ofrece de nuevo es que ayer nos vino el
embaxador de Venecia que reside en nuestra corte a comunicar las nuevas que la
senoria tenia de Constantinopla por cartas de su baylo de XX de octubre y en que las
otras cosas nos dixo que el turco avia partido para AndrinopolP'a los XVIII del
mesmo quedando ally muy malo de camaras nuestro embaxador moss Girarte tanto
que se tenia mucha duda de su vida por ser dolencia peligrosa y de quien pocos
escapan en aquella tierra de que avemos recibido harto desplazer y considerada la
falta grandé que avia al negocio porque le embiamos sy diós dispusiesse del y que
sera necessario para remediarlo proveer en todo caso de otra persona en su lugar
hemos acordado a buscar alguna que fuesse aproposito pero no avemos podido
hallar ninguna bastante suficiente sino es el seco32 que fue el ano pasado nuestro
embajador al turco juntamente con el dicho moss Girart que al presente esta en
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Sigismondo Lodron (1532-1563), Margerita Roggendorf férje,
Hadrianopolis, ma Edirne, Törökország.
Azaz „a száraz", Nicoló Secco.

Milan en el cargo de justicia de aquella cibdad por Su Majestad assi por ser persona
habil como por la experiencia que ya tiene de aquellas partes y de la manera que se
ha de negociar con aquellas gente y por que sin su licencia y mandado el no podra
a v s e n t a r s e del d i c h o cargo para y r este viage supplicareis a Su M a j e s t a d
instantemente de nuestra parte que atento lo mucho que va en que aquella legaria y
los negocios que el dicho mos Girart llevo a cargo no queden desanparados sy por
caso dios pusiere del sea servido no solamente de dar licencia al dicho Seco que
vaya estajomada pero demandarle scirivir mandandole y encargandole mucho que
la haga y se ponga luego en camino para aca porque en ello le hara servicio y siendo
Su Majestad servido como speramos delo conceder le enbiareys desde della las
cartas de Su Majestad juntamente con las nuestras que aqui van para el, rogando
assi mesmo a Granvela ceda y tenga por bueno y aun scriva al dicho Seco sobre ello
y aviendo dios dado salud como desseamos al dicho mos Girart el dicho Seco se
podra tomar luego y siendo otra cosa acabara lo que el otro avia comendado en lo
qual ponreys toda la diligencia que os fuere posible pues veis lo mucho que en ello
nos va. De Praga XI de diciembre 1546.
E1 Rey
Juan Castillejo
Verso:
Ai venerable amado nuestro, el licenciado Juan Alonso de Gamiz de nuestro
consejo a cerca de la Majestad Cesarea.
1546
r. de Praga del rey mi senor de XI de diciembre.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 641bis.fol.

94.

44.

/. Ferdinánd Jüan Alonso de GámizhozPassau, 1552. május 30.
Május 29-én Salzburgból Passauba érkezett és itt találkozott Szász Móric herceggel, IV. Vilmos bajor herceggel és más jelentős személyekkel, hogy tárgyaljon és

közvetítsen köztük és V. Károly császár között. A levélhez csatolta V. Károlynak
küldött francia nyelvű levelét. (A csatolt levél jelzete AHPA folio 22108 31 )
Jelzete: AHPA folio 22071
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 69-70. p.

45.
I. Ferdinánd J ü a n Alonso de Gámizhoz.
Passau, 1552. június 6.
Várja, hogy megérkezzen a császár pénzügyi támogatása és a császártól visszatérő
követei Lazarus Schwendi54 és Johannes Carondelet. 55 A levélhez csatolta V. Károlynak küldött francia nyelvű levelét. (A csatolt levél jelzete AHPA folio
22111-A56)
Jelzete: AHPA folio 22074
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 80-81. p.

46.
I. Ferdinánd J ü a n Alonso de Gámizhoz.
Passau, 1552. június 17.
Megérkezett Schwendi. Áttekintette az ágyúkról és lőporról, illetve egyéb hadianyagokról kapott összefoglalót és elküldi, hogy mérje fel, hogy Innsbruckban, illetve Csehországban milyen módon tudják a sereget felszerelni és a császár kérését
teljesíteni.
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Cuesta Astobiza, 2002. 70-72. p.
Lazarus von Schwendi ( 1 5 2 2 - 1 5 8 3 ) diplomata, hadvezér V. Károly, I. Ferdinánd és II. Miksa
császárok szolgálatában.
Nem azonos az 1544-ben meghalt Jean Carondelettel, V. Károly tanácsosával és Palermo érsekével.
Cuesta Astobiza,

2002. 81-83. p.

Csatoltan V. Károlyhoz írt levele. (A csatolt levél jelzete AHPA folio 2211257).
Jelzete: AHPA folio 22076
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 84-85. p.

47.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Passau, 1552. június 22.
Befejezték a passaui tárgyalásokat, 38 az eredményről tájékoztatja a császárt. A tüzérségről szóló jelentés alapján, a császár kérésének megfelelően Prágába és Innsbruckba is írt, hogy megtudják, hogy ott milyen állapotban van a hadianyag. Miksa
cseh királytól már meg is kapta a részletes jelentést az ágyúkól, golyókról és egyéb
szükséges hadi anyagról.
Levelet kapott Castaldotól,39 hogy az oszmánok moldvai, tatár és vlach erőkkel
közösen Erdély határain állnak, hogy bármikor támadjanak. Temesvár ostromáról
is beszámolt és felhívta a figyelmet, hogy milyen veszély fenyegeti őket, ha nem
tudják megsegíteni. Külön írt erről már a császárnak, hogy segítse meg ezt a keresztény provinciát, hiszen az elvesztése az egész kereszténység nagy kárát jelentené. E célból továbbítja a császár számára Castaldo és mások leveleit. Gámiz adja át
Arras püspökének 60 e leveleket és másolatokat, aki majd személyesen mutatja meg
a császárnak.
Jelzete: AHPA folio 22075
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 88-89. p.
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Cuesta Astobiza, 2002. 86-87. p.
Bár Ferdinánd befejezett tárgyalásokról tudósított, a passaui békét 1552. augusztus 2-án kötötték meg. Az augsburgi interimmel szembeni elégedetlenség okán Szász Móric vezetésével a
protestáns fejedelmek szövetséget kötöttek II. Henrik francia uralkodóval. A császár ellen induló több frontos háborút a passaui békekötés zárta le. Az egyezmény alapján V. Károly elvesztette Metz, Verdun és Toulon városait, biztosította a szabad vallásgyakorlatot, az
augsburgi interimet felfüggesztették, János Frigyes szász herceget és Hesseni Fülöpöt pedig
szabadon engedték.
Giovanni Baptista Castaldo (1493-1563).
Antione Perrenot de Granvelle (1517-1586), a későbbi Granvelle érsek.

48.
Miksa cseh király J ü a n Alonso de Gámizhoz
Bécs, 1552. június 22.
Miksa beszámol az oszmán seregek, elsősorban a budai pasa magyarországi tevékenységéről. Sürgeti, hogy a birodalmi gyűlés teremtse meg minél hamarabb az általános vallásbékét, hogy segítséget nyújthassanak az oszmánok ellen.
Jelzete: AHPAfolio 22077
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 89-90. p.

49.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Passau, 1552. június 27.
Megérkezett Pedro Lasso de Castilla 26-án a császár és Gámiz leveleivel. Megkapta, amit a velencei császári követ írt V. Károlynak a velencei partokat fosztogató
uszkokókról. Elküldte emberét, hogy feltárja Fiume kapitánya esetleges felelősségét és szükség esetén büntesse meg őket.
Erdélyben és Magyarországon tovább támadnak az oszmánok. Temesvár sikeresen védekezik, de a védők további ezer főt kérnek, hogy megerősítsék a várat.
Castaldo panaszkodik, hogy nincs elég katonája, hogy az erősítést megküldje, hiszen a moldáv fejedelem már Erdélyre támadt, közben a budai pasa egy másik várat
ostromol és mindenhonnan nyomás nehezedik rájuk.
Jelzete: AHPAfolio 22086
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 110-111. p.

50.
I. Ferdinánd levele V. Károlyhoz.
Passau, 1552. július 15.
(francia nyelvű)
Visszatért Passauba és másnap a birodalmi fejedelmek és rendek által módosított
fejezeteket tárgyalta. Felhatalmazta a cseh kancellárt, hogy tárgyaljon a szövetkező hercegekkel és sürgeti, hogy Hesseni Fülöp őrgróf minél hamarabb szabadlábra
kerüljön, amit testvérük, Mária se ellenez.

Ugyanakkor a magyar ügyek is bonyolódnak: a budai pasa átkelt a Dunán és
több várat be is vett. A bányavárosok irányába vonul és elfoglalta Drégely várát.
Arra törekszik, hogy az Erdélybe vezető utat elvágja, illetve Ahmed pasa Temesvárt is ostrom alá vette. Castaldo arra vár, hogy egyesíthesse seregét a Sforza
Pallavicini kétezer lovasból és kétezer itáliai gyalogosból álló királyi haderejével.
Ferdinánd beszámol arról is, hogy öt kompánia katonát Tirolból Magyarországra küldött. Ha a birodalmi rendekkel folytatott tárgyalások nem megfelelően végződnek, Magyarországon mindent elveszíthetnek. E célból Gámiznak egy
aktualizált és frissített levelet küld, amiben részletesen beszámol a magyarországi
várak helyzetéről. Sajnos ez a levél egy hírnök ügyetlensége okán vizes lett, így
most nem tudja csatolni.
Szász Móric a Rajna felé vonul. Arras püspökének megküldte a budai pasa a
szövetkezett birodalmi fejedelmekhez írt levelének másolatát. Később megkapta a
pápának és a francia uralkodóknak írt levelek másolatát is, amelyek tartalmukban
azonosak az előbbivel.
Csehországban Schwendi visszatartja az ún. „rüstgeld", azaz felszerelési pénz
kifezetését és a lovasság rendes zsoldját. Azzal érvel, hogy ő nem fizeti ki a kinevezése előtti pénzeket, hanem csak azt, amióta átvette a lovasság feletti parancsnokságot. Sürgeti, hogy a császár utasítsa Schwendit a pénz kifizetésére.
Jelzete: AHPA folio 22115
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 98-99. p.

51.
I. Ferdinánd J ü a n Alonso de Gámizhoz.
Passau, 1552. augusztus 4.
„Temesvárról származó híreket a csatolt levélből megismerheti, számoljon be róla
Őfelségének, hogy tudatában legyen annak, milyen állapotban és veszélyben van
az a város és azt követően küldje vissza a csatolt leveleket." 51
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 143.
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„Las nuevas que tenemos de Temesvár entedreys por las cartas que aqui van, hareys reláción
dellas a su majestad para que sepa el estado y peligro en que aquella cibdad quedava y
tornareys enbiar las dichas cartas".

52.
I. Ferdinánd J ü a n Alonso de Gámizhoz.
Passau, 1552.augusztus 8.
A császár által küldött, Türkenhilfére vonatkozó utasításokat Jonas doktorral kinyomtatják és Sazius doktor ugyanezt teszi Augsburgban. A városok nevét, ahol a
támogatást begyűjthetik, üresen hagyták és ők azt itt beírják.
Fülöp hesseni őrgrófot rövidesen szabadon engedik és úgy döntöttek, hogy
Szász Móric seregét szélnek eresztik.
Örömét fejezi ki, hogy az andalúziai Sanlúcar de Barramedába megérkezett a
gyarmatokról a kincseket szállító flotta.
Már értesítette, hogy Temesvár elesett. Tegnap megérkezett Castaldo egyik katonája Bernardo de Áldana Lippa elestéről ír beszámolójával. A levél másolatát
megküldi neki. Értesítse a császárt, hogy milyen veszélyek fenyegetik e területeket. Bécsbe indul, hiszen már nem szükséges, hogy Passauban tartózkodjon.
Jelzete: AHPA folio 22091
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 113-115. p.

53.
I. Ferdinánd J ü a n Alonso de Gámizhoz.
1552. augusztus 12.
10.000 török Szlavóniára támadt és megtámadtak két várat a Zágráb és Varasd felé
vezető úton. Miksa fia értesítette arról, hogy a törökök megütköztek egy magyar-német és itáliai katonákból álló sereggel és a keresztény haderő vereséget
szenvedett.62 Sürgeti, hogy a császár minél hamarabb utasítsa Szász Móric herceget, hogy jöjjön a segítségére. Holnapra Bécsbe érkezik.
Jelzete: AHPA folio 22093
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 116-117. p
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Palásti ütközet, 1552. augusztus 9-10.

54.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Bécs, 1552. augusztus 25.
Megkapta a birodalmi török elleni segéllyel kapcsolatos utasításokat. Továbbítja a
császárnak, hogy azokat aláírja, mert az oszmánok súlyos támadásokat indítottak
ellene és nagy szüksége van arra, hogy minél hamarabb pénzhez jusson. Megküldi
Schwendi egyik levelének egy fejezetét, amiben beszámol arról, hogy a császári
szolgálatra Csehországban toborzott lovasok és utászok 253.000 forintba kerültek.
Gámiz tájékoztassa V. Károlyt az ő szorult helyzetéről és adja át ezeket a leveleket,
mert a császár a jelentéseket várja, hogy kifizesse az összeget.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 144.

55.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Bécs, 1552. szeptember 4.
Értesíti, hogy már megküldte Schwendi levelét és reméli, hogy a császár utasítást
ad, hogy kifizesse Ferdinánd számára a tartozását.
Lassan gyülekeznek Bécs környékén Szász Móric katonái, közben a törökök
már Szolnokot ostromolják. Reméli, hogy a védők kitartanak. Most leginkább képzett katonákra van szüksége és tudomása van arról, hogy Cesare di Napoli szolgálatára a császár most nem tart igényt, örömmel venné, ha elküldené hozzá.
Jelzete: AHPAfolio 22097
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 120-121. p.

56.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Bécs, 1552. szeptember 13.
Nagyon lassan teljesítik kérését, hogy Schwendi visszakapja a 10.280 forintot,
amit ő már megfizetett a császárnak. Megküldte a császárnak német nyelvű levelét,
amelyben beszámol Szász Móriccal és más fejedelmekkel kötött egyezményről.
Csatolja a Szász Móric által János Frigyes herceg számára adott garancialevelet.

Ahmed és a budai pasa Szolnok alatt egyesítette erejét és a túlerőt látva a védők
ostrom nélkül feladták a várat. A védők arra hivatkoztak, hogy egy járvány miatt
nagyon sok közülük megbetegedett és sokan meg is haltak és nem maradt elég védő
a várfalakra. Miksa cseh király pénzt küldött, hogy további seregeket toborozzanak
Szolnok védelmére, de sajnos ez már túl későn történt. Csehországból is elindult
egy zászlóaljnyi katona, hogy Szolnok védelmére kelljen. Kassáról és Erdélyből is
küldtek segítséget. De minden segítség későn érkezett, a védők feladták a várat.
A várban nagy mennyiségű ágyú és lőpor került az ellenség kezére. Állítólag a kivonuló katonák felrobbantották a vár nagy részét, aminek sok török áldozatul esett,
de ez bizonytalan hír. Szász Móric katonái ezen a héten Magyarországra vonulnak.
Jelzete: AHPAfolio 22099
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 122-123. p.

57.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Bécs, 1552. október 17.
Szász Móric garancialevelét megküldte a császár számára. Megküldte a császárnak
a Wíirttemberg hercege ügyében írt német és francia nyelvű levelét. Gámiz sürgesse a császárnál, hogy a német levelet mutassák meg a hercegnek, illetve a császár a
neki írt francia nyelvű levél pontjai alapján tájékozódhat Ferdinánd álláspontjáról.
Szász Móric panaszt tett, hogy János Frigyes szász herceg a császár rendelete alapján leromboltatott gothai vár újraépítésébe, illetve nem megfelelő feliratú pénzverésbe kezdett, amivel megsérti egyezményüket. Kéri a császárt, hogy e két ügyben
figyelmeztesse János Frigyes herceget.
Eger továbbra is ostrom alatt van, a védői kitartanak és sok kárt okoznak a töröknek. Bízik Istenben, hogy a rossz idő megjövetelével a török szükségszerűen megszünteti az ostromot.
Jelzete: AHPAfolio 22102
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 126-127. P.

58.
I. Ferdinánd J ü a n Alonso de Gámizhoz.
Dátum nélkül, (feltehetően 1552. október 17. utáni napokban.) 63
Értesült arról, hogy a császár a könyökénél köszvénytől szenved. Wiirttemberg hercegével kötendő egyezménnyel kapcsolatosan meg akarja várni, míg Vilmos bajor
herceg álláspontját megkapja és azt követően válaszol. A 10280forintot, amivel a
császár tartozik, már reméli, hogy megkapta. Schwendi rövidesen megérkezik, hogy
ebből kifizesse a zsoldot. Egyetért azzal a válasszal, amit Granvellepüspöknek adtak
és megköszöni a püspöknek ajóakaratát és igyekezetét. O is értesült arról, hogy unokatestvére, Fülöp Itáliába akar menni, Gámiz tájékozodjon még, hogy mi a célja.
A korábbi szolgálata miatt Áldana tábormester irányába jóindulattal viselkedett, egészen addig míg Lippa elvesztése meg nem történt. Castaldo írt Miksa cseh
királynak, hogy Áldana bátran kitarthatott volna a várban, míg meg nem érkezett
volna a felmentő sereg, hiszen közel volt már Varkoch Tamás kapitány csapata,
ezenkívül kétnapi járóföldre volt két zászlónyi német gyalogos, akiket Castaldo
küldött. Sokan ellenezték Áldana csapatából is a vár feladását és a magyar nemesek is nagyon vádolják őt, hogy feladott egy ennyire jelentős és jól ellátott várat.
Ezért amíg ki nem derül a valóság, fogságba vetette. Értesítették arról is, hogy
Castaldo ellenséges és elfogult Áldana irányába, ezért nem lenne hasznos, ha az
ügy kivizsgálásában ő részt venne. O személy szerint Castaldo mellett Báthoiy
András erdélyi vajdát, a német gyalogosok ezredesét, Helfensteint speyeri kamarást és Pedro de Avila kapitányt javasolja az eset kivizsgálására. Ezenkívül utasítást adott, hogy több szabadságot adjanak Áldanának és hogy bemutathassa az
ügyében hasznos bizonyítékait, anélkül, hogy ebben Castaldo és társai megakadályozzák. Hasonló vádak érték korábban Martin Lascano és Francisco de
Salamanca kapitányokat Esztergom feladásáért és Katzianert az eszéki vereségért.
Erről tájékoztassa Gámiz Granvelle püspököt is.
Császárhoz írt német nyelvű levelében megküldte a garanciái, amit Móric szász
herceg adott János Frigyes szász hercegnek. Egy fejezetet megváltoztattak benne,
miszerint tartaniuk kell magukat a xvürttembergi egyezményhez és az ügyüket a
császár képviselői egy éven belül kivizsgálják. Az új változatban, ha egy éven belül
sem tudják lezárni az ügyüket, akkor is érvényben marad az egyezmény és akár más
úton, de megegyezésre kell jutniuk.
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A levél utolsó lapja(i) elvesztek. A datálást segíti, hogy a levélben található leírás már tud arról, hogy Eger alól a törökök elvonultak.

A napokban Szászországba küldött, hogy megkapja a gemeiner pfenninget és emberei beszámoltak, hogy Albrecht von Mansfeld gróf a francia király nevében
Magdeburg ellen sereget gyűjt. Allítólagfranciapénzzel fizeti őket és célja, hogy a tél
folyamán Frizföldre betörjön. Az a hír is járja, hogy először a rokonaira, a többi
Mansfeld grófra támad, akik bitorolják birtokait és onnan megy tovább Frizföldfelé.
A törökök, miután Szolnokot bevették, Eger ellen vonultak és napok óta ostromolják. Egyszer be is törtek a várba, de a védők hősiesen és nagy ágyútűz támogatása mellett kiverték őket. A törökök ekkor nagy veszteséget szenvedtek, mintegy
2000 katonájuk halt meg és állítólag a budai pasa is elesett. Ez utóbbit nem erősítették meg. A töröknek elfogyott a lőszere és visszavonult a vár alól. A várat sok és
kiváló katona védi.
Sürgeti, hogy Gámiz gyakrabban írjon és tájékoztassa a történésekről.
Végül mégsem megy Magyarországra, mert nem gyűlt össze elég katona. Szász
Móric katonáit nem küldi még szét, hogy a török ne merjen tovább menni. Most
Győrben állomásozik, ahol hidat építettek a Dunára, hogy a Csallóközben átteleljen. Serege jól felszerelt és onnan rá tud csapni a törökökre. Ugyanakkor serege
sokkal kisebb, mint a törököké, amelyet 30.000 főre is becsülnek, ezért inkább
Győrt erősítik. Miksa cseh király nem jöhet oda, mert még továbbra is gyenge.

Don Fernando por la gracia de Diós Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Venerable licenciado Gamiz amado nuestro vuestras letras de 8, 19 y 25 del pasado
hemos recebido y holgado de entender las nuevas que por ellas nos scrivis de las
cosas de alia y las que se sabian de otras partes pero a nos pesado y puesto en algun
cuidado la gota que dezis que el emperador mi senor avia sentido en el codo plega a
diós que no aya pasado adelante y la aya dado la salud que ha menester y le
desseamos.
Al negocio y concierto con el duque de Wiertamberg 64 no damos agora respuesta
hasta tener la que el dicho duque ha de dar, al de Baviera estamos sperando de dia en
dia y luego que la tengamos y veamos lo que dize responderemos a Su Majestad lo
que huviere que decir en la matéria y os mandaremos avisar a vos y dar
ynformacion de todo lo que sea necesario y conveniente en ella.
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Ulrich herceg 1550-hen meghalt. Az augsburgi interim értelmében császári felügyelet alá került
a tartomány. Utódja, Kristóf a passaui egyezményben egy nagyobb összeg fejében kiváltotta.

Los X mil CC LXXX florines que Su Majestad nos debe speramos que avreys
acabado de sacar pues avia dineros y la llegada de Lazaro Schwendy se sperava
presto pero no lo aviendo aun hecho procurareis con toda instancia la paga dellos
porque son muy necesarios.
La respuesta que distes al obispo de Arras a lo que os dixo sobre la carta que
scrivimos a Su Majestad muy buena y la verdad de lo que ay en ello y assy lo es lo
que se le scrivio sin discrepar nada della y no avra nadie que pueda decir otra cosa y
speramos que Su Majestadpues sabe ser assy no avra recebido alteracion ni enojo
con ella antes tenido la por buena pero por esso dexamos de agradecer al obispo de
Arras el buen zelo e yntencion con que se negocio a lo que os dixo.
Las nuevas de la voluntad que el principe don Felipe mi sobrino tiene de pasar en
Ytalia se han scrito aca tanbien por otras vias y desseamos saber lo cierto, procurad
de entenderlo y darnos aviso dello.
A1 maestre de campo Aldana 63 tenemos buena voluntad por lo que nos ha
servido que ha sido mucho hasta que sucedio lo de Lippa y lo que en ello que como
el dexo aquel castillo por no aver querido quedar con el la gente que ally tenia segun
el scrivio. Juan Bautista Castaldo scrivio al rey de Bohemia mi hijo 66 que el dicho
maestre de campo pudiera muy bien sperar en el hasta que le llegara socorro por que
estavan ya cerca de hombres que le enbiava un capitan que se llama Warcoeh 67 y
que a dos jornadas estavan tanbien ya dos banderas de alemanes que le enbiava y
que algunos de los que con el avia le dezian que no lo dexasse ni hiziesse lo que hizo
y juntamente con esto scrivieron a mi hijo otras muchas personas nobles de
Hungria acrmininandolo mucho y diciendo que aviendo desanparado el dicho
maestre de campo una pla?a tan importante y bien proveyda no avia nadie que a
exemplo suyo quisiesse sperar dentro de otra y que merecia ser punido y castigado
por ello, con lo qual todo y seria consejado que lo devia mandar prender hasta ser
informado de la verdad y que el se purgasse y diese satisfacion de sy dio orden para
ello y despues que aqui venimos y entendimos lo que passava enbiamos a mandar
que se tomasse ynformacion del caso y hecha se nos enbiasse aca para determinar
sobre ello lo que nos pareciesse y porque fuimos advertido que Juan Bautista le
tenia algun odio y mala voluntad no quesimos por ser nuestro general y tener el
cargo que tiene tan preeminente excluillo del conocimiento de la causa por no
afrontalle pero cometimos lajuntamente con el a Andreas Batory68 que es nuestro
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Bernardo de Áldana.
Habsburg Miksa.
Varkoch Tamás, 1549-1552 között bihari ispán, váradi kapitány.
Ecsedi Báthory András tárnokmester és erdélyi vajda.

bayboda de Transilvania y muy honrado caballero y al conde de Elfestain 69 coronel
de la ynfanteria alemana que alla ay que es tanbien hombre de mucha integridad y
virtud y fue de la camara de Espira70 y al capitan Pedro de Avila y mandamos que al
maestre de campo se le diese mas Iibertad de la que entendiamos que tenia y que
pudiesse presentar sus letras y testigos en benefficio de su causa, la qual siendo
concluyda ha de venir como esta dicho a nuestro poder sin que Juan Bautista y sus
colegas la ayan de judicar ni tener mas que ver en ella y venida que seay visto lo que
contiene tenemos memoria de mirar por lo que otra al dicho maestre de campo y a
sus servicios y nos ha parecido ser esta la mejor via de preceder para cumplir con
los clamores y calumnias que ay contra el y la mesma se tuvo tanbien con el capitan
Martin de Lazcano y Francisco de Salamanca por lo de Strigonia 71 y con Catzianer
quando lo de Esech 72 lo que podreys decir al obispo en respuesta de lo que se hablo
por el y a que en mas pareciera necesario.
A Su Majestad scrivimos agora en aleman y le enbianios la letra de asseguracion
que el duque de Mauricio da al duque Juan Federico /J en la qual va solamente
mudada una clausula de como estaba antes y es que como dezia que ayan de estar
ambos por el tratado hecho en Wirtemberg y que de las diferencias que entre ellos
ay conozcan los comisario de Su Majestad y las averiguen dentro de un ano. Dize el
agora que aunque dentro del ano no se averiguen y concierten el dicho tratado
quede todavia en su fuerga y vigor y ellos obligados a guardarlo buscando por
otravia el concierto de las dichas diferencias lo qual nos parece cosajusta y honesta
y aun necesaria para que se conscrive la paz entre ellos y por consiguente en el
imperio que sin ello se podria turbar y speramos que lo mesmo parecera Su
Majestad y ni se ha enviado antes la dicha letra por no tener aca su sello grande
como ya se scrivio y fue necesario yr por el.
Aqui enbiamos copia de lo que su hijo del Langrave scrivio al conde de Salm en
que veran como ha hecho restituir algunas pie^as de artilleria que alla se hallaron de
Su Majestad y lo que demas pide darla deveys al obispo de Arras para que avisse
dello a Su Majestad.
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Georg gráf zu Helfeinstein.
Speyer.
Esztergomot 1543-ban spanyol kapitányai feladták.
1537-ben Eszéknél Katzianer súlyos vereséget szenvedett az oszmánokai vívott csatában.
János Frigyes szász választófejedelem.

Los dias pasados enbiamos a Saxonia por lo que toca al dinero comun 74 algunos
criados nuestros los quales nos han avisado que el conde de Mansfelt 75 criado que
f u e de Su Majestad cuyo padre aya perdonado j u n t a gente de guerra hazia
Magdeburg y que tenia ya quinze banderas de ynfanteria y Claudio Bemer dos mil
cavallos y se le llegaba cada dia mas, la qual hazia en nombre del Rey de Francia
segun la fama y la pagava en escudo franceses y se dezia que entrado en invierno
daria con ella sobre Frisa 76 que estaria todo elado y avia comodidad para hazer la
guerra en aquellas tierras aunque tanbien se sospechava que primeramente querria
dar sobre sus primos los otros condes de Mansfelt que le tienen todavia su hazienda
y que de ally yria a Frisa como esta dicho dareys aviso dello a Su Majestad porque
asy se nos ha dado.
Los turcos despues de tomado (^olnock 77 fueron sobre Agria78 y la han batido
reziamente hartos dias y dadole algunos asaltos, los quales han perdido y mucha
gente con ellos y specialmente en una entrada que hizieron en el castillo la qual de
industria les permitieron los de dentro adonde los tenian puesto tan buen recado de
fuegos artificiales y otras cosas offensivas que mataron casy dos mil que avian
entrado y muchas personas principales y aun es fama que han muerto tanbien al
baxa de Buda y que alla le lloran mucho, pero aun no se sabe cierto que sea el, los
turcos se avian retirado lexos del castillo por faltar las niuniciones sobre el,
speramos en dios que pues los de dentro se han deffendido hasta agora que lo haran
de aqui delante por que ay mucha y buena gente.
Con mucho deseo estamos de tener nuevas de alla y a vos las scrivid de tarde en
tarde, lo qual os comendamos que enmendeys de aqui adelante pues de necesidad
estaran puestas las postas de Su Majestad para Ytalia y an de pasar por Ynsprug.
Teniendo scrito hasta aqui recebimos vuestra carte de 4 deste que teniamos bien
deseada y nos dad placer todo lo que nos scrivis de nuevas sino es la yndispusicion
que Su Majestad ha tenido que speramos en dios se le avra quitado y por
consiguiente que favorecera las cosas de Su Majestad de manera que ayan el buen
efecto que desea.
Nuestra yda en Hungria ceso por no aver podido juntar tanta gente como era
necessario para yr con nuestra persona y hazer algun efecto y a la causa acordamos
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de enviar con la que hubo al duque Mauricio para que este invierno a lo menos
entretenga los enemigos que no passen mas adelante y sea causa de ponerlos en
sospecha y temor y que afloxen el cerco de Agria y assy queda agora el dicho duque
en Javarino' 9 a donde ha echado puente al Danubio para pasar a la Ysla de
Comaro 80 aviendo necesidad y tiene abundancia de bastimentos y otras cosas
necesarias syn faltarle nada y de ally puede inquietar los turcos y enprender las
cosas que parecieren a proposito sin ser offendido dellos porque para mas no es parte por la poca gente que tiene en comparacion dellos que afirman pasar de 10000
honbres y otros los que llegan a viente mil, y entretanto que esta en Javarino
podrase fortificar aquella pla?a que es muy importante tanpoco parecio que devia
yr el rey de Bohemia mi hijo alla por estar todavia debil y sin fuer^as para ponerse a
tanto trabajo pero agora se ha purgado y queda ya mejor a dios gracias.81
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 641bis.fol. 179 — 2.

59.
Miksa cseh király Jüan Alonso de Gámizhoz.
Graz, 1552. október 23.
Tájékoztatja Gámizt, hogy Bernardo de Áldana seregéből Jüan Ortiz de Leyva82
spanyol katonát utasítására fogságba akarják vetni. Kéri Gámizt, hogy levelét
küldje el Briviesca bírájának 8j és Ortizt szigorú kísérettel küldesse Bécsbe. Indoklás: Ortiz a Magyar Királyság területén lázadást szított a katonák között, ahogy ez
Giovanni Baptista Castaldo csatolt leveléből is kitűnik.
Jelzete: AH PA folio 22104
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 131. p.
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Győr.
Komárom.
A levél további lapja(i) elvesztek.
Vö.: Korpás, 2008/1. 284. p.
Briviesca, Spanyolország.

60.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Ebersdorff, 1552. október 28.
Értesült a császár köszvényéről. Nagyon érdekli, hogy az angol uralkodó követe
mit tárgyalt a császárral. Gámiz tájékoztassa őt részletesen erről. Rendkívül nehezményezi, hogy a százezer pár száz forintot még mindig nem fizette meg neki a császár, hiszen ő megelőlegezte akkor, amikor jelentős pénzszűkében volt. Gámiz
tárgyaljon a Fuggerekkel is, hogy fizessék ki ők a pénzt a császár terhére. Nehezményezi azt is, hogy a császár a szolgálatból elbocsátotta Ferdinánd lányának
kincstárnokát.
Eger ostromáról az elmúlt napokban ellentmondó híreket kapott, ezért inkább
nem írt semmit. Ami már biztos, hogy a törökök nagy veszteségeket szenvedtek és
felhagytak az ostrommal. Csatolja a neki küldött beszámolót, Gámiz ez alapján
részletesen tájékoztassa a császárt, hiszen a vár a többiek várakozásával ellentétben sikeresen ellenállt, annak ellenére, hogy nem volt erős. Egerből bármikor megérkezhetnek a hírvivők, akik Szász Móric táboráról is tájékoztatják őt.
Szász Móric most Győrben állomásozik és erősítik a várat, amit lassan már be is
fejeznek.
Bécsben járvány tört ki, ezért fiait Grazba vitette és ö is távozott Bécsből.
Jelzete: AHPAfolio 22105
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 134-135. p.

61.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Ebersdorff, 1552. november 5.
Örömmel értesült, hogy a császár serege Metz ostromára készülődik. Utolsó levelében tájékoztatta, hogy Eger alól elvonult a török. Abban a levelében nem volt
pontos, hogy a budai pasa meghalt. Komáromból pár száz magyar és német lovas
portyára indult Esztergom felé és egy nyájat elhajtottak. Esztergomból mintegy
500 török rájuk támadt, de legalább 260-t közülük fogságba ejtettek, illetve sokan
közülük a Dunába fulladtak, a többi meg visszamenekült a várba.
Szász Móric nem akarja seregét tovább Magyarországon állomásoztatni és kivonult az országból. Négy napja meglátogatta őt az udvarban. Látva, hogy a törö-

kök visszavonultak, illetve a tél is közeleg, ezért úgy döntött, hogy engedélyt ad a
sereg feloszlatására.
Ferdinánd tárgyalt Száz Móriccal Hugó von Mansfeld gróf, illetve Brunswick
nemesei által indított felkelésről, amely ellentmond a Passauban kötött szerződés
pontjainak.
Megkapta Castaldo levelét, amelyben leírta a spanyol Ortiz de Leyva hűtlenségét Erdélyben, nemcsak a spanyol, hanem a német és magyar katonákat is fel akarta
lázítani.
Jelzete: AHPAfolio 22107
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 136-137. p.

62.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Graz, 1552. decemberlO.
A császárral Villachban megtárgyalt, illetve a birodalmi rendekkel, fejedelmekkel
Passauban megkötött egyezmény Württemberg ügyében jelenleg komoly vita tárgya. Ferdinánd kifejezi, hogy Württemberg az ő jogos örökségéhez tartozik. Ferdinánd sürgeti, hogy Württemberg hercegét84 a császár minél hamarabb győzze meg.
A franciák követet küldtek Bona Sforza lengyel anyakirálynőhőz, aki egyben
Szapolyai János elhunyt erdélyi vajda feleségének az anyja. Ferdinánd kéri, hogy a
császár írjon levelet Jagelló Izabellának, Szapolyai János özvegyének és anyjának,
a lengyel királynőnek, hogy az özvegy tartsa be a szerződésben kötötteket.
Jelzete: AHPAfolio 22120
Kiadása: Cuesta Astobiza, 2002. 142-145. p.
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Christoph von Württemberg (1515-1568).

63.
I. F e r d i n á n d J ü a n Alonso de G á m i z h o z .

Graz, 1553. március 4.
Régóta nem látta Gámiz leveleit és türelmetlenül várta a híreket a császár egészségéről és érkezéséről. Február 16-án érkezett leveleiből örömmel értesült, hogy jó
egészségnek örvend nemcsak a császár, hanem nővérei is. Megkapta Mária királyné levelét és kiemeli, hogy bár Gámiz pontosan ésjól válaszolt, de további részletes
választ kell Máriának adni, hogy eloszlassák a kételyét, hogysem o, sem Miksa nem
hibás bizonyos dolgokban.85 Bár hihetik azt a kereszténység fejedelmei, hogy a császár és közte konfliktus van, nem is akarja ezt a hitüket eloszlatni, de hangsúlyozza,
hogy Ferdinánd és fia minden esetben szeretettel és engedelmeséggel viszonyultak
V. Károlyhoz. Ha Mária mégis úgy érzi, hogy az augsburgi vita volt az oka a nézeteltérésüknek, megerősíti, hogy semmi olyan lépést nem tett ami ellenkezne a császár által adott instrukciókkal, nem tárgyalt a birodalmi fejedelmekkel, végrehajtotta mindazt, amiben a császárral megegyeztek. Rendkívül sértőnek találja, hogy
a császár és Mária is gyanakszik rá. Nincs más szándéka, minthogy a köz javára a
császárt tovább is hűségesen szolgálja. Tavaly, amikor jelezte felé, hogy a birodalom ügyei milyen nehézségek árán oldhatóak csak meg, még a saját ügyeit is háttérbe szorította,félbehagyta a pozsonyi magyar országgyűlést és a császár parancsára Linzbe ment, hogy tárgyaljon Szász Móriccal. Az ott született döntéssel Innsbruckba vonult, hogy beszámoljon a császárnak. Hogy a lázadó hercegekkel szemben minden lehetséges eszközt bevethessenek,
csak Tirolban 30 zászlónyi
gyalogost állított ki szolgálatára, a Magyarországra szánt lovasságot is a császár
ügyére használta fel. Mindkét haderő rendkívül hiányzott számára más teriileteken, katonák hiányában nem tudta Magyarországot megvédeni és a dolgok az oszmán támadás okán messze a szándékával ellentétes módon végződtek arrafelé.
Tüzérséget engedett át neki, pénzt kölcsönzött a császár számára, hogy lovasságot
és utászokat küldjenek a császár szolgáltába a magyar teridetekről. Linzbe is elkísérte azon a nehéz úton, ami a császárt is megviselte, majd Passauba visszatért,
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A levél egyfajta reflexió arra a vitára, ami Metz sikertelen ostromát követően a császár és Ferdinánd között zajlott. V. Károly számára ez a kudarc megemészthetetlenné vált. Úgy gondolta,
hogy a passaui egyezményt Ferdinánd kérésére fogadta el és a választófejedelmek szövetkezését
a francia uralkodóval a passaui és linzi tárgyalások fényében hátbatámadásként élte meg. Károly
elhatározta, hogy a passaui egyezményt visszavonja, hiszen csak kényszerűségből fogadta el
E tervezetét Ferdinánd sorozatos kéréseire tekintettel sokáig nem tette közzé, majd 1553 végén
terjedt el a hír, hogy a császár visszavonja az egyezményt. Ferdinánd e helyzetben ugyan kifejtette a császár iránti hűségét, de egyben el is határolódott a császár szándékától.

hogy tárgyaljon a Szász Móriccal. Azon a tanácskozáson a császár képviselői, illetve más választófejedelmek is ott voltak. Ezekről az ügyekről Villachban személyesen számolt be a császárnak. A passaui egyezményt a császárral teljes
egyetértésben hozta létre. Sikerrel eltávolították Móricot a francia szövetségből és
ennek az eredménye lett, hogy Albert őrgróf a császárral megegyezett. Mindez bizonyítja, hogy nem igaz az állítás, hogy ő szembefordult a császárral.
Vitatja azt az álláspontot is, hogy fiának, Miksának a zendülés kezdetekor Innsbruckból el kellett volna mennie a császárhoz. Nem érzi jogosnak, hiszen ő Ferdinánd személyesen ment és nem lett volna szükség arra, hogy Miksa is menjen, főleg
akkor amikor a fia annyira beteg volt, hogy még életéért is aggódtak. Ráadásul távolléte alatt rábízta a magyar és osztrák ügyek intézését, amelyek akkor rendkívül
rossz állapotban voltak. Meg is kapták a császár felkérését, hogy vegyen részt vele
a metzi hadjáratban, amit Miksa szívesen el isvállaltvolna, deő, Ferdinánd személyesen tiltotta ezt meg, mert látta, hogy mennyire gyenge az egészsége.
V. Károly megütközésére, hogy Szász Móricot szolgálatába fogadta, már részben választ adott, hisz a cél az volt, hogy afrancia szövetségről leválasszák és megelőzzék azt a sok bajt, ami az egész birodalomra háramlik, ha lázadásban maradt
volna. Másrészt jó alkalom volt arra is, hogy Magyarországot, amely az elvesztés
határán volt, megsegítsék és a török tudomására hozzák, hogy mennyire nem bízhatnak meg afrancia király szavában, hiszen az egyik szövetségese már feladta lázadását és visszatért Habsburg szolgálatba. Szintén nem vesszi jó néven, hogy a
császár szóvá tette, hogy Magyarországon fővezérré nevezte ki a herceget, hiszen a
birodalmi segély nagyon lassan jött és jóval kevesebb, mint amire számított. A cseh
ügyek miatt se Miksát, se Ferdinánd fiát nem nevezhette ki, ősem mehetett oda személyesen és ezért esett a választás Móricra. A herceg szívesen vállalta és hívószavára a birodalomból jöttek a katonák, így ezáltal sikerült az oszmánok dühét
megfékezni, akik akkor Egert ostromolták. Ráadásul azt hitték, hogy a herceg a
császár ellensége. De mivel serege túlságosan kicsi volt, 4000 fő szemben az oszmánok 100.000fős seregével,86 nem vállaltak csatát. A herceg mindenben engedelmesen viselkedett, bár a zsoldosok okoztak károkat az ország lakosainak.
Miksa továbbra is nagyon gyenge, még a lovaglásban is nagyon hamar kifárad,
így nem tud a császárhoz menni. Arra sincs mód, hogy Prágába küldje, hogy a cseh
diétát tartsa meg. Ferdinándfőherceg másikfiát kérte meg, hogy tartsa meg a diétát.
A tanácsosok úgy tűnik, hogy nem a valósággal megegyező beszámolót adtak
Máriának, hanem azzal pontosan ellentétest.
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Az 57. számú levélben 30.000 főről tudósított Ferdinánd.

Katalin lánya hozományáért Innsbruckba küldetett. A Móriccal vívott háború
során sok mindent elloptak a várból.

Don Fernando por la gracia de diós Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Venerable licenciado Gamiz amado nuestro a 14 del pasado os mandamos scrivir lo
que avreys visto despues hemos estado sperando letras vuestras para tener aviso de
las cosas de alla y principalmente de la llegada del Emperador mi senor a esta villa y
de su salud y assi estavamos con alguna pena de la tardansa dellas hasta el ultimo
del pasado que llegaron las XVI del mesmo con que avemos holgado mucho por las
buenas nuevas que nos scrivis de la salud y buen ser de Su Majestad y de las
serenisimas reynas mis hermanas que no han podido ser mejores y luego dos dias
adelante llego el criado de la reyna mi hija con las cartas de 19 del pasado que con el
enbiastes y hemos visto la vuestra que contenia el dupplicado de la XVI y lo que
pasastes con la serenisima reyna Maria nuestra hermana y no dudamos que de todo
lo que os dixo que de la mayor parte della haya sido sabidor Su Majestad y aunque
vos le respondistes verdadera y sustancialmente a mucho dello todavia se
respondera en esta a todo para que con mas fundamento podays satisfacer a Su
Serenidad y sepa lo que en cada cosa ha avido para que no nos ponga culpa de lo
pasado pues no la tenemos ni tan poco al rey Maximilano mi hijo y quan a la
opinion y pensamiento que tiene la mayor parte de las cosas que han sucedido sea
por pensar 8 ' por los principes del Imperio y de la Christiandad que entre Su
Magestady mi aya disension no queremos decir que no puedan tener este concepto
y sospecha pero sabemos que por nuestra parte nunca se ha faltado causa ni ocasion
a pensarlo pues siempre en todo lo que hemos podido hemos mostrado el amor y
obedencia que a Su Magestad tenemos y somos obligado sin exceder ny aun con el
pensamientoy sy su serenidadpiensa que laplatica deAugusta queplugiera a diós
nunca hubiera avido aya sido causa de alguna alteracion de nuestra parte le
osamos asegurar con toda la verdad que jamas hemos hablado ny scrito en
contrario de aquella matéria a ninguno de los principes del imperio ny tratandolo
con ellos ny con otra persona directe ny indirectamente sino executadolo como Su
Majestad lo mando y quiso y tenemos por cierto que la dicha platica no aya sido la
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menor causa de lo acaecido como lo diximos a Sit Magestady a ella de lo que se
pitede acordary de manera que no fuemos dado ocasion a que se tenga semejante
opiniony sospechay dios sabe quanto nos pesa y duele que la aya no solamente por
ios inconvenientes que como Su Serenidad dize an sucedido y pueden suceder
della, pero aunque aquellos faltasen por ser cosa dura de razon que por nuestra parte se hiziese alguna de lo que Su Magestad pudiesse recebir descontentamiento
pues no pretendemos ninguna cosa mal qae scrivirle y agradarley assi con este
zeloprincipalmente de su servicioy por lo que viamos que importavay convenria
al bien publico, despues de averle avisado el ano pasado de las tramas que en el
imperio andavan para que mandasse poner el remedio que convenia Iuego a los
principios que lo pudiera hazer con poco trabajo y costa dexamos parte de los
negocios que entre manos teniamos del Reyno de Hungria en la dieta de Posonio
sin dar cabo y conclusion en ellos fuimos por su orden y mandado a Linz a tratar con
el duque Mauricio 88 la paz y concordia para reducirle a su servicio en lo qual
hicimos todo lo ultimo de potencia y con la conclusion que ally se tomo fuimos a
Ynsprug89 a comunicalla a Su Magestady ofrecerle toda la ayuda quepudiessemos
y nos fiteseposiblepara el castigo del dicho duquey los otros rebeldes si qitisiesse
proceder contra ellos como Su Magestadbien sabe, y entretuvimospor su servicio
en Tirol XXX banderas deynfanteria a nuestra costa que no fuepocay dimos a Su
Magestad los cavallos que teniamos hechos para enviar a Hungria que ellosy la
infanteria nos hizieron gran falta como se puede bien considerar pues por carecer
de tanta gente se dexo de proveer lo de Hungria y sucedieron las cosas tan
contrariamente como sucedieron lo qual no hiziera sy aquella gente con la de mas
que ayapuediera baxar alla con tiempoyjuntamente con ello leprestamos nuestra
artilleriay dineros para levantar cavallosy gastadores que tanbien se le enviaron
de aqitel Reyno90a\m hasta agora estan por pagar segun de todo tenenys noticia y
sucediendo lo de Ynsprug le acompanamos hasta Lienz en aquella trabajoso
camino sintiendo el que Su Magestad pasava y en nuestro despaes tornamos a
Passao91 a tratar con el dicho duquey todo quanto ally se hizo fue presente mos de
Rae y el doctor Celt92 sa vicecanciller y los embaxadores de los principes del
Imperio y consultado primeramente con Su Magestad y no contentandonos con
hacerlo por medio de cartas ny de terceras personas tornamos por la posta a
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F//aco9j a dar relacion de todo a Su Magestady saber su determinada voliintad
mediante laqaalypidiendolo con grande instancia losprincipes todos se concluyo
lo de alli y segun nuestro juizio y de todos los que dessean el servicio de Su
Magestad no le recibio pequeno en ello pues quitamos al dicho duque y a sus
secazes con la gente tenian del Rey de Francia y a este fin principalmente le
recebimos en el nuestro considerandolo ya que no lapudiesemos aver toda como
no la huvimos la quitaramos totalmente al dicho rey como lo hezimos sin lo qualse
puede bien considerar el trabajo y aprieto en que Su Magestad se viera en la
empresa que llevaba por que quedando Mauricio en pie contra Su Magestad el
marques Alberto94 no se concertara con ely oviera sin dubda avido muchopeligro
en lajornada de manera que sepuede bien considerar sy hemos dado ocasionpara
que de nuestras obras se sospeche que tengamos el animo divido ny apartado de Su
Magestad ni de su servicio.
Quanto a lo que le parece que el rey mi hijo diviera de aver ydo a Ynsprug a
visitar a Su Majestad al tiempo que se comen?o el movimiento su bien lo quiere
considerar era bien escusado yendo yo mesmo pues para qualquiera cosa que se
hubiera de hazer o hizo en su servicio ymportava mas nuestra persona que la suy a y
yendo yo se podra y pudo el escusar quanto mas que en todo aquel tiempo esta claro
y manifiesto que estaba tan malo que se tuvo mucha duda de su vida por que lo
tomava su enfermedad tan rezio y tan a menudo que aun alguna vez que salia por
recrearse entre las puentes bolvia casi sin fuer<?as ni aliendo, visto que hiziera
puesto en largo camino allende que le teniamos dado cargo del gobierno y
provision de las cosas de Hungria y Austria al tiempo de nuestra ausencia que
estavan en gran trabajo y apriesto como a todos es notorio y aviendo faltado el en
aquella coyuntura fuera todo en perdicion porque faltaran las voluntades a los
hungaros y a los alemanes y lo dexaran perder y y con todo estos inconvenientes y
dificultades aviendole scrito depasaron que Su Magestad se queria poner al campo
para saber si estaba para yr a serville en aquella guerra. Nos respondio que sy le
davamos licencia yria de muy buena gana a servirle en ella y hallarse con el pero
como supimos el peligro y debilidad de su persona no se la quesymos dar ni fuimos
tan curioso que enbiasemos su letra a Su Majestad para que le constase de su buena
voluntad y deseo por parecemos no ser menester no sabiendo la sospecha y
calumnia de los que tienen menos buenas yntenciones que devian por que siempre
ymos con la verdad por guia.
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Quanto a lo que dize maravillarse que tomamos en nuestro servicio al dicho
duque ya esta en parte respondido lo fue por quitallo al rey de Francia
principalmente y por escusar los grandissimos malesy danos que con el imperio
hubiera si el quedara en su rebeliony desobediencia juntamente con los que le
seguiany otros que por ventura se le puedieran a llegar despues dello por socorrer
las cosas de Hungria que estaba muy al canto de perderse y tanbien por dar a
entender a los turcos lo poco que devian fiar en las palabrasy promesas del rey de
Francia viendo que aquel principe que el les avia hecho entender que estaba por el
contra Su Magestad eraya reducido en su graciayyva contra ellos que a nuestro
parecer no era cosa de poco momento y consideracion,
tampoco ay que
reprehendernos aver embiado por superior en Hungria al dicho duquc elector/o al
archiduque Maximiliano/o a Fernando mis hijos y no a mi hijo y no al dicho
duque95 ia causa principal fue la gran falta de gente que hubo assi por la rota que
dieron los turcos a los nuestros como por avernos faltado al tiempo la ayuda que
speravamos del Ymperio la qual no podimos parar tan presto ni fue tanta como
pensavamos a tener la que conteniayo estaba determinado deyr en persona alla
proviendo que no podia ser sin manifiesto peligro cesso nuestra yda y por
consiguiente la del rey mi hijoy Fernando era forgosamente negocio en Bohemia
por muchas causas y respetos y assi se tomo por menor inconveniente que baxasse
alla el dicho duquey el lo acepto de muy buena voluntady sigo todo lo que pudo
que fue estar con el exercito en la parte que le mandamos para reprimir la furiay
impetu de los turcos que a la sazon estavan sobre Agr ia9S tuviendolos en cuidado v
sospecha de ver que baxava gente del imperio cuya vozy fama era de mucha masy
principalmente el dicho duque que pensaban ser contrario y enemigo de Su
Magestady si le mandaramos pasar mas adelante lo queria hazer pero vimos que
no solamente nopodia ofender los enemigospor lapocagente que tenia no era la 4
milparte que la dellos que segun la comitn opinion llegaba a cien mily algunos los
hazian mucho mas pero que se perdiera sy se afrontara con ellos y con el no
solamente Hungriapero Austria tambien de manera que en todo obedecio lo que se
le mando y sy su gente hizo dano ya sabeys que es usanqa de la gente de guerra
dondequiera que estaypara ello ayudo el invierno por quepara guardarse del frio
hazian mas mal del que fuera razon y asy murieron muchos del.
Quanto a la yda alla que a Su Serenidad le parece que mi hijo devia hazer para
visitar a Su Majestad y deshacer la sospecha que se tenia del le podeys decir por
cierto que aunque ya esta mejor esta todavia tan flaco y debil que seria imposible no
95
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quedarse en el camino lo quai hemos visto por experiencia porque si alguna vez
sale al campo que con ser la cosa que mas le deleyta lo dexa de hazer hartas veces
por no se hallar para ello se cansa luego y buelve muy presto a casa y aun buscando
algon traneo por fatigarle el cavallo y en unas justas que aca ha avido que entro dos
vezes nunca pudo correr dentro a seys carreras arriba y con este temor aunque le
queriamos enviar a Praga a tener el dieta de aquel reyno que importava mucho por
no aver dado lugar los negocios de aca que fuese nuestra persona ni lo osamos hazer
y fue menester dar el cargo della al archiduque mi hijo que la he tenido assi que
podra donsiderar Su Serenidad como podria cumplir tan luenga jornada estando en
tales terminos la qual puede tener por cierto que el no rechazaria ny yo le dexaria de
mandar syno viese el ynconveniente e ynposibilidad que para ello ay.
A lo que dize de los consejeros no ay que responder sino que si Su Serenidad se
hallase aca presente podria claramente conocer que no le han hecho verdadera
relacion y que es muy al contrario de aquello lo que ay.
Lo que dize averle dicho Su Majestad del criado que la reyna mi hija97 enbio a
Ynsprug 98 a procurar la paga de su dote no fue cosa movida entonces pues sabe Su
Magestad que se trato desde que ella estuvo ally con el y se hazia por mas provecho
delia porque teniamos algunas piezas que era furtado en penarse por la necessydad
de la guerra. Deseavamos que las hubiese oir que sacara dellas con los dineros de su
dote harto mas que lo que Su Majestad le da por el mientras no se lo paga y no se le
embio alla el dicho criado con amino de molestarle sino para que si Su Magestad
tenia comodidad y aparejo para ello lo hiziese por el provecho de la reyna y sino
como no se hizo de manera que fue harto liviana causa para se enojar y quexar della.
Las otras cosas que nos scrivistes de nuevas holgamos de entender y
principalmente la buena speran^a que se tenia del servicio que estos estados harian a
Su Magestad que sera harto bueno aunque nos desplaze mucho el descontentamiento
que dezis aver generalmente en todos y no condemia averlo en estos tiempos.
Aviendo tantas cosas tan ynportantes que negociar con Su Magestad y viendo la
dificultad y largura que ay en ellas requeriendo ser despechadas con mas presteza
de la que allase y tanbien por comunicarle algunas otras hemos acordado de enbiar
alla a Rodrigo de Guzman para las tratar y negociar con Su Magestad y se buelva
presto y Ileva ynstmcion muy amplia de todo en frances como entendereys del y

97

Erzsébet lánya halálát követően (1545) 1553-ban Jagelló Ágost Zsigmond Katalin lányát vette
el feleségül.

98

Innsbruck.

para todo lo que huviere de hazer le asistireys y ayudareis quanto fuere necesidad.
De Gratz 4 de man^o 1553.
El rey
Jüan de Castillejo
Verso:
Al venerable amado nuestro, el licenciado Jüan Alonso de Gamiz de nuestro
consejo a cerca de la Majestad Cesarea.
1553
del rey mi senor de Gratz 4 de mar50 1553
recibida con el senor Rodrigo de Guzman
respondida a XIX.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 641bis.fol.

147.

64.
I. Ferdinánd Jüan Alonso de Gámizhoz.
Graz, 1553. március 24.
Megérkezett a lengyel király követe és beszámolt arról, hogy a moszkvai nagyherceg király akar lenni, ez ügyben a követ kéri a császár támogatását." Gámiz közvetítse a császárnak, hogy V. Károly egyértelműen tagadja meg a moszkvai
nagyherceg kérését, mert az káros a lengyelek számára.
A töröktől is érkezett egy követ a budai pasa menlevelével, hogy Ferdinánd indítsa el követét Konstantinápolyba.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 64Ibis. fol. 149.
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IV. Retteget Iván (1530-1584), 1547-től cár.

65.
I. F e r d i n á n d J ü a n Alonso d e Gámizhoz.
Sopron, 1553. április 27.
Örült a válasznak, amit a lengyel követ kapott, miszerint a lengyelek mellett áll ki a
császár és nem támogatja a moszkvai nagyherceg kérését. Szombaton megérkezett
Sopronba és megnyitotta a magyar országgyűlést. Kedden felolvasták a propozíciókat. Sürgeti, hogy a császár fizesse ki Ferdinándnak a függőben lévő adósságokat.
Jelzete: AGS, Estado Alemania,

leg. 64Ibis. fol.

151.

66.
I. F e r d i n á n d J ü a n Alonso d e Gámizhoz.
Sopron, 1553. május 9.
Megérkeztek hozzá a Cheb (Eger) városában tartott cseh diéta küldöttei. A soproni
országgyűlést még nem fejezte be.
Jelzete: AGS, Estado Alemania,

leg. 64Ibis. fol.

152.

67.
I. F e r d i n á n d J ü a n Alonso d e Gámizhoz.
Bécs, 1553. június 22.
Megszületett Miksa cseh király Ernő nevűfia. Erről részletesen tájékoztatja a császárt, nővéreit és Gámizt Castillejo későbbi levelében. Megkapta a konstanzi diéta
összehívásáról szóló értesítést. Később őis csatlakozik a császárhoz. A lengyel király kérelmezi, hogy Ferdinánd támogassa őt abban, hogy a császár ne hagyja,
hogy az anyja, Bona Sforza az itáliai Bari hercegségét kisajátítsa. Mint az egyetlen
jogos örökös, őt illeti meg és Ferdinánd külön kéri, hogy ezt az ügyet úgy kezelje a
császár, hogy ki ne derüljön, hogy az anyakirályné fia húzódik meg a háttérben és
emiatt nehogy ellene fordidjon.
Visszatértek a portára küldött követek a szultán válaszával. Érdemes lenne egy
törökellenes szövetség érdekében a perzsa sahhal tárgyalásokat kezdeményezni a
portugálokon
keresztül.

A sziilest kovetoen Miksa felesege jol van es a gyermek a keresztsegben az Erno
nevet kapta.

Don Fernando por la gracia de Dios Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Venerable licenciado Gamiz amado nuestro a XII y XIIII deste scrivimos al
emperador mi sefior y a vos y a los XV plugo a nuestro senor de alumbrar de un
hijo100 a la reyna de Bohemia mi hija de que dimos aviso luego a Su Majestad por
una carta de nuestra mano y por la de secretario a las serenisimas reynas mi
hermanas y mandamos al secretario Castillejo os lo scriviese el a vos como lo hizo
despues recibimos vuestra carta de 4 y las dos de Su Majestad para mi y para la
cibdad de Constancia 101 de llamamiento para la dieta a que no ay que decir sino que
aguardaremos a entender quando a Su Majestad partira para venir a ella y ordenar
conforme a ello lo que devamos hazer de la salud y buen ser de Su Majestad hemos
avido singular placer y assi mesmo holgado con las nuevas y la buena speranfa que
della se tenia en virtud de la qual estamos aguardando cada ora a entender que seria
tomado.
Ai presente scrivimos a Su Majestad en favor del rey de Polonia supplicandole
que en caso que la reyna Bona su madre quisiesse disponer del ducado de Bany102
por otra via y privar de consentimiento para ello pues el dicho rey es su unico
heredero a quien viene de derecho y recibiria grandissimo agravio y sin justicia si se
le quitasse como Su Majestad puede muy bien considerar y mas largamente le
scrivimos en nuestra carta y vereys por la copia della pero conviene y es necesario el
secreto desta nuestra intervencion porque la reyna no venga a saberlo y se yndigne y
exaspere contra el rey su hijo por aver la procurado y assi lo guardareys y encargareys
de nuestra parte a los ministros de Su Majestad que tan bien lo guarden.
Assi mesmo scrivimos a Su Majestad dandole aviso de la venida de los
embaxadores que avian ydo al turco por el reyno de Transilvania y de la respuesta
que traen cerca de lo que a cargo llevaron y juntamente de la inteligencia y platica
que parece que Su Majestad podria y devria tener con el Sophy10"' para contra el
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turco que seria facil por la via de Portugal y de grandisima importancia para las
cosas de Su Majestady para las nuestras segun le scrivimos y vereys por la copia.
Lo que de aca se puede decir al presente es que la reyna mi hija queda buena a
dios gracias y el nino tambien el qual se ha ya baptizado y se llame Ernesto. De
Viena 22 de junio de 1553.
E1 Rey
Juan de Castillejo
Verso:
A1 venerable amado nuestro el licenciado Juan Alonso de Gamiz de nuestro
consejo acerca de la Majestad Cesarea.
1553 Viena
Del rey de mi senor de 22 junio. Respondida a IX de julio.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 641bis.fol.

155.

68.
I. Ferdinand Juan Alonso de Gamizhoz.
Becs, 1556. januar 8.
Megkapta levelet, amiben beszdmolt a regensbargi birodalmi gyitlesro'1, a birodalmi esfranciafoglyokrol. Bizikbenne, hogy a csaszarsikeresen megoldja az iigyet.
Holnap reggel Pozsonyba megy, hogy megtartsa a magyar orszaggyiilest. Miittan azt lezdrta, siet Regensbitrgba. Egy emlekeztetot ir neki egy bizonyos kdnyvrol,
amit o szeretne megkapni. Gamiz igyekezzen megszerezni a kdnyvet, ket masik kdtettel egyetemben.
Post data: Megkapta Gaztelu titkar levelet, hogy mit tettek a foglyok kivaltasa
erdekeben. A francia altal tett vallomas nagyon hitelesnek tiinik es afranciak valoban nem akarjak megakasztani afegyversziinetet, amit a
PortavalFerdinandkotne
es igen elorehaladott allapotban van.104 Ezert keri, hogy fejezzek be a foglyok szabadon engedesere vonatkozo targyalasokat a franciakkal es vdrjdk meg a vegre103
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hajtását, míg Gaztela nem fejezi be a dolgát. A császár nem akarja, hogy addig
lezáruljon a franciákkal a fegyverszüneti tárgyalás,105 amíg Ferdinánd ezen keresztül nem köt fegyverszünetet a törökkel. Gámiz tájékoztassa a részletekről II.
Fülöpöt is, és kérje jóakaratát és támogatását.

Don Fernando por la gracia de Dios Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Venerable licenciado Gamiz amado nuestro despues que a ultimo del pasado hos
mandamos scrivir ultimamente lo que por nuestra carta avreis visto quando esta
llegue hemos recibido la vuestra del XXII del mesmo y holgado de entender lo que
por ella dezis en special en dos puntos tocantes a la dicha dieta de Ratisbona106 y de
los prisioneros imperiales y franceses cerca de lo qual no tenemos que decir al
presente hasta entender otra particularidad, mas de que speramos que en ambas
cosas se resolviera el emperador mi senor conforme a lo que tenemos scripto pues
lo uno toca a Su Majestad no menos que a my y lo otro nos paresce mas que
razonable y justo que assy lo haga pues podria redundar dello mucho beneficio y
utilidad a todo lo de aca specialmente no pasando perjuicio a Su Majestad ni
siguiendosele dello costa ni ynterese alguno.
Manana con la ayuda de dios partiremos para Posonio a tener la dieta de Hungria
que ally tenemos convocada en la qual nos daremos toda la prissa que pudieremos
por la necesidad que tenemos de hallarnos en otras partes antes de yr a Ratisbona en
que no nos faltaran trabajos.
Una memoria se hos enbia con esta cierto libro que desseamos aver y se hallara
en estas partes segun hemos entendido procurareis ynbiarnoslo con la primera
stafeta y juntamente con el otros dos cuerpos o uno del mesmo libro si fuere
posible, o no lo siendo por el peso y embara^o dellos con otra la primera que se
offrezca de Viena a VIII de enero 1556.
Post data hemos recibido letras del secretario Gaztelu107 en que nos da aviso de
lo que ultimamente avia tratado y alcan^ava el negocio tocante a la proposicion que
se le avia hecho del rescate de los dichos prisioneros sobre que nos scrivio lo que
aveis visto por la copia que dello teneis y por parescemos digno de la noticia de Su
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Majestad lo que agora nos scrive, nos ha parescido mandar que se hos embie copia
dello para que se la mostreis supplicandole que pues claramente debe tener mas
fundamento este negocio de lo que algunos piensas y lo que aquel frances se ha
dexado decir parece verisimile y se colige dello que a causa de auerse puesto esta
negociacion en platica y estar tan adelante el remate y conclusion della no querran
seguir f r a n c e s e s el c a m i n o que avian t o m a d o por medio del turco y por
conseguiente se effectuara a causa desto la tregua que conmigo se pretende hacer,
quiera mandar suspender la conclusion del tratado de la libertad de los prisioneros o
no siendo aun a tiempo de poderse haver esta si por ventura fuesse hecha como lo
podra ser a lo mismos que la execucion della se diferiese hasta que viessemos lo que
el dicho Gaztelu acavaria con el que esta materia le propuso y aquel con los que en
ella le hablaron ya que maqnifiesta y claramente nos quisiesse dar entender a
franceses que no quiere Su Majestad que se effectue este negocio sin que
obtengamos por medio dellos la dicha tregua con el turco como si queriamos que se
diese y aun nos parece el verdadero y mejor camino siendo Su Majestad servido
para necesitallos a que procuren la dicha tregua como speramos se podria obtener
por este medio, de todo lo qual dareys assy mesmo parte al Serenisimo Rey principe
nuestro sobrino, 1 0 8 p e d i e n d o l e de la n u e s t r a con toda instancia su buena
yntercesion para que aya efecto lo que pedimos for^ado de la necesidad en que nos
hallamos que es la que Su Alteza puede considerar que como la veamos al ojo y el
peligro en que todo lo de aca esta tan yminente y manifiesto y tan lexos el remedio
dello hechamos mano deste como lo suele hazer el que va a negarse de qual quiera
carca o rrama que puede aver presciendole que aquello lo a de salvar no porque
tengamos en este solo firme speran^a sino por no ver ni aun lexos otro alguno mejor
que este por lo qual querriamos que no se negligiese la sperien^ia de el pues se
puede hazer sin ynterese alguno de Su Majestad y Alteza quanto mas que podrfa
nuestro senor hazer que fuesse muy bueno este medio y tanto mas deseamos que lo
sea y nos seria mas agradable quanto con menos pesadumbre de Su Majestad y
Alteza se consiguiesse efecto de nuestro yntento que dios nos es testigo quanto
sentimos darselo, pero nuestras necesidades nos construyen a ello y desailian
acerca de Su Majestad y Alteza.
E1 Rey
Alonso de Gamiz
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II. Fülöp (1527-1598).

Verso:
Al venerable amado nuestro el licenciado Jüan Alonso de Gamiz de nuestro
consejo a cerca de la Majestad Cesarea.
1556
Del rey m i senor de 8 de henero a los 21 del dicho.
respondida a 26 del dicho.
Jelzete: AGS, Estado Alemania,

leg. 64Ibis. fol

182.

69.
I. F e r d i n á n d J ü a n Alonso de Gámizhoz.
Pozsony, 1556. január 23.
Szomorúan olvasta, hogy a császár mennyire szenved a köszvénytől
Bízik benne, hogy Granvelle püspök elérte a császárnál, hogy a következő
regensburgi birodalmi gyűlés kapcsán írjon a választófejedelmeknek.
Jól tette,
hogy Ferdinánd nevében meglátogatta Magyarországi (Habsburg) Máriát, II. Leonórát és Dániai Krisztinát, Lotharingia
hercegnőjét.
Tájékoztatja Károlyt, hogy mit írt Henrik Brunswick hercege, továbbítja a levelet. Tartsa titokban a tartalmát. Hasonló módon továbbítja a Frank liga tagjainak
levelét, hogy az utolsó augsburgi birodalmi gyűlésen hozott döntések ellenére nem
tudják érvénybe léptetni Brandenburgi Albert Alkibiádész őrgróf javaira
vonatkozó passzusokat.
Miután Bécsből elindult, másnap Pozsonyba érkezett és délután már megkezdték apropozíciók bemutatását. A legnagyobb örömére szolgált, hogy ma a magyar
rendek minden jobbágy után 2 magyar forint adót szavaztak meg, az egyiket Szent
János napján (június 24.), míg a másikat Mindenszentek napján (november 1.) fizetik ki. A múlt évi adóból fennmaradó részt a megtisztulás napjára (január 22.) kifizetik. Ezenkívül megszavazták, hogy minden vazallus, aki legalább
1000forinttal
bír és legalább 100 vazallusa van, kötelezően fenntart 10-10 lovast és gyalogost,
illetve ezenfelül ő maga is szolgál a háborúban, ha Ferdinánd, vagy bármelyik
leszármazottá szintén táborba száll Ha az uralkodó, vagy fiai nem szállnak harcba, akkor három-három lovast és gyalogost állítanak ki és ők Nádasdy Tamás nádor alatt szolgálnak. Minden három nemes, akinek nincs alattvalója, közösen egy
lovast állít ki. Bebek Ferencet egyhangúlagproskribálták.
Holnapután,
szombaton
visszatér Bécsbe.

Ugyan még nem válaszolt II. Fülöp levelére Bernardo de Áldana kapcsán, szándékában áll teljesíteni kérését és a rendek elé tárta a mostani gyűlésen, hogy meg
óhajt bocsátani a tábormesternek. Elfogadták és Ferdinánd elrendelte szabadon
engedését.
Erdélyben szintén gyűlést tartottak és megegyeztek arról, hogy Ferdinánd
egyezséget köt Szapolyai János fiával, János Zsigmonddal és visszatérnek a hűségére. Követséget küldenek hozzá, hogyjáruljon hozzá. Hasonló módon értesítették
a moldvai, havasalföldi fejedelmeket és Petrovics Pétert.
A tiroli kocsikészítők újból kérelmezték Ferdinándtól, hogy fizessék ki őket. Kérje Gámiz II. Fülöpöt, hogy teljesítse a kérésüket.

Don Fernando por la gracia de Diós Rey de Romanos,
de Hungria y de Bohemia etc.
Venerable licenciado Gamiz amado nuestro despues que a VIII del presente hos
mandamos últimamente scrivir avisandohos de nuestra partida de Viena para esta
ciudad y lo demás que nuestra carta avreis visto hemos recibido las vuestras de
XXIX del pasado y V deste y nos ha desplazido quanto sea razon entender por la
ultima la yndispusicion de gota con que el emperador mi senor quedaba y los otros
humores que scrivis en ambas dignos de mucha consideracion y de tener su
subcesso y sy nuestro senor no pone Su Majestad miserocordiosa en ellos, a el
plega ponella como conviene y desseamos y dar a Su Majestad la salud que su
pueblo xpiano ha menester.
Con el officio qne en vuestra carta de XXIX scrivis hizisteis con el obispo de
Arras para que Su Majestad se resolviese en lo que devia mandar scrivir a los
electores y principes de Alemana cerca de la futura diéta de Ratisbone speramos se
avra hecho para agora o quando esta recibais y assy no tenemos que decir cerca
dello mas de que somos cierto que de la que lo conocemos por un buen ministro y
criado de Su Majestad y zeloso del servicio de diós y suyo.
Hizistes bien en visitar de nuestra parte a la Xpianissima y Serenisima Reyna y
Duquesa de Lorena nuestras hermanas y sobrina 109 y dalles los buenos a nustros
pues fue justo y debido oficio en el qual y en otros semejantes nos hemos
descuidado y descuidares con Vos remitiéndolos a vuestra discrecion.

109

Magyarországi (Habsburg) Mária, Habsburg Leonóra, II. Henrik felesége, illetve Dániai
(Oldenburg) Krisztina, I. Ferenc lotharinigia herceg felesége.

A Su Majestad scrivimos ai presente las que aqui van con esta en aleman dandole
aviso de lo que el duque Henrrich de Bransuich nos ha scripto ultimamente
paresciendonos digno de su noticia, darleheis la dicha carta supplieandole mande
guardar secreto lo que en ella se contiene pues podria perjudicar lo contrario
haziendose, scrivimosle assy mesmo en ella lo que ultimamente nos han scripto los
de ia 1 iga de Franconia que como sabeis son los dos obispos de Viertpurg y Pamperg y
la ciudad de Nuremberg cerca de la dificultad que ay para no poderse ponerse en
execucion lo que en la ultima dieta que en Augusta tuvimos determinamos tocante a
los vienes del marques Alberto a causa de no querer aceptar el deposito dellos el
baron de Liminburg en quien se avia de hazer para que Su Majestad determine y
mande han dado aviso dello a Su Majestad lo avra mandado proveer como conviene.
Nuestra llegada aqui fue otro dia que de Viena partimos a comer y a la tarde se
hizo ia proposicion desta dicha dieta y oy a dios graeias el receso della y tan a
nuestro contento quanto podiamos desear, han nos concedido de servicio dos
florines hungaros por cada viliano a pagar el uno para San Joan y el otro para el dia
de Todos Sanctos allende de otro que nos han de dar paraeste dia de la Purificacion
que se nos devia del servicio del ano pasado, va nos cada servicio por cada vasallo
que tiene mil florin de Hungria y de cada cien vasallos que tenga es obligado a
entretener y pagar diez cavallos y diez infantes y allende desto servir con su persona
en la guerra allandose pero en ella la nuestra o la de algun nuestro hijo y en caso que
ninguno dellos vaya a ella pagaran tres infantes y tres cavallos y no por esto dexaran
de servir ellos con sus personas debaxo del gobierno de Tomas Nadusdy nuestro
palatino en este reino,110 entre tres gentiles hombres o nobles que no tienen vasallos
pagaran assy mesmo un cavallo en esta guerra, hemos scripto y declarado por
rebelde al Bebech111 en unanimidad y conformidad de todo el reino lo qual todo
concluido con algunas otras menudencias pensamos mediante la ayuda de nuestro
senor partir de aqui despues de manana savado a buena hora por poder llegar a
Viena el mismo dia a la tarde.
A1 serenissimo rey principe nuestro sobrino 112 direis de nuestra parte que
aunque no hemos respondido a las cartas que Su Alteza nos ha scripto en favor del

110
in

112

Nádasdy Tamás 1554. április 15-től töltötte be a régóta megüresedett nádori tisztséget,
Bebek Ferenc 1526 után sokszor váltott pártot Szapolyai János és I. Ferdinánd királyok oldalán. 1554-ben Izabella királyné oldalára állt, ennek következtében I. Ferdinánd száműzetésre
ítélte. Izabella királynő szolgálatában fegyveresen támadt a Habsburg birtokban lévő Szepességre, majd Izabellával is összeveszett. Ezt követően Isztambulba ment, hogy a szultánnak felajánlja Erdélyt. Szulejmán kinevezte őt erdélyi vajdának. A visszatérő Bebeket Izabella
1558-ban kivégeztette.
II. Fülöp.

maestre de campo Bemardo de Aldana no nos ha faltado la voluntad de hazer lo que
por ellas nos ha pedido ni cuidado de lo tratar y proponer a su tiempo a estos
estados, lo qual hemos differido hasta esta dieta por poderlo mejor hazer como se a
hecho a dios gracias y concluido oy en este dia con los stados della, los quales se
han mostrados muy propicios en ello aviendo entendido la instancia con que Su
Alteza lo demandava y la voluntad que teniamos de condescender a su peticion y
ruego, como lo haremos en todo lo que en nuestra mano fuere, y assy lo hemos
mandado dar libertad y la tema para hazer de sy lo que quisiere y Su Alteza a quien
debe las gracias della fuere servido mandarle.
De Transilvania hemos tenido aviso que los stados de aquel reyno avian tenido
una dieta en el y concluido en ella que nos deviesemos acordar y componer con el
hijo del rey Joan pues no allavan otro mas para defenderse del pelgiro en que se vian
si este no y que con la resolucion avian despachado sus embaxadores que vienen a
camino para suplicarnos umilmente condecendiessemos en esto en que tanto les va
del qual han dado aviso a los moldavos, valacos y a Petro Vich" J para que atento
esto su deliberacion y proposito ellos se abstubiessen de les hazer injuria ni dano
alguno de lo qual dareis aviso a Su Majestad y Alteza pues es bien lo entiendan
siquiera para que sepan y consideren el trabajo en que estamos.
Estos pobres carreteros de Tirol, vasallos nuestros han hecho nueva instancia
que los favorezcamos para que sean pagados de lo que tan justamente se les debe
pedirloheis a Su Alteza de nuestra parte con toda instancia pues tanta razon ay para
que antes de agora se oviese hecho. De Posonio 23 de enero 1556.
E1 Rey
Alonso de Gamiz
Verso:
Ai venerable amado nuestro el licenciado Juan Alonso de Gamiz de nuestro
consejo a cerca de la Majestad Cesarea.
1556
Del rey mi senor de 23 de henero a los 3 de hebrero.
respondida a los 8 de hebrero.
Jelzete: AGS, Estado Alemania, leg. 641bis.fol.
i!3

Petrovics Péter.

183.

TÓTH HAJNALKA
A „TATÁR KÁN" ÉS BATTHYÁNY II. ÁDÁM
A Krími Kánság hadereje Buda alatt 1686-ban

1686. július közepén, amikor a Lotharingiai Károly herceg vezette szövetséges hadak már több mint egy hónapja tartották ostrom alatt Budát,1 Batthyány II. Ádám
( 1 6 6 2 - 1 7 0 3 ) főkapitány 2 vezetésével a Kanizsával szembeni végekről
1500-2000 fős csapat indult a szövetséges táborba. Ebből hozzávetőlegesen 900 fő
volt végvári katona, a további haderő a gróf saját bandériumából, továbbá a dunántúli kerület nemesi felkelőiből és vármegyei csapataiból állt. A végvidék védelmét
a hátrahagyott kb. 1000 emberével a Batthyány-család familiárisa, Gyöngyösi
Nagy Ferenc (7-1703) vicegenerális' látta el. Feladata azonban nem korlátozódott
pusztán a védelem megszervezésére. Ahogy az ostromlók, úgy a végvárakban maradtak is folyamatosan gyűjtötték az információkat a IV. Mehmed szultán
(1648-1687) által Buda megsegítésére küldött oszmán seregről, illetve a hódoltsági területeken lévő török katonaságról. 4 Gyöngyösi Nagy Ferenc vicegenerális leveleiből tudjuk, hogy a kanizsai törökök mozgásáról, a dél-dunántúli és tótországi
(szlavóniai) eseményekről, továbbá a közeledő felmentő seregről hozzá beérkező
információkat továbbította Batthyány II. Ádám főkapitánynak. 3

]
2

3
4

5

A szövetséges hadak Buda 1686. évi ostromát június 18-án kezdték meg.
Batthyány II. Ádám 1685-től 1703-ig töltötte be a Kanizsával szembeni végvidék főkapitányi,
illetve Kanizsa 1690. évi visszafoglalását követően a kanizsai végvidéki főkapitányi tisztséget.
Egyidejűleg ő volt a dunántúli kerületi főkapitány is. Pálffy' Géza; Kerületi és vcgvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16-17. században. In: Történelmi
Szemle 39. (1997) 2. sz. 280. p. (a továbbiakban: Pálffy, 1997.)
Pálffy', 1997. 280. p.
Az információ-gyűjtés kiküldött felderitő-alakulatok, kémek, szökevények, foglyok, illetve a
polgári lakosság segítségével történt, ezekről természetesen az ostrom történéseivel foglalkozó
források mindegyike említést tesz. Vö. legújabban Tóth Hajnalka: Adalékok a török 1683. évi
magyarországi felvonulásához (Gyöngyösi Nagy Ferenc vicegenerális levelei alapján). In:
Aetas 23. (2008) 4. sz. 83-98. p.
A végvidéki török-magyar összecsapásokra: MOL (Magyar Országos Levéltár) Batthyány
család levéltára P 1314 No 33 067, 33 076, 33 081; a kanizsai törökök mozgásáról: MOI. Batthyány család levéltára P 1314 No 33 062, 33 069, 33 074. Vö. Károlyi
Árpád-Wellmann
Imre: Buda és Pest visszavívása 1686-ban. Bp., 1936. (a továbbiakban:
Károlyi-Wellmann,

A vicegenerális egy július 17-i keltezésű levelében egy, az oszmán felmentő sereggel kapcsolatos hírt közölt a főkapitánnyal. Megemlíti ugyanis, hogy az egyik
kanizsai szpáhi szerint a felmentő sereg késlekedése azzal magyarázható, hogy a
krími tatárok megharagudtak és nem akartak hadba vonulni. 6 Ez a rövid információ
is ráirányítja figyelmünket az oszmánok legjelentősebb és egyben legfélelmetesebbnek tartott segédhadának, a Krími Kánság haderejének a Buda felmentésére
küldött seregben játszott szerepére.
A krími tatár segédhadnak a 17. század végi magyarországi hadjáratokban való
részvétele a magyar történetírásban ez idáig kevés figyelmet kapott.' Az 1686. évi
eseményekre vonatkozóan a velük kapcsolatban az egyetlen, több szerző által megemlített, érdekes momentum éppen a Batthyány II. Ádám főkapitány katonáival való
összecsapást örökítette meg. Károlyi Árpád Buda és Pest visszavívása 1686-ban
című művében Henrik szász herceg naplójának egy bejegyzésére hivatkozva megjegyzi, hogy augusztus 11-én a kelenföldi síkon, a Budát ostromló bajor táborral
szemben nagy számú török lovascsapat jelent meg, ellenük pedig Batthyány II.
Ádám huszárjait küldték ki, „akik a vakmerő törököt visszakergették, sőt elfogták a
vigyázatlanul előrenyomuló tatár kánt is. Igaz ugyan, hogy a tatároknak erős küzdelem után sikerült urukat a győzelmes huszárság kezéből kiszabadítani". 8 A történet a
későbbiekben változtatás nélkül bukkan fel más szerzők munkáiban is.9 A tatárok
vezetőjének elfogása nyilvánvalóan jelentősen kihatott volna a sereg moráljára és
használhatóságára is. Az alábbiakban a krími tatár haderőnek a Buda felmentésére
küldött seregben betöltött szerepét vizsgáljuk, közben pedig arra keressük a választ,
hogy maga a kán egyáltalán részt vett-e ebben a hadjáratban.

1936.) 320. p. Itt Batthyány magyarjainak a jelentéseiről esik szó, ami alatt érthetjük a kiküldött
huszárok jelentéseit és a végekről érkezett híreket is. A végvidéki eseményekről legújabban Tóth
Hajnalka: A Kanizsával szembeni végvidék 1686-ban, Gyöngyösi Nagy Ferenc vicegenerális
jelentései alapján. In: Hadtörténelmi Közlemények 121. (2008) 3-4. sz. 757-764. p.
6

7

8

9

„edigis jöt volna feles Tatár [Buda] segicségére, de az útban megh haraguttak nem akartak
jőnnj, imár a Törők Császár sok ayandekot igért nékik rövid nap el jönnek" MOL Batthyány
család levéltára P 1314 No 33 092.
Az oszmánok 1683. évi bécsi ostroma kapcsán részletesebben beszámol a krími tatár haderő
jelenlétéről Varga J. János: Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben. Bp.,
2007. (História Könyvtár, Monográfiák 23. a továbbiakban: Varga J., 2007.)
Károlyi-Wellmann,
1936. 334-336. p. Henrik szász herczeg és brandenburgi lovas ezredei
naplója Buda 1686-ki ostromáról. Közzé teszi: Károlyi Árpád. In: Történelmi Tár, 9. (1886)
(a továbbiakban: Henrik szász herczeg, 1886.) 699. p.
Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. Arcanum adatbázis. 2000. CD-ROM (a továbbiakban: Bánlaky, 2000.); R. Várkonyi Ágnes: Buda visszavívása, 1686. Bp., 1984. (a továbbiakban: R. Várkonyi, 1984.) 298. p.

A német-római császári és a lengyel szövetséges haderő 1683-ban Kahlenbergnél aratott győzelme után XI. Ince pápa (1676-1689) védnöksége alatt I. Lipót császár és magyar király (1657-1705), Sobieski János lengyel király (1673-1696) és
Marcantonio Giustinian velencei dózse (1683-1688) részvételével létrejött nemzetközi törökellenes szövetség, a Szent Liga célja az oszmánok kelet-európai hegemóniájának a megtörése volt. Ezt követően az Oszmán Birodalomnak három
hadszíntéren kellett felvennie a harcot a keresztény erőkkel. Az Adriai-tengeren a
Velencei Köztársaság hajóhada fenyegette a birodalom területeit,10 a szárazföldön
pedig a szövetségesek hadereje egyrészt a Kárpát-medencében indított támadást,
másrészt - az európai szemlélők számára talán túlzottan is elfeledett hadszíntéren a kelet-európai steppe nyugati peremén. Ez utóbbi területen földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a Porta főképpen a Krími Kánság haderejére támaszkodva
igyekezett uralmát fenntartani. IV. Mehmed szultán ugyanakkor a magyar hadszíntéren is számított a kán csapataira. A keresztény erők részéről már 1684-ben megfogalmazódott annak szükségessége is, hogy Oroszországot is bevonják a szövetségi rendszerükbe és ez által m é g inkább megosszák a Porta katonai erejét."

10

11

Joseph von Hammer\-Purgstall\.
Geschichte des osmanischen Reiches, grossentheils aus
bisher unbenützen Handschriften und Archíven. Sechster Band. Pest, 1830. (a továbbiakban:
Hammer[—Purgstall\, 1830.) 442-445. p., 451-454. p. Johann Wilhelm Zinkeisen: Geschichte
des osmanischen Reiches in Európa. Fünfter Theil. Gotha, 1857. (a továbbiakban: Zinkeisen,
1857.) 130-132. p.
R. Várkonyi Ágnes: A török háború: Bécstől Budáig (1683-1686). In: Magyarország története
1526-1686. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál. Szerk.: R. Várkonyi Ágnes. I. köt. Bp., 1987. (a továbbiakban: R. Várkonyi, 1987.) 1622. p. — A Lengyelország és Oroszország között
1686-ban létrejött ún. örök béke, illetve külön megegyezés az oszmánok elleni háborúra, I. Lipót császárt óvatos politikára késztette. R. Várkonyi, 1987. 1622. p. Vö. Ismail Hakki
Uzungarfili: II. Selim'in tahta 9iki§indan 1699 Karlóca andla§masina kadar. In: Uö: Osmanli
tarihi. III. Cilt. I. Kisim. Ankara. 2003G (a továbbiakban: Uzun$ar$ili I., 2003 6 .) 460. p.,
Zinkeisen, 1857. 139. p. és 139. p. 1. jegyz. A lengyel-orosz örök békéről, illetve Oroszország bekapcsolódásáról az Oszmán Birodalom elleni szövetségi rendszerbe lásd Gebei Sándor: A karlócai béke kelet-európai összefüggései. In: Történelmi Szemle 41. (1999) 1-2. sz.
1-6. p.; Uö: Az orosz-török béketárgyalások Karlócán és Konstantinápolyban (1699-1700).
In: Aetas 21. (2001) 2. sz. 134-154. p. —Nicolae Jorga az Oszmán Birodalomról írt történeti
munkájában kitér rá, hogy 1683-ban Sebastian Knab nakschiwani (Naxgivan [magy.
Nahicsevan], város Azerbajdzsánban) püspököt Ispahanba (város Iránban) küldték, hogy tárgyaljon a sahhal az oszmánok elleni közös háborúról és Bagdad visszafoglalásáról. A püspök
1686-ban arról tudósított, hogy lehetetlen megnyerni a sahot a háborúra, mert a grúzokkal, kozákokkal és az orosz cár kalmükjeivel hadakozik. A sah és vezére a keresztény haderőnek szerencsét kívántak. Nicolas Jorga: Geschichte des Osmanischen Reiches. Vierter Band. Gotha,
1911. (a továbbiakban: Jorga, 1911.) 202-203. p.

Az orosz részről megnyilvánuló fenyegetés szintén a krími tatár haderő erőteljesebb lekötöttségét célozta meg.
Azzal egyidejűleg, hogy a Portának egy, az eddigieknél jelentősebb keresztény
összefogás teremtette hadipotenciállal kellett felvennie a küzdelmet, az Oszmán
Birodalom vezető tisztségeiben sorozatos személycserékre került sor. A Bécs alatti
kudarcot követően Kara Musztafa nagyvezér 12 helyébe Kara Ibrahim pasa lépett,1'5
aki az elkövetkezendő években egyik hadszíntérre sem vonult fel személyesen.
Ugyanakkor a Krími Kánság élére a vereség miatt leváltott Murád Giráj14 helyébe
már 1683 őszén II. Hádzsi Giráj kapott kinevezést. 13 A kán uralkodása azonban
csak 1684 júniusáig tartott, amikor is a szultán Szelim Girájnak küldött kinevező
iratot, aki így már második alkalommal töltötte be a káni tisztséget. 16 1684-ben a
két legjelentősebb szárazföldi hadszíntérre is új szerdárok kerültek: a lengyelek el-
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n
14

15

16

Kara Musztafa nagyvezér 1676. október 25./november 4.-1683. november 22,/december 2.
A kivégzése: 1683. december 15./25. ístnail Hámi Dani^mend: Osmanli Devlet Erkám.
ístanbul, 1971. (a továbbiakban: Dani^mend, 1971.) 43. p.
Kara Ibrahim nagyvezér 1683. december 5./december 15.-1685. december 8,/december 18.
Dani§mend, 1971. 44. p.
Murád Giráj krími kán 1677. december (vagy 1678 eleje)—1683. szeptember Alexandre
Bennigsen: Le Khanat de Crimee. Paris, 1978. (a továbbiakban: Bennigsen, 1978.) 365. p,,
Ivanics Mária: A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban. Bp., 1994. (a továbbiakban:
Ivanics, 1994.) 210. p. Murád Girájról lásd Joseph Hammer-Purgstall: Geschichte des Chane
der Krim. Wien, 1856. (a továbbiakban: Hammer-Purgstall,
1856.) 161-162. p.
II. Hádzsi Giráj kán 1683. szeptember-1684. június Bennigsen, 1978. 365. p., Ivanics, 1994.
210. p. Papp Sándor a kán kinevező irata alapján tovább pontosította a kinevezés idejét: 1683.
szeptember 23.-október 2. - II. Hádzsi Girájról lásd Hammer-Purgstall
1856. 162. p.
Szelim Giráj összesen négy alkalommal töltötte be a káni tisztséget (1671-1677, 1684-1691,
1692-1699, 1702-1704). Az 1670-es években az ö haderejére támaszkodva aratott győzelmet
az Oszmán Birodalom a lengyelek felett és szerezte meg Kamenyecet és környékét, ezzel létrejött a kamenyec-podolszkiji vilájet. (A vilajet létrejöttéről és működéséről
Dárius:
Kolodziejczyk: Podole pod panowaniem tureckim. Elajet Kamieniecki 1672-1699. Warszawa,
1994., Mehmet ínba$i: Ukrayna'da osmanlilar. Kamaniíe seferi ve organizasyon (1672).
ístanbul, 2004.) Az Oszmán Birodalom és Lengyelország közötti béketárgyalásokon pedig
maga a kán látta el a közvetítő szerepét. Azonban a Cihrin (magyarul Csihrin) erődjéért folytatott sikertelen harcok után a szultán leváltatta. Újbóli kinevezésére 1684-ben akkor került sor,
miután a tatár mírzák II. Hadzsi Giráj kánt elűzték. Szelim Giráj kán uralkodásáról és tevékenységéről lásd: Hammer-[Purgstalí],
1830. 432. p.; Uő., 1856. 162-170. p„ 172-186. p.;
Bennigsen, 1978. 342-346. p., 365. p ;Alan Dubinski: Selim Giráy. In: The Encyclopaedia of
Islam. IX. Ed.: C. E. Bosworth-E. van Donzel-W. P. Heinrichs-G. Lecomte. Leiden, 1997. (a
továbbiakban: Dubinski, 1997.) 134-135. p.; Uzungar^ih I., 2003 6 . 474. p. A történészek a kán
működését meglehetősen pozitívan értékelik: Hammer[-Purgstalí],
1830. 432. p. c. jegyz.;
Alan Fisher: The Crimean Tatars. Stanford, 1978. 46-50. p. Vö. Bennigsen, 1978. 344. p.

leni háborúért felelős szerdár Szári Szülejmán pasa lett, míg a magyarországi hadszíntérre Bekri Musztafa pasát küldték. 17 Ez utóbbi ténykedése azonban nem járt
sikerrel, és miután 1684-ben a Budát védő, ill. felmentő hadműveletekben a budai
beglerbég, Sejtán Ibrahim pasa18 szerzett érdemeket, még ez év végén ő kapta meg
a szerdári kinevezést a magyarországi hadszíntérre. 19 Az 1685. év eseményei azonban Sejtán Ibrahim pasa szerdár számára még az év végén leváltást, illetve fejvesztest hoztak. 20 A magyarországi hadszíntér irányítására 1685 decemberében
Szarhos Ahmed pasa kapott megbízást, 21 ugyanekkor a Portán — főként a magyar
hadszíntéren évek óta tartó sikertelenség miatt — Kara Ibrahim nagyvezért is leváltották. IV. Mehmed szultán azt a Szári Szülejmán pasát nevezte ki nagyvezérré,
aki a megelőző években lengyelországi szerdárként Szelim Giráj krími kán hadaival együtt a Kamenyec környékére, illetve Moldvába betörő Sobieski János lengyel király és szövetségesei seregeit többször is megállította és visszavonulásra
kényszerítette. 22
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19
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Uzungar%ili I., 2003fl. 459. p. — Előzőleg a Kamenyecbe és Moldvába betörő lengyelek ellen
a szilisztrai pasa, Fazil Musztafa — Babadag „védelmezője" — vezette sereg harcolt.
Uzungaryli I., 2003 6 . 473. p.
Sejtán Ibrahim pasát 1684 augusztusában nevezték ki budai beglerbégnek, miután az elődje,
Kara Mehmed pasa a vár ostroma közepette meghalt. Silahdár Findikhli Mehmed Pa§a:
Tarihi. II. Cilt. ístanbul, 1928. (a továbbiakban: Silahdár, 1928.) 118., 122. p.; Gévay Antal: A
budai pasák. Bécs, 1841. (a továbbiakban: Gévay, 1841.) 51-52. p.
Az 1684. évi magyarországi eseményekre lásd: Hammer[-Purgstall\, 1830. 433-442. p.;
Zinkeisen. 1857. 116-119. p.; Magyarország hadtörténete. Főszerk.: Liptai Ervin. I. köt. Bp.,
1984. (a továbbiakban: Magyarország hadtörténete, 1984.) 311-313. p.; R. Várkonyi, 1987.
1581-1593. p.; Uzungar$ih I., 20036. 462^165. p. — Sejtán (Melek) Ibrahim magyarorszagi
szerdárrá való kinevezésére lásd: Hammer[-Purgstal[\, 1830. 441-442. p.; Silahdár, 1928.
138. p. Gévay, 1841. 52. p.; Uzungar$ili I., 20036 465^166. p.
Sejtán Ibrahim pasát 1685 decemberében megfojtották. Silahdár, 1928. 158. p.; Gévay, 1841.
52. p.
Az 1685. évi magyarországi eseményekre lásd: Hammer[-Purgstall\,
1830. 455-458.;
Zinkeisen, 1857. 119-122.; Magyarország hadtörténete, 1984. 313-314. p.; R. Várkonyi, 1987.
1593-1622. p.; Uzungar$ih I., 20036. 466-468. p. — Szarhos Ahmed pasa magyarországi
szerdári kinevezésére lásd: Silahdár, 1928. 226. p.; Szilahtár Mehmed török krónikás visszatekintése 1686 eseményeire. In: Buda visszafoglalásának emlékezete 1686. Szerk.: Szakály Ferenc. Bp., 1986. (a továbbiakban: Szilahtár, 1986.) 414. p.; Uzungaryli 1, 20036. 469. p.
Szári Szülejmán pasa nagyvezéri kinevezésére lásd: Silahdár, 1928. 226. p.; Szilahtár, 1986.
414. p.; Hammer[-Purgstall\, 1830. 465-466.; Uzungarfili I., 2003 6 469. p., 475. p. —
Szülejmán pasa kezdetben elődjéhez, Kara Ibrahim pasához hasonlóan nem szándékozott személyesen hadba vonulni, sokkal fontosabbnak tartotta, hogy állandó jelenlétével kiküszöbölje
a személye elleni udvari intrikákat. Uzungar^ili I., 20036. 469. p. 2. jegyz. — Az 1684-ben és
1685-ben a lengyelekkel folytatott harcokról lásd: Hammer[-Purgstall], 1830. 442. p., 462. p.;

Ezzel egy időben a magyarországi hadszíntérről vészjósló hírek érkeztek a császáriak és szövetségeseik háborús készülődéséről. Ennek következtében a Portán
döntés született arról, hogy Szarhos Ahmed pasa magyarországi szerdár hadai mellé maga a nagyvezér, Szári Szülejmán pasának is fel kell vonulnia a szultáni haderővel. A nagyvezér 1686. március 22-én IV. Mehmedtől serdar-i ekrem (ún.
főszerdári) kinevezést kapott, és megtette az előkészületeket a Magyarországra induló sereg összegyűjtésére. 2 ' Táborba hívó parancsot kaptak a ruméliai és anatóliai
vezérek, beglerbégek; és természetesen a Porta a legfontosabb szövetségese, a krími kán csapataira is számított.
Szilahtár Mehmed történeti munkája is részletekbe menően megörökítette a krími kán hadba hívásának eseményét, 24 de még a nagyon jól értesült történetírónál is
bővebb információval szolgál az a még nem publikált name-i hiimajun (nagyúri levél) formában írt hadba hívó parancs, amelyet a szultán küldött a kánnak 1686 márciusában, és amelynek másolata egy díváni jegyzőkönyvben maradt ránk. 23
A levél szerint IV. Mehmed eredeti szándéka az volt, hogy 1686-ban a nagyvezér mellett— akinek a szerdárságáról a levél írásakor (márc. 7-16.) már döntött a
szultán26 — maga a kán, Szelim Giráj is felvonuljon a magyarországi hadjáratra.
Érdemes megemlíteni, hogy Szilahtár Mehmed történeti munkája nem tud a szultán fent leírt eredeti szándékáról. 27 IV. Mehmed levelében külön kiemelte a kán, illetve a jelenlegi nagyvezér és korábbi lengyelországi szerdár, Szári Szülejmán hadi
sikereit, amelyeket a lengyelekkel szemben vívtak ki. A szultán azonban megváltoztatta a fent leírt tervét — amit feltételezhetően a lengyel részről folyamatosan
megnyilvánuló katonai fenyegetés befolyásolt 28 — és úgy rendelkezett, hogy a kán
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Zinkeisen, 1857. 138. p.; Jorga, 1911. 203-205. p.; Benmgsen, 1978. 343. p.; Uzungaryli I.,
20036. 473-47 5. p.
Szári Szülejmán nagyvezért szerdárrá nevezik ki: Silahdár, 1928. 236-237. p.; Szilahtár, 1986.
420. p.; Uzungaryh 1., 20036. 469. p.
Silahdár, 1928. 237. p.; Szilahtár, 1986. 420. p.
IV. Mehmed levele Szelim Giráj tatár kánnak 1686. március 7-16. Göttingen,
Niedersachsische Nationalbibliothek (NSNB), No 4. Cod. MS. Turcica 30. (a továbbiakban:
NSNB Turcica, 30.) Fol. 92. v - 9 3 . r. Ez a hadjáratokon vezetett jegyzőkönyv a dívánból kimenő parancsokat rögzítette, és az 1686. évig megy el. Vö. a krími tatár kánok hadba hívásáról: Ismail Hakki Uzun?ar$ili: XV. yüzyíl ortalarindan XVII. yüzyíl sonuna kadar. In: Uő:
Osmanli tarihi. III. Cilt. II. Kisim. Ankara. 20036. (a továbbiakban: \Jzunqar%ih II., 2003°.)
30-31. p.
Vö. a nagyvezér szerdári kinevezésével: 1686. március 22. Lásd fent 24. jegyz.
Silahdár, 1928. 237. p.; Szilahtár, 1986. 420. p.
Vö. „Tatarchan, welcher sein Nichterscheinen schon aus dem Grundé droheder Gefahr von
Seite Pohlen's entschuldigt hatte..." Hammer-[Purgstall], 1830. 469. p.

maradjon a kánság határain belül. A kánság második számú vezetőjét, a kalgát,
amely tisztséget ekkor a kán egyik fia, Devlet Giráj töltötte be, egy tatár sereggel a
magyar hadszíntérre küldte, míg a kán másik fiát, a nureddin tisztséget betöltő
Azámet Girájt a lengyelek ellen rendelte. 29 Azon túl, hogy ez az információ
Szilahtárnál is szerepel/ 0 Apafi Mihály erdélyi fejedelem (1662-1690) követe és
informátorai is pontosan tudósítanak erről. Sőt, Sárosi János erdélyi követ szóhasználatát látva arra is gondolhatnánk, hogy talán láthatott is egy, a hadjáratokkal kapcsolatos török iratot. Azt írja: „A felséges krimi khán Szelim Ghirai khán is [...] bő
tatár hadakkal Gallga szultánt ugyan Magyarország felé, Nenreddin szultánt ellenséget vadászó feles tatár hadakkal Lengyelország felé rendeltetvén, maga pedig
csillagsokaságú más rendbeli tatár hadakkal Bucsákban szállván táborban, ott fog
subsistalni..." J '
A szultáni parancs szerint a hadjáratra szóló meghívás mellé Musztafa aga, a
portai kapuőrök basája, a kánnak átadott egy értékes kardot, két, arannyal kivarrt
cobolyprémes kaftánt és 20 ezer aranyat. Emellett l - l arannyal díszített cobolyprémes kaftánt kapott a kalga és a nureddin is, továbbá megkapták az ún. sekban
akgesit, a szekbánok, azaz a kán mellé adott török elitcsapatok zsoldját, illetve az
ún. tegezilletéket, amelyek összege nincs meghatározva. 12 Szilahtárnál nem találjuk meg a kánnak és a vezető tisztségviselőknek juttatott ajándékok részletes listáját, a pénzeket illetően pedig ö 40 ezer arany csizmailletékről ír.JJ IV. Mehmed
leveléhez kapcsolódik egy melléklet is, amely tételesen felsorolja, hogy ezen hadba hívás alkalmából a szultán összesen 76 darab kaftánnal tisztelte meg a Krími
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A kalga és a nureddin személyére: Bennigseri, 1978 365. p.; Ivanics, 1994. 210. p.
Silahdár, 1928. 237. p.; Szilahtár, 1986. 420. p.
Alvinczi Péter okmánytára. I. köt. Közzé tette: Szilágyi Sándor. Monumenta Hungáriáé
Historica I. Okmánytárak XIV. Pest, 1870. (a továbbiakban: APOT 1870.) 217. p. Vö. még: „a
kán idén nem fogja elhagyni a Krimet, mindazonáltal hadainak egyik részét elküldi". Levél
Coronaeből Apafi Mihálynak 1686. június 23-án. Török-magyarkori államokmánytár. VII.
köt. Szerk.: Szilády Áron-Szilágyi Sándor. Török-magyarkori történelmi emlékek I. Okmánytárak IX. Pest, 1872. (a továbbiakban: TMÁOT 1872.) 184. p. „An den Tatarchan [...]
wurden neue Eilbothen abgeferigt, um wenigstens den Kalgha und Nureddin aufzubicthen."
Hammer-[Purgstall]
1830. 469. p. Uzunqar%ili I., 20036. 469-470. p.
A sekban akgesire, illetve a tegezilletékre: Ivanics, 1994. 38-39. p. Lásd még: Benningsen,
1978. 5. p.; Uzunqar%ili II., 20036. 30. p. A szekbánokra még: Ivanics, 1994. 42^43. p.
Továbbá Szilahtárnál az olvasható, hogy a kalga és a nureddin is kapott kardot a díszruha mellé. Silahdár, 1928. 237. p.; Szilahtár, 1986. 420. p.

Kánság vezető tisztségviselőit/ 4 mindemellett pedig a mirzák° is kaptak egy külön name-i hümajuniS6 Mindez jól tükrözi a kánságon belüli előkelők befolyását,' 7
továbbá azt is, hogy az Oszmán Birodalom számára rendkívül fontos volt, hogy a
tatárok részt vegyenek a hadjáratban.
A krími kán tehát valamikor 1686 márciusának második felében utasítást kapott
arra, hogy a kalgát, Devlet Girájt egy tatár sereggel Magyarországra, Szári Szülejmán pasa nagyvezér táborába küldje.
A magyar hadszíntéren a nagyvezér vezette oszmán sereg megérkezése előtt is
találkozunk tatár csapatokkal. Mivel Erdély nyugati határának közelében német
sereg tartózkodott, a Porta részéről többszöri utasítás érkezett Apafi Mihály fejedelemhez annak kiűzésére, illetve ígéret vagy inkább fenyegetés arra nézve, hogy a
budzsáki tatárokat (nogájokat) küldi a szultán a fejedelem hadainak támogatására.' 8 Tudjuk, hogy a váradi törökök az előző évi hadjárat után itt maradt tatárok segítségével össze is csaptak Antonio Caraffa vezérőrnagy csapataival."'0 Amikor pedig Szarhos Ahmed pasa szerdár is felvonult Nándorfehérvárról Várad megsegítésére — egy február 17-i keltezésű Apafi Mihálynak címzett levél szerint — tízezer tatár csatlakozott a seregéhez, akik a Duna mellett jöttek fel.40 Ezek nagy valószínűséggel a korábban emlegetett budzsáki tatárok voltak. A későbbiekben a
Budát ostromlók feljegyzései, naplói is megerősítik, hogy a szerdár seregében jelentősebb számú tatár segédhad tevékenykedett. Mindezek mellett pedig arról
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NSNB Turcica 30. Fol. 94. v. Vö. Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Türkéi I. (Turcica) Kart. 135. 1663 (I—IV) Fasc B. (1663 Marz-April) Fol. 48-52. 1663. április 1. Kivonat Simon Reniger portai rezidens jelentéseiből: a kán személyes hadba indulására
hatt-i serifet és 40 ezer dukátot kapott a szultántól.
Mirza: tatár előkelő, nemes, arisztokrata.
NSNB Turcica 30. Fol. 93. v.
A krími tatár államszervezetre és nemzetségfőkre: Ivanics, 1994. 25-31. p. A tatár haderőre:
L. J. D. Collins: The Military Organization and Tactics of the Crimean Tatars, 16th-17th
centuries. In: War, Technology and Society int he Middle East. Ed.: V. J. Parry-M. E. Yapp.
London, 1975. (a továbbiakban: Collins, 1975.) 257-270. p.; Ivanics, 1994. 41^18. p.
Nemes János levele Apafi Mihálynak 1686. február 14-én. TMÁOT 1872. 146. p. Az erdélyi
eseményekre lásd: Erdély története három kötetben. II. k. Szerk.: Makkai László-Szász Zoltán. Bp., 1986. 871-873. p.
Levél Apafi Mihálynak Bukarestből 1686. február 15-én. TMÁOT 1872. 147. p.
Levél Apafi Mihálynak Kolozsvárról 1686. február 17-én. TMÁOT 1872. 148. p. — A Duna
mellett felvonuló tatárokról Apafihoz olyan információ érkezett, miszerint azok Brailatól
(Barillya, ma település Kelet-Romániában, közvetlenül a Duna bal partján) indultak és útközben Rusenél (Ruse, ma település Bulgáriában, közvetlenül a Duna jobb partján) ötszázat
visszaküldték, mert rossz volt a lovuk. Levél Apafi Mihálynak Bodokról 1686. február 24-én.
TMÁOT 1872. 150-151. p.

szólnak a híradások, hogy 1686 tavaszán Thököly Imre ugyancsak egy török-tatár
csapat által támogatva szándékozott átvonulni Erdélyen. 41 Apafi Mihály erdélyi fejedelem a saját követein túl a moldvaiak és a havasalföldiek révén is jól tájékozódott a tatárok mozgásáról. Arról is értesült, hogy február végén a kán fia (a
nureddin, Azámet Giráj) feles (értsd sok, nagyszámú) tatárral a Prút felső folyásánál (Pruton felül) táborozik, március elején pedig arról kapott híreket, hogy a tatárok becsaptak Lengyelországba. 42
A nagyvezér, Szári Szülejmán pasa 1686. április 19-én szállt táborba Drinápoly
mellett, 4j ahonnan-Baló Mátyás erdélyi állandó követ (kapitiha) útleírása alapján
-június 10-én indult meg serege nagyobb részével Magyarország felé. 44 Az összegyűlt sereggel, illetve indulásával kapcsolatban Sárosi János erdélyi követ június
7-én azt írta Drinápolyból a fejedelemnek, hogy a nagyvezér már küldött előre hadakat, mert „némely helyekről oly kegyetlen fene tolvajlással élni szokott hadak
jöttek, hogy az többi hadaival együtt sok veszekedés és villongás nélkül nem járhatnának". 45 Szári Szülejmán pasa egy hónappal később július 10-én érkezett meg
személyesen Nándorfehérvárra. 46
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TMÁOT 1872. 128-129. p.
Levél Apafi Mihálynak Bodokról 1686. február 24-én. TMÁOT 1872. 151. p.; Levél Apafi
Mihálynak Bodokról 1686. március 9-én. TMÁOT 1872. 152. p.
Baló Mátyás kapitiha 1686. április 27-i levelében arról tudósíttottja Apafi Mihály fejedelmet,
hogy április 19-én a nagyvezér táborba szállt, a császár (szultán) pedig április 23-án elindult
Konstantinápolyba. TMÁOT 1872. 169. p. Vö. Silahdár, 1928. 238-240. p., 240-241. p.;
Szilahtár, 1986. 421-422. p„ 423. p.; U:ungar$ili I., 20036. 470. p.
Baló Mátyás kapitiha itinerariuma. Közli: Veress Endre. In: Történelmi Tár, 22. (1899) (a továbbiakban: Baló Mátyás, 1899.) 309. p.; Baló Mátyás itinerariuma. In: Buda visszafoglalásának emlékezete 1686. Budapest, 1986. (a továbbiakban: Baló Mátyás, 1986.) 451. p. A szultán
és a nagyvezér Apafi Mihálynak címzett leveleit, amelyekben tudatják a fejedelemmel, hogy
az oszmán sereg megindult Magyarország felé, ugyanakkor június 11-én Drinápolyban keltezték. APOT 1870. 238. p., 241. p. Az oszmán sereg felvonulási útvonalára lásd még Kari
Nehring: Iter Constantinopolitanum (Ein Orstnamenverzeichnis zu den kaiserlichen Gesandschaftsreisen an die Ottomanische Pforte, 1530-1618. Müncen, 1984. (Veröffentlichungen des
Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universitat München.)
APOT 1870. 217. p. Vö. Levél Brassóból Apafi Mihálynak 1686. június 8-án. TMÁOT 1872.
177-178. p. - Az előreküldött hadakról már június 26-án azt a hírt veszittékk a Budát ostromló császáriak, hogy Belgrádról egy 15 ezer fős sereggel betörtek Magyarországra. Napló Buda
avagy Offen erős városának híres ostromáról... Szerk.: Czigány István-Hankó Ágnes. Bp.,
1998. (a továbbiakban: Napló, 1998.) 50. p., 140. p. 116. jegyz. Ekkor a nagyvezér Szófiánál
volt. Baló Mátyás, 1899. 309. p.; Baló Mátyás, 1986. 452. p.
Baló Mátyás, 1899. 309. p.; Baló Mátyás, 1986. 452. p. - A Buda alatti császári táborban már
július elejétől kezdve beszéltek a nagyvezér Nándorfehérvárra való megérkezéséről: Giovanni

A nagyúri táborhoz rendelt, a kalga vezette tatár seregről Baló Mátyás kapitiha
még áprilisban egy moldvai bojártól azt a hírt hallotta, hogy Erdélyen keresztül szándékoznak menni. 4 ' Ez nem meglepő, hiszen - ahogy fentebb már említettük - a német csapatok részleges erdélyi jelenléte miatt a Porta részéről folyamatosan felmerült annak a lehetősége, hogy tatár hadakat vetnek be azok kiűzésére, amit természetesen Apafi diplomáciája igyekezett kivédeni.48 Sárosi János követ június elején már
arról számolt be, hogy a kalga (Galga) szultán Havasalföld határán vonul át.49
A felvonuló tatár sereg létszámával kapcsolatban eltérő adatokat említenek a
források. Június elején Brassóból az a hír érkezett az erdélyi fejedelemhez, hogy a
nagyvezér seregébe 30 ezer tatárt várnak, akik ekkor a Szeret és a Prút torkolatvidékén lévő Galatnál (Galatz) jártak. 30 A hónap vége felé arról szóltak a híradások,
hogy 20-40 ezer tatár akart átmenni Havasalföldön, de a vajda nem engedte a Duna
vonalától beljebb őket.51 Július elején — amikor Szári Szülejmán pasa seregével
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Paolo Zenarolla székesfehérvári prépost beszámolója Budavár ostromáról (a felhasznált hadianyagok jegyzékével). In: Buda visszafoglalásának emlékezete 1686. Budapest, 1986. (a továbbiakban: Zenarolla, 1986.) 112. p. (július 1.); Michele D'Aste naplója Budavár 1686. évi
ostromáról és felszabadításáról. Szerk.: Ernesto Piacentini. Bp., 2000. (a továbbikban: D'Aste,
2000.) 90. p. (július 8.); Napló, 1998. 56. p.
Baló Mátyás levele Apafi Mihályhoz 1686. április 27-én. TMÁOT 1872. 169. p. — Vö. a tatár
sereg felvonulási útvonala a tizenöt éves háború idején: „Magyarország felé útjuk legtöbbször
az Al-Duna mellett, Moldva és Havasalföld határán keresztül vezetett, s Belgrád alatt csatlakoztak a török fősereghez." Ivanics,
1994. 51. p. Az útvonaluk 1598-ban:
Özi-Akkermann-Kili-Tulga-Babadagi-Nikeboli-Bana tagiari (nem azonosítható)-Semenre.
1604-ben pedig: Bender-Tul<?a-IsakQi. Ivanics, 1994. 51. p. 112. jegyz. — Az 1683. évi felvonulásuk során végigrabolták Erdélyt és a hódoltsági falvakat, városokat. Varga J., 2007. 96. p.
Útvonaltérkép: uo. 104. p.
A későbbiekben Sárosi János erdélyi követ arról tájékoztatta Apafi Mihályt, hogy, mivel a
nagyvezér olyan híreket kapott a moldvai vajdától, miszerint a lengyelek betörtek Erdélybe,
ha a hír igaznak bizonyul, kész a felvonulási útvonalát megváltoztatni és Havasalföldön át
egyenesen Erdélybe menni. Sőt a Budzsakban tartózkodó tatár kánnak is megparancsolja,
hogy menjen arra. Sárosi János követ levele Apafi Mihálynak Drinápolyból 1686. június 8-án.
APOT 1870. 218. p.
Sárosi János követ levele Apafi Mihálynak Drinápolyból 1686. június 7-én. APOT 1870.
217. p. Vö. Nagy István és Baló Mátyás követek július 7-i keltezésű levele: a nagyvezér az erdélyiek kérésére nem változtatta meg az útvonalát, és nem küldte a tatárokat Erdélyre. APOT
1870. 328. p.
Levél Brassóból Apafi Mihálynak 1686. június 8-án. TMÁOT 1872. 177-178. p.
Levél Coronaeböl Apafi Mihálynak 1686. június 23-án. TMÁOT 1872. 184. p.

Nándorfehérvártól pár napra (.Haszán Pasa Palánkénál) táborozott 52 - a kalga
szultán által vezetett had Bukarest táján járt. 5 ' Ahogy az erdélyi portai követektől
megtudjuk, a tatárokkal együtt a havasalföldieknek is hadba kellett indulniuk.54
A nagyvezér július 17-én indult el Nándorfehérvárról és 27-én érkezett Eszékhez.55 Az eszéki táborba rendelték Szarhos Ahmed pasát is a Magyarországon állomásozó hadakkal, és augusztus 2-án - amikor az oszmán sereg átköltöztetése a
hídon már napok óta folyt - ide érkezett meg Devlet Giráj kalga a tatár segédhaddal, amelyről Baló Mátyás a következőket írja: „Az hírihez képest emberi nem felette sok, de minden rossz ocsmány tatárnak hat, hét lova s ezért igen soknak
látszék [... ] lehet tizenhét- vagy tizennyolcezer, noha az híre hatvanezer, de lova
több hatvanezemél." 56 Az újabb kutatások ismeretében a tatár sereg kapitiha által
becsült létszáma tekinthető hitelesebbnek, a kevésbé tapasztalt informátorok
ugyanis számos esetben túlbecsüliték a nomád csapatok létszámát a váltás lovak
nagy száma miatt.57
A Buda ostromáról szóló elbeszélő források augusztus elejétől kezdve folyamatosan említenek összecsapásokat a nagyvezér seregének előhadával, majd pedig a
pár nappal később Buda alatt állást foglaló teljes had kisebb csapataival.58 Ahogy
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Baló Mátyás, 1899. 309. p.; Baló Mátyás, 1986. 452. p.
Baló Mátyás kapitiha cs Nagy István követ levele Apafi Mihálynak Haszan Pasa Palánkából
1686. július 7-én. APOT 1870. 330. p . - A július 20-án Apafi Mihálynak Bukarestből keltezett
levél pedig arról számolt be, hogy a Duna mentén vonuló tatárok szultánjukkal együtt szállást
és élelmet kértek. TMÁOT 1872. 187. p.
Sárosi János követ levele Apafi Mihálynak Drinápolyból 1686. június 7-én. APOT 1870.
217. p.; Levél Brassóból Apafi Mihálynak 1686. június 8-án. TMÁOT 1872. 177-178. p.; Levél Bukarestből Apafi Mihálynak 1686. július 20-án. TMÁOT 1872. 187. p.
Baló Mátyás, 1899. 309. p.; Baló Mátyás, 1986. 452. p.; Nagy István és Baló Mátyás levele
Apafi Mihálynak 1686. július 18-án. In: Buda visszavételének emlékezete, 1686. Szerk.:
Szakály Ferenc. Budapest, 1986. 461. p.
Baló Mátyás, 1899. 309. p.; Baló Mátyás, 1986. 452^153. p. - Egy Buda alatt elfogott török
beszámolt arról, hogy a nagyvezér Eszéknél tanácskozást tartott, majd július 30-án az előőrsök
parancsot kaptak a hídon való átkelésre. Napló, 1998. 86. p. Vö. Idegen (angol?) önkéntes beszámolója Budavár ostromáról. In: Buda visszavételének emlékezete 1686. Szerk.: Szakály
Ferenc. Budapest, 1986. 279. p. (a továbbiakban: Idegen önkéntes, 1986.) - Baló Mátyás július 27-i levele szerint maga a nagyvezér már a következő napon át akart kelni az eszéki hídon.
Baló Mátyás levele Apafi Mihálynak 1686. július 27-én. In: Buda visszavételének emlékezete
1686. Szerk.: Szakály Ferenc. Bp., 1986. 462.
A tatár sereg létszámáról lásd Ivanics, 1994. 41-48. p.
Szarhos Ahmed pasa már augusztus 1-én elindult egy 15-25 ezer (a forrásokban ez a létszám
15 és 25 ezer között mozog) fős sereggel Székesfehérvárra. Először ennek a seregnek az előőrseivel csaptak össze az ostromlók. D'Aste, 2000. 110, p.; Napló, 1998. 86. p.; Zenarolla,

Francesco Grimani írja nagybátyjának, Frederico Cornaro velencei követnek: „a
török hadban sok a tatár, királyuk vagy kánjuk fiának vezénylete alatt". 59
A tatár segédhad már a megjelenésével is jelentős lélektani hatást váltott ki az ellenségben, de a keresztény erők ezt már jól ismerték, illetve kiismerték. Élihez kapcsolódva az egyik szemtanú, Michele D'Aste a következőket írta: „Tegnap az ellenséges táborból egy lengyel és egy német megadta magát. Ezek azt mondják, hogy a
török sereg nem erősebb negyvenezer embernél, ezek közül a tatárok mutatják a legnagyobb bátorságot, és azt tervezik, hogy elfoglalják a táborunk feletti magaslatot, és
megjelenésük mindenkit a szokásos rémülettel és megdöbbenéssel tölt el."60
A tatárok harcmodoruknak köszönhetően Buda alatt elsősorban portyázásra kaptak parancsot: egyes értesülések szerint egészen Esztergomig küldték ki őket, hogy a
császári csapatok élelmiszer-utánpótlását akadályozzák, és egyben folyamatosan fárasszák az ostromló sereget.61 Augusztus közepén a szövetséges hadak hírszerzése
arról számolt be, hogy a Duna bal partjára is ötezer (egyes forrásokban háromezer)
tatár kelt át, hogy zaklassák az élelmezőket.62 Majd augusztus utolsó napjaiban ismét
kb. nyolcezer tatárt dobtak át a túlpartra, hogy az Erdély felől közeledő Friedrich
Scherffenberg altábornagy seregét feltartóztassák. 63 A harcmodorukat illetően pedig
a szövetséges csapatok fővezérének, Lotharingiai Károlynak a hadinaplóját érdemes
idézni: a tatárok nap, mint nap „a választófejedelmiek elől szétszórva futkároztak a
síkságon és estig csetepatéztak velük, amikor is visszavonultak". 64
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1986. 137. p.; Idegen önkéntes, 1986. 279. p. Az augusztus 8-i csetepatéról: D'Aste, 2000.
113. p.; Napló, 1998. 87-88. p.; Zenarolla, 138. p.; Angol szemtanú beszámolója a Buda visszavételéért folytatott harcokról. In: Buda visszafoglalásának emlékezete 1686 Szerk. Szakály Ferenc. Budapest. 1986. (a továbbiakban: Angol szemtanú, 1986.) 214. p. Vö. Károlyi-Wellmann,
1936. 332. p.; Bánlaky, 2000.; R. Várkomi, 1984. 296-297. p.; Barta, 1985. 174. p.
Cornaro Frigyes velenczei követ jelentései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és
visszavételéről. Ford. és Bev.: Bubics Zsigmond. Bp., 1891. (a továbbiakban: Cornaro, 1891.)
273. p.; Barta, 1985. 179. p.
D'Aste, 2000. 117. p.
Cornaro, 1891. 294. p.; Napló, 1998. 94. p.; Zenarolla, 1986. 141. p.; Angol szemtanú, 1986.
217. p.; Gemelli Careri olasz utazó kalandjai a Budát ostromló táborban. In: Buda visszavételének emlékezete 1686. Szerk.: Szakály Ferenc. Bp., 1986. (a továbbiakban: Careri, 1986.)
325-326. p.; Barta, 1985. 179. p.
Napló, 1998. 99. p.; Angol önkéntes, 1986. 287. p.; Zenarolla, 1986. 147. p.
Napló, 1998. 99. p.; Careri, 1986. 336. p.
Lotharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról, 1686. Szerk.: Mollay Károly. Bp.,
1986. (a továbbiakban: Lotharingiai Károly, 1986.) 172. p. - Ez a leírás érzékelteti azt a fajta
technikát, amit a tatárok az összecsapások alkalmával alkalmaztak: az ellenség előtt körbe-körbe nyargalászva idegesítették, ingerelték őket.

Az itt felsorolt adatokból már kiderült, hogy a Buda felmentésére vonuló nagyvezér seregében a tatár segédhadat nem Szelim Giráj tatár kán vezette, hanem a fia,
a kalga Devlet Giráj. Honnan eredhet azonban a szakirodalomban felbukkanó tévedés? A Károlyi Árpád által megjelölt forrásban, azaz Henrik szász herceg német
nyelvű naplójában nem a kán, hanem a szultán (Sultan) megnevezés szerepel. 55
A szultán megnevezést Károlyi a kán megjelöléseként értelmezte. Azonban a mongol hagyományoknak megfelelően a Krími Kánságban is a kán az uralkodó címe.
A szultán cím nemtől függetlenül a káni család tagjait illette meg herceg jelentésben. Jelen esetben ennek Devlet Giráj kalga szultánt kell jelölnie.
Azt, hogy Batthyány Ádám - de katonái mindenképpen - jelen voltak az augusztus 11-i csetepaténál, alátámasztja még a személyesen jelen lévő Ottlyk
György beszámolója is. O megemlíti, hogy mellette harcoltak a főkapitány katonái, és miután az összecsapásban sikerült zsákmányolnia egy török lobogót, a tisztek között maga Batthyány II. Ádám is gratulált neki.6 Ha jelenleg nem is dönthető
el, hogy a kalga szultán fent említett veszélybe kerülése komoly volt-e, mindenképpen érdekes adalék a későbbi kán, Devlet Giráj élettörténetével kapcsolatban.
A magyar történetírásban a Buda alá küldött tatár sereggel és vezetőjének személyével kapcsolatban rögzült téves információkat tisztázottnak tekinthetjük.
Ezek alapján bizonyos, hogy a Magyarországra érkezett tatár sereget - amely hozzávetőlegesen 17-18 ezer katonából állt-Devlet Giráj kalga, a kán egyik fia vezette. A márciusi hadba hívó parancs után - tekintve, hogy a legújabb kutatások
szerint a tatár haderőt 2 - 4 hét alatt is össze lehetett gyűjteni 67 - meglepő lehet, hogy
a kalga serege bő két hónap múlva indult útnak. Ezzel kapcsolatban nem hagyható
figyelmen kívül az a - szultán leveléből is érzékelhető - momentum, hogy a lengyelek részéről megnyilvánuló állandó fenyegetés miatt a krími tatárok számára a
saját törzsterületük védelme volt az elsődleges fontosságú. IV. Mehmed a birodal-
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„Den 11. Aug. Kahmen die Türkén abermahln zum Forschein, und satzten sich gegen das
Beyerischcn Láger auf einer Höhe in ein ordentlich Campement, da es dann hin und wieder an
ein Scharmutziren ginge, und hatten die Hussarcn dann und wann cinige avantage, wie sie
denn schier den Sultan, so die Tartam commandiret, cingebracht, wenn nicht die Türkén
denselben, benebst dem Hussaren, so ihn bereits gefangen hatte, wiedergenommen hatten."
Henrik szász herczeg, 1886. 699. p.
Felső-ohoróczi és kohanóczi Ottlyk György önéletírása. In: Történelmi Naplók. 1663-1719.
Közli: Thaly Kálmán. Budapest, 1875. (Monumenta Hungáriáé Historica. Scriptores. XXVII)
47-49. p.
A krími tatár haderő összegyűjtéséről: Ivanics, 1994. 48. p. Vö. Collins, 1975. 259. p.

mi érdekeken túl ezt is mérlegelhette, amikor megváltoztatta az 1686 márciusa
előtt készített hadjárati tervét.68
A kialakult hadi helyzet miatt a kánnak és a nureddinnek a lengyelek, illetve esetlegesen - az oroszok támadásait kellett kivédenie. Ezen a hadszíntéren jórészt
csupán a Krími Kánság ellenállásán és haderején múlt, hogy sikerült a keresztény
erők előrenyomulását-még egy rövid ideig-feltartóztatni. A lengyel hadszíntér
adta körülményekhez képest a tatár katonaság Magyarországon harcoló részét
azonban egy szigorú hadrendbe állított keresztény hadsereggel szemben kellett hatékonyan alkalmazni. A tatár segédhadat elsősorban portyázásra, csetepatékra és
az ellenség nyugtalanítására vetették be. Hasonlóképpen, mint velük szemben azokat a huszárokat és végbeli katonákat, akiket Batthyány II. Ádám főkapitány a Kanizsával szembeni végekről vezetett Buda alá.
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Megjegyzést érdemel még egy a havasalföldiektől Apafi Mihály fejedelemnek küldött augusztusi levél, amelyben a következő hír olvasható: „egy ifjú tatár szultán kevés haddal az elment
Galga szultán bátyja után sietett volna, be is ment néhány nap járóföldre Havasalföldre
(Sztánká dela Vád), de visszatérítették. A tatárság, aki vele volt, sem akart vele tovább menni". Levél a Vaskapunál állomásozó havasalföldiektől Apafi Mihálynak. 1686. augusztus
13-án. TMÁOT 1872. 190. p. Mivel ez az esemény egyelőre más forrásban nem szerepel, témánk szempontjából jelenleg nehezen értelmezhető.

Korpás Zoltán: V, Károly és Magyarország. Magyarország V. Károly
oszmánellenes politikájában,

1526-1538.

Budapest, Századvég, 2008. 310 old.

A kötet címe arra utal, hogy a Mohács utáni Magyarország sorsát a szerző a kora újkori Európa leghatalmasabb uralkodójának személyével kapcsolja össze. V. Károly személye a XVI. és XVII. században egyfajta igazodási pont volt, mérce a kortársak szemében: az Universitas Christiana eszmeiségének uralkodói megtestesítője. A XVIII. században azonban visszaszorult V. Károly kultusza, hogy azután a
XIX. század második felének romantikája újból felfedezze. A XIX. század végének pozitivistái Ranke nyomán indultak el, közülük is kiemelkedik 3 kötetes életrajzával is csak 1539-ig jutó Hermann Baumgarten (Geschichte Karls V. Stuttgart,
1885-1892). A két világháború közötti időszakból Kari Brandi máig is sokat használt V. Károly monográfiáját kell, hogy megemlítsük (Kaiser Kalr V. Werden und
Schicksal einer Persönlichkeit und eines Weltreiches. München, 1937.), amire
egyébként Korpás is sokat támaszkodik. Brandi nagy erénye, hogy felhasználta
Károly nem csekély terjedelmű, döntően publikálatlan családi levelezését. A 2. világháború után minden, egykor Károly birodalmához tartozó, vagy éppen azzal
szemben álló, nagy történetírói hagyományokkal bíró nemzet, a spanyolok, németek, franciák, angolok is megírták a maguk V. Károly biográfiáikat (Manuel
Fernandez Alvarez, Henri Lapeyre, Stewart Macdonald, Peter Rassow). 2000. év,
Károly születésének 500 évfordulója újabb fellendülést adott a Habsburgok legnagyobb hatalmú uralkodója története kutatásának, ezt bizonyítják a Spanyolországban tartott nagy konferenciák, a bécsi V. Károly kiállítás és a számos ekkor
publikált V. Károly életrajz, ezek közül én csak az egyik legjobbra, az osztrák
Alfréd Kohler biográfiájára utalnék (Kari V. 1500-1558. Eine Biographie. München, 2000.) Mondhatjuk úgy is, hogy V. Károlynak ma egyfajta reneszánsza van.
De mi a helyzet a magyar történetírás V. Károly képével? Erre éppen Korpás
könyvének bevezető fejezetében találjuk meg a választ (17-31 o.), ahol kitűnő
összefoglalást kapunk a XIX. század közepétől a XXI. század elejéig terjedő a magyar történetírás Károllyal kapcsolatos sztereotípiáiról. Először az első, jelentős
alapokat letevő Gévay Antal, Jászay Pál, majd Horváth Mihály munkáiról kapunk
áttekintést. Korpás az egyébként a brüsszeli Habsburg-anyagot jól ismerő, publikáló Horváth-tól vezeti le a lényegében máig ható magyarországi Károly-kép kialakulását, Károly inkább negatív megítélése ugyanis Horváth Mihálytól
származtatható. Szalay Lászlónak, majd különösen Károlyi Árpádnak a korszak-

kai foglalkozó munkái már jóval árnyaltabb Károly képet sugároztak, náluk jelenik
meg először az idősebb Habsburg fivér globális látóköre és Magyarország iránti érzékenysége. A XIX. század végén megjelent Magyarország-történet vonatkozó
kötetének szerzője, az egyébként igen széles látókörű, a korszak egyik legjobb kutatójának számító, Acsády Ignác szemléletében azonban visszakanyarodik Horváthoz és azt a sztereotípiát veti el a magyar közgondolkodásban, hogy a Habsburg
fivérek a török ellen megajánlott segélyeket az itáliai háborúkra költötték és Magyarországra csak azért volt szükségük, hogy hazánk területén védjék meg a Habsburg birtokokat. Ez a kép sajnos máig kihat... A két háború közötti összefoglaló
Magyarország-történet, a Hóman-Szekfu-féle Magyar történetében Szekfü Gyula,
aki jól ismerte a bécsi forrásokat, már árnyaltabb képet fest a Habsburgok 1526 utáni szerepéről, V. Károlyról ugyanakkor úgy vélekedik, hogy szándékosan távol tartotta magát Ferdinánd magyar ügyeitől, nem nyújtott neki elég segítséget, így a
korszakban is megfogalmazott, személyéhez fűzött remények szertefoszlottak.
1942-ben jelent meg egy ma nemigen hivatkozott, ám mégis fontos, Korpás könyvével több szempontból is rokonítható mű: Kárpáti Emil: V. Károly keleti politikája című munkája, amely először emeli be a történeti diskurzusba hangsúlyosan a
Habsburg-Ottomán összecsapások fő hadszínterét: a Mediterráneumot. 1943-ban
jelent meg Bárdossy László, a volt és 1946-ban kivégzett miniszterelnök tollából a
Magyar politika a mohácsi vész után című munka, amelyben Károlyt a szerző a törökkel békét kereső, legfeljebb a mediterrán fronton küzdelmet vállaló, megfontolt
személyként mutatja be, akinek Magyarország csupán elhanyagolható mellékhadszíntér, ahol jobb a törökkel békében lenni, de ebben a nyughatatlan Ferdinánd akciói rendre megakadályozzák. Az 50-es évektől kizárólagos marxista történetírás
Habsburg-képére nemigen érdemes szót vesztegetnünk, újfent visszatér a Thaly
Kálmános, Acsády-s „nemzetrontó, gonosz, elnyomó" Habsburgok képe, nemcsak Károly és Ferdinánd, hanem valamennyi Habsburg uralkodó kapcsán. Ezen a
torz, döntően hamis, ugyanakkor máig begyepesedett képen csak apró módosításként hatnak a Mohács előtti külpolitikával foglalkozó Kosáry Domokos, majd a
Szapolyait kutató Barta Gábor kutatásai, ám rájuk is jellemző Korpás frappáns
megfogalmazása: Magyarországon Károly szerepét egyetlen szempontból ítélték
meg: mit tudott elérni a közép-európai, magyarországi oszmán terjeszkedéssel
szemben? Azt mindenki tudta, hogy Károly fontos személy, minden releváns szakirodalom foglalkozik is vele, de egyrészt csak szűkszavúan, másrészt pedig döntően úgy, mint a háttérben meghúzódó, a magyarországi eseményeket közömbösen a
távolból szemlélő hatalmasság. Úgy gondolom, Korpás munkája az első a modem
vállalkozás a magyar történettudományban, amely változtathat ezen a képen.

Ahhoz, hogy ezen a képen változtatni lehessen, más kiindulópontra van szükség. Nálunk mindennek az alfája Mohács. Tőlünk nyugatra viszont a károlyi politika fő nézőpontja a császáreszméből, a Monarchia Universalis-ból kiinduló birodalmi politika, amely a kereszténység védelmében lép fel. A Monarchia Universalis megvalósításának igyekezett saját, jól felfogott geopolitikai érdekből gátat
szabni Franciaország, míg az egységes kereszténység falán a Lutherrel kibontakozó és a Német-római Birodalmat alapjaiban átalakító reformáció ütött rést. Ez a két
fő tényező fokozatosan s döntően háttérbe szorította a propaganda szintjén elvben
első célt: az oszmánok elleni küzdelmet (35-42. o.).
De azért tegyük hozzá: V. Károly jelentős erőfeszítéseket tett az oszmánok
visszaszorítására, de a fő hadszíntér számára Spanyolország és Nápoly birtoklása
okán Észak-Afrika és a Mediterráneum vidéke volt. Nem véletlen tehát, hogy Korpás a historiográfiai előzményeket, majd a császáreszmét tárgyaló bevezető fejezetek utánra lényegében még egy bevezető fejezetet iktatott: A Mediterráneum
Szulejmán és V. Károly konfliktusában (43-52. o.). Ez egy fontos fejezet, mivel bemutatja az észak-afrikai partokon folyó spanyol küzdelmeket, Melilla 1497. évi elfoglalását, majd Aragóniái Ferdinánd 1500-as évek eleji hódításait (köztük Tripoli,
Orán). A Barbarossza fivérek 1520-as évekbeli megjelenése gyökeresen megváltoztatta a helyzetet (1529. Algír elfoglalása), személyükben rátermett vezetőjükre
leltek az észak-afrikai kalózok, egyúttal a Porta is stratégiailag rendkívül fontos
szövetségesre lelt bennük. Barbarosszáék formálisan behódoltak a szultánnak, cserébe támogatást kaptak, 1533-ban Hajr Ed-Din Barbarosszát kapudán pasává nevezte ki Szulejmán, ezzel a szultáni flotta főparancsnokának tette meg. Ezzel a
lépéssel Barbarossza képében már a szultán és a császár közötti konfliktussá terebélyesedett a korábban kalózokkal szemben vívott háború. Az észak-afrikai front
közvetlenül érintette a spanyolokat, így nem csodálkozhatunk azon, ha a spanyol
rendek elsősorban az itteni akciókat preferálták a tőlük több ezer km-re fekvő Bécs
megvédésével vagy Magyarország török alóli felszabadításával szemben.
A következő négy fejezet adja a kötet magyarországi vonatkozású, elsősorban
diplomáciatörténeti gerincét. A főszereplők: V. Károly, I. Ferdinánd, Szapolyai János, I. Szulejmán és diplomatáik, a tét pedig a Mohács előtt a közép-kelet-európai régió meghatározó országának, a Magyar Királyságnak a sorsa. Magyarország 1526 és
1541 közötti időszakának históriája a magyar történészeket mindig is az egyik leginkább foglalkoztató téma volt. A korszak történéseiben a nagyhatalmi diplomáciának
a fegyverek mellett mindig is meghatározó szerepe volt. Korpás azonban nem csupán a korábban is ismert és használt, jórészt publikált diplomáciai levelezésen keresztül mutatja be a történéseket, hanem mindig igyekszik európai perspektívából
szemlélni a megvalósult vagy meghiúsult tárgyalásokat, fegyverszüneteket és béké-

ket. Azt is fontos kiemelnünk, hogy az események bemutatásakor alaposan felhasználja Martín de Salinas-nak, I. Ferdinánd Károly császárhoz delegált követének
(1521-1539) levelezését, amit már 1903-ban publikáltak Spanyolországban, azonban nálunk ez a kiadás valahogy nem került be a történészek látókörébe, csakúgy,
mint Jüan Alonso de Gámiz követ publikált levelezése. (Gámiz magyar vonatkozású
kiadatlan levelezésének publikálását Korpás kiadásában ld. a Fons előző és mostani
számában.) Pedig az említett Martín de Salinas fontos szerepet töltött be a Ferdinánd
és Károly között főként a magyar ügyekben folyó tárgyalásokban. Korpás felhasznál
még több publikálatlan diplomáciatörténeti forrást, főként a Simancas-i Levéltár
anyagából. Ezeknek a kutatásoknak köszönhető pl. az eddig lényegében ismeretlen
Szapolyai-féle portugáliai követjárás, de más fontos, eddig ismeretlen részadatot ismerhetünk meg, különösen érdekesek a különböző — és a téma szempontjából kiemelkedő jelentőségű — pénzügyi manőverekre vonatkozó adatok.
A négy diplomáciatörténeti fejezet közül az első V. Károlynak és a spanyol államtanácsnak a mohácsi csata hírére adott reakcióját tárgyalja: bármilyen hihetetlen, de
úgy tűnik a XVI-XVII. századi spanyol Habsburg birodalom legfontosabb döntéshozó szerve, az államtanács valószínűleg először a mohácsi csata kapcsán ült össze.
Már ez a tény önmagában is jelzi Magyarország kérdésének fontosságát, az államtanácson hozott döntések pedig nagyban befolyásolták hazánk történetét. Itt nem
másról, mint az ekkor megajánlott, és Korpás által levéltári források alapján bizonyítottan be is szedett 100 ezer dukát sorsáról van szó. Ez az a pénzösszeg, amely Ferdinándhoz eljutva lehetővé tette az iíjabb Habsburgnak az 1527. évi Szapolyai elleni
támadó hadjáratot. E nélkül nem sikerült volna az egyébként Mohács idején és azt
megelőzően is súlyos anyagi helyzetben lévő osztrák főhercegnek egy támadó hadjárat megszervezése. Véleményem szerint a spanyol pénzen lefolytatott sikeres hadjárat tette lehetővé Ferdinánd trónigényének megvalósítását és a székesfehérvári
királykoronázás általi legitimációját. Nem járunk messze a valóságtól, ha azt feltételezzük, hogy az 1527. évi hadjárat nélkül Ferdinánd trónigénye III. Frigyes és
I. Miksa szintjén marad meg, azaz csak névleges magyar királyi cím birtoklásában
fejeződik ki. Tehát a spanyol pénz ebben a kérdésben döntőnek bizonyult!
(53-80. o.) Ferdinánd magyarországi expanziójának következményei jól ismertek:
Szapolyai sikertelen nyugati diplomáciai manőverei után következő portai segélykérése, majd az 1529. évi hadjárat ráébreszthette Ferdinándot, hogy trónigényét nem
Szapolyai ellenében, hanem a Portával szemben kell kivívnia, márpedig ebben a
küzdelemben Szulejmán ellenfele nem más, mint Károly. Nem véletlenül intette
Károly még az 1527/28. évi sikerek idején is öccsét a vajdával történő megegyezésre,
hiszen az itáliai háborúk idején még ő kívánt volna segítséget öccsétől. Kétfrontos
harcot még a korszak legnagyobb jövedelmeivel rendelkező keresztény uralkodója

sem kívánt. Az 1529. évi hadjárat, Bécs ostroma bebizonyította, hogy a Magyar Királyság sorsa nem Ferdinánd és Szapolyai ügye, a kérdés csak nagyhatalmi keretek
között rendezhető (81-106. o.). Korpás könyvének következő fejezete A császári udvarba vezető út címet viseli. A magyar történetírásban meghonosodott a Mohács utáni Magyarország megosztottságát is kifejező Sztambulba, illetve Bécsbe vezető út
szimbolikája. Korpás ezt egészíti ki a Károly udvarába vezető út kategóriájával
(107-135. o.). 1529 ugyanis alapvető fordulatot hozott a Habsburg-fivérek magyarországi politikája kapcsán: Károlynak sikerült rávennie öccsét arra, hogy elsősorban
tárgyalásos úton igyekezze rendezni a helyzetet Szapolyai Jánossal. Igaz, ehhez az
kellett, hogy Ferdinánd újból megvethesse lábát Magyarországon, ehhez nélkülözhetetlen volt Károlynak az 1530. évi Roggendorf-féle hadjárathoz nyújtott anyagi és
katonai támogatása. Ebben fontos szerep juthatott az I. Ferenc által Károlynak fizetett váltságdíjnak is, amelyből jelentős összegeket bocsátott a császár öccse rendelkezésére. Tehát újfent Károly kellett Ferdinánd magyarországi sikeréhez. Az ezt
követő, Szapolyaival folytatandó megegyezési kísérletek nem érték el céljukat, sőt, a
szultáni hadjárat közeledtével újfent Szapolyai érezhette magát jobb pozícióban.
Az 1532. évi szultáni hadjárat Károly és Szülejmán közvetlen összecsapásának elmulasztott lehetőségeként ismert. Nem lebecsülve Kőszeg hős védőinek szerepét,
ma már nem vitatott, hogy Szülejmán nem kívánt megütközni a korszak legnagyobb
keresztény hadere jét (mintegy 100 ezer főt) Bécs alatt felsorakoztató császárral, mint
ahogy Károly sem kívánt átlépni a határon. Az 1532-es hadjárat kapcsán visszatérő
vád Károly ellenében, hogy meg sem kísérelte az ütközetet Szulejmánnal, illetve a
szultáni hadak visszavonulását követően nem indított támadást Magyarország
visszafoglalására. Korpás meggyőzően bizonyítja: Károly birodalma lehetőségeinek
határára ért a hatalmas hadsereg felfogadásával, felvonultatásával, fizetésével, élelmezésével. Az eleve későn, csak ősszel Bécs alatt összegyűlt seregek fizetését egy
támadó hadjáratra már képtelenség volt megoldani, a helyzetet pedig az is nehezítette, hogy a német-római birodalmi rendek által megajánlott csapatok csak védelmi
harcra voltak felhasználhatók és erre a császár ígéretet is tett. Ugyanakkor azt sem
szabad elfelejteni, hogy a császári flotta ugyanekkor aratta első jelentős sikereit a török flotta felett Andrea Doria vezetésével (Korón és Patras bevétele Moreában)
(136-154. o.).
Az ezt követő 1538-ig terjedő időszakot Korpás A békekeresés alternatívái - a
tárgyalások évei fejezetcím alatt tárgyalja. A császár udvarnak be kellett látnia,
hogy tárgyalnia kell a portával az észak-afrikai és a magyarországi helyzet rendezése érdekében. Károly mindeddig elzárkózott attól, hogy diplomáciai úton hivatalosan is felvegye a kapcsolatot Szulejmánnal. így Ferdinándon keresztül zajlottak a
tárgyalások, ám Ferdinánd követe lényegében Károly megbízottja volt (Comelius

Schepper). A végül is sikertelen tárgyalások (1533-1534) menetébe a Sztambulban tartózkodó Gritti is bekapcsolódott. Gritti 1534. évi meggyilkolása Ibrahim
nagyvezír haragját vonta maga után, Szapolyai János joggal tarthatott a Gritti halálának körülményeit vizsgálni hivatott Janusz bég-féle követségtől és már egyre inkább hajlott ő is a Ferdinánddal való békekötésre. 1535-ben Károly tuniszi
győzelme arra ösztökélte Szapolyait, hogy közvetlenül is a császárhoz forduljon
megegyezési ajánlatával. Ezt viszont a császár öccse, Ferdinánd utasította el, aki
1537-ben súlyos katonai kudarcokat szenvedett el (Katzianer eszéki veresége).
Szapolyai ugyanekkor viszont dinasztia-alapításon gondolkodott, apósjelöltje,
Zsigmond lengyel király ugyanakkor csak úgy járult hozzá lányával, Izabellával
kötendő házasságához, amennyiben Károllyal is elismerteti királyi címét. így az
álláspontok kényszerűen közeledtek egymáshoz, ami szükségszerűen vezetett a
váradi békéhez (1538). Korpás azonban rámutat, a váradi szerződést nem véletlenül ratifikálta V. Károly Toledo-ban: a váradi béke a császár grandiózus oszmánok
ellen tervezett offenzívájának a része volt. A tuniszi győzelmen felbuzdulva
1537-ben a császár létrehozta az oszmánok elleni küzdelemre a Szent Ligát Károly, Ferdinánd, a pápa és Velence részvételével, ugyanakkor fegyverszünetet kötött I. Ferenccel. A tervek egy nagyszabású, Horvátországon keresztül az Adria
partjai mentén előrenyomuló szárazföldi expedíciót és ezzel párhuzamosan adriai
tengeri támadást céloztak meg. Ahhoz, hogy ez a nagyszabású terv megvalósuljon,
szükség volt Szapolyai bevonására, de minimális célként semlegességére. Ezt a
célt szolgálta a Károly által is szorgalmazott váradi béke. Károly minden bizonnyal
nagyon akarta ezt a ligát és az oszmánok elleni küzdelmet. Azt Károlyon kívül a
magyarországi utókor is sajnálhatja, hogy a nagyszabású tervekből (Doria kétes sikerű tengeri ütközetén kívül) nem valósult meg szinte semmi és 1538 végére nyilvánvalóvá vált, hogy a liga tagjai által ígért csapatokat, ideértve Károly által
ígérteket is, nem sikerül kiállítani. Újfent a korszak és a károlyi politika egyik legnagyobb problémájába ütköztünk: a pénzhiányba és a források relatív elégtelenségébe. Az oszmánok állama, ezt éppen Fodor Pál kutatásaiból ismerjük a legjobban
{Fodor Pál: Vállalkozásra kényszerítve. Az oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi
elit változásai a 16-17. század fordulóján. Budapest, 2006. (História Könyvtár.
Monográfiák 21.), a XVI. század közepén gazdasági erejét tekintve a csúcson volt,
az államkincstár a hódító háborúk, hadjáratok tetemes költségei ellenére minden
évben aktívummal zárt, miközben Károly kincstára 1538-ban 520 ezer, 1542-ben
3 millió 153 ezer dukát deficittel küszködött! (194. o.). Itt véget is ér Korpás elbeszélése, az alcímben jelölt 153 8-al. Epilógusként Károly 1541. évi algíri hadjáratát
villantja fel a szerző, mégpedig annak okán, hogy az nem volt más, mint a károlyi-ferdinándi magyarpolitika legnagyobb kudarca: Buda török kézre jutására

adott császári válasz. Ezzel magyarázható az, hogy miért erőltette Károly 1541
őszén a viharoknak kitett Földközi-tengeren történő támadást, amely viharok lényegében a hadjárat kudarcát okozták. 1542-ben a birodalmi sereg a török kézre
került magyar főváros alatti kudarca pedig lezárta a Buda-Algír-Buda kudarcsorozatot (169-203. o.). Zárásként azt emeli ki a szerző, hogy Károly nem közömbösséggel viseltetett Magyarország és a török terjeszkedés irányában, hanem a birodalmával öröklött problémák (francia háború, itáliai kérdés, észak-afrikai kalózok,
reformáció) kezelése is meghaladta erejét, lehetőségeit. Ugyanakkor a lehetőségekhez képest a legtöbb támogatást biztosította öccsének a magyar trón megszerzéséhez, a Szapolyaival történő megegyezéshez és a török elleni közép-kelet-európai szárazföldi küzdelemhez.
Itt ér véget a diplomácia-történeti elemzés. A kötet hátralevő része tulajdonképpen a fenti tétel egyfajta bizonyítása és véleményem szerint ez Korpás munkájának
leginkább újszerű, maradandó része. A szerző spanyolországi és bécsi levéltári források alapján minuciózusán összegyű jti a Károly által Ferdinánd részére biztosított
katonai segélyre vonatkozó információkat. (A nem elhanyagolható pénzügyi segítségre már a diplomácia-történet kapcsán több helyen utalt a szerző.) A császár a segítséget a korszak legkiválóbb katonáinak tartott spanyol csapatok Magyarországra küldésével nyújtotta. Korpás röviden bemutatja a spanyol terciók kialakulását,
30-as évekbeli diszlokációit, az alakulatok Közép-Európa felé vezető útjáról, felfogadásukról, hadszervezetükről. Az 1526 és 1553 között Magyarországon szolgáló spanyol katonaság létszámát 10-12 ezerre teszi Korpás, az ország területén
harcba vetett terciók létszáma 1500 és 3000 fő közé tehető. Ez a szám csak az utókor szemében tűnik kevésnek: az 1530-as években Itáliában állomásozó 4 szárazföldi terció és egy állandó haditengerészeti egység összlétszáma 12 ezer körülire
tehető, ennek kb. egy negyedének megfelelő erő állt Ferdinánd rendelkezésére Magyarországon. A spanyol katonaság nem csak létszámát illetően volt jelentős, harcértékük a legjobbak közé tartozott, nem véletlen, hogy pl. az 1549. évi felvidéki
hadjáratban ezek a katonák vettek be pár ezres ostromlétszámmal nagyobb seregek
számára is bevehetetlennek tűnő várakat (pl. Léva, Murány). A spanyol terciók és
az azokat alkotó kompániák élén álló spanyol tisztek is a legkiválóbbak közé tartoztak, közülük többen kerültek magyarországi szolgálat után a földközi tengeri,
itáliai frontra, nem egy esetben a Tengerentúlon futottak be jelentős karriert. Korpás kötete utolsó részében tételesen bemutatja azokat a várakat és eseményeket,
ahol a spanyol katonák meghatározó szerepet játszottak: Zágráb (és Bécs) 1529.
évi védelme, az 1532-es hadjárat idején Pozsonyban és Esztergomban szolgálók,
Buda 1530. évi ostromában közreműködők, a váradi szerződés keretében
1538-39-ben ide küldött egységek, Esztergom 1530-1543. közötti védelmét ellátó

katonaságról, Alvaro de Sande eddig teljeséggel ismeretlen Trencsén vármegyei
hadjáratáról (1545), valamint Bernardo de Áldana 1548-1553 közötti tevékenységéről és Castaldo spanyol zsoldosainak 1553. évi magyarországi lázadásáról olvashatunk. (Ez utóbbi két téma kapcsán Korpás már korábban alapvető forrásokat
tárt fel és tett közzé.) Zárásként a kötet függelékeként egy több mint 30 oldalas
prozopográfiai adattár szerepel a Magyarországon megforduló spanyol tisztek
életrajzi adataival. (264-295. o.) Ez a maga nemében a legelső ilyen jellegű összeállítás, amelyet minden bizonnyal haszonnal fogják forgatni nyugat-európai kutatók is, akiknek valószínűleg hasonlóan felületes ismereteik lehetnek Károly
magyarországi politikája kapcsán, mint a hazai tudományos közvéleménynek Károly által a mediterráneumi térségben követett politikájáról.
Most szólnunk kell a kötet kapcsán felmerülő problémákról is. A kötet olvasójának egyik fő problémája az lehet, hogy a hangsúlyos diplomáciatörténet lényegében 1538/154 l-ig tart, vajon hogyan alakult Károly Magyarország-politikája 1541
és a császár lemondása, 1556 között? Talán nem lett volna haszontalan legalább
egy rövid, kitekintés-szerű összegzést nyújtani erről a kérdésről. (A 203. oldalon
található 205. jegyzet is utal arra, hogy 1550 és 1553 között Károly újfent aktivizálódik magyar ügyekben.) A kötet második részében ugyanakkor Korpás a spanyol
katonai segítséget 1553-ig bezárólag tárgyalja.
Az osztrák-német szakirodalmon „nevelkedő" kutató nagy örömmel veszi a Korpás által felhasznált impozáns spanyol nyelvű irodalmat és annak eredményeit, azonban annak alapján sok alapvető ill. részletkérdés nem oldható meg. Említettük, hogy
Korpás több, hazánkban nemigen ismert spanyolországi diplomáciai forráskiadványt is felhasznált. Kicsit érthetetlen ugyanakkor, hogy az I. Ferdinánd családi levelezéseit közlő sorozatnak miért csak az 1527-1530 közötti időszakot felölelő
2. kötetének két alkötetét dolgozta fel, és miért nem használta a sorozat 1531-1534
időszakra rendelkezésre álló 3. és 4. köteteit? (Die Korrespondenz Ferdinánd I.
Familienkorrespondenz. Bd. 3. (1531/32) hrsg. von Hervig Wolfram und Christiane
Thomas, Wien 1973/1977/1984. Bd. 4. (1533/34) hrsg. von Christopher Laferl und
Christina Lutter. Wien, 2000). Nyilván túlfeszítette volna a kötetet, de hasznos lett
volna a Károly német-római birodalmi politikájára vonatkozó, nagy számú német
nyelvű irodalom alaposabb merítése is. Ennek következtében pl. a Károly javaslatára
a birodalmi rendek által nyújtott Türkenhilféről, amelyről a kötet több oldalán is szó
van, igencsak felületesre sikeredett összefoglalást kapunk (257-259. o.). Egy terület
kapcsán mégis felhívnám a figyelmet konkrét német nyelvű irodalomra: Korpás ír
egy rövid fejezetet I. Ferdinánd udvarában működő spanyolokról (209-213. o.), ebből az összegzésből ugyanakkor kimaradtak az ifjabb Habsburg testvér osztrák főhercegségének (1521/22-1526) idejét alaposan feldolgozó Gerhard Rill mongráfiái.

Rill ugyanis egyik kötetében a ferdinándi diplomáciát (számos spanyollal pl. Alonso
Meneses, Martín de Salinas), a másikban az udvart (szintén számos spanyolt felsorolva) és Ferdinánd anyagi helyzetét vette vizsgálat alá, elsősorban a spanyol Garbiel
Salamanca kincstartósága tekintetében. (Fürst und Hof in Österreich. Von den
habsburgischen Teilungsvertrágen bis zur Schlacht von Mohács (1521/22 bis 1526.
Band 1: AuBenpolitik und Diplomatie. Wien-Köln-Weimar, 1993. Band2: Gábriel
von Salamanca, Zentralverwaltung und Finanzen. Wien-Köln-Weimar, 2003.)
Igaz, ezek a kutatások a Korpás kötetében megjelölt időhatár előtti időszakot érintik,
azonban számos esetben jól kiegészíthették volna máshonnan származó, egyébként
adatgazdag információit. Az oszmanisták pedig joggal hiányolhatják saját szakterületük bővebb irodalmi feldolgozását, ami főként a szulejmáni politika, az oszmán
kincstár helyzete, és az észak-afrikai ottomán politika bemutatása kapcsán lehetett
volna érdekes.
Úgy vélem, a recenzió záró részében felsorolt problémák ellenére, egy fontos,
nemzetközi szinten is kiemelkedő mű látott napvilágot, egy olyan, amely alapjaiban
alakíthatja át a Habsburgokról, különösen V. Károlyról és I. Ferdinándról, illetve a
magyarországi végvidéken küzdő spanyol katonákról alkotott magyarországi képet.
Kenyeres István
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Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. Dr. Sombor-Schweinitzer

József

feljegyzése a szélsőjobboldali mozgalmakról, 1932-1943. A bevezetőt írta és
jegyzetekkel

ellátta: Kovács Tamás.

Bp., Gondolat Kiadó, 2009. 158 old.

Aki már közölt forrást az tudja csak igazán, milyen nehézségekkel kell szembenéznie a közlőnek. Különösen igaz ez, ha visszaemlékezésről, naplóról van szó. Jegyzetek százait kell megírni, alig ismert személyek életrajzi adatait kell összegyűjteni,
közölt idézeteknek kell megkeresnie az első megjelenési helyét és kiegészíteni, javítani az emlékező pontatlanságait, rövidítéseket kell feloldani, nem egy esetben megfejteni. Amikor mindezzel elkészül a közlésre vállalkozó, akkor kiderül, hogy
mennyi mindent felejtett el ellenőrizni, miként vezette félre a nyomda ördöge vagy
egy-egy korabeli elírás.
Már csak a felsoroltak okán is különös tisztelettel viseltetek mindazon kiadványok és azon kollégák iránt, akik nem megrettenve a kihívásoktól forrásközlésre
(is) adják a fejüket. Ezért is vettem kézbe érdeklődéssel és komoly várakozással a
Kovács Tamás által bevezetővel és jegyzetekkel ellátott Sombor-Schweinitzer
kéziratot, amely ha minden igaz 1943-ban készült, de az nem tudható pontosan,
hogy milyen célból.
Kovács Tamás úgy véli egy majdani béketárgyaláson adhatott volna segítséget
az összeállítás. A kérdés csak az, hogy vajon hogyan és miért? A kézirat rövid áttekintését adja a magyarországi szélsőjobboldali — nevezzük nevén: a nemzetiszocialista jellegű, irányultságú — mozgalmaknak, illetve a Szálasi Ferenc személyéhez kötődő hungarista mozgalomnak (a mozgalom különböző névvariánsainak
felsorolása szinte lehetetlen, de Kovács Tamás jóvoltából a változások nyomon követhetőek).
Kovács Tamás bevezetőjében rövid pályaképet rajzolt dr. Sombor-Schweinitzer
Józsefről — kár, hogy nem sikerült közreadni a névváltozásokat, hiszen az 1930-as
évek közepéig még Schweinitzer, majd rövid ideig Sombor-Schweinitzer, 1943-ban
pedig már Sombor a sokat emlegetett rendőr tisztviselő —, aki a két világháború közötti évek magyar rendőrségének egyik leginformáltabb középszintű vezetőjévé
vált. A magyarországi politikai mozgalmak szinte minden rezdülése eljutott hozzá és
hivatali működése során főkapitány-helyettesi — ami a katonai rendfokozati hierarchiában az ezredesinek felelt meg — rangot ért el.

Beosztásából — működése évei alatt a leghosszabb időt a magyar királyi rendőrség Budapesti Főkapitányság politikai rendészeti osztályán töltötte — adódóan
elsőként értesült az állam rendje ellen irányuló minden kezdeményezésről, úgy a
bal- mint a jobboldali mozgalmak tevékenységének kitűnő ismerőjévé vált. Valószínűleg ez inspirálhatta, hogy rövid összegzést készítsen — a magam részéről továbbra sem tudom kinek, mi célból és pontosan mikor — a szélsőjobboldalinak
tekintett politikai mozgalmakról.
Úgy tűnik, összeállítása a korabeli rendőri jelentések kronológiai „főnöki"
összegzése, amely nem elemzés, hanem ténymegállapítás. Kétségtelen, hogy ezen
írás sokat segíthet a kutatóknak a magyar szélsőjobboldali mozgalmak történetének a feltárásában. Mert ha őszinték akarunk lenni, akkor azt kell írni, hogy ezzel
kapcsolatban évtizedekkel ezelőtt sokkal inkább politikai megrendelésre készültek
írások, mint szaktudományos kutatásokra épülő tanulmányok, monográfiák jelentek volna meg.
Nem teszi könnyűvé a kutatók helyzetét, hogy a korabeli dokumentumok jelentős részéről nem ismert, hogy „hol rejtezkedik", míg az 1945-ben és után, a H M
Katona Politikai Osztályán, az ÁVO és ÁVH kihallgató szobáiban lefolytatott kihallgatásokjegyzőkönyveit, a „felkérésre" készített leírásokat kellő kritikával kell
olvasnunk.
Talán ez az, amit Kovács Tamásnál hiányolok. Úgy tűnik a bevezető és a jegyzetek készítője nem kételkedett, illetve nem próbálta meg minden esetben összevetni
a leírtakat a tényekkel, illetve néha erősen „eltévedt" a források, feldolgozások értelmezésében.
Klasszikus példája ennek az, amikor azt írja, hogy Sombor-Schweinitzer
Moszkvában járt és tárgyalt Rákosi Mátyás öccsével, Bíró Zoltánnal (9. oldal).
Amikor a hivatkozott munkát — Arnóthy-Jungerth Mihály: Moszkvai napló (Bp.
1989. Zrínyi Kiadó) — a megadott oldalszámon megnézzük, akkor kiderül, hogy
sem ott sem a kapcsolódó jegyzetben ilyen állítás nincs!
Sombor-Schweinitzer soha, semmiféle hivatalos magyar delegáció tagjaként
nem utazott Moszkvába!
Sajnos a jegyzetek közül számos hasonló nagyvonalúsággal készült, jól lehet
annyi információt, amennyit Kovács Tamás közöl velünk más ebben a témában
még nem tett meg.
Köszönet ezért neki, s ugyancsak köszönet azért, hogy most már pontos ismeretekkel bírunk Sombor-Schweinitzer halálozási adatairól is. (Ez idáig a legtöbb
esetben Washington, 1955. szerepelt a róla jegyzetet is közlő munkákban.)
S hogy miért a hiányérzetemet fogalmazom meg? Mert úgy vélem Kovács Tamás kitartása, a két háború közötti Magyarország szélsőjobboldali mozgalmainak,

illetve a korszak rendvédelmi szervei története iránti érdeklődése mindenképp támogatandó. E támogatás pedig megnyilvánulhat abban is, ha felhívja a bíráló a figyelmet a forrásközlés elemi szabályaira, a jegyzetek egységes voltának szükségességére, a pontos névmutatóra, stb.
Mert úgy vélem, ha valakinél megadjuk a nemesi előnevet — ami egyébként
mondat kezdést leszámítva nem nagybetű, tehát nem Kisbarnaki Farkas Ferenc,
nem Nagybaczoni Nagy Vilmos! stb. — a vitézi jelzőt, akkor mindenkinél azt kell
tennünk. Ha az egyes személyeknél teljes születési és halálozási adatokat szándékozunk megadni, akkor mindenkinél törekednünk kell erre, a hiányokat pedig jelölni szükséges. Ha kitűnő ismerői vagyunk a német nyelvnek, akkor pontosan kell
megadni magyarul a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt nevét. A „Német" jelző ugyanis sorrendben a Munkáspárt előtt áll!
A katonák esetében némi „nyomozással" — értsd néhány nap a Hadtörténelmi
Levéltárban és a Hadtörténeti Könyvtárban — szinte minden életrajzi adat kideríthető, így pl. vitéz Taby Árpádról, Máté-Törék — 1919. április 8-áig Máté — Gyuláról, Rátz — eredetileg Rácz — Kálmánról, Kovarcz Emilről és a sor hosszasan
folytatható.
Kovarcz Emil esetében a Sombor-Schweinizer szöveg és a számos Kovács Tamásjegyzet között nem igazán vehető észre az összhang. Mikor is vonult nyugállományba? A válasz: 1939. május l-jével. Ha nyugállományú, akkor miként lehetett
mégis tényleges? Miért ítélte el a Magyar Királyi Kúria? Nem a Dohány utcai zsinagóga elleni merénylet miatt, hanem mert a Magyar Államvasutak alkalmazottait
igyekezett beszervezni a Szálasi Ferenc nevével fémjelzett pártba. így teljesen téves a 74. oldalon — 214. számú jegyzet — a Hadtörténelmi Levéltár irataira történt
hivatkozás. Az iratok tartalma nem a leírtakat „erősíti".
Magam úgy látom, hogy a témához értő lektor és szerkesztő segítsége valamint
egy fél esztendős igényes kutató — például Budapest Főváros Levéltárában a háborús és népellenes bűnökkel vádolt és a kötetben megemlített személyek peranyagainak az „átlapozgatása" — és feldolgozó munka teljesebbé, hitelesebbé tehette
volna a kiadványt. Amely ezzel együtt és ettől függetlenül megkerülhetetlen mindazok számára, akik a fentebb már többször jelzett politikai mozgalmak, pártok történetével foglalkoznak, illetve azok története iránt érdeklődnek.
S ha már a recenzens általánosságban számos hiányosságra utalt, akkor úgy illendő, ha azokat, avagy azok egy részét konkrétan meg is nevezi, s ami elírást, tévedést, hiányosságot javítani tud, meg is teszi. S teszi ezt azért is, hogy a kiegészítései
számos más munkában hasznosíthatóak legyenek, illetve ha az MSZP Táncsics
Alapítványa ismét támogatná Kovács Tamás ez irányú kutatását úgy egy majdani
kiadása a kötetnek teljesebb és hitelesebb lehessen!

Nézzük most a konkrét észrevételeket, lehetőségek szerint oldalszám megjelöléssel!
10-11. oldal — Kovács Tamás szerint Keresztes-Fischer Ferenc belügyminisztert a Gestapo tartoztatta le. A 12. oldalon viszont az SD. Eldöntendő, hogy melyik!
Egyébként a volt belügyminiszter nem Bécsben, hanem Vöcklabruckban halt meg
s ugyanúgy vitézi címmel „bírt" mint Miklós testvére és ő is 1929-ben változtatta
meg a nevét.
12. oldal — Canaris, Wilhelm (Aplerbek, 1885. január 1 —Flossenbürg, 1945.
április 9.) Rendfokozata tengernagy (1940. január 1.) Ellentengernagy: 1935. május 1., altengernagy: 1938. április 1. - 1944. február 13-áig állt az Abwehr élén.
1944. március 20-áig az OKW (a német véderő főparancsnoksága), majd 1944. június 30-áig a OKM (a német haditengerészet főparancsnoksága) rendelkezésére
állt. 1944. július 1 -je és 23-a között az OKW-nál a „kereskedelmi háború külön törzsének parancsnoka". 1944. július 23-án a Gestapo letartóztatta. Halálra ítélték és
felakasztották a flossenbürgi koncentrációs táborban. A „zongorahúr" komoly
szakmunkákban nem került még említésre!
15. oldal — Gehlen, Reinhardt vezérőrnagy (Erfurt, 1902. április 3 — München, 1979. június 8.) 1946. július 15-étől az USA titkosszolgálatának a munkatársa (orosz szakértő). 1949. július l-jétől a Cl A „Gehlen elhárító szervezet" vezetője. 1956. április 1-je és 1968. április 30-a között Bundes Nachrichtendienst, (az
NSZK hírszerző szervezet) elnöke. Nem szervezetet állított át, hanem szervezetet
hozott létre!
15. oldal — Farkas Ferenc nemesi előneve soha nem vált családnévvé. Igaz a
névmutatóban sem Kisbarnaki Farkas Ferencként sem Farkas Ferencként nem található meg.
Ha már névmutató: a nevek jelentős része nem szerepel a névmutatóban és a vitézi címmel rendelkezők döntő többségét — nem mindenkit, akad egy-két kivétel
— a V betűnél lehet megtalálni. Elég furcsa „mutatózás".
17. oldal — A magyar királyi csendőrség ún. „kettős alárendeltsége"nem magyar sajátosság. Ez az adott időszakban működő szinte valamennyi csendőrségnél
így volt. A csendőrség eredetéhez kellene visszanyúlni, ennek a bemutatására, de
az meghaladná egy recenzió kereteit. A lényeg: a mindenkori Belügyminisztérium
és a Honvédelmi Minisztérium közös „felügyelete" alá tartozott a magyar királyi
csendőrség. 1921 és 1938 között a trianoni békediktátum miatt az addigi Honvédelmi, illetve Hadügy- majd ismét Honvédelmi Minisztériumi csendőrségi osztályok — HM 16., Hüm 39., Hüm 5. — a Belügyminisztérium VI. c. (1933-1935
között VII. c.) (al)osztályaként működtek. Ebben az időben a csendőrségre vonatkozó rendeleteket a belügyminiszter egy személyben adta ki. 1938 novemberétől a

Büm. VI. c. osztály e néven megszűnt és a Honvédelmi Minisztérium 20. (csendőrségi) osztálya lett. Ugyanazon feladatkörrel, vezetővel, beosztottakkal, stb. A Belügyminisztérium csendőrségi osztálya — a Büm. VI. b. — pedig 1943. január
l-jével a Büm. XX. osztály nevet „vette fel".
22. oldal — Honvéd Vezérkar főnökség nem létezett! A hivatalos megnevezés:
A magyar királyi Honvéd Vezérkar főnöke. E „szervezetnek" voltak osztályai.
Az adott osztály megnevezése helyesen: 2. vkf. osztály és nem a Hollós Ervintől
ránk hagyományozott VKF/2!
Az Államvédelmi Központot nem a belügyminiszter hozta létre, hanem államfői döntés, ahogy Ujszászy István vezérőrnagyot is az államfő nevezte ki annak a
vezetőjévé és nem a belügyminiszter.
25. oldal — Oltványi Imre természetesen kapcsolatban lehetett a 2. vkf. osztállyal. Az adott korban ugyanis tartalékos tiszteket, illetve tisztjelölteket is behívtak tényleges szolgálatra az osztályhoz. Ez főleg újságírókra, színészekre volt
jellemző, hiszen a 6. vkf. osztály felállításáig a nemzetvédelem- és a propaganda is
a 2. vkf. osztály feladatkörébe tartozott és ott a jelzett foglalkozások képviselőit jól
lehetett használni.
26. oldal — Itt az Állambiztonsági Rendészet parancsnoka Nagy Valér, míg a
23. oldalon Hain Péter—, aki mellesleg soha nem volt rendőr főtanácsos (viszont
kormány tanácsosi címmel rendelkezett), lévén a detektív testület tagja és ott az elérhető legmagasabb „rang" a detektív főfelügyelő volt -—, akkor melyik? Meglepő
módon egy Nagy Valérnak tulajdonított 1944-ben elhangzott „kijelentés" jegyzete
a Magyar Rendőr 1938. évi egyik számára utal!
Valóban „összehozható" ez a két időpont így? Kovács Tamásnak ugyanakkor illett volna a kijelentés valóságtartalmát megkérdőjeleznie, mivel a magyar királyi
rendőrség őrszemélyzete nem több tízezer főből állt — amint azt az idézetben olvashatjuk —, hiszen az adott korszakban, amikor a legmagasabb volt az őrszemélyzeti létszám, 1944-ben az mindösszesen 12.784 főt tett ki.
Megjegyzendő, hogy a közreadott kézirat szerzőjét — Sombor-Schweinitzer Józsefet— a hivatalos kiadványok akkor már „csak" dr. Sombor Józsefként, Jegyzik".
27. oldal — Pontos idézet a csendőrség „bibliájából" — Szervezeti és Szolgálati
Utasítás a m. kir. csendőrség számára (Szut.) I. Szervezet. II. Szolgálat. Bp. 1927.
(illetve ugyan ez, 1941.) Hivatalos kiadás — de hivatkozás nélkül. Az idézett rész
az 1927-es kiadásban 162. oldalon, míg az 1941 -es kiadásban 159.oldalon olvasható, néhány betű eltéréssel.
28. oldal — Erős kétségeket kell megfogalmazni a recenzensnek az Opris Oszkár „besúgói javadalmazásával" kapcsolatban. A havi 2000, illetve 3000 pengő
magasabb összeg volt, mint a miniszterek havi javadalmazása! A magyar királyi

honvédség legmagasabb rendfokozatú tábornokai — vezérezredes— 1943. július
1 -je után, havi 1882 pengő „fizetést" kaptak s ezen összegbe a különböző pótlékok
is beleszámítottak.
29. oldal — Kovács Tamás itt igyekezett meghatározni a Sombor-Schweinitzer
— mint írtam ekkor már Sombor — feljegyzések keletkezési időpontját. Ezt ő
1942 végére 1943 első napjaira teszi, mondván nem szerepel benne azon esemény,
amikor Kállay Miklós miniszterelnök fogadta Szálasi Ferencet (1943. január 13.).
Nem tudom, hogy Kovács Tamás alaposan elolvasta-e az általa közölt összeállítást,
mert akkor azt tapasztalhatta volna, hogy dr. Sombor József főkapitány-helyettes,
az 1943. március 17-ei Pesti Újságra utal (118. oldal), a Nyilaskeresztes Párt 1943.
február havi „nagytanácsi ülésére" (138. oldal), illetve a Nemzeti Újság 1943.április 1-jei számára (140. oldal.). Amennyiben igazak Sombor ezen mondatai, akkor
legkorábban 1943. április 2-ra tehetjük az összeállítás készítésének első napját.
43. oldal — Gömbös Gyulánál úgy vélem lehetett volna utalni honvédelmi miniszteri tisztére, illetve azt megelőző honvédelmi államtitkári működésére, hiszen
így került be a Bethlen István vezette kormányba és volt utána egyenes az útja a miniszterelnöki bársonyszékhez.
44. oldal — Kovács Tamás a szabadságvesztésre ítélt Böszörmény Zoltán
(Vácegres, 1893. január 5 - ?) esetében 32 hónap, míg Sombor 26 hónap börtönbüntetésről ír. Melyik a helytálló?
45. oldal — Itt vitéz Csík László dr. (Zákány, 1890. október 3 0 - ?, kórházi osztályos főorvos, korábban a Jendrasik klinika tanársegéde, az Orvosi Kamara alelnöke) képviselőről az a közreadó jegyzete, hogy ilyen képviselő nem volt (feltételezem, pótképviselő volt Csík), később viszont — 52. oldal — megjelenik, mint képviselőjelölt.
58. oldal — Sulyok Dezső (Simaházapuszta, 1897. március 28 — New York,
1965. május 18.) 1918-ban valóban felvételt nyert a csendőrtiszti tanfolyamra, de
azt nem végezte el. A Magyarországi Tanácsköztársaság időszakában hadnagyi
rendfokozatban nem szolgálhatott, mivel az ún. „tanácskormány" a rendfokozatokat eltörölte.
62. oldal — Vitéz Dobó István nem címzetes csendőr altábornagy volt, „csak"
címzetes altábornagy. Az a honvéd tábornok, aki a csendőrség vezetői közé került
— általában a csendőrség felügyelője, annak a helyettese, a csendőrség felügyelője
mellé beosztott tábornok — nem került át a csendőrség állományába. Egyébként a
tábornoki kar egységesnek számított. Dobó esetében talán érdemes lett volna megjegyezni, hogy nyugállományba kerülése után a Magyar Nemzetiszocialista Párt
Hungarista Mozgalom „Alkotmány és Fegyelmi Bírósága" elnöke volt.

64.oldal — Dr. Töreky Géza halálozási adatai — ellentétben a jegyzetben közöltekkel — a következők: Luzern (Svájc), 1961. szeptember 14.
66. oldal — Biharvári — más írásmód szerint Biharváry (Bél, 1894.-?) Gusztáv
itt bányaigazgató, a 42. oldalon, szolgálaton kívüli százados. A kettő természetesen nem zárja ki egymást, de hasznos jelezni a két személy azonosságát!
69. oldal — Rátz (eredetileg Rácz) Kálmán (halálozási ideje: Bischofzell
(Svájc), 1951.július 13.) 1932-től várakozási illetékkel szabadságon volt — világháborús sebesülései miatt — és mint őrnagy 1934. szeptember 1 -jével került nyugállományba. Orosz ügyekben Horthy Miklós kormányzónak „tanácsadója" is volt
és 1944 szeptemberében ő került szóba, mint a Moszkvába küldendő magyar delegáció vezetője. Egykori alakulata számozásával kapcsolatban megjegyzendő,
hogy az ezred jelölés mindig arab és nem római számmal történik.
70. oldal — Kovarcz Emil (Iregpuszta, 1899. február 5. (más források február 4-ét
adnak meg). Mint őrnagy került 1939. május l-jével nyugállományba. Utolsó beosztása a Központi Híradóiskolában volt (1938. november 1 — 1938. november 30.) és
azt követően a nyugállományba helyezés előtti „szabadságát töltötte". 1931. november l-jétől 1936. június 30-áig volt a Ludovika Akadémia tanára, melyet követően
1936. július 1-jeés 1938. július 3 l-e között a budapesti 1. vegyesdandár parancsnokságon szolgált és került 1938. augusztus l-jével ismét a Ludovika Akadémiára és onnét 1938. november l-jével a Központi Híradóiskolára. 1944 végén, szolgálaton
kívüli viszonyban nevezte ki ezredessé Szálasi Ferenc.
73. oldal — Brinzey György, temesszlatinai (Szeged, 1902. március 24. Caracas, 1967 után) nyugállományú vezérkari százados. A második világháború
éveiben ismét szolgált, 1944. november 27-én vezérkari őrnaggyá nevezték ki.
77. oldal — Mokcsay Dezső (Ungmogyorós, 1886. október 29. — Bp., 1943.
február 8.)
80. oldal —Tatár (az emigrációban Tarjányi) Imre (halálozás ideje: Markdorf
(NSZK), 1995. augusztus 14.)
81. oldal — Dr. Matolcsy Mátyás (Bp., 1905. február 24.—Bp., 1953. június 20.)
Dr. Maróthy (Meisler) Károly (Keszthely, 1897. június 8 — Buenos Aires, 1964.
szeptember 7.) Dr. Csia Sándor (Hegybánya, 1894. február 4 — Bp., 1946. március
19.) Kovács Tamás sajnos összetévesztette dr. Csia Sándor (Nyíregyháza 1885. március 13 - Zürich, 1962. december ?) főorvossal és a két személy adataiból „gyúrt
össze" egy jegyzetet! Gál Csaba (Bp., 1892. október 14. — Bp., 1946. június 25.) Vitéz Zsengellér József (Cegléd, 1896. december 8. - ? ) itt őrnagy. O 1939-ben nem lehetett tényleges állományú tiszt. Egyébként nyugállomány csendőr százados volt.
85. oldal — Temesváry László (Bp., 1896. január 18 - Bad Aussee (Ausztria),
1974. augusztus 28.)

88. oldal — Gyertyánffy (eredetileg Gyertyánfi) Koméi (Hosszúág, 1899. október 8 - ? ) , 1938. május l-jével vezérkari szolgálatot teljesítő őrnagy. 1939-ben
már nyugállományban.
90. oldal — Dr. Koródy Tibor (Bp., 1904. - Bp., 1974. szeptember 21.) A második világháború után Argentínába emigrált, majd hazatelepült Magyarországra.
93. oldal — Vitéz ómoravicai dr. Imrédy Béla (Bp., 1891. december 29 - Bp.,
1946. február 28.)
96. oldal — Vitéz Magasházy László, aki 1919-tól több mint másfél évtizedig
volt Horthy Miklós szárnysegéde, később a m. kir. „Bem J ó z s e f 1. honvéd lovas
tüzérosztály parancsnoka, illetve a m. kir. méneskar felügyelője, soha nem töltött
be semmiféle kormányzati posztot.
99. oldal Bodor Márton (Nagykörű, 1887. - ?), géplakatos. Dr. Boér Ágoston
(Vác, 1893. szeptember 23. - ? ) , nyugalmazott követségi titkár.
100.oldal — Vitéz Ruszkay (1928. október 31-éig Ranzenberger) Jenő a Kovács Tamás által megadott formában soha nem használta a nevét. Az Országos
Légvédelmi parancsnoki beosztásánál véleményem szerint fontosabb volt a Honvédelmi Minisztérium VI-2. (későbbi nevén 2. vkf.) osztály vezetői beosztása
(1928. november 15 - 1933. május 1.).
111. oldal — Vitéz Henney (eredetileg Hennel) Árpád (Eperjes, 1895. szeptember 24 - Kitzbühel (Auszria), 1980. május 21.) szolgálaton kívüli altábornagy.
Mint alezredes vált ki a tényleges szolgálatból és nyilas-hungarista hatalomátvételt
követően nevezte ki Szálasi Ferenc altábornaggyá, szolgálaton kívüli viszonyban.
Joachim von Ribbentrop neve így írandó, és ha a külügyminiszteri tisztére utalunk, akkor annak „időtartama" 1938. február 4 - 1945. április 29. Hitler ugyanis
„végrendeletében" felmentette tisztéből.
118. oldal —Dr. Budinszky László (Bp., 1895. október 2 4 - B p . , 1946. március 9.)
Bornemissza Gábor (Munkács, 1891. augusztus 14. (másutt 15.) - München
(NSZK), 1975. március 4.). Jobboldali újságíró, a Virradat főszerkesztője, számos
jobboldali egyesület és szervezet vezetőségének tagja.
Vajna Gábor nem „kémelhárító" volt, hanem a balatonfűzfői lőporgyár igazgatója. Vezérkari ezredessé szolgálaton kívüli viszonyban nevezte ki Szálas a hatalomátvétel után.
134. oldal — Dr. Tauffer Gábor (Balmazújváros, 1884. - ?), okleveles gyógyszerész és ügyvéd.
Az oldalszámok szerint felsorolt kiegészítésekhez még néhány apróság: Rajk
Endre (halálozás ideje: Kronach (NSZK), 1960. szeptember 8.) Omelka Ferenc
(Bp., 1899. november 18.) Bogyay Arthur, várbogyai és nagymádi (Zalahaláp,

1876. december 19 - ?) nyugállományú ezredes. 1919-1921-ben a Nemzeti Hadsereg repülőcsapatainak a parancsnoka. Mosonyi Győző (Bp., 1905. október 26 ?) százados (1939. november 1.), a légi erők állományában. Vitéz Taby Árpád
(Nyitragerencsér, 1896. július 16 - St. Georgen (Ausztria), 1973. augusztus 21.)
Az 1920-as évek elejétől 1927 végéig csendőrtisztként, majd a testőrtisztként szolgált. 1939. január l-jével, mint őrnagy került nyugállományba. 1956. október
26-án szabadult Vácról, fegyverrel harcolt a forradalomban, majd annak leverését
követően 1956. november 26-án Ausztriába távozott. Lövétei Barcsay Árpád (Segesvár, 1882. augusztus 26-Verviers (Belgium), 1955. június 15.), nyugállományú csendőr alezredes. Szálasi Ferenc 1945-ben a nyugállományban ezredessé
nevezte ki. Andréka Ödön (Piszke, 1899.-Bp., 1968. szeptember 7.). Máté-Törék
Gyula (Losonc, 1887. április 17-Gödöllő, 1957. szeptember 23.). Széchényi Lajos gróf (Erdőcsokonya, 1902. október 28-Buenos Aires, 1963. június 21.). Payr
Hugó (Bp., 1888. augusztus 24 - Bp., 1976. május 18.). Grieger (másutt Griger)
Miklós (Körmöcbánya, 1880. november 2 2 - B p . , 1938. február 28.)
A többször említett dr. Hetényi Imre főkapitány-helyettes esetében — aki egy
időben, egy személyben a „m. kir. rendőrség politikai rendészeti osztálya, államrendészeti osztálya és útlevélosztálya" vezetője is volt — kényszer nyugállományba helyezésről nem igazán beszélhetünk. 1938-ban, nyugállományba kerülésekor
ugyanis már 67 éves volt. Az ilyen életkorig tartó közszolgálati alkalmazás szinte
példa nélküli volt a két világháború közötti korszakban.
A katonatisztként említett Szelepcsényi valószínűleg azonos Szelepcsényi Tiborral (?), (1916. február 19 - ?), akit 1937. augusztus 18-án avattak gyalogsági
hadnaggyá a Ludovika Akadémiáról, míg a nyugállományú őrnagy Tóth Béla
(Debrecen, 1897. - ? ) . Voigt Ede (Csősz, 1897. - ?), Péntek István pontos halálozási
adatai: Tököl (rabkórház), 1963. január 13.
Végezetül még valamit a levéltári jelzetekhez: hasznos lett volna, ha Kovács Tamás a jól kialakult gyakorlat szerint első előforduláskor megadja a Magyar Országos Levéltár K-149, K-153, K-583, stb., vagy az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára, A, V., Ojelű fondjainak a nevét — természetesen erre sor kerülhetett volna a Forrásjegyzék-ben is —, hiszen nem biztos, hogy a könyv minden
olvasója kiismeri magát a levéltárak J e l z e t világában". Nem lett volna haszontalan
egy rövidítésjegyzék sem, mert ma már nem olyan természetes, hogy mindenki
tudja mit is takar a BSZKRT.
Szakály Sándor

Válasz Szakály Sándor bírálatára

Mindig nagy érdeklődéssel és odafigyeléssel olvasom földim, Szakály Sándor
könyveit, cikkeit, recenzióit, bárhol is jelenjenek meg. Könyvemről írt recenzióját,
talán érthető okból, még inkább érdeklődéssel olvastam. Soha nem gondoltam,
hogy hibátlan a kötet, ezért köszönöm megjegyzéseit és kiegészítéseit. Például: valóban nem tudhatja mindenki, hogy a XIX-J-1 jelzet az 1945 utáni külügyminisztériumi anyag levéltári jelzete, s hogy a Sombor-féle feljegyzés az ún. „Béke
előkészítő" anyagban található meg. A névmutatónál valóban figyelnem kellett
volna a kiadóra, hogy a vitézeket ne a „v" betűnél helyezze el... ígérem, ha lesz második kiadás, kijavítjuk a hibákat. Nem akarok azzal „védekezni", hogy a forrás
gyakorlatilag évtizedek óta ismert (vö.: Lackó Miklós: Nyilasok, nemzetiszocialisták 1935-1944. Budapest, 1966.), s 1989-90 után senkit nem akadályoztak (volna)
meg abban, hogy teljes terjedelmében publikálja a feljegyzést. Jómagam örömmel
tettem, és félig-meddig személyes sikernek könyveltem el, hogy végre volt egy
olyan szervezet, amely nem csak szóban, hanem anyagilag is támogatta ennek az
alapvető forrásnak a kiadását, a szélesebb közvéleménnyel való megismertetését.
Szakály Sándor recenziójában vannak olyan pontok, amelyekre reagálni szeretnék, illetve amelyekkel vitatkoznék. Általában azt gondolom, hogy egy ilyen jellegű munkában nem lehet minden információt pár soros lábjegyzetekbe beletömöríteni. Ezt egyszerűen nem viseli el a műfaj. Számos, a Sombor-Schweinitzer féle
feljegyzésben szereplő személyről szinte könyvnyi, egyesekről már-már könyvtárnyi (Horthy Miklós, Adolf Hitler, Gömbös Gyula) szakirodalom jelent meg, s nyilvánvaló, hogy nem lehet ezek főbb adatait egy az egyben beleírni egy-egy
lábjegyzetbe. A másik végletet az „átlagemberek" tucatjai jelentik, akiknek nevei
nem ismertek még a szűkebb szakmai berkekben sem, nemhogy életútjukat feldolgozták volna. Arról nem is szólva, hogy azonosításuk sem mindig és feltétlenül
egyszerű feladat. Megjegyzem, hogy az eredeti forrásban található számos név
esetén bizony nem mindig lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a hasonló hangzású és/vagy írású nevek egy és ugyanazon személyt takarják. Magyarán: maga
Sombor-Schweinitzer, vagy aki gépelte az anyagot szintén elütött, elüthetett személyneveket, arról nem is szólva, hogy az anyagból hiányzik (elveszett? ellopták?
elvitték?) jó néhány oldal. Jómagam nem mertem belemenni egy ilyen találgatósdiba. Ezt a forrás előtt lévő szerkesztői megjegyzéseknél jeleztem is a Kedves
Olvasóknak.

Szakály Sándor igen terjedelmes recenziójának lényegi eleme volt a felhasznált
levéltári források kritikájának hiánya. Hadd jegyezzem meg, hogy szerintem általában minden forrást kritikával kell olvasni, származzanak azok bármelyik levéltárból, vagy bármely országból, nem is szólva a ma oly népszerű (élet)interjúkról.
Készítettem egy kisebb statisztikát, mely szerint a könyvben szereplő 348 lábjegyzet közül 57 hivatkozik primer levéltári forrásra, a többi magyarázó jegyzet, illetve
könyvekre utal. Az előbb említett 57 jegyzetből 24 származik az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltárából (ÁBTL), atöbbi más őrzőhelyekről például, az
United States Holocaust Memóriái Museumból. A lábjegyzetek nagyobbik fele,
29 darab, a Magyar Országos Levéltár anyagára utal, köztük a különböző szélsőjobboldali mozgalmakra vonatkozó, megmaradt eredeti anyagokra. De térjünk
vissza egy mondat erejéig még az ÁBTL-s forrásokhoz! A valóban gyakran, sokszor és sokat kritizált vizsgálati (V jelzésű) dossziékra való utalások száma a kötetben 7, s ezekre is elsősorban más források kontrolljaként vagy megerősítéseként
hivatkoztam, s igyekeztem kerülni az '56 után keletkezetteket. Pontosan azok miatt az okok miatt, amelyekre Szakály Sándor is utal recenziójában, bár magam
KATPOL-os forrásokat nem is használtam... Másrészt megjegyzem, hogy 1945
után a BM, illetve a különböző néven futó „politikai rendőrségek" előszerettél
gyűjtötték be az „előző rendszer" időszaka alatt keletkezett iratokat, s csatolták
hozzá egy-egy aktához. így számos, ilyen értelemben kortárs, primer forrás található a Horthy-korszakra vonatkozóan a volt belügyi (RPO, ÁVO, ÁVH, II. BM.
Főosztály, BM III. főcsoportfőnökség) iratok között. Lehet, hogy hiba volt ezt külön nem jelezni.
Recenzensem jó néhány megjegyzésével egyszerűen nem tudok mit kezdeni.
Például a „sztárbesúgó" Opros Oszkárra vonatkozóan számos forrás áll a kutatók
rendelkezésére mind az ÁBTL-ben, mind pedig a Hadtörténelmi Levéltárban.
Hetényi Imre nyugdíjba vonulásához pedig csak annyit fűznék, hogy bírálóm logikája szerint akkor már jóval korábban nyugdí jba kellett volna küldeni a főrendőrt,
hisz elég idős volt már...
Kovács Tamás
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3. A kéziratban az é v s z á z a d o k a t — idézetek, t a n u l m á n y - és k ö n y v c í m e k s t b . eredeti
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5. Optimális t e r j e d e l m ű n e k ( j e g y z e t a p p a r á t u s s a l e g y ü t t ) az 1 - 2 í v e s k é z i r a t o k a t
t e k i n t j ü k (1 ív = kb. 4 0 0 0 0 „ n " ) .
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KÁDÁR TAMÁS
EGY REJTÉLYES POLITIKAI GYILKOSSÁG ÉS HÁTTERE
A XIII. SZÁZAD VÉGI MAGYARORSZÁGON:
BÉLA MACSÓI ÉS BOSZNIAI HERCEG PÁLYÁJA

1272. november közepe táján heves vita hangjai, dulakodás és fegyverek zaja verte
fel a nyulak-szigeti királyi udvarház és a szomszédos Szűz Mária apácakolostor
egyébként háborítatlan békéjü csendjét. A rezidencia falai között, illetve közvetlen
közelében a gyermek IV. László király, anyja, Erzsébet valamint az uralkodócsalád
több tagja jelenlétében és részvételével vélhetően hosszabb ideje tanácskozó nagyurak egyike, a Csehországból csak néhány hete hazatért Héder nembeli „Kőszegi"
Henrik bán, miután indulatosan árulással, a cseh királlyal való titkos együttműködéssel vádolta meg Béla boszniai és rnacsói herceget, a király unokabátyját, az ezt
követő haragos szóváltás közben hirtelen kardot rántott, rátámadt az ifjú hercegre
és lekaszabolta azt. 1 A véres dráma eseményei olyan hihetetlen gyorsasággal peregtek le, hogy a hercegnek talán annyi ideje sem maradt, hogy fegyveréért nyúljon
vagy megpróbáljon valamiképp elmenekülni, s mások, így hívei sem léphettek
közbe védelmében. Az első, életét kioltó csapások után gyilkosa és annak időközben csatlakozott cinkostársai még számtalan nehéz vágást mértek vérben úszó testére, valósággal pépessé vagdalva azt, olyannyira, hogy később a kolostor apácái,

1

Az ifjú IV. László király és anyja 1272. október 31-én költözött át udvarával a nyulak-szigeti királyi lakba. Ld. Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I. kötet, 1., 2., 3. füzet,
II. kötet, 1. füzet. Szerk.: Szentpétery Imre. Bp, 1923., 1927., 1930., 1943., II. kötet, 2-3. füzet.
Szerk.: Szentpétery Imre és Borsa Iván. Bp., 1961. (a továbbiakban: ÁKO) II/3. 2311-2312. sz.,
21-22. p.; Catalogus fontium históriáé Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Árpad
descendentium ab anno Christi DCCC usque ad annuin MCCCI. Tomus I-III. Collegit
Franciscus Albinus Gombos. Budapestini, 1937-1938. (a továbbiakban: Gombos) I. 208. p.
(Annales SS Udalrici et Afrae Augustenses), 275. p. (Anonymi Leobiensis), 510. p. (Chronicon
Austriacum anonymi), 679. p. (Chronicon Salisburgenses), II. 1149-1150. p. (Hermannus
Altahensis abbas), III. 1814. (Ottokár von Steier), 2635-2636. p. (Vitus Arnpeckius); Szabó
Károly: Kun László 1272-1290. Bp., 1886. (a továbbiakban: Szabó, 1886.) 9. p. (Magyar Történeti Életrajzok); Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. II. kötet.
2. kiadás. Bp., 1899. (a továbbiakban: Pauler, 1899.) 306. p.

köztük testvére, Margit, és unokahúga, Erzsébet hercegnő teteme darabjait alig
tudták összeszedni.2
Hogy az uralkodócsalád tagja, királyi személy ellen a korona alattvalói fegyverrel támadjanak, s azt megöljék, Gertrúd királyné 1213 szeptemberében történt
meggyilkolását leszámítva, az idézett véres nyulak-szigeti események előtt gyakorlatilag példátlan volt Magyarországon. A király avagy bármelyik hozzátartozója sérelmére elkövetett fegyveres erőszak egyet jelentett a felségsértés (crimen
laesae maiestatis) bűnével, ami hagyományosan a legszigorúbban, azonnali, többnyire a legkegyetlenebb módon végrehajtott, esetenként kínzás általi halálbüntetéssel és teljeskörű, egyenes ági utódaira, gyakran pedig az elkövető rokonságára is
kiterjedő birtokelkobzással szankcionálta az erre vetemedő személyt.'
Mielőtt hozzákezdenénk a megdöbbentő bűntény hátterének, előzményeinek és
okainak vizsgálatához, röviden — amennyire szegényes forrásanyagunk egyáltalán lehetővé teszi — át kell tekintenünk az áldozat, Béla herceg életének történetét,
már csak amiatt is, mert a kutatás, hasonlóan családja többi tagjához, eddigelé jóformán teljesen megfeledkezett személyéről.
Béla Rosztyiszláv Mihajlovics csernyigovi valamint halicsi fejedelem és Anna
hercegnő — IV. Béla leánya — házasságából, feltehetően azok második fiaként
született. Világra jöttének időpontját csak hozzávetőlegesen tudjuk megadni, figyelembe véve, hogy szülei nagy valószínűség szerint 1243-ban léptek házasságra,

2

3

Szabó, 1886. 9. p.; Kun László emlékezete. A bevezetőt írta. a forrásszövegeket válogatta és a
jegyzeteket összeállította: Kristó Gyula. Szeged, 1994. 16. p. (Szegedi Középkortörténeti
Könyvtár 5.) (a továbbiakban: KLE); Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. 2. kiadás. Bp., 2002.
390. p. (Millenniumi magyar történelem. Historikusok.) (a továbbiakban: Szűcs, 2002.).
Zsoldos Attila: Felségsértés. (Szócikk.) In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század).
Főszerk.: Kristó Gyula. Bp., 1994. (a továbbiakban: KMTL) 217. p. A pontosság kedvéért
meg kell jegyezzük, korábban két ízben is előfordult, hogy az uralkodócsalád tagjai ellen —
szerencsére sikertelen — fegyveres merényletet követtek el. Az első alkalommal Vászoly herceg felbujtására vagy tudtán kívül, de kétségkívül érdekében udvari összeesküvők egy szűk
csoportja álmában próbált meg végezni I. István királlyal. A másik, közel száz évvel későbbi
esetben Álmos sérelmére történt — forrásaink szerint bátyja, Kálmán személyes utasítására —
gyilkossági kísérlet, amely végül a hercegnek menedéket adó dömösi prépostság szerzetesei
bátor lélekjelenlétének köszönhetően hiúsult meg. Az Álmos elleni támadásról: Képes Krónika. Ford. Geréb László. Bp., 1993. (Heti Klasszikusok) 93. p. Ez utóbbi esemény tehát csak
részben vonható ide, lévén egy, az évtizedes testvérharcot lezárni hivatott leszámolási kísérlet
történt, maga az uralkodó kívánta likvidáltatni öccsét, nem pedig egy alattvaló egyéni kezdeményezésű akciójáról volt szó. Gertrúd királyné meggyilkolásához ld. Wertner Mór: Meráni
Gertrúd gyilkosai. In: Erdélyi Múzeum, 14. (1897) 269-276. p.

s hogy bátyja, a fiatalon elhunyt Mihály herceg már 1262-ben, ö maga pedig először 1265-ben szerepel az országos ügyekben, születését 1245-48 tájára kell helyeznünk. Ennél közelebbi datálás, sajnos, jelenlegi ismereteink szerint, teljességgel lehetetlen. 4
Azt, hogy Béla szüleinek ifjabb fia volt, leginkább a két fivér keresztségben elnyert neve, illetve azok megválasztása valószínűsíti. Mindketten egy-egy nagyapjuk után kaptak nevet; Béla a magyar király, míg Mihály Rosztyiszláv apja, a néhai
Mihail Vszevologyics csemyigovi és novgorodi fejedelem iránti tiszteletből, a kor
bevett szokása pedig az volt, hogy az idősebb fiút keresztelték apai nagyatyja után.
Mihály elsőszülöttsége mellett szól szüleiknek és magának a hercegnek egy keltezés nélkül, 1258-61 táján kiadott közös adomány levele, amelyben Béla nem szerepel, feltehetjük, mert azidőtájt még 14. életévét sem töltötte be. 5 Az apai nagyapa
említett csemyigovi és novgorodi fejedelemsége mellett 1239-ben egyébiránt az
egykorvolt megkérdőjelezhetetlen tekintélyéből és hatalmából, illetve vezető szerepéből az elmúlt közel másfél évszázad alatt sokat veszített, jóformán egy átlagosnál csak alig valamivel jelentősebb uralkodói központ szintjére visszasüllyedt kijevi nagyfejedelemséget is elnyerte, s Béla atyja, Rosztyiszláv a trón kijelölt örököse
lett. A tatárok újabb nagy nyugati hadjárata idején, 1241 első hónapjaiban Rosztyiszláv kénytelen volt Magyarországra menekülni, s végül Danyiil Romanovics
halicsi fejedelemmel szemben mind Luckot, mind pedig a csemyigovi fejedelmi
trónt elveszítette. Magyar földön szívesen fogadták, s a király, miután másodszorra
is kérőként jelentkezett, hozzáadta Anna hercegnőt, de apósa erős katonai támogatása sem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy Ruszbeli birtokait visszaszerezze, így
Magyarországon telepedett le.

4

5

Szülei házasságkötése időpontjához ld. Senga Toru: IV. Béla külpolitikája és IV. Ince pápához
intézett „tatár-levele". In: Századok 122. (1988) 586-587. p. és az orosz véleményeket bemutató 9. jegyz.; Font Márta: Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek. Szeged, 2005. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 21.) 245., 251. p.; Wertner Mór: Az Árpádok családi
története. Nagy-Becskerek, 1892. (a továbbiakban: Wertner, 1892.) (Történeti Nép-, és Földrajzi Könyvtár 51.) 472. p.; Szilágyi László: Rasztiszláv családja Bulgáriában. In: Turul
61-63. (1947-50) 13-18. p. (a továbbiakban: Szilágyi, 1947-50.), különösen: 13. p. Szilágyi
szülei legfiatalabb gyermekének tartja és születését 1252 tájára helyezi, ennek helytállósága
azonban igen kétséges.
Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban: DL) 83 038; Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerk.: Zsoldos Attila. Bp., 2008. (A Magyar Országos Levéltár
kiadványai II. Forráskiadványok 45.) (a továbbiakban: ÁHO) 82. sz., 61. p.

Ilyenformán Béla herceg gyermekkorát, hasonlóan számos testvéréhez — bátyja mellett négy leányról van tudomásunk — részben nagyapja, IV. Béla király udvarában, részint atyja 1254-ben elnyert hercegségében, Macsó területén töltötte.
Neveltetésükről Rosztyiszláv gyakori távollétei, külhoni hadakozásai miatt elsősorban anyjuk gondoskodott. Rosztyiszláv komoly hadvezéri kvalitásainak és apósa kivételező támogatásának köszönhetően új hazájában fényes karriert futott be;
IV. Béla szolgálatában — említett, Halics megszerzésére indított hadjáratának kudarca után — lényegében az ország harmadik emberévé és egyik leggazdagabb
nagybirtokosává küzdötte fel magát. 1247-ben szlavón bán lett, de tisztségétől röviddel ezután, legkésőbb 1248 elején meg kellett válnia. Macsó élén 1254-es kinevezésétől kezdődően hercegi címet viselt, már önmagában ez is megvilágítja azon
sajátos és egyedi státuszt, amelyet betöltött a hierarchiában az 1250-es évek derekán.6 Határozott — kétségkívül a király szándékainak is teljesen megfelelő — politikai elképzelésekkel rendelkezett, melynek központjában a gyors területi terjeszkedés, a szomszédos észak-balkáni kisállamok feletti lazább vagy épp közvetlen
ellenőrzés megszerzése állt. Még 1254 végén támadást indított Bosznia ellen, s azt
sikerült első kísérletből szilárdan hatalma alá vonnia. 1255 első felében hadat vezetett Bulgária ellen, s annak északnyugati részét, Vidinnel együtt elfoglalta. Két évvel később, 1257-ben ismét betört Bulgáriába, s ezúttal egészen a fővárosig, Tirnovóig nyomult előre seregével, de újabb foglalásait rövidesen kénytelen volt feladni. Sikeres és nyilván jövedelmező hadjáratát követően felvette a „bolgár cár" címet is, s nagy valószínűség szerint fejedelmi székhelyét Macsóból a biztosan
tartott Északnyugat-Bulgáriába, Vidinbe helyezte át.
Családja gyarapodó hatalmát és tekintélyét igyekezett dinasztikus kötelékekkel
is megerősíteni, e tekintetben is mint önálló, szuverén fejedelem lépett fel. Egyik
idősebb leányát Mihály bolgár cár, egy másikat II. Leszek krakkói és sandomierzi
fejedelem vette feleségül. Kunigunda nevü leánya, aki messzeföldön híres volt
rendkívüli szépségéről, a Magyar- és Csehország között csak nemrégiben megkötött békeszerződés csinos zálogaként 1261 októberében a hatalmas II. Ottokár cseh
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király felesége lett.s A házasság Rosztyiszlávnak páratlan és irigylésreméltó tekintélyt biztosított; a magyar király vejeként apósává lett az akkori Európa egyik legnagyobb, a német királyi trónra komoly eséllyel pályázó uralkodójának. Maga
Rosztyiszláv csak rövid ideig élvezhette utolsó nagy politikai-közéleti sikere örömeit. Nem sokkal a fényes pozsonyi esküvő után, 1262-ben (közelebbről ismeretlen időpontban valamint okból) elhunyt. 9 Halálát követően birtokait, Boszniát és
Macsót felesége, Anna hercegnő, illetve akkortájt serdülőkorban lévő fiai megosztva örökölték, az előbbi Mihályra, míg a Macsói Hercegség Bélára szállt, azok
kormányzatát azonban ténylegesen még nem vették át. Nevükben özvegy anyjuk
gyakorolta a hatalmat, mint "Bosznia és Macsó úrnője", s minden bizonnyal a korábban kinevezett bánok is hivatalukban maradtak. Legutolsó szerzeményében,
Bulgária északnyugati, az Al-Duna jobb partján elterülő részén, a vélhetően szintén orosz származású Szventszláv Jakov (Jakab) lépett örökébe. 10
IV. Béla és fia, István ifjabb király 1261-62 folyamán mindjobban elmérgesedő
viszályában Anna hercegnő és fiai kezdettől fogva az idős uralkodó pártján álltak,
sőt egyes vélemények szerint a konfliktus elmélyülésében a hercegnőnek tevőleges szerepe volt, s mikor az ellentétek belháború kirobbanásához vezettek, maguk
is fegyvert fogtak Béla oldalán. 11 A bárói hatalmi érdekcsoportok folyamatos és intenzív konfliktusélező tevékenysége mellett a dinasztikus viszály egyik fő oka az
volt, hogy István erdélyi hercegsége határain túl, atyja országrészében is gyakorolni kívánta és érvényesítette is uralkodói joghatóságát, míg Béla, korábbi megállapodásaik tiltása ellenére, úgyszintén beavatkozott fia territóriumának ügyeibe, s
talán a Dunától keletre fekvő területeken saját híveinek birtokokat is adományozott. István és nemkevésbé elszánt valamint harcias felesége, Erzsébet ezt semmi
szín alatt nem volt hajlandó elfogadni, sőt, Béla hitvesének, Mária királynénak valamint leányuknak, Anna hercegnőnek és gyermekeinek még jóval korábban, az
általános belső béke idején nyert északkelet-magyarországi uradalmait is elfoglalták. Ezek közé tartoztak többek között az erdélyi Radna, Beszterce és Királyi falvak, amelyek a királynéi birtokállomány szerves részeiként Mária tulajdonát
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képezték, valamint az abaúji Füzér és a Bereg vármegyei Bereg várak, amelyeket
IV. Béla feltehetően még az 1250-es években adott Annának. 12
Minthogy István továbbra sem engedett az uralma alá tartozó országrészben történt atyai adományok kérdésében, s határozottan megtagadta, hogy családtagjai lefoglalt fekvőségeiket visszakapják, szülei a Szentszékhez fordultak, mire 1264. július 16-án maga IV. Orbán pápa intette az iljabb királyt, hogy anyja, valamint Anna
nővére és unokafivérei birtokait mihamarabb adja azoknak vissza. ,J Az újabb belháború elkerülhetetlennek tűnt, csak kirobbanásának körülményei, időpontja és a támadó fél kiléte voltak kétségesek. A jelek szerint a harcokat maga Anna kezdte meg,
mikor csapatai élén 1264. november közepe táján betört István országrészébe, azzal
a nyilvánvaló szándékkal, hogy annak családját foglyul ejtse. A zempléni Patak várának elfoglalásával sikerült is kézre kerítenie öccse feleségét, Erzsébetet és gyermekeit, köztük a mindössze két éves László herceget, majd a felvidéki Turóc várába
záratta őket. Lépése — vérrokonai, fivére kisgyermekei elleni „kíméletlensége" —
egyszer és mindenkorra, visszavonhatatlanul megmérgezte a gyaníthatóan egyébként is kifejezetten rossz viszonyát Istvánnal, csakúgy, mint a hozzá hasonlóan szokatlanul kemény és akaratos, elfojtott uralomvágytól fűtött Erzsébettel. 14
Anna határozott állásfoglalása a családi-, illetve országos bel viszályban természetszerűleg egyben meghatározta fiai helyzetét is. így lett Béla 1265 elején az István és hívei ellen küldött erők névleges vezére. Az idős uralkodó táborának lényegében utolsó tartalékait egyesítő sereg vezetésében a kipróbált és már sok harcteret
megjárt Héder nembeli Henrik nádort tették meg társául. 15 Vezéri kinevezésével
kapcsolatban felmerül néhány kérdés. Ezek közt talán a legfontosabb az, hogy a
IV. Béla és hívei szempontjából rendkívül válságos, már-már reménytelennek látszó stratégiai helyzetben vajon miért épp őt, egy akkor legfeljebb 19-20 esztendős,
a kritikus szituáció megoldásához szükséges hadvezetési és taktikai tapasztalatokkal nagy valószínűség szerint nem rendelkező személyt állítottak ilyen roppant kihívás elé — főparancsnokul a sereg élére. Különösen érthetetlennek tűnik a kérdés,
amennyiben figyelembe vesszük azon, nem lényegtelen momentumot is, miszerint
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a két uralkodó közötti konfliktus lappangása idején, majd a belháború kitörésekor
vélhetően az idősebb király oldalán állt Béla bátyja, Mihály herceg is, aki, mint
Rosztyiszláv elsőszülött fia inkább kerülhetett szóba a vezéri megbízatás kapcsán.
A herceg ugyanakkor — gyanút keltő módon — épp ekkoriban, az 1260-as évek derekán eltűnik forrásainkból. Az 1262. évi békemegállapodásban még szerepel a
neve, majd Mária királyné egy csak 1359-es tartalmi átírásból ismert, napi keltezést
nem tartalmazó, 1266-ban kiadott oklevelében is említi, azonban a két király közötti
újabb, ugyanazon év márciusi, nyulak-szigeti szerződést rögzítő diplomában már
csak Béla macsói herceg tűnik fel. 16 Mária adományának egy másik, szintén közel
száz évvel későbbi, 1351-ből való, sajnos, ugyancsak tartalmi átírásában viszont
csak Bélát nevezik meg, ami alapján igen valószínűnek látszik, hogy annak keltekor
Rosztyiszláv idősebb fia már nem élt. Az 1359-es oklevél adatát talán azzal magyarázhatjuk, hogy az átíró tudatosan kihagyta Mihály neve mellől a boldogult jelzőt, lévén ekkor természetszerűleg nem csupán ő, de valamennyi említett kortársa is régesrég meghalt. Ha ugyanakkor a herceg valóban 1266 márciusa előtt hunyt el, elképzelhető, hogy az még 1265 elejét, az isaszegi csatát megelőzően történt, ez esetben
érthető lenne, miért öccsét állították az idősebb király maradék erői élére.17
Béla homályos okból történt hadvezéri megbízatásával kapcsolatban meg kell
emlékeznünk Vajay Szabolcs, illetve vélhetően az ő valóban imponáló feltevése
nyomán továbbindult Szűcs Jenő azon vélekedéséről is, mely szerint az idős Béla
király unokája kinevezésekor — mintegy a „hadúri tisztség" kézzelfogható jelképeként— ünnepélyesen átadta volna azt a hagyományosan Szent István egykori tulajdonának tartott, s így különös tiszteletnek örvendő X. századi eredetű kardot,
amelyet századok óta a magyar királyok felszentelésekor koronázási kardként
használtak, s a fehérvári királyi kincstár legértékesebb, szakrális kincsei közé tartozott. A kitűnő kutató feltételezésével megítélésünk szerint azonban nem azonosulhatunk, kérdés ugyanis, ha IV. Béla valóban, mint kedvenc unokájának, neki
hagyományozta és juttatta volna a szóbanforgó értékes fegyvert, hogyan és főképp
miért került vissza az rövidesen, legkésőbb 1270 májusára a királyi kincstárba,
ahonnét azt, mint jól tud juk, anyja, Anna hercegnő a király halálát követő napokban illetéktelenül eltávolítva titkon Prágába, a cseh királyi udvarba lopta.18
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A döntő ütközetre március elején a Pest vármegyei Isaszeg közelében került sor,
ahol seregük nagy vereséget szenvedett. Béla időben meghátrált és el tudott menekülni, de a ténylegesen parancsnokló Henrik nádor fiaival, az oldalán harcoló Ivánnal és Miklóssal fogságba esett. Távozása a csatamezőről, amelyet értelmezhetünk
akár egyszerű megfutásnak is, minden bizonnyal szembefordította vele az ott kitartó Henriket és annak családját is.19 Első közszereplése jelentős kudarcot hozott tehát, a győztes István, sőt, nagy valószínűség szerint az ország egyik legtekintélyesebb bárója, a Héder nemzetség feje is erősen megneheztelt rá, nyilván jobbnak látta így egy bizonyos időre kimaradni a veszélyes nagypolitika történéseiből.
Az isaszegi csata után neve hosszabb időre el is tűnik forrásainkból, vélhetően a
harcoktól távoleső, biztonságos délvidéki tartományába húzódott vissza. Petrovics
István véleménye szerint rövidesen kibékült unokafivérével, Istvánnal; ez vélhetően még 1265-ben, esetleg 1266 márciusában történt, a két király újabb megállapodásai keretében. 20
Ekkortájt, 1264 ősze - 1265 tavasza között vehette át anyjától hercegsége, a macsói tartomány tényleges kormányzatát. A mintegy 16-17 ezer négyzetkilométernyi területű hercegség a mai Szerbia középső részén feküdt, határát nyugatra a
Drina, Magyarország felé a Száva és a Duna képezte, déli irányú kiterjedése pontosan nem ismert. Lakosságát túlnyomórészt délszlávok, szinte kizárólagosan szerbek, valamint a keleti határvidéken igen kis hányadban bolgárok és a velük
elegyesen élő, nomadizáló kunok adták. A tartomány székhelye és legfontosabb települése, amely után az nevét is nyerte, a kutatás által mindmáig pontosan meg nem
határozott fekvésű, minden bizonnyal valahol a Kolubara torkolatvidékén emelt
Macsóvár (délszláv nevén Macsevó) volt. 21 Tekintve, hogy létrejötte, illetve a Magyar Királysághoz való csatolása is folyamatos, közel egy évtizedet felölelő harcok
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eredménye volt, s életre hívásakor a magyar udvar vélhetően egyfajta védelmi-,
vagy ütközőzónaként képzelte el a Szávától északra eső határvidéki területek biztosítására, irányítása az állandó bolgár és szerb fenyegetés miatt rátermett, erélyes,
jó hadvezéri kvalitásokkal bíró személyt igényelt. Mint már utaltunk rá, mind
Boszniában, mind a macsói tartományban működtek bánok a hercegi hatalom mellett, vagy inkább annak alárendelve, Rosztyiszláv azonban feltételezhetően csak
távolléte, főként hadjáratai idején engedett azoknak nagyobb mozgásteret és önállóságot, tisztségük egyébként többé-kevésbé formális jellegű lehetett.22 Halálát
követően ez nyilván megváltozott; hatalmuk, jogkörük megnőtt, egyfelől mert a
dinasztikus viszályban a szülei mellé álló Anna hercegnő leginkább a királyi udvarban, IV. Béla mellett tartózkodott és figyelmét elsősorban az országos ügyek
kötötték le; később, mint láttuk, maga is csapatai élére állt, hogy kivegye részét a
fegyveres küzdelemből, másrészt, mert fiai koruknál fogva rászorultak atyjuk régi,
tapasztalt tisztségviselőre. 2j
Béla másik hercegi tartománya a mai Bosznia-Hercegovina északi felén terült
el. Határa keletre, Macsó felé a Drina mentén, északra, Szlavónia felé a Száva partján futott, majd Pozsega vármegye vidékén attól délnyugatra vált el és haladt a
szintén a magyar koronához tartozó Horvátországig. Természetes és rögzült határokkal déli irányban, Szerbia felé ez sem rendelkezett, azok valahol az Orbász és a
Boszna folyók forrásvidékétől kicsit délebbre húzódtak. Területe némiképp meghaladta Macsóét, valószínűleg a 20 ezer négyzetkilométert is, lélekszáma pedig
szintén hasonló lehetett a szomszédos hercegségéhez. 24 Bosznia már évszázadok
óta szorosabb kapcsolatban állt Magyarországgal, sőt, időközönként — II. Béla király itteni hódítása óta — részben vagy egészében magyar uralom alatt állt.
A II. Béla által felvett, eredetileg valószínűleg csak a terület északnyugati részére
vonatkozó rex Ramae titulust uralkodóink folyamatosan viselték, az a királyi oklevelek negyedik elemeként állandósult címhasználatukban, azaz mindenkor a magyar korona birtokának tekintették. Az 1160-as évek Bizánc elleni háborúi idején
elveszített fennhatóságot tartósan végül csak IV. Béla szerezte vissza a tatárjárást
követő években, amelyet aztán a király orosz vejének erőskezű kormányzata telje-
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Cirkovic, Sima: Istorija srednjovjekovne bosanske drzave. Beograd, 1964.; Andelic, Pavao:
Doba srednjovjekovne bosanske drzave. In: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od
najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod osmansku vlast. Priredio Popadic, Miloslav.
Sarajevo, 1984. 345-587. p.; Klaic, Nada: Srednjovjekovna Bosna: politicki polozaj
bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe. Zagreb, 1989.

sített ki.23 A két délvidéki tartományban azonban — különösen Rosztyiszláv elhunyta után — komoly és mindennapos szerb fenyegetéssel kellett számolni, a
Nemanjida-dinasztia fejének ugyanis Magyarország felé is merész hódítási törekvései voltak. 1268-ban a hercegnek IV. Béla segítségét kellett kérnie I. Uros szerb
király támadása miatt, aki serege élén betört Macsó területére, és ott nagy pusztítást
vitt végbe. Nagyatyja habozás nélkül Csák nembeli István királynéi udvarispán vezetésével egy nagyobb csoportosítást küldött támogatására, amely gyorsan le is
győzte a szerbeket, Urost pedig fogságba ejtette. 26
Az öreg király, tartva István és híveinek halála utáni esetleges bosszújától, élete
utolsó éveiben próbált mindent megtenni, hogy attól családját, így Anna hercegnőt
és gyermekeit megóvja. Nagyon valószínűnek tűnik, hogy baljós félelme, István
miatti aggodalma nem volt alaptalan, s ezen meggyőződését nyilván csak fokozta
az őt végső betegségében, haláláig ápoló Anna rossz és az ellenségeskedést szító
befolyása. A király egészségi állapotának romlásával, testi és szellemi hanyatlásával mindjobban elhatalmasodó befolyás végül oda hatott, hogy Béla ahhoz fordult
szerettei számára védelmet kérve, aki Magyarországnak, s egyszersmind neki magának is évtizedekig legnagyobb ellensége volt. 1270 áprilisában halálos ágyán írt
levelében II. Ottokár cseh királyt felkérte, szükség esetén „atyailag ölelvén magához azokat", gondoskodjék az arra rászorulók személyes biztonságáról. 27 Május
3-án bekövetkezett halála után az uralomváltástól leginkább tartó Anna végzetes
lépésre szánta el magát. A királyi udvar szinte valamennyi fellelhető és mozdítható
kincsét, köztük két értékes koronát, több míves kardot, számos ékszert és ezüstből
készült edényt magához véve, vejéhez, a cseh királyhoz, Prágába távozott. Fia nem
tartott vele, s később sem követte Csehországba, bár István haragjától ezután különösen lehetett félnivalója. 28 Az Anna által ellopott kincsek ügye valamint Ottokárnak a vitás kérdések rendezésében tanúsított megbízhatatlansága, a hercegnőt követő újabb emigránsok — Béla király bizalmas főembereinek — befogadása és feltűnő pártolása végül a két ország közötti háború kitörését eredményezte 1271 tavaszán. Ottokár április első felében Dévény vidékén betört Magyarországra, s kezdeti
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Rokay Péter: Bosnyák-magyar kapcsolatok. (Szócikk.) In: KMTL 122. p.
CD IV/3. 490. p„ V/l. 239. p.; Zsoldos, 2007. 112. p.
Árpád-kori és Anjou-kori levelek. XI-XIV. század. Sajtó alá rendezte Makkai László, Mezey
László. Bp., 1960. (Nemzeti Könyvtár - Levelestár.) (a továbbiakban: ÁAKL) 168. p.; Pauler,
1899. 277. p.; Almási Tibor: A tizenharmadik század története. [Bp.], 2000. (Magyar Századok.) (a továbbiakban: Almási, 2000.) 146-147. p.
Deér, 2005. 206. p. Béla herceg röviddel ezután az Ottokár elleni háborúban is részt vett, talán
épp bizonyítandó István iránti hűségét.

sikerei, Pozsony, Nagyszombat valamint Nyitra elfoglalása és két nagyobb győzelem után május 21 -én a Rábca térségében végül döntő vereséget szenvedett V. István hadaitól. 2 " A két uralkodó megbízottaik révén július 2-án Pozsonyban békét
kötött egymással, amelybe kivétel nélkül belefoglalták közeli és távolabbi szövetségeseiket, valamint rokonaikat. így ezek hosszas felsorolásában előkelő helyen
szerepel Béla is, akit az oklevél macsói és egyben boszniai hercegként, mint a magyarkirály testvérét említ. Hogy fivéréről, Mihályról, aki egyébként anyjukhoz hasonlóan — a jelek szerint szándéka ellenére — szintén meglehetősen visszás
viszonyban állt István királlyal, nem esik említés, valamint, hogy már a „Bosznia
hercege" címet is viseli, kétségtelenné teszi, Mihály ekkor már j ó ideje nem élt.30
Béla saját erői élén tevékenyen részt a csehek elleni védelmi műveletekben, s
István király oldalán jelen volt a Rábca-menti harmadik, végső ütközetnél is. Erről
IV. László 1273. május 23-án, Csák nembeli Máté fia Péter, a majdani nádor részére kelt privilégiumából értesülünk. Az események után kevesebb, mint két évvel
később kiadott, vélhetően tehát hiteles és pontos információkat megörökítő oklevél szerint az egyik támadó ék parancsnokaként harc közben elveszítette lovát, s
szorult helyzetéből Péter mentette ki és vitte vissza a hátrébb elhelyezkedő magyar
hadsorok védelmébe. 11 Lojalitása, amelyet anyja lényegében menthetetlen, s
egyúttal őt magát is nem lebecsülhető veszélybe sodró árulása ellenére tanúsított
V. István személye és kormányzata iránt, a kor végzetesen lezüllött általános erkölcsi színvonalához mérten mindenképp elismerésre méltó. Döntésének, mellyel az
évtizedes cseh-magyar konfliktus újbóli, sokadszori elmélyülésének időszakában
a családjával kifejezetten rossz viszonyban állt István királyhoz csatlakozott, komolyjelentősége volt, s azáltal, hogy lekötelezte unokafivérét, megteremtette a királyi családdal való őszinte, tartós béke létrejöttének lehetőségét is. Mindez kitűnik
az említett oklevél vele kapcsolatban használt, barátinak mondható hangneméből,
illetve szövegéből, amely Béláról, mint V. István akkori bizalmas támogatójáról és
derék katonáról ír. Ez utóbbi, a kiváló hadfi minősítés, kicsit túlzónak tűnik, tekin-
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Pauler, 1899. 287-289. p.; Breit (Bánlaky) József: A magyar nemzet hadtörténelme. VI. Bp.,
1930. 78-80. p.
A békeokmány magyar nyelvű kiadása: Magyar békeszerződések 1000-1526. Szerk.: Köblös
József. Pápa, 2000. 32. sz., 76-89. p. A hercegek és István király viszonyára nagyon fontos információkat tartalmaz nővérük, Kunigunda cseh királyné két, sajnos, keltezés nélküli, de bizonnyal ugyanakkor kelt levele. Istvánhoz intézett misszilisében többek között azt írja, a
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176-177. p.
KHO 39. sz., 77. p.

tetbe véve, hogy azon két ismert csatában, amelyben vezérként részt vett — előbb
Isaszegnél, majd a Rábca vidékén — mindkét alkalommal gyengén szerepelt. Igaz,
a csehek ellen vívott ütközetben már becsülést érdemlő személyes bátorságról tett
tanúságot, de mint nagylétszámú erő parancsnoka, hadvezér, hasonlóan anyai
nagyatyjához, IV. Béla királyhoz, kevéssé állta meg a helyét/ 2 Az imént bemutatott események kapcsán egyébiránt egy sajátos, talán külön megemlítésre sem érdemtelen érdekességre is felfigyelhetünk. A Bélát az Ottokár csapatainak gyűrűjéből kiragadó, ezáltal annak életét megmentő magyar főúr, Csák nembeli Péter
pont azon Héder nembeli Henrik bán engesztelhetetlen, később pedig halálos ellensége volt, aki hat évvel korábban az isaszegi csatában még Béla mellett, vezértársaként harcolt.
Legkésőbb ekkorra, V. István egyeduralma idejére, a belháborúk éveihez képest, Béla helyzete merőben megváltozott. Mihály halálát követően, nem lévén annak utóda, hercegsége, Bosznia birtokában örököse Béla lett, aki rövidesen át is
vette a tartomány kormányzatát. 1266-ra tehát a két nagy délvidéki tartomány ismét egy kézben, egy uralom alatt egyesült, s az ifjabb királyság, valamint az erdélyi
és a szlavóniai hercegség megszűntével, illetve betöltetlenségével Macsó és Bosznia maradt az egyetlen területi különkonnányzat a Magyar Királyságban. Mindemellett, azon túl, hogy időközben huszonéves férfivá érett — ambiciózus anyjának Prágába történt távoztát követően nyilván —jóval önállóbban politizálhatott,
ami talán Istvánnal való viszonya normalizálásában is közrejátszott. Béla presztízse és tekintélye Bosznia megszerzésével így lényegesen megnőtt, hatalom tekintetében pedig egyedül a király előzte m e g / 3 Ezzel egyenes arányosságban,
mintegy törvényszerűen gyarapodott az iránta vélhetően továbbra is fenntartásokkal viseltető uralkodópár környezetében irigyeinek, rosszakaróinak és ellenlábasainak száma. Nem maradhatott ez természetesen rejtve előtte sem, emiatt feltehetően csak a legszükségesebb, kiviteles alkalmakkor látogatott V. István kúriájába.
Unokafivére erélyes és határozott kormányzásában egyébiránt a jelek szerint a legkevésbé sem tartott igényt Béla avagy más előkelő rokon szerepvállalására. így
megint csak a nagyobb biztonságot jelentő háttérben maradt.
Az 1272 nyarán lezajlott események azonban számára is döntő fordulatot hoztak, az ország dolgai, valamint a dinasztia ügye miatt feladta korábbi kényszerű tét-
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A dinasztikus területi külön hatalmak, a dukátus és az itjabb királyság magyarországi történetéhez és közép-európai párhuzamaihoz ld. Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon. Bp., 1979.

lenségét és kimozdult távoli hercegségéből. A fia, László trónörökös elrablását
követően súlyos betegségbe esett V. István király ugyanis augusztus 6-án, szomorúan fiatalon, az akkor Magna Insulaként emlegetett Csepel-szigeten meghalt/ 4
Haláláról értesülve a következő napokban híveinek egy csoportja, Monoszló nembeli Egyed tárnokmester és pozsonyi ispán valamint fivére, Gergely királynéi tárnokmester és vasi ispán vezetésével fegyveresen megrohanta a trónörökös elrablójával, Gutkeled nembeli Joakim bánnal való összejátszás gyanújába keveredett
Erzsébet immár özvegy királyné székesfehérvári udvarházát, de kemény kézitusa
során visszaverték őket/ 5 Nem tudni, mi lehetett a szinte esztelen támadás kitervelőinek és végrehajtóinak célja, feltehető, hogy a rivális hatalmi csoport vezető tagjainak megbuktatása (esetleg likvidálása?) és a talán István elárulójának tartott
Erzsébet félreállítása volt szándékuk, még valószínűbb, hogy László herceget
akarták „kiszabadítani", bizonyos azonban, átfogó politikai terveik egyáltalán nem
voltak. Kudarcuk után, még augusztus közepe táján hatalmukba kerítették Pozsony
várát és környékét, majd Csehországba mentek, hol meghódoltak II. Ottokár királynak, s egyúttal felajánlották, Pozsonyt kezére adják/ 6
A székesfehérvári csetepaté rávilágított: az elhunyt király híveinek tábora már a
legkevésbé sem volt egységes, több, közel azonos erejű, egymás ellen akár fegyvert is fogó frakcióra szakadt, s ez a nagyfokú politikai megosztottság, az érdekcsoportok hirtelen történt megváltozása, összetételük átalakulása, kiváló lehetőséget
nyújtott IV. Béla valamint Anna hercegnő hatalomból kiszorított főembereinek a
visszatérésre. Béla herceg ki is használta a kínálkozó alkalmat, s feltehetően kapcsolatba lépett az 1270 nyara óta mellőzött vagy az éppen bírt pozícióikkal elégedetlen főurakkal. Mint V. István legközelebbi oldalági felnőtt korú rokona, a tágabb értelemben vett királyi család legidősebb férfitagja, joggal tarthatott igényt az
országos ügyek intézésében nagyobb megbízatásra, hivatalra, sőt, a mindössze tíz
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következtetésre jutott, hogy a palotaforradalom végrehajtóinak a királyné elleni támadás előtti
napokban László trónörököst Székesfehérvárott sikerült rövid időre hatalmukba keríteni, azaz
Joakimtól és más korábbi elrablóitól „megszabadítani" {Szabó, 1886. 3-4. p.). A források alaposabb áttekintése alapján azonban nyilvánvaló, a király későbbi fogságairól szóló híradásokat
értelmezte rosszul, 1272 szeptember eleje táján szó sem volt tehát az itjú uralkodó újabb
fogságravetéséről.

éves László mellett akár a régensségre is."" Felettébb valószínű, hogy környezetében — elsősorban Béla királynak és hitvesének, (Laskaris) Máriának az elmúlt időszakban az udvari nagypolitikából kiszorult tekintélyes párthívei között — voltak
olyanok, akik még ennél is többre, a királyi trón és a korona igénylésére, illetve
megszerzésére ösztönözték. Minden eshetőséget számba véve, a trón elfoglalására
— ha merészebb és jól használja ki a helyzeti előnyökből, így az unokaöccse szlavóniai fogságából, István pártjának széteséséből, tagjainak egymás elleni fellépéséből, illetve az elit jelentős részének Erzsébet irányában táplált roppant erős ellenérzéseiből, ha tetszik, gyűlöletéből adódó lehetőségeit—1272. augusztus közepén
jelentősebb esélye volt. Anyja, Anna hercegnő ez idő szerint már két éve cseh földön, Ottokár udvarában élt, és nincs okunk kételkedni, hogy leányával, Kunigunda
királynéval egyetemben minden befolyását igénybe ne vette volna, hogy vejét, a
királyt Béla ügye érdekében V. István valamint családja és híveik ellen hangolja. ' 8
A hatalmas sógor elviekben elvárható politikai, pénzügyi, legjobb esetben akár katonai támogatásán kívül azonban nagyon tekintélyes belső erőforrásokra is számíthatott, lévén, mint Macsó és Bosznia hercege maga is igen számottevő, a déli
határok állandó védelme miatt felkészültebb fegyveres erőnek parancsolt.
Meg kell jegyezzük, Béla esetleges trónra jutása vitathatatlanul kedvező fordulat lett volna Ottokár merész nagyhatalmi törekvései szempontjából, egy ezáltal
létrehozható szilárd cseh-magyar szövetség kiválóan segíthette volna a német királyi, illetve a császári korona elnyerésére irányuló, nagyratörő tervei megvalósítását. Személyiségétől valamint politikai elveitől és eszköztárától éppenséggel
egyáltalán nem állt távol a szomszédos államok belső hatalmi, dinasztikus ügyeibe
való jobbára csak az önérdek vezérelte beavatkozás gyakorlata, és bár komolyabb
esélyét vélhetően senki sem látta, Magyarországon feltehetően többekben is felmerült, nem árt számolni egy ilyesfajta, magyar vonatkozású kísérlet eshetőségével is.
A vád, hogy Béla, sógora, II. Ottokár támogatásával a főhatalom, a trón megszerzésére tör, talán nyíltan is megfogalmazódott Erzsébet anyakirályné udvarában ezek-
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Meg kell jegyezzük, Béla herceg régensségre vonatkozó igénye, ha felmerült egyáltalán ilyesmi, korántsem lett volna szokatlan, előzmények nélkül álló közjogi megoldás, illetve intézmény Magyarországon. Alig két emberöltővel korábban, 1204 őszén maga a halálra készülődő
Imre király nevezte ki öccsét, a nyughatatlan András herceget néhány éves fia, a későbbi III.
László mellé kormányzóul, az 1140-es éves elején pedig Belos nádor és bán gyakorolt egyfajta rcgensi hatalmat II. Géza király trónja mellett.
A nagybirtokosi elit hatalmi ellentétei pár hónap múltán méginkább, végletesen eldurvultak,
az országos kormányzat lényegében anarchiába süllyedt. Ld. Szabó, 1886. 19-22 p Anna
hercegnő feltételezhetően Prágában, veje trónja mellett is nagyobb tekintéllyel bírt és megkülönböztetett státuszt élvezett.

ben a hónapokban, de a gyermek László királyságát szeptember elején történt
koronázását követően komolyabban, legalábbis külföldről, már nem veszélyeztette semmi. Egy korabeli osztrák forrás, a Contimiatio Lambacensis ismerete szerint
ugyanakkor Béla a magyar koronához való jogát Lászlóval szemben érvényre kívántajuttatni. 39 Hogy a Bélával kapcsolatban felmerült gyanúsításnak, a trónaspirációs vádnak volt-e bármiféle alapja, lényegében eldönthetetlen, mégsem tűnik
túl valószínűnek, hogy a herceg, amennyiben ugyan fel is merült benne ilyesféle
nagyravágyó gondolat, gyakorlati lépéseket is tett volna a főhatalom megszerzésére. Lászlónak, mint V. István király elsőszülött fiának joga vitathatatlan volt a trónra, a törvényes és kijelölt örököst félreállító, oldalági utódlásra a XII. század közepe, II. László és IV. István rövidke—-egyébiránt illegitimnek tekintett — országlása óta nem akadt példa az uralkodóházban, Béla ráadásul anyja, Anna hercegnő révén, nőági leszármazott volt. Mindezek figyelembevételével — és lévén, Béla
Magyarországon született, valamint a királyi udvar környezetében nőtt fel, így a
magyar szokásjogot és a dinasztia belső viszonyait, a trónöröklés százados jogelveit vélhetően jól ismerte — aligha képzelhető el, hogy valóban egy ilyenfajta, roppant veszélyekkel járó és egy bizonyosan újabb polgárháborút előidéző kalandra
készült volna.
A László megkoronázása körüli napokban, mint az ilyenkor, de kisebb mértékű
országos felfordulások idején is szokásos volt, jóformán az egész kormányzat átalakult, egyedül a nyáron kinevezett Kemény fia Lőrinc nádor maradt hivatalában.
Joakim, aki hosszú hetekig tartotta őrizete alatt, majd személyesen kísérte Fehérvárra, a koronázásra az új királyt, „kiváló hűségéért és érdemes szolgálataiért''
hamarost visszakapta szlavón báni méltóságát, és az új kormány meghatározó tagja
lett.40 A pártütő Monoszló nembeli Egyed és Gergely ispánok árulásukért és Pozsony vármegye átadásáért mindeközben Prágában, csakúgy mint a korábbi bárói
emigránsok, a legbarátságosabb fogadtatásban részesültek. Ottokár többek között
Laa, Stockerau, Korneuburg és Kreutzenstein ausztriai várakat adományozta nekik, továbbá nagy pénzösszeget bocsátott rendelkezésükre, megbízván őket Pozsony és a szomszédos erősségek igazgatásával. 41 A szembeötlő kedvezést, amelyben a cseh király V. István régi párthíveit, neki gyűlölt ellenlábasait részesítette, a
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„Sororius s u l i s (Stephani regis) de Mathsa, volens sibi regnum indebite usurpare, ab Ungaris
occisus miserabiliter occubuit." Gombos I. 773. p.
IV. László királlyá koronázásának időpontjáról és más körülményeiről ld. Kállay Ubul: Kutatások IV. László korára. In: Századok 40. (1906) 41. p.; Szabó, 1886. 6-7. p.; Joakim újbóli
bánságára: KLE 52. p.; a kormány egyéb változásaira: MTK 166. p.
KLE 54. p.; Szabó, 1886. 8. p.

több mint két éve szintén az Ottokár nagyvonalú vendégszeretetét élvező Héder
nembeli Henrik féltékeny szemmel, dacosan figyelte. Egyed iránt érzett gyűlöletét
érthetőleg megsokszorozhatta, hogy Ottokár a korábban neki adott Laa várát is az
újonnan befogadott emigránsnak adományozta. Nyilvánvalónak tűnt, a cseh udvarban a közeljövőben nem sok babér terem számára, esetleg csak újabb bosszúságok és sérelmek érhetik. A váratlan magyarországi uralomváltásról szóló hírek
viszont kedvezőek voltak számára, legalábbis több reménnyel kecsegtettek, mint a
prágai események, így, hirtelen, hátrahagyva a Leuchtenberg családból származó
új feleségét, ősszel visszatért magyar földre. 42
Röviddel ezután otthoni hívei kíséretében a leginkább Budán és a Nyulak szigetén időző udvarba ment, ahol felajánlotta szolgálatait a fia nevében kormányzó Erzsébet anyakirálynénak. Bár fogadtatása nyilvánvaló hűtlensége ellenére a jelek
szerint szívélyes volt, mind a királyné hívei, mind a hatalmon lévő főúri csoport elfogadta jelenlétét az udvarnál, és vélhetően a királyi tanácsban is, megbízatást, hivatalt nem kapott. Ekkortájt, valamikor 1272 október-novemberében tűnhetett fel
ismét az uralkodói udvarban Béla macsói és boszniai herceg is, hogy mint a király
egyetlen nagybátyja, valamint a déli határvidék ura, nagyobb hatalmat, közvetlen
és respektált beleszólást követeljen az ország ügyeinek intézésébe. 4 ' Az ellentétek
elsimítására és vitás ügyek tisztázása végett november közepére az aula főúri csoportjai a királyi család nyulak-szigeti rezidenciájába tanácskozást hívtak össze.
A választott helyszín erősen spirituális légköre miatt tökéletesnek látszott a világi
elitet megosztó konfliktusok rendezésére; a szomszédos domonkosrendi női monostorban pihent egymás mellett a már akkor szentség hírében álló és különös tiszteletnek örvendő Margit hercegnő, valamint bátyja, V. István király. Számos előkelő, nagymúltú és befolyásos bárói família szülöttei mellett az uralkodócsalád két
nőtagja, így Béla ugyancsak Margit nevű húga és Erzsébet, László király nőtestvére is lakója volt az idő szerint a zárdának, és a sziget az elmúlt évtizedekben már
több ízben adott otthont a dinasztia, s egyben az ország belső megbékéléseinek. 44
A megegyezés, béketeremtés helyett azonban mint tudjuk, egy kíméletlen leszámolás szem-, és fültanúi lettek a tanácskozásra eljött urak. Korántsem túlzás le-
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Gombos I. 261. p.; Pauler, 1899. 304-305. p.
Szabó, 1886. 9. p.; „Kőszegi" Henrik pályafutására ld. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. 2., reprint kiadás. Bp., 1995. 598-600. p.; Petrovics István:
Henrik, Nagy, Mo.-i főember. (Szócikkk.) In: KMTL 260-261. p.
A Nyulak-sziget, illetve a domonkos női rendház kivételes szerepéről a dinasztia és a magyar
arisztokrácia életében ld. Waczuhk Margit: Egy középkori női kolostor kapcsolata a világi társadalommal. A margitszigeti kegyhely. In: Regnum. Egyháztörténeti évkönyv 6. (1944-1946)
Bp., 1947. 280-290. p.

számolásról beszélni, s noha szűkszavú forrásaink ebben sajnos nem erősítenek
meg, felettébb valószínű, hogy Héder nembeli Henrik már kész, alaposan átgondolt tervvel a fejében, Béla likvidálásának határozott szándékával ment a királyi
lakba. A gyilkosságot megelőző eseményeket illetően, csakúgy, mint magának a
gyilkosságnak a lefolyásával kapcsolatban, közelebbi információk híján csak tapogatózhatunk. Nem tudjuk azt sem, vajon Béla sejtett-e egyáltalán valamit a rá leselkedő veszélyből, avagy teljesen gyanútlanul lépett be az udvarház kapuján. 43 Kétségtelen azonban megítélésünk szerint, hogy a tanácskozás Henrik bán szándéka
szerint fajult hirtelen kettejük parázs szócsatájává, s a bán tudatosan provokálta a
népes főúri gyülekezet s királya előtt Béla herceget. Jellemző módon - s ez talán bizonyítja a történtek általa előre eltervezett voltát - épp olyan váddal, az árulás, a
cseh királlyal való összejátszás vádjával illette Bélát, amellyel ő maga is közismerten és tagadhatatlanul gyanúsítható, illetve elmarasztalható lehetett volna. Az éles,
személyeskedő vitát durva kiabálás váltotta fel, az pedig rövidesen fegyverrántásba torkolt, amelyben Henrik megelőzte áldozatát, és gyorsan -esélyt sem adva a ledermedt jelenlévőknek vagy a herceg embereinek a közbelépésére - a kardjukat
ugyancsak hirtelen előrántó és a dologba nyilván idejekorán beavatott cinkostársai
hathatós segítségével, végzett vele. Béla iránt érzett mély, talán az isaszegi vereség
óta izzó gyűlöletét világosan mutatja, hogy, mint már elmondtuk, kardjával még
akkor is folytatta a dühödt vagdalkozást, mikor ellenfelének teste, számtalan halálos sebbel borítva a padlóra zuhant. A bestiális hóhérmunkának azonban ezzel még
nem volt vége, a gyilkosok nem érték be a herceg „egyszerű" likvidálásával, vad
dühvel, majdhogynem a felismerhetetlenségig roncsolva azt, tovább kaszabolták
hulláját. 46
A megdöbbentő bűntény, noha minden bizonnyal a gyermek király és anyja, a
nevében kvázi régensi jogkört gyakorló Erzsébet királyné valamint az aula több
tagja jelenlétében, szeme láttára zajlott le, büntetlenül maradt. Henrik szabadon távozott tettestársaival, s miután nyilvánvalóvá vált, hogy kevéssé kell tartania az
esetleges számonkéréstől, az udvarban megpróbált szövetségeseket találni további
- a kormányzatba való mihamarabbi visszajutását célzó, illetve a herceg valóban

45
46

Zsoldos, 2005. 131. p.
Gombos I. 208., 783., II. 1149-1150. p. Kútfőink csaknem egybehangzóan állítják, hogy a
herceg meggyilkolása Henrik bán „tanácsára és segítségével" történt, egyedül a Continuatio
Claustroneoburgensis beszél általában magyarokról, illetve Ottokár von Steier Reimchronikja
négy, nem nevesített főúrról. Megemlítésre érdemes ugyanakkor, hogy több német forrásunk,
így az említett Continuatio Vindbobonensis valamint az Anonvmi Zwetlensis, Anonymi
Leobensis és Ottokár von Steier is királynak mondja Bélát.

hatalmas örökségével kapcsolatos-tervei megvalósításához. 47 Felelősségre vonásának elmaradása több gyakorlati okra vezethető vissza. A talán legfontosabb
mindezek között, hogy Béla herceg, a tágabb értelemben vett uralkodócsalád
egyetlen felnőtt korú, területi különhatalommal és jelentős saját fegyveres kísérettel bíró férfitagja lényegében mindegyik nagyúri csoport ambícióinak útjában állt,
s Erzsébet anyakirályné sem kívánt osztozni vele a László melletti régensség gyakorlásában. Az udvari, illetve az onnan kiszorított főúri elit rivalizáló klikkjei egy
kérdésben bizonyosan azonos véleményen voltak; mohó hatalom-, és birtokéhségük gyors kielégítését egy gyermek király, László uralma biztosítja a legmesszebbmenően, s önző érdekeik érvényesítésében egy korlátozó tényező, a kiszámíthatatlan Erzsébet, több is mint épp elég.48
Béla brutális félreállításának azonban volt még egy a bárói csoportok szemszögéből roppant fontos hozadéka is; nagy kiterjedésű hercegségei örökösök híján
visszaszálltak a koronára. Ez pedig a birtokszerzésben évtizedek óta szakadatlanul
versengő bárók számára egyet jelentett: ügyes, megfelelő partnerekkel kötött alkukkal és megegyezésekkel ismét újabb értékes, gazdátlanná vált területek megkaparintására, ezen túl esetleg újabb tisztségek elnyerésére nyílik mód. Nem kérdéses
tehát, az iíjú herceg erőszakos halálából a nagypolitika szereplőinek és alakítóinak,
ideértve V. István pártjának széthullott csoportjait is, kézzelfogható haszna származott, amit aztán élén magával a gyilkossal, bűntársaival és híveivel, nem haboztak mielőbb készpénzre váltani. A nagyurak közti alkudozások a jelek szerint közvetlenül a gyilkosság után megkezdődtek. Nyilván ezekkel szoros összefüggésben
a kormányváltozások érdekes nyitányaként november 17-én vagy 18-án a nádori
hivatalt Rátót nembeli Lóránd vette át Kemény fia Lőrinctől. 49 Tíz nappal később,
27-én a kormányzat újabb, IV. László szeptember eleji trónralépte óta második átalakításával Henrik bán elérte olyannyira vágyott célját, visszakerült a hatalomgyakorlók tisztséggel is bíró, legfelsőbb körébe. Megnyerve szövetségeséül a hoz-
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Heinricus Italicusnak, Ottokár király udvari jegyzőjének egy formulája szerint egy magyar ispán és annak fivére hivatalosan kegyelmet is nyert a bestiális bűncselekmény alól. Ld. Das
Unkundliche Formelbuch des Königl. Notars Heinricus Italicus aus der Zeit der Könige
Ottokár II. und Wenzel II. von Böhmen. Herausgegeben von Johannes Voigt. In: Archiv für
Kundé österreichischer Geschichts-Quellen 29. Wien, 1863. 42^13. p.
A politikai háttérről: Almási, 2000. 156. p. A Joakim és „Kőszegi" Henrik bán-vezette bárói
csoport 1273 május végén el is távolította a kormányzatból az anyakirálynét és híveit. Noha
Erzsébetnek rövidesen sikerült visszatérnie, befolyása és tényleges hatalma ezt követően nagy
mértékben lecsökkent. Ld. MTK 168-169. p.
A kormány változásaira és a nádorcserére: ÁKO II/2-3. 2317. sz., 24. p., 2323. sz., 26. p.;
MTK 166. p.

zá hasonlóan gátlástalan, minimális erkölcsi érzékkel sem rendelkező Gut-Keled
nembeli Joakimot, a király korábbi elrablóját, aki most Erzsébet anyakirályné mellett szinte teljhatalmat gyakorolt, az udvar több főurával bánságokra bontották és
egymás között szétosztották Béla macsói és boszniai hercegségeit. Maga Henrik a
Bosznia északi, dunántúli birtokaihoz legközelebb eső részén létrehozott ozorai és
sói bánságokat kapta meg, így új hivatala alapján jog szerint is tagjává lett a királyi
tanácsnak, Joakim pedig nemrég visszanyert szlavón báni tisztségét a tárnokmesterséggel cserélte fel. 30
Béla hidegvérű meggyilkolása és azt követő hetek eseményei azon, 1272 táján
felgyorsuló általános züllési folyamat szomorú határkövei voltak, amely rövidesen
az ország egész középkori történetének egyik legsötétebb korszakába, az oligarchia,
a tartományúri hatalom megerősödésének majd féktelen tombolásának évtizedeibe
vezetett. A Magyar Királyság szinte feltartóztathatatlanul és reményvesztetten rohant a pusztulás útján a békés fejlődését ismét csak hosszú időre visszavető, újabb
nagy törés felé. E sötét és vigasztalan kor egyik legelső ismert áldozatát, Béla herceget, kegyetlen meggyilkolásának helyszínétől nem messze, a domonkosrendi női kolostorban, rokonai, a majd hétszáz évvel később szentté avatott Margit hercegnő,
valamint V. István király sírja mellett helyezték örök nyugalomra. 51

50
sí

A kormányzatban bekövetkezett újabb személyi változásokra: Pauler, 1899. 306. p.; a délvidéki tartományok felosztására: ÁKO II/2-3. 2329. sz., 28. p.
Szűcs, 2002. 389. p.; István sírhelyére: Feuerné Tóth Rózsa: V. István király sírja a margitszigeti domonkos apácakolostor templomában. In: Budapest Régiségei. A Budapesti Történeti
Múzeum Évkönyve 21. (1964) 115-131. p. A margit-szigeti domonkos rendház és környékének ásatásai során, a sekrestye padlózata alól 1914-ben előkerült egy bizonyosan kardpenge
által beszakított-roncsolt férfikoponya és az ahhoz tartozó, szintén karddal, számtalan helyen
összevagdalt, jobb alkarján könyök alatt csonkolt csontváz is, amelyet Bartucz Lajos antropológus Béla macsói herceg maradványaként azonosított. Ld. Várkonyi Titusz: Béla herczeg sírja
a Margit-szigeten. In: Vasárnapi Újság 62. (1915) 27. sz. 431. p. Bartucz kb. 20 évvel később
a Magyar ember c. munkájában két fényképet is közölt a roncsolt koponyáról. A csontok a budapesti Tudományegyetem, majd a Nemzeti Múzeum antropológiai gyűjteményébe kerültek,
ahonnét azonban (állítólag) a II. világháború alatt ismeretlen körülmények között — talán a
Természettudományi Múzeum Embertani Tárának létrehozáskor — eltűntek. (Zsoldos Attila
Györffy György elbeszélése utáni, valamint Évinger Sándor — Magyar Temészettudományi
Múzeum, Embertani Tár — szíves közlése.)

LAKATOS BÁLINT
AZ ERDÉLYI KÁPTALAN ÉS A PÜSPÖKI UDVAR TAGJAI
GÖRBE TÜKÖRBEN
Történeti bejegyzések Pelei Tamás főesperes Erasmns-kötetében

(1515—1530 k.)

A nyomtatott könyvek kézírásos bejegyzéseit a történeti kutatás ritkán és legtöbbször csak közvetetten használja.1 Ezek egyrészt a tulajdonlást jelző possessor-bejegyzések vagy a kötet előzéklapjaira rótt családi-életrajzi feljegyzések, másrészt
széljegyzetek azaz glosszák lehetnek — főleg a kézikönyvként vagy tankönyvként
használt kötetekben. Bár tematikai szempontból a széljegyzetek nagyon sokfélék
lehetnek (időjárás, csillagászat, orvoslás, ármozgások, különböző világi vagy egyházi formulák, szövegminták, stb.), a legtöbb esetben jelentéktelen dolgokról szólnak. Ezek közül általában azokat szokás „történeti bejegyzéseknek" tekinteni,
amelyek a történeti kutatás számára érdekes információt tartalmaznak: általános
köztörténeti vagy helytörténeti, esetleg a bejegyző személyére vagy környezetére
vonatkozó adatot. 2 Ezek leggyakrabban a sokszor és hosszú ideig használt misekönyvekben illetve a kalendáriumokban fordulnak elő. Az előbbiek kutatására magyar viszonylatban a későközépkort illetően a legjobb példa Radó Polikárp
1944-es munkája, az utóbbira Kubinyi András először 1971-ben megjelent tanulmánya Budai Kakas János naptárának történeti feljegyzéseiről. ' Radó — munkájának vonatkozó fejezetében — 1540 előtti történeti adatokat legnagyobb részt két
Erdélyben használt kötetből, Megyericsei János misekönyvéből és Adrianus
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A tanulmány kibővített és átdolgozott változata az alábbi tanulmánynak: Bálint Lakatos: Tamás Pelei's Glosses About the Personalities of the Transylvanian Chapter and Episcopal Court
(1515—c. 1535). In: Matthias and His Legacy. Cultural and Political Encounters between East
and West. Eds. Bárány, Attila - Györkös, Attila. Debrecen, 2009. 339-361. p. (Speculum
históriáé Debreceniense 1.)
Egy jó koraújkori példa: Torma Károly: Történeti apróságok. I. Czegei Wass János feljegyzései. II. Zsögödi Mikó János és léczfalvi Gyárfás István, József s Elek feljegyzéseiből. III. Régi
könyvek tábláira írt feljegyzésekből. Századok 22 (1888) 349-361. p.
Radó. 1944.; Kubinyi, 1999.

Wolphardus breviáriumából gyűjtötte ki. 4 Ez érdekes véletlennek tűnik, ugyanis
mindkét említett kanonok az erdélyi székeskáptalanban társa volt annak a Pelei Tamásnak, akitől szintén ismerünk történeti bejegyzéseknek tekinthető jegyzeteket.
Igaz, Pelei nem liturgikus kötetbe, hanem egy humanista kézikönyvbe, Rotterdami
Erasmus Adagiájába írta glosszáit. Ezt a kötetet 1937 óta a Fővárosi (ma: Fővárosi
Szabó Ervin) Könyvtár Budapest Gyűjteményében őrzik. 3
Pelei a kézikönyvet elsősorban a klasszikus stílusfordulatok elsajátítására használta, és a lapokra körülbelül 1200 glosszát írt. A kötetet eddig egyedül a tragikus
sorsú Kelényi Béla Ottó, a gyűjtemény őre ismertette 1939-ben publikált tanulmányában. Feltárta, hogy a széljegyzetek tematikailag változatosak, így nyelvészeti,
művelődéstörténeti és filológiai szempontból egyaránt figyelemre méltók. 6 Noha a
történeti szempontból értékelhető bejegyzések az összes széljegyzetnek csak egy töredékét, kb. 10%-át teszik ki, mégis érdekes forrásul szolgálhatnak, elsősorban Pelei
saját gyulafehérvári környezetére, a székeskáptalan, illetve a püspöki udvar tagjaira
vonatkozóan. A témával eddig egyedül Kelényi foglalkozott, aki aglosszákat inkább
csak ismertette mint közölte, és főleg Pelei olvasottságának és műveltségeszményének kérdését tartotta szem előtt. A későbbi kutatás — itt elsősorban Mályusz Elemér
összefoglaló munkájára gondolok—ezért csak az ő megállapításaira támaszkodott. 7
Tanulmányom célja kettős: egyrészt a forrás tükrében bemutatni Pelei személyiségét, másrészt a történeti bejegyzések közzétételével a további kutatás számára felhasználhatóvá tenni a bennük szereplő történeti adatokat.
Erasmus kézikönyve, az Adagia először 1500-ban jelent meg Párizsban. 8
Erasmus az ókori latin és görög szerzők jellegzetes, közmondásszerű fordulatait,
kifejezéseit azaz adagiumait gyűjtötte össze, majd témák szerint rendszerezte és
magyarázatokkal látta el. A gyűjtemény a humanista műveltség frazeológiai példatára: segítségével bárki elsajátíthatta a klasszikusok szólamkincsét és felékesíthette vele saját írásait. Nem véletlen, hogy a mű a korban rendkívül népszerű volt és
Erasmus haláláig (1536) több mint 27 kiadást élt meg. 9 Az első kiadásban még csak
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Radó, 1944. 76-81. p. Megyericsei missaléja (leírása 99. p., 39. sz.) ma az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban (Inc. XV. 1. 141.), Wolphardus berviáriuma (leírása 120-121. p.,
141. sz.) Radó idejében a keszthelyi Festetich-könyvtárban (327. sz.) volt található.
Desiderius Erasmus: Adagiorum chiliades tres ac centuriae fere totidem. Venetiae, Aldus,
1508. FSZEK Budapest Gyűjt. Bq 0941/319.
Kelényi, 1939. 90-94.
Mályusz, (1971) 2003. 101-102., 298. p.
Rib/iollieca I, 1893. 1. p.; Gail, 1983. 5. p. Akkor még Adagiorum collectanea címen.
Gail, 1983. 5. p. A számbavételt bonyolítja, hogy a munka a későbbi, egyre bővített és részben
átdolgozott kiadásai már Adagiorum chiliades, ill. Adagiorum opus címen jelentek meg; sőt

818 adagium található, 10 de Pelei könyve, az 1508-as velencei Aldus-kiadás már
3260 latin és görög szócikket tartalmaz megfelelő betűrendes és tematikai tárgymutatókkal."
Az első kötéstáblára felragasztott korábbi előzéklap tanúsága szerint a kötetet
Pelei Tamás 1515-ben vette Budán 2 forintért. 12 A munka széljegyzeteiben kétfajta
írásképet különíthetünk el. Mindkettő kurzív jellegű, de az egyik kifejezetten humanista megformálású könyvírás. A másik inkább a XVI. század eleji missilisek
írásképére emlékeztet, elnagyoltabb, sietősebb, és kicsit leegyszerűsítve a gótikus
cursivához áll közelebb. (Mindkettőben előfordul egyébként a humanista írásban
jellegzetes q azaz e caudata.) Gyanakodhatnánk, hogy a két különböző írástípus két
különböző kéztől ered, de ezt egyértelműen kizárja, hogy Pelei egyes szám első
személyben írt vagy közvetetten magára vonatkozó bejegyzései mindkét írástípusban előfordulnak. Arra a kérdésre, hogy az írásváltás mögött állhat-e valamiféle
időbeli eltérés (a használat idején előbb mindig az egyik majd mindig a másik írással írt), nem lehet határozott választ adni, mert eddig egyetlen szöveghelyet sem találtam, ahol a kétféle írástípust időbeli sorrendiséggel lehetne kapcsolatba hozni.
Úgy tűnik Pelei kedve szerint felváltva használta a két írásformát. Rajta kívül más
glosszátora a könyvnek nem volt. Ezt a kötéstábla további possessor-bejegyzéseinek teljes hiánya is alátámaszthatja. Mindazt tehát, amit ma a könyvben széljegyzetként találunk, kizárólag Peleinek kell tulajdonítanunk. Ez a kutatás szempontjából szerencsés véletlen (nem kell elkülönítenünk a különböző könyvhasználók bejegyzéseit), viszont nem segít a könyv talányos sorsának felderítésében.
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készült önmagában is több kiadást megélt rövidített változat is Epitome adagiorum címmel,
ld. Bezzel 1979. 46-76. p. (46-132. sz.). Bibliotheca I, 1893. 2-3. p. az összes változatot egy
műnek számolva 1536-tal bezárólag 55 kiadást sorol fel.
Gail, 1983. 5. p. 3. jegyz.
Bibliotheca I, 1893. 1. p. szerint ez a 6. kiadása a műnek. Könyvészeti leírását ld. Catalogus
librorum ante 1601 impressorum, qui in Bibliotheca Civitatis Budapestinensis asservantur.
Composuit Mária Klinda. Bp., 2001. n. 274. A kötet szerkezete: lr-112r: Proverbiorum chilias
prima; 112r-187v: Proverbiorum chilias secunda; 187v-239v: Proverbiorum chilias tertia;
239v-244r: In quartam chiliadem centuria prima; 244r-247v: In quartam chiliadem centuria
secunda; 247v-249v: [In quartam chiliadem centuria tertia]. Mivel a kötetben az adagiumok
(római számokkal jelölt) számozása ezresével újrakezdődik, a jegyzetekben és a függelékben
az ezreseket is jelölöm (arab számmal), pl. 3/CXXV. = a harmadik ezred százhuszonötödik darabja = 2125.
Ld. a függelékben: Pelei, előzéklap. A továbbiakban a függelékben közölt forrásszöveg-részekre cím és folioszám szerint, a nem közöltre csak folioszám szerint hivatkozom.

Ugyanis Pelei halálától a kötet 1937-es felbukkanásáig a könyv tulajdonosairól illetve őrzési helyéről egyelőre semmit sem sikerült kideríteni. 1 '
Pelei életéről és pályafutásáról is keveset tudunk, részben éppen a saját glosszáiból. Neve a Közép-Szolnok megyei Pele falura (ma Becheni, Románia) utal, amit ő
maga nevez az egyik glosszájában szülőfalujának: in pago Pele, hoc est natali
solo... (248r). Noha ismerünk egy itteni kisnemesi Pelei családot, Tamást egyelőre
nem tudjuk a családfához kötni.14 (Pelei maga egy Miklós nevű rokonáról is megemlékezik a 7r oldalra írt széljegyzetében, de a Pelei-családban Miklós nevű családtag sem ismert.) így feltételezhető, hogy jobbágyszármazású volt.1"' Születésének ideje is ismeretlen. Köblös József tipológiájának megfelelően Pelei valamiféle
területi kapcsolat révén kerülhetett az erdélyi székeskáptalanba, 16 ugyanis a falu az
erdélyi püspök földesurasága alá tartozó Tasnád mezőváros és birtokközpont környékén fekszik. 17 Kanonokként 1504-ben bukkan fel először a káptalan tizedlajstromában; 18 1519-től ózdi főesperes. 19 1522 decemberében a bolognai egyetemen
tanuló Adrianus Wolphardus, Pelei kanonoktársa és barátja neki ajánlja Janus Pannonius általa megjelentetett elégiáit. 20 Ebből egy a humanista irodalom iránt lelkesedő zárkózott kanonok képe tűnik elő, aki a humanista stúdiumokba merült,
ezáltal kívánt környezetétől elkülönülni és azt kritizálni. Jegyzeteiből egyébként
azt is tudjuk, hogy soha nem volt alkalma egyetemre járni és görögül tanulni (27v,
49v, 189v).
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A könyv 1937-ben bukkant fel a Gilhofer & Ranschburg bécsi aukcióján. A B 0941 sz. leltári
karton szerint a Fővárosi Könyvtár 231 pengős áron vette meg 1937 júniusában. Köszönöm
Sándor Tibor osztályvezető úr szíves tájékoztatását.
Peíri VI, 268-270. p. További adatok: 1483: Magyar Országos Levéltár (= MOL) Diplomatikai Fényképgyüjtemény (= DF) 281326 = Középkori, 2000, n. 72. n.72. Pelei György és két
fia, Albert (1483-1547) és Imre. 1532: Kolozsmjk\' II, n. 4370. Imre özvegye. Imrének két fiáról tudunk, Ferencről (1543, 1547) és Péterről. Utóbbi szolgabíró volt 1515-ben 1515 MOL,
Diplomatikai Levéltár (= DL) 30077 és 1549-ben még élt. Más személyeket sem lehet ehhez a
családfához kötni, például Jakabot (1462: DL 26403), Fülöpöt (1511-21: DL 32579, 74409),
ill. egy másik, Pelei Tamás nevű szolgabírót sem (1524: DL 36377).
Vö. Pelei, 189v: humili loco natus.
Köblös, 1994. 48., 50., 64. p.
Csánki, 1890. 549. p.
Vekov, 2003. Anexe 7, 1504. év. Beke, III: 1, 1895. 248. p. (1076. sz.)
1519: DL 36360. Ld. még Vekov, 2003. uo.
Az ajánlólevél szövege: Analecta nova, 489-491. p.

Pelei halálának idejét pontosan nem ismerjük. Utolsó, 1536-os említése tévedésen alapszik. 21 A tévedést ráadásul igazolni látszott, hogy a kötet előzéklapjának
verso oldalán szerepel egy Pelei által bemásolt szöveg, „Iohannes Frobenius studio
S.P.D." címmel. A híres bázeli könyvkiadó egyik előszaváról van szó, amelyet a
szövegből kihámozhatóan az Adagia valamelyik kiadásához írt. Ebben Frobenius
említi, hogy hírét vette Erasmus halálának. 22 Kelényi a szöveget bizonyító erejűnek tartva Pelei halálát Erasmus halála utánra, 1540 körűire helyezte. Frobenius
azonban nem tényként, hanem csupán elterjedt szóbeszédként beszél Erasmus haláláról. Felmerült bennem, hogy noha Kelényi a Budapesten elérhető Adagia-kiadásokat átnézve nem tudta tisztázni, hogy a szóban forgó Frobenius-előszó melyik
kiadásból származik, 2 j a kérdés mégis megoldható. Adrianus Wolphardusnak
ugyanis volt a birtokában egy ma is meglévő 1528-as Frobenius-kiadású Adagia,
bőrkötésének superexlibrise (AW 1535) tanúsága szerint 1535-től.24 A kötet azonban nem tartalmaz kiadói előszót, ezért az összevetés sajnos nem hozott eredményt
és a szöveg eredetét továbbra sem sikerült tisztázni. 21 így Pelei halálának idejéről
(a kötetben található bejegyzések alább ismertetett esetleges datálásaira támaszkodva) csak annyit mondhatunk, hogy valamikor az 1526 utáni években hunyt el.
Hogyan használta Pelei a kötetet? Egyrészt többféle módon megjelölte a számára fontos részeket (aláhúzással, a margóra a szöveg mellé húzott függőleges vonallal, illetve őrszóval, utalószóval). Javította továbbá a sajtóhibákat, pótolta a
hiányzó rövidítésjeleket és kiegészítette a szöveget egyéb latin illetve magyar szinonimákkal. 26 Ez mutatja, hogy számára a latin volt a műveltség nyelve, azonban
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Vekov, 2003. Anexe 7. 1536. év. Köszönöm Vekov Károlynak, hogy az adattár összeállításának
ezen pontatlanságára felhívta a figyelmem.
A szöveget közli Kelényi, 1939. 94-95. p.
Kelényi, 1939. 94. p.
Dankanits, 1967. 126. p., leírása: Jakó, 1991. 170. sz. (A kötet a hajdani kolozsvári katolikus
gimnázium könyvtári anyagával került a Román Akadémia kolozsvári egységének könyvtárába, jelzete C. 56842.). Wolphardusnak volt egyébként egy 1521 -es hagenaui, öccsének, Hilariusnak pedig egy 1513-as bázeli, ugyancsak Frobenius-kiadása az Adagiából (uo. 169. és
167. sz.).
Itt szeretném megköszönni Vekov Károlynak, hogy kérésemre a kötetet Kolozsvárott megnézte és az ekkor készített fényképeket rendelkezésemre bocsátotta. A kötet címlapja hiányzik.
Ugyanennek a kiadásnak az OSZK Régi Nyomtatványok Tárában őrzött, a végén hiányos példányát (Ant. 1389.) is leellenőriztem. Ugyanitt megnéztem az 1523-as (Ant. 1034.) és 1536-os
(Ant. 97.) Frobenius-féle kiadásokat is.
A magyar nyelvű glosszákat (szavak, ill. a latin kifejezésnek megfelelő magyar közmondások)
ismerteti Kelényi, 1939. 127-132. p. Egy magyar nyelvű jegyzet elkerülte figyelmét a 39 oldalon (1/CCLXIII. Indutis me leonis exuvium) clavam: buzgant. Pelei magyar közmondást is

anyanyelvén gondolkozott. Másrészt az erasmusi kommentár szövegét jegyzetekkel pontosította és egészítette ki. Megadta az Erasmus által általánosságban említett antik munkák címét, esetleg a pontos szöveghelyet is, de érdekes módon több
esetben nem caputszám hanem folio- vagy oldalszám szerint. (Ez az erdélyi székes- káptalani könyvtár rekonstrukciójához vagy legalábbis a Pelei által eredetiben
olvasott müvek meghatározásához jelenthet segítséget.) 27 Mindez megfelel az átlagos olvasói magatartásnak, amelynek célja, hogy a felhasználó a kézikönyvet a
maga számára használhatóbbá (az információt visszakereshetővé és pontosabbá)
tegye. Egyedivé az teszi Pelei könyvhasználatát, hogy a szövegre vonatkozó, ill. a
szöveghez kapcsolódó gondolatait lejegyezte. Ezek a glosszák terjedelmesebbek,
így általában a lap alján vagy tetején állnak. Pelei személyes megjegyzései nagyrészt környezetének tagjaira és a velük való viszonyára vonatkoznak: ha egy adagium emlékeztette valamire vagy valakire — többnyire az illető jellemhibájára,
gyengeségére — nem mulasztotta el feljegyezni.
Pelei történeti bejegyzései számunkra főleg a személyes és elfogult hangnemük
miatt érdekesek és értékesek. Bár—amint említettem — az összes glosszának csupán egytizedéről van szó, ez mégis összesen 127 jegyzetben összesen 173 tulajdonnévi és köznévi említést jelent. A személyeket nyolc csoportba rendeztem —- Peleitől magától kezdve a közvetlen környezet tagjain át a csak általánosságban említett
személyekig terjedő körben:
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fordít le latinra, pl. 55r: Bos arat avenam et equus comedet. („Ökör szántja az abrakot s a ló
eszi meg.")
Pl. 48v (1/CCCLXVII. Pedem ubi ponat non habét): Erasmus csupán „apud Ciceronem" megjelöléssel él, Pelei viszont odaírja: Ad Atti. li. XIJJ, ep. I. Hasonló módon: 108r (1/XMLXX.
Corpus sine pectore) — Erasmus a magyarázatban Iuvenalistól is idéz: „Cum leva in parte
mamillae Nil sálit Arcadico iuveni." Pelei gondosan odaírja: Saty. VII. fo. 13.

1. ábra. Pelei bejegyzéseiben

említett személyek tematikus

csoportosítása

Ego Thomas Pelei
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A diagram többé-kevésbé tükrözi Pelei érdeklődésének illetve figyelmének
megoszlását. Az első öt csoport, akiket Pelei (önmagát is beleértve) személyesen
ismert, az összes említés háromnegyedét adják. (A maradék három csoportba a
korszak társadalmi szereplőiről általánosságban szóló jegyzeteket soroltam.) Pelei
saját magát említi legtöbbször, hiszen általában másokhoz fűződő viszonyát vagy
környezetéről alkotott véleményét fogalmazza meg glosszáiban (Ego Thomas Pelei possum dicere quod Ioannes Niresy et Pxvzdi Ambrus instar apri gemtinum me
fregere,)28 A legtöbbször két püspökét, Várdai Ferencet (püspök: 1514-1524) és
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128v (2/CLVIII. Genuino mordere).

Gosztonyi Jánost (püspök: 1524-1527), 29 valamint káptalani kollégáit emlegeti.
Várdai a széljegyzetekben 23 alkalommal szerepel, ezzel Peleit kivéve mindenkit
megelőz; Gosztonyi csupán öt helyen fordul elő. Érdekes, hogy Pelei egyáltalán
nem emlékezik meg Gosztonyi utódáról, Statileo Jánosról, és nem említ korábbi erdélyi püspököket (például Geréb Lászlót) sem. Várdai elődei közül csupán Perényi
Ferenc szerepel egyetlen alkalommal, de mint váradi püspök (Perényit 1514-ben
helyezték át Váradra.) j0
A harmadik kategóriába a kanonokoknak a tulajdonnévi vagy általános („capitulares", 6 esetben) említéseit soroltam. Az előforduló 16 személy legnagyobb része csak egyszer szerepel. A negyedik csoportba kerültek a Pelei által házi tolvajokként emlegetett szolgák (sáfár, kulcsár, szakács, lovász), a káptalan és a püspöki
udvar személyzete (Várdai személyi titkárai, írnokai, provisorja és várnagyai illetve a káplánok). Négy személy kivételével őket csak általánosságban említi. Pelei
szolgáját, Bocsárdi Demetert és más, részben azonosíthatatlan személyeket az ötödik csoportba („más ismerősök") osztottam.
A hatodik csoportba kerültek a politikai-közéleti szereplők, akik az 1510-20-as
évek legismertebb figurái (II. Ulászló, II. Lajos, Dózsa György, Bakócz Tamás,
Szálkái László, stb.), kivéve három, az 1515-ös zsarnói kudarchoz köthető személyt (Ladislaus Chertinger, Paksi Mihály, Török Imre — rájuk még visszatérek).
Érdekes módon Pelei az említett közéleti személyekről általában múlt időben beszél. Egy-egy jellemző tulajdonságukat említi, és szinte mindenkit elmarasztal.
Élesen kritizálja például II. Ulászló és II. Lajos király gyámoltalanságát és erélytelenségét, illetve az utóbbi romlottságát, ami szerinte a mohácsi vereséghez vezetett. (Mohácsot kétszer említi, és egyértelműen Magyarország pusztulásának csúcsát látja benne. '1 A múlt, Mátyás király uralkodása eddigre már tíoldog békeidőnek tűnik — Pelei a „megfontolt és erélyes"-adagium mellé odabiggyeszti: ut rex
Matthias.Bakóczot
és a befolyásos Szálkáit a szerencse fiaiként emlegeti, utóbbinál érdekes módon kiemeli, hogy alacsony sorból emelkedett fel, és ezért érthető,
hogy sok irigye volt. Kárhoztatja továbbá Dózsát is, akit hírhedt felforgató latornak
tart/'' Hallomásból ismeri még Geréb Mátyás horvát-szlavón bánt, Geréb László
erdélyi püspök testvérét is.
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Énbe! III. 100. p.
Perényi 134v. Ld. még Eubel III. 326. p. A 6. csoportba osztottam.
26r, 98 r.
Mátyás, I. 234r.
Dózsa 224v.

A hetedik csoportot a különböző általánosságban említett társadalmi szereplők
alkotják. Az összkép sötét. A szerzetesek és a papok kapzsiak és hazugok; a parasztok az urak (illetve név szerint Várdai Ferenc püspök) adóztatását nyögik; a bírók
részrehaj lóak; a királyi illetve püspöki titkárok állandóan megfeszítve dolgoznak
és mégsem jutnak egyházi javadalomhoz/ 4 Érdekes a gyulafehérvári udvarban
szolgáló öreg taligáslovak (117v), illetve a kevéssel beérő szőlőkapások (vinearum
cultores hoc est capasok, 210v) magyar nevü említése. A diákok (triviales
scholastici, deák) több említése jelzi, hogy Pelei kapcsolatban állhatott a helyi káptalani iskolával, és ismerte a tananyagot. 0
A nyolcadik („egyéb") csoportba soroltam többek között a nemzetiségek említéseit is. Pelei természetesen a magyarokat említi legtöbbször, egyszer egy latinra
fordított közmondás kapcsán (55r), többször pedig a magyarság akkori szomorú
helyzetén és jövőjén keseregve (97v, 98r). Az iszákosság kapcsán együtt említi a
magyarokat, erdélyieket és románokat (34v). Kóborló életmódjuk miatt utal a cigányokra (107r). A nyolcadik csoportba kerültek a máshová nem illő glosszák is, például az általánosságban említett tizedszedő mágnásokról és püspökökről szóló
(6Ír), valamint a gyulafehérváriak említése (148r) és e csoportba soroltam a lengyel királyi titkár Iustus Ludovicus Deciust, akit Pelei egy alkalommal idéz (80r).
Ez már-már az auktorokra vonatkozó széljegyzetek határesete.
Bár a glosszákban említett gyarlóságok topikussága és az egyes figurák közhelyszerűjellemzése nagyrészt az Adagia „közmondásgyűjtemény" műfajából következik, a széljegyzetek Pelei világlátásába és gondolkodásmódjába is betekintést
engednek. Ezek alapján az országos politika Peleit nem érdekelhette különösebben, nézőpontja „alulnézet". Mindenkiről kritikusan írt, és a szó mai értelmében
nem volt szociálisan érzékeny sem. Bejegyzései saját korának közvéleményét tükrözik. A gyűjteménynek egyedi színt ad viszont, hogy Pelei — saját társadalmi csoportjának megfelelően — az írástudókra (királyi titkárok, írnokok) és az egyháziakra figyelt. Gyulafehérvári környezetét közelről és személyes érintettséggel
nézte, ezért érdemes erre a körre vonatkozó megjegyzéseit alaposabban megismernünk, azaz belenéznünk az általa elénk tartott „görbe tükörbe". A 2-5. csoportokba
sorolt személyek említési gyakorisága részletesen a következő:
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7. csoport: papok általában: 6Ír, 169v, 182v, 248r; püspöki titkárok általában: 106r, 125r,
134v; diákok, iskolások: 194v, 210v, 222v; parasztok: 59v, 61r, 214v; bírók 238v, 239r; kapások: 210v; királyi titkárok: 106r; pálos szerzetesek 6r; szerzetesek általában: 146r, 152r, 182v.
Ahogy Kelényi, 1939. 126-127. p. a Pelei által említett szerzők számbavétele után kiemeli, ez
lehetett műveltségének alaprétege. Nem vettem fel a diákok említései közé, amikor 2 esetben
csak „schola trivialis"-t ír: 209v, 244r.

név

név

eml.

eml.

püspökök

27

személyzet

23

Várdai Ferenc püspök

22

Sirjei Imre jegyző-titkár

13

Gosztonyi János püspök

5

János doktor püspöki titkár

1

a káptalan és tagjai

38

László deák

1

capitulares

6

Szentmihályi Tamás provisor

1

Szeremlyéni Ferenc prépost

7

káplánok

1

Nyiresi János kanonok

7

várnagyok, kulcsárok, lovászok

1

Budai Udalrik őrkanonok

3

várnagyok és egyebek

1

Lászai János főesperes

2

káptalani sáfár, kulcsár, szakács

1

„két János" főesperes

1

káptalani szolgaszemélyzet

1

Buzdi (Puzdi) Ambrus

1

taligáslovak

1

Ajthay Balázs kanonok

1

udvar általánosságban

1

Dámján segédpüspök

1

más ismerősök

János dévai plébános

1

Antal remete

1

Keresztúri Mihály kanonok

1

Bocsárdi Demeter, Pelei szolgája

1

Kolozsvári Jakab kanonok

1

Dajka István budai polgár

1

Koppáni Gergely éneklőkanonok

1

Kolozsvári Örzse

1

Makrai Bálint főesperes

1

Pestényi Gergely

1

Megyericsei János főesperes

1

Pelei Miklós, Pelei rokona

1

Móré István dékán

1

Perényi Ferenc váradi püspök

1

Nenkei Gergely kanonok

1

Wolphard Adorján főesperes

1

A két leggyakrabban említett személy Várdai Ferenc püspök és titkára, Sirjei
Imre deák (ketten az összes említés több mint 40%-át teszik ki.) Pelei mindkette-

jükre mint személyes rosszakaróira és életének megkeserítőire tekintett, ez magyarázza számos előfordulásukat.
A bárói családból származó Várdai Ferenc erdélyi évei előtt királyi kincstartó
(1509-1510) majd váci püspök (1509-1514) volt.16 Adminisztratív érzéke és tehetsége segítségével birtokait gondosan igazgatta, így püspöki udvarának fenntartását több bevételből fedezhesse. 37 Püspöki kiadásai miatt sokszor kért kanonokjaitól — Peleitől is — kölcsönt, amit később nem fizetett vissza. 18 Pelei megjegyzései arra utalnak, hogy félt püspökétől, és nagy ellenszenvvel, már-már gyűlölettel viszonyult hozzá. Várdait mint kapzsi, fösvény, kíméletlen zsarnokot ábrázolja,
akit még a parasztok is csak „Ekevesztő Ferencként" emlegetnek.'' 9 A Pelei
glosszáiból kibontakozó sötét képet ellenpontozza Várdai mecénási tevékenysége.
A főpap támogatta az általa tehetségesnek tartott embereket, például Adrianus
Wolphardus kanonokot, akit Bolognában taníttatott.40 Noha Pelei Tamás tehetségét
saját megjegyzése szerint püspöke sem vonta kétségbe, 41 kanonokunk mégsem
nyerte el soha Várdai tényleges támogatását.
Várdai titkára, Sirjei Imre (akiknek a neve a Zaránd megyei Siri mezővárosra
utal) egy tipikus kalandor lehetett. Mint közjegyző tűnik fel Várdai udvában
1521 -ben, 4 2 ahol titkárként illetve a püspöknek a pápai Curiához küldött követeként teljesít megbízásokat. 4 '' 1524 októberében Várdai végrendeletének egyik tanúja. 44 A püspök halála után Pelei megbízta, hogy a megüresedett püspökséget
eszközölje ki számára Rómában. Valójában a tisztség elnyerésére Peleinek nem
volt reális esélye. A főpapi székre három másik jelölt is volt: VII. Kelemen pápa
Brodarics Istvánt, a későbbi kancellárt támogatta,4:1 a király nővére, Jagelló Anna
és férje, Ferdinánd osztrák főherceg az elhunyt testvére, Várdai Mihály érdekében
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Köblös, 1994. 376. p.; Soós, 1999. 55-56. p.
Zichy XII. 369-370. p.
Várdai 85r, 169v, 231 r.
Várdai 59r, 79r, 168v, 214v, 222v, 225r és káptalan tagjai általában.
Ernuszt, 1939. 37. p.; Jakó, 1991. 46. p.
Pelei 242v.
Vekov, 2003. Anexe 7.
1523: DL 82621. Brodarics István magyar királyi követ levele Várdaihoz Rómából: Emericus
literátus servitor dominationis vestre reverendissime cum diutius hic mansisset quam eum
dominatio vestra reverendissima mansurum existimabat, adeo omnia expenderat, ut ei ad iter
nihil reliquum esset, quare cum discedere vellet, rogavit me, ut florenos sedecim mutuo darem...
Bunyitay, 1893. 28. és 32. p.: Ego Emericus litteratus de S'rie diocesis Agriensis apostolice
auctoritate nótárius...
Sörös, 1907. 19., 21-22. p.

próbáltak közbenjárni, 46 II. Lajos pedig Gosztonyi János győri püspököt és királynéi kancellárt támogatta. Végül az uralkodó jelöltje, Gosztonyi nyerte el az erdélyi
püspökséget 1524 legvégén. 4 ' Sirjei római tevékenységéről semmit sem tudunk,
de azt valószínűsíthetjük, hogy a korábbi esethez hasonlóan itt is elköltötte a Peleitől kapott pénzt, annak ellenére, hogy nem járt sikerrel. Pelei állítása, hogy ti.
Sirjeit Gosztonyi követe meg is vesztegette volna, nem tűnik lehetetlennek. 48 Bár
Gosztonyi Pelei számára szimpatikusabb volt mint Várdai Ferenc, nem bocsátotta
meg neki saját kudarcát, és azzal vett elégtételt, hogy több széljegyzetében utalt
Gosztonyi falánkságára.
A székeskáptalant Pelei — saját magát sem kímélve — úgy mutatta be mint
Várdai előtt meghunyászkodó, magát kihasználni engedő társaságot. A kanonokok
nem tudtak kitérni a tőlük ismételten pénzt kölcsönkérő püspök elől, miközben alig
várták a főpap távozását. A kanonokok mellett a káptaélyzetét is elmarasztalta Pelei. Róluk jegyezte meg, többet lopnak mint szolgálnak, és hogy hamar megszökve
a testület rossz hírét keltik. 49
Érdekes, hogy Pelei a káptalani tagok között is csak néhány kulcsemberről szól
részletesebben; a többséget azonban csak egyszer említi. Ha jobban ismernénk a
glosszák keletkezésének idejét és az adott időszak kanonokjainak számát, azt is
megmondhatnánk, kiket nem említ Pelei. így csak az említett személyek számára
köetkeztethetünk: ez az azonosíthatatlan eseteket is beleszámítva 33 főt jelent. Mivel az erdélyi székeskáptalan a nagyobbak közé tartozott— 1496-ban a számadáskönyv-töredék alapján létszáma 27 fő volt 30 — ez azt jelenti, hogy Pelei saját időszakának (körülbelül a XVI. század első két évtizedének) majd mindegyik kanonokjáról megemlékezett.
ített kanonokok között szerepel Pelei glosszáiban Szeremlyéni Ferenc prépost
is. Szeremlyénivel Pelei jó viszonyban lehetett — féltékenységét leszámítva. Pelei
Tamás széljegyzetei szerint ugyanis Szeremlyéni Ferenc 24 évig dolgozott folyamatosan a királyi kancellárián, évekig királyi titkárként is.31 Pellei rosszmájú megjegyzései egyrészt Szeremlyéni alacsony egyházi tisztségére vonatkoznak (pré-
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Vekov, 1996. 538. p. Fennmaradt három november közepén kelt protekciókérő levelük (ebből
kettő Mária királynéhoz). Ferdinánd: DL 82678 (1524. nov. 13., franciául); Anna: DL 82679
(nov. 15., németül) és DL 82679 (nov. 16.). Ez aláírás nélküli és magyar nyelvű; közli és személyét azonosítja Jakubovich, 1923. 127. p. Magyar nyelvűségének oka, hogy testvéréhez,
Lajoshoz írt magánlevél.
Sörös, 1907. 22. p.; Vekov, 1996. 539. p.; Köblös, 1994. 294-295. p.
Sirjei 86r. Ld. még. 43. jegyz.
Káptalani tagok általában 196r, 238v, 245v.
Mályusz, (1971) 2003. 113. p.

postnál magasabb méltóságot soha nem nyert el, és javadalmának a pozsonyi prépostságra cserélésével is hiába próbálkozott meg), 52 másrészt illetlen viselkedésére
(vihorászására). 3 '
Nyiresi János és Lászai János Pelei riválisai voltak. Nyiresi János, Nyiresi Tamás közjegyző fia 1512 és 1530 közöttó ki kanonokként. 31 Pelei szerint túlságosan
fecsegő és excentrikus személy volt, aki szórta a pénzt, és állandó súrlódásai voltak
kanonoktársaival — 33 Lászai János valószínűleg Nyiresivel ellentétes jellemű
volt: egy müveit humanista, aki telegdi föesperesként 1512-ben gyönyörű reneszánsz kápolnát építtetett a gyulafehérvári székesegyházban, később pedig Róában
volt pápai magyar gyóntató. 36 Pelei érezhetően féltékeny volt rá: „A szomszéd
szomszédnak versengő— mint nekem Lászai János" — írta. 3 '
Néhány kanonok Pelei nézőpontjából pozitív szerepet játszott: Budai Udalrik,
Megyericsei János és Adrianus Wolphardus. Budai Udalrik őrkanonok volt
1504-től 1523-ban bekövetkezett haláláig. 38 Egy nagyon kellemes, megnyerő és
barátságos egyéniség lehetett, mert még Pelei is ,.jó pártfogónak és barátnak" nevezi.3'' Elképzelhető, hogy Wolphardushoz hasonlóan Peleinek is Budai Udalrik volt
a taníttatója. 60 Megyericsehi és Wolphardus csak egy-egy alkalommal fordulnak
elő a glosszákban. A kolozsi főesperes Megyeicsei Jánost Pelei mint hallgatag és
bölcs személyt jellemzi; 61 Wolphardust, barátját pedig mint a sikeres kanonokot. 62
Erre rímel Wolphardus 1522-es ajánlólevelének egyik tréfás megjegyzése, amely
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Szeremlyéni 30r, 246v. Fógel, 1913. 49. p. 1509 óta volt királyi titkár, de 1503-ban már
adatolt mint kancelláriai jegyző. Bónis, 1971. 319. p.
Szeremlyéni 20v, vö. Köblös, 1994. 477-478. p.
Szeremlyéni 80r.
1511: Beke, 1:5, 1891. 114. p. (424. sz.) 1530: uo„ 122. p. (477. sz.). 1519: DL 36360.
Nyiresi 38r, 112r és 44v, 128v.
Bunyitay, 1893. 21., 25. p., Balogh, 1943. 189-191. p ; vö. V. Kovács Sándor: A humanista
Lászai János. In: Filológiai Közlöny, 17. (1971) 344-366. p.
24r (1/CXXIII1 Figulus figulo invidet, faber fabro) Vicinus vicino aemulus ut mihi Iohannes
Lazo. Érszegi, 2000. 143. p. szerint ez Lászai püspöki ambícióira utalhat.
1 5 04: DL 305507. 1523: ETE I. 102.; vö. Balogh, 1943. 201-202. p.
Budai 16*r, 80r.
Ernuszt, 1939. 7. p.; Jakó 1991. 44. p.
Megyericsei 228r. Életére: Balogh, 1943. 193-194. p. Vö. Lakatos Bálint: Egy XVI. századi
humanista, Megyericsei János feliratgyüjtései. In: Genesia. Tanulmányok Bollók János emlékére. Szerk.: Horváth László és mások. Bp., 2004, 737-748. p.
Wolphardus 87r. Életére: Balogh, 1943. 206-207. p.; Jakó, 1991. 52-58. p.

szerint Pelei sem veti meg ajavadalomhalmozást... Barátságukat Wolphardus igen
réginek nevezi, érdeklődésük és ízlésük nyilván összekötötte őket. 6j
Kisebb szerephez jutott Pelei széljegyzeteiben a többi kanonok, egyházi személy és a környezetének többi tagja. Legtöbbjüket elmarasztalóan emlegeti. Egy
részük pontosan nem azonosítható (például Ajthay Balázs kanonok, Buzdi Ambrus vagy Antal pálos remete, a „két János főesperes" vagy a két városi plébános,
akik egyben valószínűleg kanonokok is voltak: Móré István régeni és János dévai
plébánosok). 64 Az azonosítható személyek részben kanonok (Koppáni Gergely,
Makrai Bálint és Nenkei Gergely), 63 vagy a püspök vikáriusai (Dámján, Kolozsvári Jakab) 66 esetleg Várdai titkárai (János, László deák), vagy provisora, Szentmihályi Tamás. 67 Pelei általában mindegyiküket egy jellemző gyarlósággal címkézte fel (megfontolatlan önérzeteskedés — Dámján, haühöngés — Móré István,
teljes nyugalom — Kolozsvári Jakab, stb.).
Gyulafehérvár mellett Peleinek Budán is voltak ismerősei, hiszen legalább egyszer, amikor 1515-ben megvette könyvét, biztosan járt a fővárosban. A 65 v oldalon
az Animum debet-kezdetű adagiumhoz (ami arról szól, hogy valaki túl sokkal tartozik) Dajka István nevét jegyezte a margóra. Dajka tekintélyes budai polgár volt,
és a bejegyzés alapján kölcsönt kapott Peleitől. 68 Egy másik glosszából kiderül,
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Analecta nova 490. p.
Ajthay Balázs: nem azonosítható egyértelműen Balázs succustos (1511, 14), miriszlói plébános és püspöki káplán (1514) személyével. Buzdi Ambrus: ez idő tájt több Ambrus nevü kanonok is volt a káptalanban. Ld. Vekov, 2003. Anexe 7. Antal remete pálos szerzetes lehet a
Gyulafehérvár melletti Szentmihálykő (Tóti) kolostorából. Móré István és János plébánosokról nincs adatom.
Koppáni: ludasi plébános (1520), dékán (1522) Kolozsmjkv II, 3791., 3860.; éneklökanonok
(1524-34), majd őrkanonok (1535^10) Kelényi, 1939. 107. p.; Vekov, 2003. Anexe 7. és DL
29408 (rector altaris Corporis Christi), Beke, 1:5, 1891. 117. p. (448. sz.: canonicus, 1520),
Beke, 11:4, 1893. 300. p. (846. sz.: canonicus 1525), Mon. rustic. 415. p. (306. sz., 1516), ld.
még Kolozsmjkv II, 3220., 3462. (kiskorú: 1501-8); 3649-50., 3653-5., 3660., 3666.,
3694-6., 4121., 4162., 4686., 4559. (birtokügyei 1517-36 közt). Makrai: krasznai (1524-),
majd hunyadi főesperes (1532-), dékán (1526-27) Kelényi, 1939. uo.; Vekov, 2003. uo.,
Kolozsmjkv II, 4047. Rokona volt Makrai Gergely succustosnak. Nenkei: éneklőkanonok
(1511-12), Vekov, 2003. uo.; DL 36360 (canoniucus, 1519). Állítólag egri kanonok 1471-ben:
Fraknói, 1878. 134. p.
Dámján: váci kanonok, segédpüspök (ep. Chalcedonensis, ld. Eubel III. 164. p.), éneklőkanonok, Várdai vikáriusa (1515-21). Bóms, 1997. 4286., 4299. sz. Kolozsvári: Beke, 1:4,1890.
363-364. p. (379. sz., 1499 és 382. sz. 1500), Barabás, 1911. 420-439. p. passim (1496/97).
Ld. még Vekov, 2003. Anexe 7.
Szentmihályi Tamás: Zichy XII. 370-372. p.
Szakály-Szűcs, 2005. 44. p. (135. sz., 1505), 69. p. (100. sz., 1510 k.)

hogy Pelei Budára küldött levelet az akkor még győri püspök Gosztony i Jánosnak.
Pelei említi a Budán ugyancsak házzal bíró Martonosi Pestyéni Gergelyt, János király későbbi országbíróját is.69 A szintén a „más ismerősök" közé sorolt Kolozsvári
Erzse az egyetlen nő, aki Pelei széljegyzeteiben előfordul. O egy Gyulafehérvárott
ismert fítését nem csak neme, hanem a rá vonatkozó glossza különlegessége is indokol: Pelei kifestett majomnak (simia fucata) nevezi.
A jegyzetekben köztörténeti és időpontokhoz köthető események is előfordulnak.
Néhány dátumot Peléletpályájának ismert eseményeivel állítottam párhuzamba:
2. ábra. Időpontok Pelei életében és könyvében

i K a p r a i m t a g j a lesz l a m -

1506 A n n a királyné halála
(júl. 2<S.)

1514- DÓ2sa-pa±:as2tháboiú
megves2i a kötetet 1515

1515 Z s a m ó (Avala) ostroma

ósdi főesperes 1519

megbízás Skjeinek 1524-

1524- V átdai F e r e n c halála
1526 Mohács
1527 GosZtonyi J á n o s halála

[Erasmus halála] 1536

Pelei életének eseményei jól összevethetők a könyvében időnként feltűnő események időrendjével, így kicsit jobban meghatározhatjuk azt is, hogy a bejegyzé-
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Fógel, 1917. 39. p.; Szakály-Szűcs, 2005. 96. p. (44. sz.), 101. p. (199. sz.). Ház(ai)ra: Végh I.
207., 210. p „ II. 707., 737., 749. sz.

sek milyen időhatárok között keletkeztek. Jellemző módon az időponthoz köthető
bejegyzések egy jó része a könyv megvásárlása (1515) előttre utal vissza. Másrészt
nincs datálható bejegyzés, amely Gosztonyi János püspökségének vége (1527)
utáni időpontra utal (sőt Gosztonyi kínzása és megölése sem szerepel.) így közvetett bizonyítékaink vannak csak Pelei élet- és kanonoki pályájának végére vonatkozóan. Gosztonyiról múlt időben beszél, a kor közéleti-politikai szereplőit és a mohácsi csatára is mint múltbeli szereplőket és eseményt említi. Több említett kanonoktársa (Koppányi Gergely vagy Makrai Bálint) viszont csak Mohács után érték
e! pályájuk zenitjét, és a többször emlegetett Szeremlyéni Ferenc is egészen
1534-ig (feltehetően haláláig) prépost volt. 70
Két, részletesebb vizsgálatra is alkalmas dátumot találtam. Az egyik egy utólag,
emlékezetből feljegyzett eset, Anna királyné halála. Ahogy Pelei írja, a királyné
halálának híre félbeszakította a gyulafehérvári várban rendezett szokásos Szent
László-napi ünnepséget. 71 Szent László ünnepe (Depositio Sancti Ladislai) július
29-én van; a királyné halála napja pedig ismert: 1506. július 26. A halálhír tehát
4 napon belül ért Budáról Gyulafehérvárra. A másik adat egy szintén köztörténeti
eseménnyel kapcsolatos. A 166v és 153r oldalakon a vakmerőségről és a megfontolatlanságról szóló adagiumokhoz Török Imre illetve Paksi Mihály és Ladislaus
Chertinger nevét társítja a szerző, akik Zsarnónál estek el. Ez a Nándorfehérvártól
délre eső, más néven Avalának nevezett erőd már az 1510-es években török ellenőrzés alatt állt. 1515 áprilisában a Szapolyai János erdélyi vajda, valamint Török
Imre és Paksi Mihály nándorfehérvári bánok vezette magyar csapatok megpróbálták elfoglalni az erősséget, de vereséget szenvedtek, és az ostromra Nándorfehérvárból odavontatott ágyúk is az ellenség kezére kerültek. Paksi és Chertinger hadnagy el is esett. 2 Pelei valószínűleg akkor hallott a vereség híréről, amikor ebben
az évben Budán járt, tehát a könyv megvételét a vereség, 1515. április 24-e utáni
hetekre kell tennünk.
Végül érdemes összegeznünk, Pelei Tamás glosszátori tevékenysége miért érdekes. Három szempontot fogalmazhatunk meg:
1. Pelei mint a centrumtól távol lévő, „vidéki" erazmista. Rotterdami Erasmus
magyarországi recepcióját tekintve a Jagelló-kort illetően főleg a királyi udvar
Erasmusszal levelező kiválóságait, például Iacobus Pisót vagy a Thurzó-fivéreket
szokás említeni. Pelei Tamás ettől a műveltségi centrumtól távol (bár azzal laza
szálakkal kapcsolatot tartva), saját érdeklődésének és céljainak megfelelően hasz-
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Vekov, 2003. Anexe 7.
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Budai 235v.
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Memória Perum, 18. p. (Chestingier).

nálta, forgatta Erasmus műveit. Kelényi és nyomában Ács Pál is rámutatott, hogy a
széljegyzetek tanúsága szerint Pelei Erasmusnak más munkáit (Paraphrasis super
epistolas Paulinas, Familiarum colloquiorum formuláé, Enchiridion militis
Christiani) is ismerte, 7 ' tehát számára az Adagia nem pusztán stílusa csiszolása érdekében forgatott tankönyv volt, hanem egyszersmind Erasmusnak mint példaképnek a megismerésére és követésére, illetve az Erasmus által normatívként
meghatározott humanista műveltség elsajátítására alkalmas mű. Ez céltudatos önképzést feltételez, és a glosszák alapján az a benyomásunk, hogy Pelei sikerrel törekedett erre. Ismeretanyaga, képzettsége kifejezetten humanista jellegűnek tűnik;
feltűnő, hogy a középkori irodalomból semmit sem említ, és nem hivatkozik sem
jogi, sem teológiai szakmunkákra. Az antik irodalomnak viszont tekintélyes részét
viszonylag jól ismerhette. 74 Ez adhatta meg neki az Erasmus által is sugallt „értelmiségi" magatartásformát: a környezettől önmagát elhatároló, belső függetlenségből fakadó önbizalmat, 73 ami persze jól illett feltehetően zárkózott, bizalmatlan
természetéhez is.
2. Pelei mint kanonok. Pelei Tamásnak a környezetéről írott bejegyzései segíthetnek megállapítani, hogy mennyiben tekinthető a későközépkori egyházi középréteg tipikus (vagy atipikus) tagjának. 76 A glosszák — fragmentáltságuk ellenére
— személyes feljegyzéseknek tekinthetők, ezért rokoníthatók a napló műfajával.
Szubjektivitásuk ellenére a széljegyzetekből egy tipikus kanonoki nézőpont bontakozik ki, ami lehetővé teszi más kanonoki naplóval való párhuzamok keresését.
Egy sokkal későbbi (XVII. századi) és más habitusú (mozgékony, a káptalan aktív
ügy intézőjeként tevékenykedő) győri kanonok, Nagyfalvi Gergely naplójának karakterében több hasonló vonást találhatunk: a helyben lakásból fakadó nézőpontot,
ahonnan a centrum (Gyulafehérvár esetében Buda, Győr esetében Bécs) és az országos történések messzinek tűnnek, a környezet tagjairól (főleg a kanonoktársakról) alkotott aprólékos rajzot. Párhuzam továbbá, hogy a szerző magát egy testület,
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Kelényi, 1939. 96-99. p„Ács, 2001. 106. p.
Kelényi, 1939. gyűjtése alapján, aki a szerzőneveket egyszerű betűrendben közölte (117-127.
p ), egy korábbi tanulmányomban röviden megpróbáltam áttekinteni a Pelei által a glosszákban említett szerzőket Lakatos, 2008. 86-88. p. (Ez kb. 450 glosszát jelent.) Az arany- és
ezüstkori szerzők említései a széljegyzetek 60%-át teszik ki; az előbbiek közül Horatiust (68
alkalommal), az ezüstkoriak közül Iuvenalist (49 alkalommal) említi Pelei a legtöbbször.
Ács, 2001. 110. p.
Mályusz, (1971) 2003. nem segít a kérdés megválaszolásában, mert Peleit csak két helyen
használja fel illusztratív példaként; egyrészt annak bizonyítására, hogy a káptalani iskolák
színvonala jó, és a kanonokok önművelődéssel bővítették tudásukat (101-102. p.), ill. hogy
Pelei bensőséges kapcsolatot ápolt könyvével (298. p ).

a székeskáptalan tagjaként határozza meg, és mint ilyen kritizálja a kívülálló helyieket, illetve az időnként nyomasztó hatalmú püspökét (Pelei esetében Várdai Ferencet, Nagyfalvi esetében Dal los Miklóst, illetve áttételesen Pázmány Pétert).
Lényeges különbség viszont, hogy amíg Nagyfalvi többször utazik vidékre, hogy
saját javadalmainak ügyeit, illetve a káptalani tizedszedést intézze, Peleitől semmi
ilyesmit nem tudunk meg - idáig a glosszák tematikusan nem is terjedhetnek.
3. A gyulafehérvári környezet görbe tükre. Pelei Erasmus-kötete sok realisztikus, életteli és érdekes részletet, adatot őrzött meg a Mohács körüli időszak erdélyi
püspöki udvaráról és a székeskáptalan tagjairól, mégpedig olyanokat, amiket más
forrásból nem tudunk meg. Véleménye ugyan többször túlzottan kritikusnak, sőt
becsmérlőnek tűnik, de ez a feltehetően sértődékeny lelki alkat és a környezet felé
gőgösségnek, lekezelésnek ható szellemi magatartás következménye lehet. (Saját
lehetséges szellemi partnereit kevésbé kritizálja, kevesebbet ír róluk vagy talán
nem is említi őket.) Annyi bizonyos, hogy kritikájában nem a hamisítás szándéka
vezette, hanem egyrészt megpróbált saját szórakozására az éppen olvasottakhoz
környezetéből „élő példát" találni, másrészt a maga számára írt jegyzeteivel megpróbálta lelkileg és szellemileg feldolgozni az elszenvedett igazságtalanságokat,
sértéseket és méltánytalanságokat, és legalább e síkokon felülkerekedni. Számunkra ez az aprólékosság, illetve az olykor kisszerűnek tűnő, de őszinte és személyes hang teszi Pelei Tamás Erasmus-kötetét egy XVI. századi vidéki klerikus-értelmiségi műveltségének és életszemléletének fontos és szép példájává.

FÜGGELÉK
Pelei történeti bejegyzései
A jegyzetek szócikkszerűen az említett személyek szerinti betűrendben, azon belül
a könyv levélszámozás szerinti sorrendjében következnek. (A csillaggal jelölt levélszám a kötet élén álló nem számozott folióra utal.) A dőlt betűs részek a nyomtatott erasmusi szövegnek a megértést szolgáló kiragadott részletei. A > jelzi, hogy az
adott személyhez tartozó glossza más cím alá van besorolva. Az átírásnál a korjelző jellegzetességeket (például az e caudatát) megtartottam, de a központozást egységesítettem.
AJTHAY BALÁZS kanonok - > Nyiresi 44v
ANNA magyar királyné 1 5 0 2 - 6 —> Budai 235v
ANTAL r e m e t e (pálos szerzetes?) -> Sirjei 82v

BAKÓCZ TAMÁS esztergomi érsek 1 4 9 7 - 1 5 2 1 ] , bíboros 1500—21f
63r 1/CCCCIC. In coelo esse.
Cui confine est in coelo esse, proeo, quodestsupra
modum fortunatum esse
Poterat dici de T h o m a cardinale et archiepiscopo Strigoniensi.

acgloriosum.

bírók
239r 3/XMXCI. Tenedius homo. (238v-239r)
Bonum esset, si hoc quoque tempore et aetate nostra iudices hac lege hac consuetudine
uterentur.
3/XMXCVIII. Iustitia iustior.
Hac tempestate tales iudices rari.
BOCSÁRDI D E M E T E R , P e l e i s z o l g á j a

22v 1/CXIIII. Suum
cuiquepulchrum.
Est autempolypus vitium narium grave olentium itidem ut hircus alarum. Unde
etpolyposus
et hircosus dicimus.
Ego Thomas Peleius adolescentem m e u m Demetrium Bochardinum licet unicum in domo
mea servulum, condum, promum, coquum, lectisternatorem, tamen polyposus, scabiosus et
hircosus est, presertim vero pedum s u o r u m ulcere et foeditate intolerabilis, e domo e
famulitio meo expungo, extrudo, amoveo.
B U D A I UDALRIK ő r k a n o n o k 1 5 0 4 - 2 3 f

16*r M. Tullius Cicero Imperátor M. Caclio aedili curuli Episto. fami. li. 2.: „Districtus
enim mihi videris esse, quod et bonus civis et bonus amicus es." 7 7 Districtus: illigatus Ín
neutram partém declinans. Hoc est neque ad ipsorum quos supra nominavi neque ad rei
public? favorem inclinatus, quod quia reddit rationem quare Caelius in neutram pendet
partém, quia neque rempublicam neque amicos vellet deserere. Bonus civis cuius offícium
est et rempublicam non oppugnare, si non possis tueri. Bonus amicus, quia non vis etiam
propter defensionem reipublic? amicitiam deserere. ... Si f a s esset cum larvis luctari vei
mortuos iugulare, ego Thomas Pelei assererem et certo a f f i r m a r e m Udalricum custodem et
canonicum huius ecclesie Albcnsis talem fuisse, hoc est et bonum patronum et bonum
amicum. Volebat quidem res et bona capituli dcfendere at e regione voluit et pnjlato nostro
congratus esse et T h o m ? quoque provisori curi? gratificari, hoc est quod volo dicere. quod
neque rempublicam deseruit neque in eiusdem reipublicíj defensione illos offendere voluit.
80 r 1/DCLVJ. Omnes attrahens ut mágnes lap is.
Dici potest de custode nostro Udalrico.
235v 3/XMXXIIII. Gaudium dolori iunctum.
Cum pariter accidit, quod gaudeamus et doleamus, quod genus, sicui parentes
opulentivita
decesserint partim excruciatur morte suorum, partim gaudet haereditas obventu atque
accessione
libertatis...
Sic Udalrico gubernatori episcopatus Transilvanensis contigit, quom enim in festő divi
Ladislai regis structo igne ante castrum Albense ut moris est, omnis rebus clerus illac
convenisset, mors A n n ? régin? subito o m n i a interturbavit.
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Ep. fam. H, 15.

BUZDI (PUZDI) AMBRUS ( k a n o n o k ? ) - » Nviresi 128v

CHERTINGER (CHESTINGIER), LADISLAUS királyi h a d n a g y (f 1515) - > P a k s i

cigányok
107r
1/XMLIV. Cyclopica vita.
Cyclopica vita, pro vita vehementer effera ac barbara, quae neque legibus neque
civili constet neque religione Deorum
gubernetur.
Pharaonum in nostra patria vagantium vita huic similis est.

clisciplina

DAJKA ISTVÁN b u d a i polgár

103v 1/XMXVII. Animam debet.
Erat enim antiquitus lex, ut qui solvendo non esset, is nexus addiceretur creditori,
corpore, id est opera, quod aere non posset.
Dici potest in Stephanum Dayka Budensem.

liiiturus

DÁMJÁN váci kanonok, segédpüspök (ep. Chalcedonensis), éneklőkanonok, Várdai vikáriusa 1515-1521
65v 1/DXX. Nequicquam sápit, qui sibi non sápit.
Hoc adagium est contra Damianum doctorem, canonicum et suffraganeum Vatiensem. qui
cum apud Franciscum Vardai antistitem Transylvanum esset gratiosus et auricularius a
secreto ac in prima vacantia ad benefítia quecunque promovendus, magnam f o r t u n a m ferre
non valens invito patrono discessit, quem denique eiuscemodi facti sui poenituit et perpetuo,
ut reor, poenitebit.
DECIUS, IUSTUS (IODOCUS) LUDOVICUS (1485k.-1545), lengyel királyi titkár, diplomata, történetíró
80r 1/DCLV. Ante victoriam encomium canis.
Encomium quid? de quo vide infra hoc columna. [lap alján:] Quando hic libellus adeo brevis
sit, ut citius perlegi quam iusta epistola possit. Ita etiam clarus, ut nostro encomio non egeat.
Iodocus Ludovicus Detius a regiis secretis.
diákok, iskolások
—» még kapások
194v 3/LXV. De a impudentia.
Nam inutilis (ut ait Homerus) verecundia viro egenti compluresque mortales videas, quibus
magnó bono fuerit nihil omnino puduisse.
Verecundia inutilis viro egenti: zemermes deaknak yres thaskaia.
209v 3/CCCLIX. Amens longus.
Amens, qui longus. Hoc est, quod vulgo dictitant, praelongis mentem deesse, pusillis nimium
adesse animorum.
Albos audaces, ruffeis fideles. longos raro vidi sapientes. Dicterium e s c h o l a triviali
depromptum.
222v 3/DCXXII. Pederetus.
Facit item hoc amor immoderatus, ut Polypits etiam Agnae deleetet Balbinum velut seripsit
Horatius...
Sermo li. I. Saty. 3. Nostrique triviales scholastici dicunt: Qui amat ranem, putat esse Dianam.

DÓZSA GYÖRGY, az 1514. évi parasztháború vezére
132v 2/CXCIIII. In seditione vei Androclides belli dacem agit.
Seditione orta dux est etiam Androclides. Carmen heroicum proverbio celebratum in
homines contemptos et humiles, qui per occasionem aliquam incidentem,
dignitatem
sortiuntur. Quemadmodum in rerum tumultu, nonnitnquam infimi quidam pro tempore
regnant.
Veluti in Pannónia Georgius Dosa dux crucigerorum occoeperat.
224v 3/DCLVII. Mordere labrum.
Comedere labra vei hodiernis temporibus vulgo dicitur, qui stomachatur animoque ringitur,
sumptum ab indignantium gestu. Comedens labra prae iracundia, sic et Homerus
Odysseas...
Sic factitabat Georgius Dosa latro ílle inelytus.
244r 4/XCIIII. Similes videntur captivis ex Pylo.
Dici solitum de iis, qui vultu sünt miserando, nempe pallidi. squalidi, macilenti.
Gcorgio Dosa sub castro Themeswar confecto et trucidato. Cuius supplicio non debuit una
parari simia nec serpens unus nec culeus unus; tales ex eodem castro exiere, qui illic
Saguntina fame laborabant et de iis actum erat, ni Ioannes Scepusius va'voda Transylvanus
ocius precucurrisset et suppetias tulisset.
erdélyiek

magyarok 34v

GERÉB MÁTYÁS horvát-szlavón b á n 1483-89

238v 3/XMXCI. Tenedius homo. (238v-239r)
... dici solitum de homine tetrico formidabilique
Qualem fuisse dicunt Mathiam Gereb.

aspectu.

GOSZTONYI JÁNOS győri p ü s p ö k 1 5 1 0 - 2 4 , e r d é l y i p ü s p ö k 1524-27+

—> még Sirjei 86r, Várdai 204r
86v 1/DCCXXII. Dignus qui cum in tenebris mices.
Qui certissima esset fide, eum dignum dicebant, qui cum in tenebris micaretur, Cicero libro
officiorum tertio ,, Hoc nonne est turpe dubitare philosophos, quae ne rustici quidem
dubitant a quibus natum est, id qitocl iam tritum est vestustate proverbium. Cum enim fidem
eius bonitatemque laudant dignum esse dicunt, qui cum in tenebris mices. "... Est autem
micare lusus genus quoddam, quod adhuc apud Italos durat, itt repente porrectis digitis
uterque numerum divinet.
Ego Thomas Pelei quum Budám ad antistitem Iaurinensem Ioannem Gozthon literas mittere
destinassem, rogavi Ioannem doctorem reverendissimi domini mei Francisci Vardai
episcopi Transylvanae secretarium, qui Budám iturus esset, seripsit ad me, Ladislaus
literátus ibit. Dignus, qui cum in tenebris mices. Hac spe fretus literas dedi Ladislao ad
episcopum Iaurinensem, quas bestia ipsa suppressit.
174r 2/DCCLX. Fames et mora bilem in nasum conciunt.
... id est latrante stomacho omnis mora bilem movet. [174v] ... Potest id trahi latius, nempe
ad quemlibet vehementius aliquid cupientem cui omnis mora quantumvis
pusilla,
longissima videtur, attestante Mimo.
Ut sólet plerunque noster prelátus Ioannes Gozthon intempestivius prandere et coquos
urgere, qui vei morulam in accipiendis cibis impacienter fert.

216v 3/DIIII. Quando idfieri non potest.
Non vivendum ut edas, sed edendum üt vivas.
Si
legisset observassetque Ioannes Gozthon episcopus Transylvanus, in tam graves
morbos non incidisset.
Gyulafehérvár, püspöki udvar
—» még iskolások, Pelei 248r
117v 2/XXXIII. Equi senecta. (117r-v)
Allegória sumpta a generosis equis, [ 117v] qui senio facti78 segnes, in pristinum19
aut
carrum aut aliud id genus opus detruduntur, olim in precio habiti, dum viribus integris
essent.
Hic Alb? tales equi in moletrinum sive pistrinuin frumenta deferunt e castro et farinas
referunt et dicimus eos thaligaslo.
135v 2/CCXXXVII. Tibicinis vitám vivis.
Sane eleganter dixit hoc Euripides felicem eum esse aliena, qui usqiie coenitet.
usque: assidue. Tales sünt hic Alb§ sacellani, quos vulgo capellanos vocamus.
148r 2/CCCLXVII. Edax currus.
Edax currus, in glutones et voraces dicebatur, propterea quod currus multum
absumit
unguinis sive ceromatis, sive quodsumptuosa
res sít, equos et currus alere unde et comicus
Aristophanes in Nebidis iocatur in Strepsiaden...
unguen: hay. Hoc adagio Albe merito uti licet.
JÁNOS dévai plébános (kanonok?)
168v 2/DCLXVI. Camelus saltat.
Veluti siquis natura severus ac tetricus affectet
faciens.
Sicut magister Ioannes plebanus de Dewa.

elegáns ac festinus

videri, naturae

vim

JÁNOS doktor, Várdai titkára —> Gosztonvi 86v
JÁNOS és János főesperesek
60v 1/CCCCLXXIX. Deserta causa.
Cum nemo repugnat.
H^c dictitare in pr^sentia possumus de duobus Ioannibus archidiaconis huius ecclesi?
Albensis, qui citra pulverem citra sudorem ipsis vix quidem sperantibus ope et patrocinio
m a i o r u m s u o r u m b e n e f i c i a ecclesiastica a m p l i s s i m a adsecuti sunt, quippe u t e r q u e
fortunatior magis quam sapientior at eos bene nummatos decorat suadela venusque.
Kapások
210v 3/CCCXC. Si caseum haberem, non desyderarem
opsonium.
Dicendum ubi quis minimis vilissimisque contentus est.
Hoc adagio possent uti vinearum cultores hoc est capasok et pauperculi scholastici.
káplánok - > Gyulafehérvár, püspöki udvar 135v

7s
79

Pelei átigazítása: fracti.
Pelei átigazítása: pistrinuin.

káptalan tagjai általában (capitulares)
-> még Várdai 76v, 85r
196r 3/XCIIII. Spes alnnt exules.
Nos quoque capitulares ecclesi? Albensis Transylvanae spes alebat quam maxima, quod
Deus optimus maximus nostri misertus nostrasque afflictiones ex alto respiciens liberabit
nos a Francisco Vardai episcopo et pr^lato nostro, qui semper lynceis contemplabatur oculis,
quo a nobis aliquid auri argentique exterebrare, extorquere, expalpare, harpagare, rapere
emungereque possit suis opibus non contentus.
238v 3/XMLXXXIIII. Hydrus in dolio.
... cum quis occulta calamitate premitur, causa atque autore non extante.
Nos capitulares ecclesi? Albensis Transylvane tales hydros permultos habemus, videlicet
promum, condum, focariam sive coquam, aurigam et alios id genus domesticos fures, qui
sunt prodigi et harpagones et plus furantur quam serviunt.
245v 4/CXXVI. Colabrum in sinu főve re.
Nos viri ecclesiastici et pr^sertim capitulares ecclesie Albensis Transylvan? tales servos vei
pocius hostes domesticos ad latus fovere tenereque soliti sumus, qui si brevi tempusculo
nobiscum manserint, demum in aliquo deprehensi facinore auffugiunt honori nostro et fam?
theonino dente detrahentes, quos sacius fuisset non novisse.
248v 4/CCXXXII. Plurium calculus vincit.
Quoties in consilio ceditur midtitudini.
Hoc in consistorio nostro capitulari Albensi persaepe contingit.
K E R E S Z T Ú R I MIHÁLY k a n o n o k

1496-1519

144v 2/CCCXXVI. Pehculosum est canem intestina gustasse.
Admonet adagium haud facile temperare a peccando, qui semel illecebram illám, veliit
autoramentum viciorum degustarit.
Dictum de Michaele Kerezthwri per Ioannem Lazonem in reddenda ratione super decanatu
Alb§ Iuliae anno 1514.
királyi titkárok
—> püspöki titkárok, jegyzők, udvaroncok; Decius
106r I/XMXLII. In seriem nequod collocaris beneficium.
Qui consulit, nequis cum sene ineat amicitiam, huic testimonii loco est proverbium, ne
quando benemerearis de sene. Dicitur hodieque vulgo: Neque in senem neque in pueritm
collocandum esse beneficium, propterea quod altér non refert, altér non meminit.
Convenit huic loco et versus ille triviális autore nescio quo: Munera parva seni. puero dabis
et mulieri // Hic moritur, puer immemor érit, sed foemina Laliit, [oldalt:] Apud regem
nostrum, qui sunt a secretis, possent h§c notare.
K O L O Z S V Á R I ERZSE

223v 3/DCL. Simia fucata.
De deformi ami, fucata tamen et meretriciis cidta lenociniis.
Simia fucata velut Albae Transylvanae Colosvari Erse.
KOLOZSVÁRI JAKAB k a n o n o k 1 4 9 6 - 1 5 0 4 , v i k á r i u s

78v 1/DCXXXVII. Oleo tranquillior.
Oleo tranquillior, hyperbole proverbialis,

1499-1500

in homines minimé iracundos lenique

ingenio

praeditos, a liquoris natura sumpta, quo nihil magis tacitum magisque lene, Plautus in
Poenulo.
Sicut fűit doctor Iacobus Kolosvariensis.
KOPPÁNI (KOPPÁNDI) GERGELY kanonok, dékán (1520, 1522), éneklőkanonok
1524-34, őrkanonok 1535-40 - » Nviresi 44v
LAJOS, II. magyar király 1516-26
26r 1/CXLIIII. Fortes fortuna adiuvat.
Propterea quod id genus hominibus fortuna quasi faveat, infensa iis, qui nihil audent
experiri, sed veluti cochleae perpetuo latent intra testas.
Sic latuit semper Rex noster Wladislaus cui successit Ludovicus filius eius, uterque ignavus
et imbellis, quibus infoeliciter regnantibus Pannónia Transylvaniaque in apertum et prope
extremum discrimen redacta est, mala res, spes multo asperior. Enim vero hic Ludovicus
semper otio diffluens choreis et voluptatibus deditus a C?sare Turcorum profligatus in
Pannónia periit anno Domini 1526.
235r 3/XMXI. Princeps indiligens.
Indiligens paedagogus corrumpit puerum, malus praeceptor vitiat discipulum,
rex
improbits popidum item corrumpit.
Dici potest in regem nostrum Ludovicum.
LÁSZAI (LAZÓI) JÁNOS kanonok 1496-, telegdi főesperes 150S—, pápai magyar gyóntató Rómában 1517-1523+
—» még Keresztúri
24r 1/CXXIIII. Figulits figulo invidet, faber fabro.
Semper vicinus vicino est aemulus, hunc ut condere cernit opesproperantem gnaviter, atqui
concertatio conducit mortalibus ista.
Vicinus vicino aemulus, ut mihi loannes Lazo.
LÁSZLÓ írnok 1520

Gosztonyi 86v

mágnások —> püspökök, egyháziak
MAKRAI BÁLINT

krasznai főesperes 1524-, dékán 1526-27, hunyadi főesperes 1532—

Nyiresi 44v
Magyarok
34v 1/CCXX. Semper Leontini iuxta pocula.
Semper Leontini iuxta crateres. In voluptarios quadrabit aut in eos, qui semper iisdem
studiis sunt addicti.
Quadrabit hoc in Hungaros et Transylvanos addo etiam Valachos.
55r 1/CCCCXXXIII. Alii sementem faciunt, alii metent.
Extat etiam apud nos Hungaros proverbium vulgare et prope rusticanum at verum: Bos arat
avenam et equus comedet.
97v 1/DCCCXLII. Fuere quondam strennui Milesii.
Hoc senario notabant eos, qui a pristina fortuna defluxissent aut a maiorum moribus
degenerassent. Breviter in omnes quadrabit, qui desierunt esse, quod erant facti deteriores,
in senem, in pauperem factum e divite, in privatum, qui quandoque regnarit, in obscurum,

qui aliquando jloruerit.
Sicuti nostri Hungari.
98r 1/DCCCXLlíl. Fuimus Troes.
Hoc adagium proh dolor Hungari nostri dictitare possunt, videlicetregi amisso et Pannónia a
Turcis depopulata 1526.
MÁTYÁS, I. magyar király 1458-90
234r 3/DCCCXCII. Consiliis simul et facto valens.
In hominem consilio pariter ac viribus excellentem...
Ut rex Mathias.
MEGYERICSEI JÁNOS kanonok 1 4 9 6 - , éneklőkanonok 1499, kolozsi főesperes
1504-17f
228r 3/DCCXLII. Pauciloquus sed eruditus.
In eum, quipauca quidem sed tamen auditu digna loquitur, conveniet illud ex eodem libro,
quodillic dicitur de Menelao breviloquo Laconum more, verum suaviloquo etarguto... Non
is multa quidem verum argutissima, quippe pauciloquus.
Talis erat Ioannes Megereche archidiaconus Colosiensis et canonicus ecclesi? Transylvanae.
MÓRÉ ISTVÁN dékán, (szász)régeni plébános
104r 1/XMXIX. Largitio non habét fundum.
Si Stephanus More decanus et plebanus Regeniensis hoc adagium aut legisset aut audivisset
unquam, ad extremam egestatem sua largitione stulta non devenisset.
N E N K E I GERGELY k a n o n o k 1 5 1 1 - 1 9 , é n e k l ő k a n o n o k

1511-12

228v 3/DCCL1. Ipse sibi perniciem accersivit.
In eum, qui sibi pertinaciter accersit maliim, congruet illud ex eodem libro... Istum mortis in
exitium mala parca trahebat.
Ut Gregorius Nenkei canonicus Transvlvanus.
NYIRESI JÁNOS kanonok 1510-1520 (1530)
38r 1/CCXLV. Nec obidum habét unde restim emat.
Proverbialis hyperbole in eos, qui maxima rei familiaris inopia laborant.
Ut Ioannes Niresi canonicus Transvlvanus.
44v 1/CCCVII. Ovem lupo commisisti.
Concinne hoc utimur, quoties ei servandum aliquid committitur, cuius gratia custodem
magis oportebat adhiberi.
Sic Blasius Aithay canonicus dissidet cum Coppani et Valentino Makrai et Ioanne Niresi.
112r l/M. Aestate pemilam deteris.
Recte dicetur in eum, qui res necessarias temere nec in temporeprofundit,
aliquandofuturas
usui, si serventur. Id quod vulgo factitant adulescentes, qui facultates patrias stulte
prodigunt in iuventa, qua sustinenda fuerat imbecillitás senectae. Neque male quadrabit in
eos, qui corporis vires in voluptatibus frustra consumunt, quas in obeundis negociis feriis,
postea sínt desyderaturi.
Sicut hic Albae Ioannes Niresi huius ecclesie canonicus.
124v 2/CI. Hirundinum Musea.
Sunt ista fólia et stulta blateramina, Musea hirundinum, artis ac subversio.
Interpres
admonet proverbium esse in impendio loquaces et obstreperos. Hirundines enim inepto

garritu plus taedii auditoribus adferre quam voluptatis... Apte dicetur in poetas indoctos,
oratores loquaces magis quam eloquentes aut in coetum hominum inepte loquacium.
Ioannes Niresi impendio loquax et obstreperus.
128v 2/CLVIII. Genuino mordere.
Qui clanculum obtrectant, lacerantque quempiam, eum genuino mordere dicuntur.
Ego Thomas Pelei possem dicere, quod Ioannes Nires' et Pwzdi Ambrus instar apri
genuinum in me fregere.
149r 2/CCCLXXVI. Promus magis quam condus.
Sumpta metaphora a rei familiaris dispensatoribus, maximeque penuriae, quos Graeci
tamaj vocant. Quorum partes sunt ad asiim familiae promere id estproferre quaedam, alia
condere, hoc est seponere.
Sicut Ioannes Niresy huius ecclesi? canonicus.
229r 3/DCCLXVII. Filius degenerans.
In fdium, qui paterno degenerat instituto sive qui non diu fruitur a patre relictis, sed
excutitur a maiorum facultatibus...
Ut Ioannes Niresy canonicus Transylvanus.
P A K S I M I H Á L Y n á n d o r f e h é r v á r i b á n 1510—15F

153v 2/CCCCLII. Ne nimium callidum hoc sit modo.
Temeritas non solum stulta, verum etiam infelix plerunque est, ita versutia nonnunquam in
summum discrimen adducit.
Hoc aevo nostro experti sumus de Michaele Paxi et Ladislao Chert'nger viris strenuis, qui
sub castro Sarno periere.
pálos szerzetesek
6r 1/II-P3 (5v-6r) Choenici ne insideas.
Qui non laborat, non manducet.(6r)
Hic dicto Pauli monachi utuntur.
parasztok
-> püspökök, egyháziak; Várdai 59r, 214v
PELEI MIKLÓS - > Pelei T a m á s 7r
PELEI T A M Á S

—> még Bocsárdi; Budai 16*r; Gosztonvi 86v; Nviresi 128v; Sirjei 80v, 82v,86r-v, 24Ív;
Várdai 168v, 169v, 222v, 23 Ír, 238v, 242v
előzéklap: Liber Thomae Pelei Pannonii Budae emptus florenis II. Anno Domini 1515.
2*r Ego Thomas Pelei non solum studiorum, verum etiam studiosorum amantissimus,
nescio quid maius de hoc ipso Erasmo dixerim, quam quod est homo facile doctissimus et
veluti altér Theophrastus divina eloquentia praeditus.
7r 1 /II-14. Unguium criniumque praesegmina ne commingito.
Verum coniicio sensum hiinc esse, siquos habeamtts affines aut cognatos humiles et inutiles,
eos tamen non esse usquequaque spernendos et contumeliis
insectandos.
Hac ratione Nicolaus meus Peleus non est reiiciendus.
12v 1/XXXII. Aliquid malipropter vicinum malum.
Ego Thomas Peleus quot mala incommoda iniurias a vicinis meis, puta castellanis,
vicecastellanis, portariis, agasonibus et id genus vilissimis hominibus Alb? Transylvanae

annos multos perpessus sum, si hic recensere vellem, t e m p u s quam res maturius me
desereret: fuere omnes harpagones et delatores ad nocendum ad persequendum proclives.
Alienam enim cupiunt vicini discrutere vitam, non suam.
27v 1/CLIX. Senis mutare linguam.
Ego quoque Thomas Peleius litteratulus ac elementarius senex et alioqui Graeci sermonis
prorsus ignarus, oppido quam libenter m e reciperem aut V i e n n a m aut in Italiam potissimum
ad discendas litteras Gr^cas tametsi etiam Latinas a limine dumtaxat salutaverim. 8 0 at per
aetatem iam sum parum idoneus et tanquam senex psittacus indocilis ac obliviosus. Et iuxta
Horatianum illud: „vit$ summa brevis spem nos vetat incohare longam", 81 „improvisa enim
Laeti vis rapuit rapietque gentes", 8 " melius autem est nos recte vivere, quam multa scire.
48v 1/CCCXLV. Fumum fugiens in ignem incidi.
In vitium ducit culpae fuga, si caret arte.
Ego Thomas Pelaeus hic Albae multis iniuriis affectus aliisque modis exacerbatus dudum
hinc discessissem, nisi h?c adagia obstitissent.
49v Erasmi vitium quam maximum, quod in hoc libro Graecas literas nusquam interpretatus
est, id quod mihi, T h o m a e Peleio, Graeci sermonis ignaro, admodum displicet.
77r 1/DCXXII. Anser inter olores.
Confine esthis, quodin Bucolicis ait Vergilius. „ Sedargutos interstrepere anser olores ".
Ego Thomas Pel^us dicere ausim conscius ignoranti? meae. At argutos anser inter olores
strepere nolui. Est enim perniciosa quorundam labes et macula, ut plus in fronte ostendant,
quam in recessu valeant.
112r 1/XMXCIX. Polypi caput.
In hominem varium et in quo pariter et vitia quaedam et virtutes invenias,
cuiusmodi
Catilinam describit Sallustius. ... Porro ex huiusmodi rebus, id quod inest
commoditatis
conveniet excerpere, quod noxium vitare. Iuxta Simonidis doctrinam apiculas imitari, quae
praeteritis reliquis ad ea duntaxat advolant, unde possint aliquid ad melliftcium
idoneum
excerpere, nec aliud colligunt, quam quodsit usui futurum.
Qui mihi Thom? Peleo vitio vertunt, quod identidem in libris gentilium versor, illis obicere
soleo me apiculas imitarier. qu^ pr^teritis reliquis ad ea dumtaxat advolo etc.
135v 2/CCXXXIIII. Quot servits habemus totidem habemus
hostes.
Admonet adagium ne qitid fidimus illis, neve ex animo nobis amicos arbitremur, qui nos
metu colunt.
Id quod ego T h o m a s Peleus non sine rerum mearum dispendio et capitis discrimine
saepenumero expertus sum.
170r 2/DCLXXXIX. Magistratum gerens audi et iuste et iniuste.
... quidam Romanus Imperator dixisse legitur in civitate libera, linguas, item liberas esse
oportere.
Ego Thomas ni fallor, Augustus dicebat.
172r 2/DCCXXVI. Magis sibiplacet quam Peleus in machaera.
... in eum competit, quipraeter moditm re quapiam insolens est ac tumet. Aiunt autem hunc
gladium a Vulcano fabrefactum, a diis dono datum fuisse Peleo virtutis illius ac prudentiae
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82

Hor. Carm. 1, 4, 15.
Carm. II, 13, 19-20.

symbolum. Quo quidem ille utens et inpraeliis etvenatibus consequebatur quicquid optabat.
Utinam Vulcanus me quoque Thomam Peleum aliquando hoc donasset gladio, qui hactenus
fortunam ipsam in cunctis fere rebus meis novercantem mihi cognoverim, sive id ex inscitia
mea seu hominum malicia perfidiaque evenerit.
189v Erasmus noster linguae Latinae parens in hoc cuipandus esse videtur, quod Gr?cas
literas in hoc libro aut nusquam aut rarenter Latine expresserit, id quod nobis Graeci
sermonis ignaris non potest non molestum esse et pr^sertim mihi Thom? Peleo sciolo.
Quippe qui humili loco natus a puero pr^ceptorem nullum unquam in re literaria habuerim.
192r 3/XXIII. Inimicus et invidus vicinorum oculus.
Hieronymus Ad Oceanum de vita clericorum. Ne rumigeruli linguis te macerantibus
lacerent, alienam enim cupiunt vicini discutere vitam non suam. Id quod ego Thomas
Peleius experimento didici, qui Alb? Iuli§ Transylvanae habeo domum turri proximam et
vicinam, in qua turri demorantur castellani et c^teri id genus canes mordaces meam subinde
discucientes vitam, decem vitiis instructiores.
235v 3/XMXXV. Mala senium accelerant.
Ouippe repente homines curisque malisque senescunt.
Sicut ego Thomas Pelei.
242v 4/LXIIII. Postica sanna.
Persius: posticam sannam. Proverbialiter appellat ciancttlariam irrisionem. A gestu
ridentium aliquem a tergo, posticae occurrite sannae. Idem, ,, O lane a tergo, quem nulla
Ciconia pinsit. Nec manus auriculas imitata est mobilis albas. Nec linguae tantum, sitiat
canis Apula quantum. " Nam huiusmodi gestibus ab occipitio derident quidam.
Mihi Thom^ Pelei perquam iucundum esset si hoc tempore huiusmodi sann? occurrere
possem. At nolo vel pocius non queo contra torrentem niti.
242v 4/LXV. Corvits serpentem.
Ubi quis suo ipsius invento perit.
Sic ego Thomas Pelei, qui mea manu litteras ad Urbem Rhomam confeci et scripsi et nihil
profeci.
244r 4/C. Periit sus.
Dici suetum, ubi quisfrustratusperdidisset
operam et impensam. Natum a quodam, qui cum
apparasset ad nuptias omnia, non est eas assecutus.
Sic accidit mihi Thomtj Pelei, qui semel et iterum misi ad Urbem Rhomam pro episcopatu,
interim coemi vestimenta, vina et cum nuncium in horas aventer opperirer, re infecta rediit,
consumptis et profusis gravissimis sumptibus sicque et iacturam feci et sum omnibus
ludibrio. Ergo ignominiam graviorem pertuli omni vulnere.
247v 4/CXCII. Inani spe flagrat.
Inanibus spebus incenditur. In eum, quifrustra sibi magna pollicetur.
Spebus. Hanc dictionem ego, Thomas Pel^us nusquam legi nisi hic.
248r 4/CCXXIII. Manum admovere.
Translatum a sacris, in quibtts nonnunquam fteri solet, ut aliis rem divinam facientibus,
alius aliquis adveniens, admota victimae manu,ftat et ipse particeps
sacriftcii...
Ego Thomas Pel^us hoc monitus adagio in pago Pele, hoc est nataii solo, nolo sapere quum
Alb^ in rebus et negotiis capituli quocies opus erat dormiverim et magis mutus quam piscis
et, ut dicitur, caput sine lingua, verum si talia rudi illi ipsi popello nonnunquam e libris meis
dixero, que salutem animarum suorum concernunt, id mihi vicio verti non debet,

quandoquidem Alb? viri sunt ecclesiastici et per hoc magis sapiunt, quid agendum sit at illi
prorsus rudes et semper sine ullo doctore vitám hanc traduxerunt.
PERÉNYI FERENC erdélyi p ü s p ö k 1 5 0 8 - 1 5 1 4 , v á r a d i püspök 1 5 1 4 - 2 6 T

134v 2/CCXV. Argentifontes
loquuntur.
Hoc adagio notabantur ii, qui stolide quidem atque indocte, sed arroganter tamen et
confidenter loquerentur, opibus videlicet sitis freti... Huc pertinet et Mimus ille neutique
invenustus. Fortuna quem nimium fovet, stultum facit.
Sicut Franciscum Pereni episcopum Varadiensem.
PESTÉNYI GERGELY királyi tanácsos 1514—, váradi várnagy 1521, I. János főudvarmestere 1527, majd országbírója 1535-39 —» Szeremlyéni 142r
püspökök, egyháziak
H> vö. Várdai 59r, 79r, 222v
61 r 1/CCCCLXXX. Citra arationem citraque sementem.
... citra sementem citraque arandi laborem fruitur omnibus.
Potest dici de magantibus et optimatibus puta archiepiscopis et episcopis et aliis
ecclesiasticis viris, qui e rusticis et colonis suis decimas frugum et vinorum percipiunt.
püspöki titkárok, jegyzők, udvaroncok
125r 2/CIII. Asinusportans
Mysteria.
In eum dicebatur, quipraeter dignitatem in munere qitopiam versabantur. ... Quadrabit et in
eos, quorum opera aliis duntaxat est tisui, cum ad ipsos praeter molestiam nihil interim
redeat. ... Itaque torquebitur eleganter in eos, quibus immerentibus honos habetur. Veluti
cum indoctis doctoris titulus Pileum et anulus aliaque idgenus insignia tribuuntur.
Sicuti notarii episcoporum in Pannónia, qui sua opera et laboré assiduo suo domino usui sunt
et vix unum canonicatum aut aliam mercedulam adsequi possunt.
134v 2/CCXVII. Ne ad aures quidem scalpendas ocium est.
Proverbialis est hyperbole, cum ne minimum quidem ocii superesse significamus, dicimus
nec tantillum vacui temporis esse, quod ad scalpendas aures fit satis.
Hoc possunt uti episcoporum secretarii.
194v 3/LXX. Date mihipelvim.
Ubi qui vehementer molestum esset ita, ut ferri iam diutius non posset, pelvim
sibiporrigi
iubebant, quasi prae bile, nauseaque et fastidio rerum vomituri. Refertur a Suida.
ld quod persaepe illis contigit, qui ad latus episcoporum et aliorum summatum virorum
versantur.
románok —> magyarok 34v
SIRJEI IMRE közjegyző 1521—, Várdai titkára 1521-24 és követe Rómába 1523
—> még Várdai 238v
38r 1/CCXLIX. De asini umbra.
Super asini umbra, pro eo, quod est de re nihili... Cuncta asini umbra, hoc est nugae
nihilique res.
Contra excusationes Emerici literati, quominus in Urbe episcopatum pro me optinere potuit
egoque Thomas Pelei obiicere possem: Cuncta asini umbra.

79r 1/DCLXIII. Bipedum
nequissimus.
Bipedum nequissimus. de homine vehementer improbato. quique velpecudes nequitia superet.
Ut Emericus Sirinus litterator, veterator, simulator, impostor, vafer.
80v 1/DCLXI. Oedipi
imprecatio.
... imprecationibus diris eos est execratus.
Ego quoque Thomas Emericum Sirinum, dum vivo vitam, quotidianis execrationibus
devoveo.
82v 1/DCLXXXV. Tollat te, qui non novit.
Simile est illud Iuvenalis, Circuit et fatuos non invenit. Nam fatuifacile
decipiuntur.
Sicut ego Thomas Peleius ab Emerico literatore et Antonio eremita.
86r 1/DCCXX. In dextram aurem.
Eodem sensu dixit Plinius in dextram aurem. Ita enim scribit Romano suo. „Nihil quod in
dextram aurem, ftducia mei dormias, non impune cessatur ", idest nihil est quodsis securus.
Hoc Plinianum, proh dolor, Emericus literator Sirinus homo trioboli ex itinere suo Urbico
mihi, Thomae Pelei scribere potuisset, qni accepto a me viatico, ut eius libidini placitum fuit
vel superfluo, pro episcopatu in Urbem Rhomam profectus est illincque re infecta rediit,
corruptus opinor largitione partis alterius hoc est Ioannis, qui voto suo potitus est, qui nunc
laetatur, ipse vero discrucior. Utcunque id acciderit, credo Emerici idest nuntii mei autnuntii
Ioannis perfidia et iniquitate.
86v 1/DCCXXII. Dignus qui cttm in tenebris mices.
Proinde dignus, qui cum in tenebris mices dicitur, qui sit, itsque adeo certa fide ut nec si tuto
possit, velit quempiam mendacio fallere.
Ego Thomas Pelei sic Emerico credebam, sed deceptus sum.
108r 1/XMLXXI. Cerite cera dignus.
Olim notari dignos atque improbos et nequam homines cerite cera dignos
proverbio
vocabant, nimirum ceritem ceram insignem ignominiam
appellantes.
Emericus Sirinus literator Francisci Vardai servus cerite cera dignus.
143r 2/CCCXII. Hiberae,
naeniae.
Hiberas naenias divus Hieronymus nugas appellat. ... Opinor Hiberas naenias
dicipropter
prodigiosas maleficorum fabulas vulgo iactatas.
Emericus Sirinus Roma 8 fato sinistro rediens, quae mihi narrat quominus episcopatum
adsecutus sum, hiberas naenias esse puto: meras nugas.
199v 3/CXLIIII. Cantharo astutior.
Cantharo astutior aut callidior. Zenodotus ait Athenis cattponem fuisse quempiam,
nomine
Cantharum, quem ob maleficia et imposturas ac proditiones capitis affecerint
supplicio,
proinde vulgo receptum, ut in versutos et impostores diceretur.
Ut Emericus Sirinus literator, qui voce sua mellea mihi imposuit.
241v 4/XLIII. Quae dolent ea molestum est contingere.
Unusquisque invitus audit sua incommoda, maxime ea, quae sint cum aiiqua infamia
coniuncta.
Veluti mihi Thomae Pel?o contigit in facto episcopatus, qui perfidia Emerici Sirini nuncii
impostoris et nebulonis et operam et impensam perdidi.
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242r 4/Lll. Ne ligula quidem dignus.
... dicebatur homo nequam et nulliuspretii.
Ut Emericus Sirinus literator vel pocius veterator et circumscriptor.
247v 4/CCI. Astutior
coccyce.
Coccyce astutior dicebatur, qui astu sibi consuleret.
Ut Emericus Sirinus, qui aestu pecunias m e a s apud se reservavit.
SZALKAI LASZLO e s z t e r g o m i ersek 1 5 2 4 - 2 6
187v 3/1. Herculei labores. (187v-190v)
Comperit
invidiam supremo fine domandam.
Consuevit enim haec teterrima
pestis
pulcherrimorumfacinorum
esse comes eximiamque virtutem non aliter, quam umbra corpus
assequi... Quanquam enirn livor velut ignis alta petit...
Quemadmodum hoc tempore videmus in Ladislao Zalkano archiepiscopo Strigoniensi et
s u m m o cancellario regio, quem omnes fere primores Pannoniae virulento livore perplexi
odio Vatiniano persequuntur, quod videlicet humili loco natus idest sutoris fdius tam subito
ad tantas opes et dignitates evectus ac regi nostro Ludovico charissimus sit, qui dein in bello
C^sariano penes pagum Mohaach morte nescitur qua periit. - N e c id quidem mirum videri
debet. Virtus enim n u n q u a m caruit invidia.
196r 3/XCV. Et nati natorum.
Proverbialis figura, qua longam rei cuiuspiam propagationem
significamus.
De d o m i n o Strigoniensi.
SZAPOLYAI JANOS e r d e l y i v a j d a 1510-26

Dozsa 244r

SZENTMIHALYI TAMAS V a r d a i g y u l a f e h e r v a r i j o s z a g k o r m a n y z o j a 1515-23 —> Budai
16*r
SZEREMLYENI FERENC k a n o n o k 1504-, k i r a l y i titkar 1509-16, prepost 1 5 0 9 - 3 4 (pozsonyi prepost 1514—15)
20v 1/XCVIII. Diomedis et
Glaucipermutatio.
Quae refertur apud Homerum Diomedis et Glaucipermutatio,
in proverbium abiit, quoties
inaequalem commutationem significamits, hoc est deteriora pro melioribus
reddita...
Sic prepositus noster s u a m pnjposituram c u m preposito Posoniensi commutaverat.
30r 1/CLXXIIII. E multis paleispaulum fructus
collegi.
Ut Franciscus noster praepositus annos quattuor et viginti in cancellaria regia desudans sola
pr^positura contentus esse debuit.
80r 1/DCLI. Intra suas praesepes.
Simili figura dixit Plautus in Cassina. „Scit si id impetret, futurum, quod amat intra
persepeis suas ", pro eo, quodest certum acparatum. Narn quod intra septa nostra clausum
sit, id tuto certoque
possidemus.
Noster quoque praepositus Franciscus Zereml eni passim hoc est et intra et extra ecclesiam
temere et vecorditer ridere solitus est. I m m e m o r illius dicti: risu soluto res ineptior nulla est,
et alibi: per multum risum poteris cognoscere stultum.
89v 1/DCCLI. Bibe elleborum.
(89r)... quo dicto signiftcat insanire quempiam, (89v)... quod ut admonet interpres, hoc ad
simplicem potum referunt grammatici, illud adpotionem
pharmacorum.
Sic ego soleo monere Franciscum Zereml eni prepositum nostrum, qui sepulchri immemor

domos extruit.
142r 2/CCXCVIII. Non omniapossumus
omnes.
Item Odysseeae: ... „Non ita coelestes tribuunt sua dona quibusvis, Seu formam sive
ingenium viresque loquendi. Est etenim, informis species, cui contingit atque Linguae dote
deus pensat dispendia formae. "
Informis species cui contingit, ut Gregorio Pesthien' et Francisco Zereml en' preposito
Transilvano.
175v 2/DCCXCIIII. Foedum est et mansisse ditt vacuumque rediisse.
Conveniet, ubi quis longam de se concitavit expectationem, cui postea non respondeat.
Veluti siquis studii causa diuperegrinatus, domum redeat nihilo doctior. Aut si negociator
post diutinam absentiam revertatur nihilo ditior.
Ut fecit prepositus noster Franciscus.
246v Vincula Tyrrhena.
Vincula Tyrrhena dicebantur odiosa negocia, qitibus distringebatur aliquis.
Hoc posset uti prepositus noster Bud? agens.
szerzetesek
—> meg palos szerzetesek
146r 2/CCCXL. Tribus minis insumptis duodecim imputat. (145v-146r)
Ouadrabit in eos, qui non nisi compendii sui gratia colunt amicos, quamvis exiguo officio,
multum beneftciorum expectant. Vulgo item aiunt, pileum donat ut pallium recipiat.
Instar monachorum, qui pirum dant et vas vini accipiant.
152r 2/CCCCXXVI. Mendici pera non impletur.
Zenodotus ait ex Callimacho sumptum, sensus per se liquet, nempe inexplebilem esse
mendacitatem.
... Aptissime congruunt in illos, qui libidini, cupiditati,
ambitioni,
reliquisque id genus affectibus addicti sunt. Nam iis illud evenit, ut quo intemperantius
explent sese, hoc magis magisque sitiant efuriantque.
Mendici vel monachi.
182v 2/XMXX. Mendicorum loculi semper inanes.
Mendicantium sacculi semper inanes.
Sic sacerdotum et monachorum.
TOROK IMRE nandorfehervari ban 1507-1519
166v 2/DCXXXVI. Cervinus vir.
Cervinus vir olim dicebatur formidolosus etfugae ftdens magis quam viribus. Cervus enim
animal cursu pernicissimum et in venatu pedibus sibi quaerit salutem.
Sicut Emericus Therek.
ULASZLO, II. magyar kiraly 1490-1516 -> Lajos, II. 26r
VARDAI FERENC erdelyi piispok 1514-24f
—» meg kaptalani tagok altalaban (capitulares) 196r; Damjan segedptispok; Sirjei 108r
41 r 1/CCLXXVII. Quid distent aera htpinis.
Id est, novit discrimen rerum vilium et pretiosarum.
Hoc est contra Franciscum Vardai antistitem Transylvanum, qui largitione corruptus
caecaque cupiditate ductus beneficia ecclesiastica dignis iuxta et indignis citra discrimen
conferre solitus erat.

59r 1/CCCCLXII. Mala attrahens ad sese uti Caecias nubes.
Sic maia sibi ipsi ut Caecias nubem attrahens. Versus est senarius proverbio celebratus in
eos, qui sibi ipsis litium ac negociorum materiam pariunt accersuntque. Ducta simiiitudine
ab eius venti natura, cui nomen Caecias, quem Plinius media inter aquilonem et exortum
regione jiare scribit et unum contra aliorum septentrionalium ventorum naturam nubes non
pelleresedattrahare....
Attrahens adsese divitias ut Caecias nubes... Quemadmodum enim
Caecias nubes, itidem improba vita probra ad sese attrahit.
Franciscus Vardai antistes Transylvanus. quem rustici vocitant communiter Ekevezthew
Ferencz p spek, undique pecunias attrahens ad sese quemadmodum Caecias nubes, eius
successores decem vitiis instructiores fuere.
76v 1/DCXVII. Bos in lingua.
... in eos, qui non audent libere, quodsentiunt
dicere.
Nos capitulares ecclesie Albensis Transylvanae sub Francisco Vardai episcopo tales sumus.
79r 1/DCXLIIII. Adamantinus.
... pro eo, quod est inexorabilis aut infatigabilis.
Franciscus Vardai in exigendis censibus a nobis sacerdotibus et rusticis adamantinus erat et
ferreus.
83v 1/DCLXXXIII. Maleparta, male dilabuntur.
Est apud Plautum, Male partum. male disperit.
Ut bona et res Francisci Vardai.
85r 1/DCCI. Ne my quidem facere audet.
Qui metu non auderent hiscere, ii quondam negabantur my facere audere...
De nobis misellis sacerdotibus ecclesi? Albensis Transylvanae h?c dici possunt, qui a Francisco Vardai huius ecclesi^ pr^lato pecuniam mutuaticam, idest a nobis mutuo acceptam
nedum repetere, sed nec hiscere audemus: os apcrire et quum reponere non vult,
comprecamur, ut cum ad inferos ultra Stygiam transvehitur paludem, det portitori Charonti
pro portorio Aeaco presente. H$c meae in illum observanti? amoris et devotionis
monumenta sint perpetua.
94v 1/DCCCXXVIIl. Bonipastoris est tonderepecus, non deglubere.
... degiubunt, qui nihil reliqui faciunt.
Hoc non consyderabat Franciscus Vardai bonorum divi Michaelis depopulator, qui dictitare
solebat: Romana curia non pascit ovem sinc lana.
152r 2/CCCCXXVI. Mendici pera non impletur.
Aptissime congruunt in illos, qui libidini, cupiditati, ambitioni, reliquisque id genus
affectibus addicti sunt. Nam iis illud evenit, ut quo intemperantius explent sese, hoc magis
magisque sitiant efuriantque.
Non solum mendici, verum etiam Francisci Vardai episcopi Transylvani, qui magnas inter
opes inops semper aurum sitit et sacrophago contentus erit.
168v 2/DCLXIII. Ex ore lupi.
E lupi rictu ubi res quaepiam praeter spem recipitur, quae iam plane periisse videbatur
veluti cum pecunia erepta a praedonibus aut rapaci tyranno aliquo inopinato casu
recuperatur.
Ego Thomas Pel?us ex ore lupi. idest rapacis tyranni Francisci Vardai pecunias meas partim
mutuaticas, partim vi a me extortas nunquam eruere potui et tanquam Pluto illachrymabilis
nullis flecti potuit precibus ut solveret. Quippe durus inexorabilis, adamantinus, ferreus et

corneis fibris.
169v 2/DCLXXX. Lupo agmtm eripere postulant.
Improbum enim videtur sperare futiirum, ut hipiis agmtm semel arreptum amittat.
Sic ego Thomas Pel?us pecunias meas a Francisco Vardai nullis precibus rehabere potui,
interea vita functus est.
169v 2/DCLXXXIII. Vulturis umbra.
... Mihi magis quadrare videtur in haeredipetas aut aiioqui rapaces
inhiantesquepraedae.
Respondet illi, si vultures cadaver expecta.
Sicuti Franciscus Vardai res et omnia bona sacerdotum defunctorum auferre solebat.
204r 3/CCXXV. Radit usque ad cutem.
De eo dicebatur, qui nimium e.xacte videretur agere cum aliquo.
Dici potest de Francisco Vardai episcopo Transylvano deque eius successore Ioanne
Gozthon.
214v 3/CCCCXLVIII. Aegyptius Laterifer.
Quadrare videtur in sordidum atque inftmae sortis hominem, in quem usum etiam Carum
vilitas usurpata est aut in eum, qui molestis negociis premitur.
Rustici sub episcopatu Francisci Vardai passim simili servitutis genere citra ullam
misericordiam opprimebantur et ultra hoc graviter eos ipsos taxabat, non tanquam patronus
sed tyrannus et depopulator, nec sacerdotes minus, immo durius.
222v 3/DCXXI. Salem lingere.
Diogenes citm a Cratero praedivitae quodam invitaretur, ut ad se veniret, usurus hospitio
suosuaque liberalitate. Responditse mallesalem Athenis lingere, quam apudillum opiparis
mensis frui.
Franciscus Vardai episcopus Transylvanus frequenti servitute assidua taxatione hostili more
passim bona Sancti Michaelis archangeli populabatur, quique iuxta psalmistae dictum
devorabat plebem dominicam sicut escam panis et in diem suum obiisset. Ego Thomas
malui instar Diogenis ubique in Pannonia salem lingere, quam sub tali tyranno degere.
225r 3/DCLXV. Non probantis.
Sive cum quis tyrannico more, sequitur, non quod dictet aequitas, sed quod animo
collubitum sit.
Ut Franciscus Vardai episcopus Transvlvanus.
226v 3/DCXCIX. Muneribus res agitur.
Qui dicet non esse locum recte factis et aequis rationibus, sedlargitione et assentatione rem
omnem peragi...
Apud Franciscum Vardai.
231r 3/DCCCX. A sacris abstinendae manus.
Vuigo quoque creditum est,fatum instare ei, quisacris rebus ac Deo dicatis manus iniecerit,
aut qui pios homines, aut certe fungentes sacris ministeriis oppugnarit, veluti pontiftcem
Romanum, episcopos, abbates, etiam siparum fuerint piis moribus.
Ego Thomas Peleus hoc monitus adagio loquar ne an sileam haereo. Cogit nimirum me non
loqui solum, verum etiam obloqui, conqueri, lamentari et doloris et maeroris et damni
magnitudo, quo me Franciscus Vardai antistes Transylvanus adfecit. Cui pecunias mutuo
dedi, insuper et vi summam non mediocrem a me extorsit, quas eoipso vivente quocies
supplicavi, ut mihi reponeret, aut subridens praeteriit, aut promisit se velle reddere.
Numquam tamen reddidit et nec testamento reliquit ut redderentur. Quid igitur faciam?

Pessimi debitoris facere creditori convicium.
238v 3/XMLXXXIIII. Hydrus in dolio.
... cum quis occulta caiamitatepremitur,
causa atque autore non extante.
Ut ego Thomas Pel^us. Tamen autores calamitatis meae sunt Franciscus Vardai episcopus
Transylvanus et Emericus Sirinus nuntius et famulus eius, qui me ex composito et honore et
pecuniis privarunt.
242v 4/LXX. Laudant ut pueri pavonem.
... scripsit Iuvenalis in avarum, qui carmina laudant duntaxat, nihil autem largiuntur
poetae. „Didicit laudator avarus Tantum admirari, tantum laudare disertos, Ut pueri
Iunonis avem. " Idem alibi, „probitas laudatur et alget. "
Sic Franciscus Vardai episcopus Transylvanus me Thomam Pel^um laudabat, quod doctus
sum et in scribendis litteris bonum habeo stilum ac in ecclesia perpulchre canto usque adeo,
quod secundus sit mihi nemo et quod arcanorum suorum mihi creditorum fidissimus custos
essem. Qui mihi dum vixit, nec assem dedit. Quin pocius emunxit me senem auro
argentoque.
WOLPHARDUS (ENYEDI), ADRIANUS kanonok 1496-, kolozsi 1521-, krasznai 1533,
dobokai foesperes 1535—37, vikarius 1531^41
87r l/DCCXXX. Oculatae manus.
Huc allusit Chaerea in Eunucho, Fac nunc promissa ut appareant.
Ego possem hec non iniuria dicere magistro Adriano canonico.
1526 -> Lajos, II. 26r; magyarok 98r.
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NAGY GÁBOR
...ÉN NEM VAGYOK SEM ISTHVÁNFFI, SEM MÁGNÁS..."
Források a kortörténetíró Joó János életéhez és korához

Krakkóban, 1596. augusztus 4-én ragadtatta magát e szavakra kazaházi Joó János
egy, az uralkodójának, Rudolfnak írt levelében.1 Sanyarú helyzetét igyekezett velük kifejezni, az említettek, folytatta, „auctoritate, opibus et longa rerum experientia pollent", ő meg csak egy szegény, tapasztalatlan nemes. Ha ennyire nem is
volt hátrányos helyzetű - ekkor már tíz éve viselte a királyi személyes jelenlét helytartóságát - , alakja ma mégis kevéssé ismert. A megismerésével nyerhető tudás
többféleképp is paradigmatikus lehet: Rudolf-kori történetünk értelmezését segíti
azok pályájának a vizsgálata, akik az elithez igyekeztek tartozni, a századforduló
történetírásának tanulmányozása pedig segít megérteni a magyar nemzettudat egy
máig ható kora újkori módosulását.
Ami az elithez tartozás szándékát illeti, ez Joó esetében a jelenleg rendelkezésre
álló kevés adat mellett is kimutatható. Édesapja nemességet szerezve a kincstári
jogügy-igazgatóságig vitte, ő maga padovai tanulmányok 2 után különböző kancelláriákon dolgozva már köznemesként a Magyar Tanács (Consilium Hungaricum)
tagja lett, ami akkoriban ritkaságnak számított. Pályája eddig bizonyosan az udvart
megbízhatóan szolgáló hivatalnoké, ennek is része lehetett abban, hogy 1587-től
személynök volt, azaz egyike az ország nagybíráinak és az országgyűlési tanácskozások irányítóinak. Akméja az 1590-es évekre eshetett: az udvar(ok) és a rendek
bizalma is megmutatkozott iránta. E bizalomnak is köszönhető, hogy feltűnik a
hosszú háború néhány diplomáciai eseményénél is: 1594-ben a regensburgi birodalmi gyűlésen kért segélyt, egyik előkészítője volt a Báthori Zsigmond fejedelem-

1

2

„...ego nec sum Istvanffy, nec ullus ex magnatibus..." lásd saját kezű, vörös viaszpecsétes levelét, Österreichisches Staatsarchiv (= ÖStA) Haus-, Hof- und Staatsarchiv (= HHStA)
Ungarische Aktén (= UA) Allgemeine Aktén (= AA) Fasc. 129. Konv. C fol. 9-10., itt: 9r. Vajon a fogalmazása pontatlan, vagy Isthvánffit nem tekintette mágnásnak, vagy a 'magnates' itt
elsődlegesen a diplomáciai küldetéshez szükséges vagyonnal rendelkezők helyett értendő9
1569-1571 között, Veress Endre adattárát idézi Pálfjy Géza. A magyar nemesség bécsi integrációjának színterei a 16-17. században. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk.
Fodor Pál - Pálffy Géza - Tóth István György. Bp., 2002. 307-332. p. (a továbbiakban Pálfjy,
2002.), itt: 317. p.

mel 1595-ben megkötött prágai szerződésnek, 1596-ban pedig tagja a lengyelországi követségnek. Kegyeltségét mutatják századfordulós birtokszerzései is, a
háború iszonyata, valamint az uralkodó és a rendek egymástól való távolodása közepette azonban mind nehezebbé vált egyszerre több irányban megfelelni. Joó amennyire ez jelenleg tudható - anyagi kárai miatt 1601-ben többféleképp nekitámadt Mátyás főhercegnek, ám ahhoz, hogy emiatt 1603 novemberében felségsértés vádjával le is tartóztassák, másik magyar, az újdonsült főúr, Illésházi István 1
közreműködése kellett. A kora újkorban azonban még a felségsértés sem jelentette
feltétlenül egy pálya végét. A volt személynök minden vagyonát elveszítette
ugyan, de kegyelemben részesült és megkezdte a visszakapaszkodást. Ennek folyamán érte a halál, 1610. február 13-án ugyanis hitvesét már özvegyének írják. 4
Ami a századforduló történetírásának tanulmányozását illeti: Joó János kortörténet-írással is foglalkozott. Munkái közül Kulcsár Péter monumentális gyűjteménye egyet tart számon, 3 magam jelenleg bizonyosan hét, feltételesen további
három, a hosszú háborúval foglalkozó kortörténeti feljegyzés szerzőségét tudom
hozzá kötni. Mivel a XVII. században szilárdult meg az a felfogás, amely szerint a
magyar nemzetet magára hagyták, elárulták, „két pogány közt" él, ellenük küzd
szabadságáért - majd ebből megszületett az a szemlélet is, amely folyamatosan
oszt múltat és jelent „mi"-re és „ők"-re, „magyarra" és „idegenre" - foglalkozni
kell azzal a metamorfózissal, amelyben a német a másik pogánnyá lett. Ez az átváltozás elválaszthatatlan a XVI. századi tapasztalatoktól, amelyek egy megörökítője
a személynök, életpályájának a feltárása tehát - különösen a magyar történeti önkép jelenlegi zavarodottsága 6 közepette - fontos. Az alábbiakban e pálya néhány
szakaszából idézek fel, zömmel levéltári források alapján, továbbá közlöm Joó három, eddig kiadatlan szövegét.
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Róla lásd legújabban Péter Katalin: Illésházy Istvánról. In: Publicationes Universitatis
Miskolcinensis. Sectio philosophica. 2008, Tom. XIII. fasc. 2., 127-166. p. (A szöveg a neten
is megtalálható: http://www.uni-miskolc.hu/~philos/2008jom_XIII_2/127.pdf)
Magyar Országos Levéltár (= MOL) A 57 Magyar Kancelláriai Levéltár. Magyar Királyi Kancellária regisztratúrája. Libri regii (= A 57) 6. kötet, 169ab. (A királyi könyvek minden hivatkozásán az Arcanum által kiadott CD anyaga értendő.)
„Expugnatio arcis Novigrad" (Inventarium de operibus litterariis ad res Hungaricas
pertinentibus ab initiis usque ad annum 1700. Composuit Kulcsár Péter. Bp., 2003. (a továbbiakban: Kulcsár, 2003.) 265. p.
Joó kora kapcsán ennek példája Pálffy Géza és Őze Sándor két-két, Bocskai mozgalmával
foglalkozó Írásának stílusa, valamint érvelésük technikája. (A szövegeket lásd a 3. jegyzetben
idézett kötet 187-244. oldalán, az írások a neten is elérhetők a http://www.uni-miskoIc.hu/
~philos/public2008f2.html linkről.)

Egy szegény titkár 1580 körül
Joónak egyelőre sem születési dátuma, sem édesanyja nevét nem ismerem. Édesapja, Balázs még Ferdinánd uralma végén lett királyi jogügy-igazgató. 7 A király érdekeinek védelmezése közben természetesen a maga számára is sikerült birtokokat
szerezni, 8 így részesült 1576-ban a férje meggyilkoltatásáért elítélt Maghy Zsófia
javaiban. 9 János fia számára - aki a Haditanács kancelláriáján (Hofkriegsratskanzlei) titkárkodott havi 20 guldenért 10 és akinek ez volt az első állása Rudolf
nál11 - ekkoriban akarta a razinakeresztúri Bocskay György halálával megüresedett magyar titkári állást megszerezni. 12 A fiút végül 1578. július 1-jei hatállyal ne-
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A Magyar Kamara 1573. évi „Status erogationis , '-a szerint 1563. június 27. óta kapott ilyen
minőségében évi 360 forint fizetést, lásd ÖStA Finanz- und Hofkammerarchiv (= FHKA)
Hoffinanz Ungarn (= HfU) r. Nr. 52., 1587. Dez., fol. 151-243., itt: 170.
Például: 1563. május 4-én Vas és Zala megyében negyedmagával (MOL A 57 3., 753.) - ez az
adomány kevéssel directori kinevezése előtt kelt (egyik társa a szintén a kamaránál alkalmazott Johannes Ankerreither, aki utóbb Joó Jánosnak is birtokostársa lesz, például
Egyházashollóson); 1563. november 16-án Ferdinánd elrendelte beiktatását bizonyos Szabolcs, illetve Zemplén megyei birtokokba (ÖStA FHKA HfU r. Nr. 47., 1587. Jul., fol. 9-10. ezt, valamint a 108., a 116., a 117., a 119. és a 120. jegyzetben említett bécsi illetőségű forrásokat Fazekas István regiszteréből vettem, akinek nagyvonalú segítségét ez úton is köszönöm); 1576. április 2-án Ugocsa, Szabolcs cs Zcmplcn megyében fiával, Jánossal valamint
Chernel Tamás prothonotariussal együtt (lásd a 8. jegyzetben). Chernelre ez esetben azért figyeltem fel, mert rokona volt nemesapáti Zalai (másként Tutor) Benedeknek, akivel majd Joó
János próbál közösen birtokot szerezni.
Az április 2-án kelt adomány: MOL A 57 4., 47. Az áldozat, a sokat hadakozó Székely Antal
haláláról Isthvánffi is megemlékezett, lásd Isthvanffi, Nicolaus: Historiarum rerum
Ungaricarum libri XXXIV. Coloniae Agrippae, 1622 (a továbbiakban: Isthvanffi, 1622.), lib.
XXV., 542. Megjegyzendő, hogy Miksa, miután Székelyt hatalmaskodásai miatt több vármegye feljelentette, éppen Joó Balázs acIvocatusX jelölte ki patrónusául (Isthvanffi, 1622., lib.
XXL, 426-427.).
Továbbá még évi 52 tallérérnyi támogatást (ZuebuBgeld), amint ez Ernő főherceg Bécsből
1581. december 15-én Rudolfnak írt leveléből (ÖStA UA AA Fasc. 113. Konv. C. fol.
106-107.) tudható, a szöveg kiolvasását Fazekas Istvánnak köszönöm.
Lásd III. Ferdinánd Prágában 1645. február 13-án kelt rangemelő oklevelét, MOL A 57 9.,
619-621., itt: 620. Az e forrásban szereplő közlés, amely szerint Joó János harmincöt éven át
szolgált Rudolfnak („per triginta quinque ut minus annorum curricula"), nyilván Miksa idejével együtt értendő. Joónak az elődjének tett szolgálatokairól maga Rudolf is megemlékezett
egy Prágában 1585. május 5-én kelt adománylevelében (MOL A 57 4., 427^128.).
A Pozsonyban. 1576. január 18-án kelt, papírfelzetes gyűrüspecsétű levelében arra hivatkozva
kéri tia áthelyezését, hogy a directorság vállalása óta rengeteget szolgált, nem kért cserébe
semmit várva, hogy a kegy rá is ragyogjon, ám szeretné még megérni János előmozdítását
(ÖStA HHStA UA AA Fasc. 106. Konv. A fol. 30-31).

vezték ki kancelláriai titkárrá,' 1 noha ezt megelőzően is találkozni a nevével a
magyar titkár helyén. 14 Fia áthelyezését megérvén az édesapa 1579 nyarán kérte
saját elbocsátását, 15 majd hamarosan meghalt.
Az említett kamarai kiadásjegyzék szerint Joó János fizetése ekkor évi négyszáz
forint volt. 16 Csekély mértékben bár, de részesülhetett abból az összegből, amely a
kancellárnak az oklevelek kiállításáért járt, állása pedig egyebek között kijárói
megbízások elfogadására is alkalmassá tette. 17 Az így szerzett bevételei sem voltak
túl magasak, ismételten sürgette, például egy 1579. szeptember 16. előtt kelt levelében 18 annak a 445 rénes forintnak a kifizetését, amellyel az uralkodó titkára ekkori feleségének 19 tartozott. Rudolf az összeg megadását a Magyar Kamara jövedelmei terhére rendelte el feltehetően még 1579 tavaszán, legfeljebb két év futamidővel. 20 A tartozás még így is kalandos életűnek bizonyult, előbb az Ernő által a Kamarának küldött mandátum kallódott el, utóbb a kifizetési kötelezettség átkerült az
Udvari Kamarához. Az összeg feléig valamiképp kárpótolták Joót, aztán az akta is-
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Az adatot a Magyar Kamara 1583. évi „Status erogationis"-a (ÖStA FHKA HfU r. Nr. 46.,
1583. Dez. fol. 1-62.) tartalmazza.
Például Rudolf egy Prágában 1578. március 22-én kelt adománylevelén, ÖStA FHKA HfU r.
Nr. 41., 1580. Juni fol. 35-36.
Amiként Ernő főhercegnek írta, régóta szolgál, megöregedett, már nem képes megfelelni a hivatalnak, amúgy is tartozik fizetségével a Magyar Kamara (augusztus 10-én kelt kérvénye:
ÖStA FHKA HfU r. Nr. 40. 1579. Dez. fol. 155-156.). E hivatal másként emlékezett az együtt
töltött időre: „videmus illum ima senio confectum et alias etiam in officio negligentiorem esse
factum, ut in causis fisci cum ob id, tum etiam ex eo, quod tum illi in supplementum iuris fisci
iuramentum per iudices decernitur illudque ipse deponere recusare solitus sit, damna non
exigua fisco illata sint, invitus haud retinendus esse videretur. Nam, si invitus retineretur, cum
antea fuerit negligens, posthac longe negligentior esset futurus." A Magyar Kamara opiniója:
uo., fol. 153.
Ernőnek a 10. jegyzetben hivatkozott levele némileg másképp tájékoztat: a főherceg szerint
Joónak Rudolf 1578. november 27-től évi háromszáz tallért engedett, ami aztán a magyar kancellár közreműködésével négyszázra emelkedett.
Talán ilyen közreműködés lehet Rudolfnak egy Bécsben, 1583. március 8-án kiállított oklevele mögött, amelyben az uralkodó Varasd vármegyei birtokokat adományozott három hívének,
az első helyen megnevezett Matthias Beleciensisről megemlítve, hogy Joó János seribája.
(MOL A 57 4., 357.)
Ernő főherceghez, ÖStA FHKA HfU r. Nr. 40. 1579. Sept. fol. 136. A verzón olvasható egyik
rájegyzés: Fiat 16. septembris 79.
Margaretha Lötterin, lásd hozzá Pálffy, 2002. 317. p. (Az adatot Fazekas Istvánnak köszönöm.)
Ernő Bécsből május 20-án a Magyar Kamarának: Rudolf „beninge decrevit, ut dicta summa
illi ex proventibus camerae istius, si non unius, duorum tamen annorum spatio exolvatur"
ÖStA FHKA HfU r. Nr. 40. 1579. Maj. fol. 135.

mét megpihent. A titkár, akinek elárvult testvéreiről 21 is gondoskodnia kellett és bevallása szerint - semmi dolga nem volt Prágában, 22 1580 végén azzal együtt is
képtelennek mondta magát az ott-tartózkodás költségeinek viselésére, hogy az
uralkodó további száz tallér segélyben részesítette. 2 ' Tartozott Joónak és testvéreinek a Magyar Kamara is, atyjuk fizetésének egy részével, kb. hétszáz tallérral. Ennek megadását Joó arra hivatkozva kérte 1581 elején, hogy egyik nővérét hozzáadja egy nemeshez és máshonnan nincs pénze a menyegzőre. 24 E levelében is említette, hogy folyamatosan valamelyik udvarban tartózkodik, ennek költségeit nem
tudja állni (hasonló gondjuk másoknak is volt, például a már régóta tanácstag
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Joó esetében Nagy Iván monumentális művének vonatkozó része (5. kötet, 349.) használhatatlan. Fivérei közül az egyházi pályát befutott Balázst, továbbá egy Pált nevez meg egy 1592
végén kelt prágai minuta, lásd ÖStA HíU r. Nr. 59. Konv. 1592. Nov., fol. 1033. (consensus a
Szabolcs megyei Tuzsér possessióra - ezt még Ferdinánd adta az apjuknak), továbbá a későbbiekben ismert egy László, mint adószedő. Nővérei közül egy férjhez ment 1568-ban (ennek
alkalmával az apa az uralkodó meghagyására 42 forint értékű aranyozott poculumot kapott,
lásd ÖStA FHKA HfU r. Nr. 40. 1579. Scpt. fol. 231.).
„Domi autem multis orphanorum quondam patris mei tum quoque propriis impedior curis et
negotiis. Quare supplico iterum humillime vestrae sacratissimae maiestati, liceat mihi tandem
vestrae maiestatis clementissima venia domum redire. Certissimum enim est me ad hanc
Pragensem residentiam non sufficere. Expeditiones quoque nullae sunt neque futurae sunt
imposterum, ob quas mihi hic manendum esset ulterius." (ÖStA HFIStA UA AA Fasc. 113.
Konv. B fol. 9., 1580. szeptember 3-ához rendezve, a levél címzettje Ernő.) A nemrég Prágába
távozott Rudolf mellett ekkoriban Joó lehetett a királyság egyetlen képviselője. A választott
kalocsai érsek (Draskovith) egyebek között azt írta Rudolfnak augusztus 30-án, Ernő három
napja jelezte neki, hogy őfelsége hazaküldte titkárát, Joót s ezért vagy ő vagy Isthvánffi menjenek az udvarába (uo. fol. 7-8).
Szintén keltezés nélküli, 1580-hoz rendezett levelében: „Duo circiter sunt menses, quod
subsidium, quod vestra maiestas sacra mihi ordinare dignata est, apud Cameram sollicito. Non
modo id subsidium, sed nec debitum uxoris meae, quod se ad 200 tantum circiter talleros
extendit, extorquere nullo pacto possum. Expensas autem, quas habui, omnes consumpsi."
(uo. fol. 72.)
Lásd feltehetőleg Ernő főherceghez írt, datálatlan levelét (a hátoldali rájegyzés szerint 1581.
márciu 4 ): „Debet Camera Hungarica mihi et fratribus et sororibus meis exiguum quoddam
patemum debitum, circiter 700 tallerorum. Quia autem sororem maiorem natu cuidam nobili
desponsavi et ad nuptiarum celebrationem aliunde mihi nunc pecunia non suppetit, quam ex
hoc debito, ideo vestrae serenitati humilime supplico..." (ÖStA FFIKA HfU r. Nr. 43. 1581.
Marz, fol. 32.)

Isthvánffi Miklósnak 25 ), prágai léte jelenleg haszontalan, az Udvari Kamara pedig
teljesítse végre fizetési kötelezettségét. 26
Ekkoriban ért véget egy birtokszerzési kísérlete, eredménytelenül. Még 1579
májusában a Kanizsán vitézkedő gersei Pető Ambrussal, valamint Himmelreich
Tiburtiusszal, továbbá nemesapáti Zalai (másként Tutor) Benedekkel közösen a
Vas megyei Szent Elek (Zentelek) és Orbafalva adományáért folyamodott. 27
Az igényelt birtokok a megyei portai regestum (portajegyzék) szerint nem jelentettek nagy vagyont, 28 de még így is akadt más folyamodó. 29 Aki nem folyamodott értük, az a kor egyik igen híres világi arisztokratája, Batthyány Boldizsár volt - ő
ugyanis a birtokos, Zenteleki István halála után egyszerűen elvette azokat PetőtőP 0
és németújvári uradalmához csatolta. A birtokok végül, Rudolf Prágában, 1581 .július 21-én kelt adománya szerint Batthyányéi lettek/ 1
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A Magyar Kamara egyebek között így írt Rudolfnak 1577. november 20-án egy
Isthvánffí-supplicatióhoz csatolt opiniójában: „Videmus eum in Aula maiestatis vestrae sacrae
esse continuum credimusque non exiguis sumptibus ipsi ad continuam residentiam opus esse."
(ÖStA FHKA HfU r. Nr. 36. 1577. Dez„ fol. 14.) - miközben előfordult, hogy Isthvánffi több,
mint húsz hónapot töltött az udvarban (lásd a Batthyány Boldizsárnak 1578. június 26-án
Bécsből írt levelét, MOL P 1314, A herceg Batthyány család levéltára, Missiles, Filmtár X 81,
a 4384. doboz 21024. felvétele).
„Caetcrum, quam continuus esse debcam apud vcstrarum maiestatum aulas, novit ct videt
vestra serenitas. Expeditiones autem quam paucae et nullius momenti sint, illud quoque non
ignorat vestra serenitas ita ut sustentationem aliunde habere non possim, quam tantum ex
annuo meo stipendio. Quarc supplico vestrae serenitati humilime, dignetur simul Aulae
Camerae iniungere, ut mihiq quouqe, id quod debet, persolvat, ut habeam modum servicium
meum continuandi. Nam et nuper ad mandatum serenissimi archiducis Maximiliani, domini
mei clementissimi non amplius, quam tantum 100 floreni mihi dati per eam fuerunt."
ÖStA FHKA HfU r. Nr. 43. 1581. Aug., fol. 9.
A melléklet szerint Zentelek 6 porta, 21 szegény és zsellér, 16 elhagyott, Orbanfalva 7 porta, 9
szegény és zsellér, 6 elhagyott, 1 servitor.
Az illető, Tamóczi Farkas személyére azért is figyeltem fel, mert ekkoriban viszályba keveredhetett Zrínyivel és Batthyánnyal. Egy 1579. október 10-én kelt, Rudolfhoz írt supplicatiójában
egyebek között azt eleveníti fel, hogy Zrínyi őrizetlenül hagyta Kanizsa várát, ő bezzeg első szóra odament. (ÖStA FHKA HfU r. Nr. 40. 1579 Okt. fol. 55.) A kalocsai érsek (Draskovith) viszont arról tájékoztatta az uralkodót Rákosról 1581. június 23-án kelt levelében, hogy Batthyány
és Zrínyi külön-külön és együtt is felhívták a figyelmét, Kanizsát nagy veszély fenyegeti
Tarnóczi Farkas miatt (ÖStA HHStA UA AA Fasc. 113. Konv. C fol. 25-26.).
Zenteleki gersei Pető mostohafia volt, azaz ez utóbbi a felesége jegyajándéka révén vált érdekeltté az ügyben.
Miután maga is folyamodványt írt, elengedett ötszáz forint kamarai tartozást, visszaadott Rudolfnak egy várományos-levelet száz jobbágyról, amelyet még Miksától kapóit, és kétezer forinttal kárpótolta Petőt.

E szórványos adatokból az mindenképp megállapítható, hogy Joó anyagi helyzete az 1580-as évek elején bizonytalan volt. Ennek egy lehetséges következménye, ha a titkár fokozottan igyekezett megfelelni az uralkodó vagy Ernő főherceg
elvárásainak. Ezt mindenesetre nem nehezítette meg az a körülmény, hogy az ebből
az időszakból jelenleg ismert egyetlen birtokszerzési kísérlete éppen annak a Batthyány Boldizsárnak az erőszakosságán bukott meg, akit az 1580-as években a királyság irányítóinak egy része hol megölni akart, hol foglyul ejteni, hol csak perbe
fogni. j2 E tervezgetések résztvevője volt Joó János is.

Őfelsége méltóságának védelmezője
Az, hogy az 1570-es évek végén a belpolitikai feszültség" nőtt, elválaszthatatlan
volt az új lengyel királyhoz fűződő reményektől illetve félelmektől. 1577 nyarán a
királyi helytartó, Radéczi István egri püspök már az elégedetlenség növekedéséről
és a Báthorival kapcsolatos várakozások erősödéséről tájékoztatta Ernő főherceget,14 más névtelen levélben taglalta, hogy Forgách Simon, Batthyány, Nádasdy
Ferenc és Zrínyi György összejárnak, erdélyi és lengyel kapcsolatokat tartanak
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Ennek néhány részletét lásd Nagy Gábor. Tu patriae, illa tuis vivet in historiis. Előkészület
egy új Isthvánffi Miklós életrajzhoz. In: Századok 142. (2008) 5. sz. 1209-1248. p. (a továbbiakban: Nagy, 2008.), itt: 1223-1228. p.
Okai között a katonák fosztogatásai, továbbá a felekezeti viszonyok változása illetve a királyi
felség és a rendek közötti hatalommegosztás kérdése egyaránt megtalálható volt. Az elsőre folyamatos volt a panasz, az utóbbi kettőhöz lásd Radéczinek Pozsonyból 1577. május 29-én Ernőhöz írt levelét, kiadása: Magyar országgyűlési emlékek történeti bevezetésekkel. Szerk.:
Fraknói Vilmos, Károlyi Árpád. I-XII. köt. 1526-1606. Bp. 1874-1917. (a továbbiakban:
MOE) VI. köt. 189-190. p.
Most tért vissza Pornóról (apátság Vas megyében), növekvő elégületlenséggel találkozott:
„...homines ... arrogancíus, quam antea diaetam expetere, Polonorum fortunas elevare, suas
deflere ac unum esse omnium finem, ut salutis racio Polonico exemplo quaeratur. Petituros se
diaeta dicunt, quoniam defendi non possent, vei saltem regno maiestas sua renunciet, ipsis non
dcíűturos amplissimos modos tutelae et salutis. Quo haec urgeant, serenitas vestra conicere
potest. Nescio quiddam aliud Turcarum quidam nuper Levae dixisse fertur, cum enim
pecuniam í 1 le, qua rediemretur, Levam pertulisset ac a nostris prandio susceptus hillarius
perpotasset, quibusdam exquirentibus dixit viginti esse ex pocioribus regni, qui iam in verba
Poloni iurassent. Haec ipsa ad me pertuik honestus vir, cuius nomini parco, qui inetrfuit, dum
haec Turca dixisset." (A június 20-án kelt levele: ÖStA HHStA UA AA Fasc. 111. Konv. A.
fol. 63-64.)

fenn/ 3 Utóbb ismét az egri püspök hívta el az uralkodó figyelmét arra, hogy többen
úgy tekintenek István királyra, mint Messiásra,"'6 a Szatmár és Németi mezővárosok birtoklása kapcsán támadt vitában is István király kötekedő ármányát látta és
Rudolf maiestasát féltette t ő l e / '
1577 elején az uralkodói tekintély megvetésének tekintette Ernő főherceg, hogy
sok báró, „videlicet Nadasdius, comes Zrinii, Bathianii et complures alii" Rudolf
kifejezett kérése ellenére sem óhajt elmenni Miksa temetésére. Az urak arra hivatkoztak, hogy a pozsonyi octáván sürgős dolguk van, ám a főherceg segített ezen:
Radéczivel felfüggesztette és elhalasztatta mindegyikük ügyeinek tárgyalását/ 8
Újabb huzakodásra adott alkalmat a Kanizsához vezető utak elzárásának az 1578.
évi országgyűlésen is tárgyalt' 9 terve. A munkálatokhoz még embereket is felajánló Károly főherceg biztosai egy álló napon át győzködték Batthyányi és Nádasdyt
ezek újudvari táborában, hogy építsenek egy castellumot. A két főúr legenyhébb
válasza az volt, nem parasztok ők, nem is fát vágni jöttek ide, hanem megküzdeni
az ellenséggel. Batthyány öntudatosan felelgetett: Károly főherceg írhat, amit akar,
neki arra kevés gondja van, szabad ember, a király is csak törvényesen járhat el ellene, stb. 40 Zrínyi itt már nem szerepelt azok között, akik az udvar mind nagyobb
ellenszenvét vívták ki - noha természetesen neki is voltak sérelmei. 41

35

36

37

38
39

40

Datálás nélküli szöveg, ÖStA HHStA UA AA Fasc. 112 Konv B fol. 25. (könnyebben olvasható másolatban: fol. 37). Nádasdy felesége Báthori-leány, Forgách Simon testvére, Imre másodjára a Zrínyi-családból nősült, Batthyánynak Zrínyi György a sógora volt. stb. A személyes
viszonyok feltárásáig mindebből nem érdemes politikai kapcsolataik minőségére következtetni, hiszen például a két utóbbi főúr között szinte életveszélyes gyűlölség alakult ki, amelyet a
közösen kivívott kacorlaki győzelem (1587) enyhített ugyan, ám Debreczeni György ügyében
a két főúr ismét szembekerült egymással.
„Summum est, ut advigiletur adversus conatus nefarios, nam propter Polonum animi elati sunt
et hunc ipsum quidam suae liberationis futurum putant esse Messiam. Quae spes inanis erit, si
vigilabitur, si suspecti loco inoveantur..." 1580. január 2-ai levele, feltehetően Ernő
főherceghez: ÖStA HHStA UA AA Fasc. 113 Konv. A fol. 1-2.
Ironikusan fogalmazott ez ügyben a Pozsonyból, 1581 április 9-én kelt levelében: az elején
kell ellenállni, lám, a moszkvai uralkodó akkor volt engedékeny, amikor szilárdnak kellett volna lennie, „már nemcsak az ellenség veti meg, hanem az övéi is, hogy az egész világról ne is
beszéljek", teszi hozzá (ÖStA HHStA UA AA Fasc. 113. Konv. C fol. 16-17.)
Lásd Ernő az ügyben 1577 márciusában kelt fogalmazványait, ÖStA HHStA UA AA Fasc.
111 Konv A fol. 13-18.
Az 1578:XXVIII. törvénycikk szerint Rudolf Zrínyit, Batthyányt, Salm grófot, Nádasdyt,
Ladislaus Poppclt és Kielmant küldje oda tanácskozni, „ubi et quibus in locis ea obstructio
fieri debeat" (MOE VI., 329.)
Datálás nélkül, ÖStA HHStA UA AA Fasc. 112 Konv B fol. 27-32. (olvashatóbb másolatban:
33-35.).

A consilium Hungaricum némely igen jelentős, de meg nem nevezett tagja
(„etliche aus derselben fürnembsten hungarischen Ráten") már 1580 elején Batthyány, Nádasdy, és három másik személy őrizetbe vételét javasolta Ernőnek. 42
A főherceg akkor erre még nem látott okot, később viszont Batthyányt tartotta felelősnek 4, az országgyűlés példátlan eredménytelenségéért. A következő, az 1582
elején tartott ugyan szabályos véget ért, ám lezárultával Batthyány már szükségét
érezte annak, hogy a megfelelő ember előtt védekezzék az országgyűlések megzavarásának vádjával szemben: levélben is, megbízottja révén is Trautsonhoz fordult.44 Ha már ekkor rossz viszonyban volt Zrínyivel, az indokolhatja azt is, hogy
az udvar épp ebben az esztendőben egyezett meg Csáktornya urával a dunántúli kerületi főkapitányság újbóli felvételéről.
Az 1583. évi diaeta előkészítésének részeként az év elején Rudolf elküldte Joó
Jánost Báthori Miklóshoz tanácskozni az előző gyűlések zavarairól, és az ez évre
hirdetett nyugodt megtartásának lehetőségeiről. Joó a küldetéséről Kassán február
3-án készített terjedelmes beszámolót, amelynek végén egyebek között arra is felhívta királya figyelmét, hogy nagy az elégedetlenség arrafelé. Az országbíró megnyerésének egyik eszköze volt egy Joó által kézbesített levél is, az első, amelyet az
uralkodó saját kezével írt egy magyarnak. 45 A kedvesség sok jelére Ecsed ura azt
válaszolta, ha betegsége miatt nem vehetne részt a diaetán, rokonát, Istvánt 46 küldi
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Ismételten nehezményezte például, hogy apja érdemeit nem veszik eléggé figyelembe, lásd
egyebek között az Ozalyról 1573. július 6-án kelt levelét (ÖStA HHStA UA AA Fasc. 101.
Konv F fol. 29.), Hanns Trautson fogalmazványát 1573. augusztus 12-éről („fídelium suorum
et optimi quondam parentis sui servitiorum minorem, quam par videatur, rationem haberi" uo.
Fasc. 102 Konv A fol. 10., aki apja példájával buzdítja és közli vele, hogy a kanizsai kapitányág vállalásáért támasztott feltételei az uralkodó számára elfogarhatatlanok), stb. Zrínyit támogatta a közhangulat is, amikor például a fiscalis director (éppen Joó Balázs) horvátországi
birtokokat perelt tőle, a rendek 1578-ban atyja érdemére hivatkozva ismételten kérték a per leszállítását (lásd például harmadik feliratukat, MOH VI. köt. 302-309. p., itt: 308. p.)
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„...kein anderen weg der Sachen zu helfen hab, denn dass sie sicli der Rádlfürer, als desz
Batthyan, Nadasdy, Forgach, der zweien Reway mechtig mache und sie in Verhaftung
bring..." írta Rudolfnak a főherceg, idézi MOE VI. köt. 346. p.
Lásd hozzá MOE VI. köt. 352. p.
Május l-jén tudatta vele, hogy familiárisát, Oroztoni Miklóst bizalmas ügyben küldi hozzá,
május 19-én pedig levélben cáfolta neki, hogy megzavarta volna a korábbi diétákat, lásd ÖStA
HHStA UA AA Fasc. 114. Konv. A. fol. 97-98., illetve 116-117. Az 1507-ben született
Trautson udvarmestersége az uralomváltással megszűnt ugyan, de tekintélye megmaradt.
„...manu propria scriptis literis (quod hactenus nemini Hungarorum contigisset)..." ÖStA
HHStA UA AA Fasc. 114. Konv. B. fol. 11-12.
Miklós testvérének, Györgynek a fia, nagybátyja halála után maga is országbíró. Az ö húga
volt Erzsébet, Nádasdy felesége. Más húga, Klára az alább említendő Várdai Mihály neje volt.
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maga helyett, a szomszédainak pedig szól, hogy menjenek el. Joó azt is megírta Rudolfnak, nem tudja, hogy az István lengyel királytól Erdélybe tartó Kendi Sándor, 47
aki vele egy időben ért oda, miről beszélgetett Báthori Miklóssal. Hite szerint nem
csekély jelentőségű ügyekről, ám vele Báthori csak annyit közölt, hogy a király
Kendivei a bátyja 4S végtisztességéről tárgyalt. Joó igyekezett magát hasznossá tenni: visszaútjában betért Várdai Mihályhoz is, kémkedni („ut, cuius esset animi,
expiscar"). Megírta továbbá, hogy Várdai jönni fog a diaetára, reményei szerint
mások is, valamint, hogy a nemesség között hatalmas a gyűlölködés, állítólag
azért, mert senki sincs, aki büntessen. Mindannyian a katonaságra panaszkodnak,
különösen a németre, mert az - ahogy mondják, teszi hozzá óvatosan Joó - semmivel nem elégedik meg és mindent rabol. A gondok okaira is utal: mértékletes fegyelmezéssel és ellátmánnyal lehetne reménye annak, hogy ne legyenek panaszok,
jelenleg nagy errefelé a katonák szabadossága, amit kapitányaik is bőven megengednek. Tudomása szerint ezek közül sokan úgy gyarapítják vagyonukat, hogy
közkatonáikat a falvakra küldik élelmezésüket megtakarítandó.
Az 1583. évi országgyűlés is zajos lett végül. A körmöcbányai követ ördögnek
látta Batthyányi, 49 Radéczi az ő és Nádasdy meggyilkolását javasolta, csak előbb
rendeződjék a viszony a lengyel királlyal. 50 Ernő főherceg parancsára Joó sokat tárgyalt a helytartóval az ügyről, több opiniót is készítettek közösen, olykor, amint az
alább közölt szöveg31 is mondja, bevonták a tanácskozásba az ekkor tanácsos Pálffy
Miklóst is. A meg nem nevezett két, mai szóval dunántúli mágnást meg kell büntetni,
egyébként megnézheti a felség, mekkora lesz a szarvuk. E levelében Joó még nem
tartotta végrehajthatónak országgyűlésen történő letartóztatásukat, egy év végi,
Radéczivel közös véleményében már igen - közben ugyanis eszükbe jutott példaként Dobó István és Balassa János esete 1569-ből.52 A Batthyány és Nádasdy elleni
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Ekkor éppen Báthori Zsigmond egyik gyámja, 1594 augusztusában a fejedelem egyéb, az oszmán birodalommal való szembefordulást ellenző tanácsurakkal együtt meggyilkoltatja.
Az 1581-ben elhunyt Kristóf.
„Der Batthyanyi den man zuwor wie ein Engel gehalten, ist gar zu einem Teufl vvorden und
der meiste Radlfürer in dergeleichen Sachen." Idézi Fraknói, MOE VII. köt. 130. p. 2. Íj.
Május 17-én kelt levelében, ÖStA HHStA UA Acta comitialia (= Com.) Fasc. 386. Konv. C.
fol. 70-71.
Lásd az 1. számú mellékletet (ÖStA HHStA UA Com. Fasc. 386. Konv. C. fol. 133-134.)!
„. . .quod etsi in prioré opinione visum fuerit, quod ante diaetam et non in ipsa diaeta puniantur,
tamen occurrit nunc exemplum in contrarium. Narn tempore divi imperatoris Maximiiiani sua
maiestas Stephanum Dob et Joanem Balassii sub diaeta non citatos in anticamera honeste
reservavit, donec in consilio de factis eonim deliberatum fűit. Et intellecto, quod capi possent,
capti postea fuerunt. Agebatur enim etiam tunc, sicut et nunc, de crimine laesae maiestatis." A
december 27-én kelt opinio: ÖStA HHStA UA Com. Fasc. 386. Konv. C. fol. 93-94.

vádakat 1585 elején Joó, miközben sokadj ára javasolta letartóztatásukat Ernőnek,
így összegezte: „Quod autem hi in flagranti crimine fuerunt et modo quoque sunt,
demonstratur ea, quae in praeteritis diaetis ac post ipsas dietas facta sunt, videlicet
perturbationes praeteritarum diaetarum, Calendarii repudiatio, legum cessatio,
seductio eorum, qui in Sclavonia voluntati suae maiestatis adhaeserant, thipographiarum usus, constitutiones privatae contra mandata suae maiestatis et similia." 53
Joónak sokszor adhatott munkát, hogy a főurak mozgása az udvart folyamatosan érdekelte."4 Úgy tűnik, a titkár a koncepció változásait, ha nem is szolgaian, de
igyekezett követni, például amikor Rudolf Batthyány és Nádasdy bécsi elfogását
akarta, ő Radéczivel közösen ehhez adott körültekintő, ám olykor a helytartóénak
ellentmondó tanácsokat Ernőnek. 55 (A gyakori közös tervezgetés Radéczival nem
egyszerűen a főherceg utasításán alapult, a püspök a fiaként bánt Joóval. 36 ) Természetesen Nádasdyékat sem kellett félteni, akár Isthvánffi súgott nekik, 5 ' akár más,
kerülték a c s a p d á k a t . U t ó b b ismét előkerült az a terv, hogy meg kell alkudni Zrínyivel sógora otthoni elfogásáról. Végül ebből sem lett semmi, amiként Rudolf
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A Pozsonyban, 1585. február 5-én kelt irat: ÖStA HHStA UA Com., Fasc. 389. Konv. B. fol.
13-16., itt: 15.
Ernő a Bécsben 1585. március 13-án, Joó keze által kelt levelében közölte Rudolffal: a megbízásából Joó a helytartóval tárgyalt Pozsonyban, aki elmondta, hogy merre járt és kikkel tárgyalt Forgách Simon, Nádasdy cs Batthyány. Ha városokkal is tárgyalnak, meghatározó kassai
polgárok szerint például kevés lesz őfelsége ottani katonasága, amikor törésre kerül sor
(„.. milites, quos vestra maiestas illic alit, manipulum tantum esse, si ad rem veniatur..."). A
hűségében kitartó Báthori Istvánt érdemes az uralkodónak újabb kegynyilvánításban részesítenie (ÖStA HHStA UA AA Fasc. 116. Konv. A. fol. 44-45.) Draskovith nem ekkori
votuma szerint Radéczi csak a Forgách Imre iránt bizonyos pasquillus miatt táplált gyűlölete
miatt akar ártani Simonnak (ÖStA HHStA UA Com. Fasc. 386. Konv. C. fol. 102 ).
Az 1585. április 24-én kelt levelét lásd ÖStA HHStA UA Com. Fasc. 389. Konv B. fol.
36-37.
A Pozsonyban 1585. október 19-én keit végrendeletének fogalmazása szerint: „Dominó
Joanni Joo ... quem loco filii habui, lego florenorum centum et ... duo vasa vini..." (MOL A
57 4., 458-460.) E bensőséges viszony mellett sincs adat arra, hogy Joó tagja lett volna a püspök humanista körének. Ennek egy lehetséges magyarázata, ha pcregrináció híján műveltsége
nem bizonyull megfelelőnek.
Ennek lehetőségéről lásd Nagy, 2008. 1227-1228. p.
Amikor például Rudolf Nádasdyt 1585-ben, tehát amikor az elfogós változat volt érvényben, ad
doininicam Misericordiam (április 25. az ónaptár szerint) az ország dolgairól tárgyalandó Bécsbe rendelte, a főúr azzal tért ki, hogy nem tagja a consilium Hungaricumnak, ambícióval vádolnák, ha magánemberként megjelennék. Ez abból a leveléből tudható, amelyet Csejtéről írt
Ernőnek 1586. február 21. (az ónaptár szerint, a keltezésben: Invocavit utáni hétfő). Ebben arról
tájékoztatta a főherceget, aki 27-re Bécsbe rendelte tanácskozni, hogy magánemberként nem ülhet a tanácsosok közé idén sem. (ÖStA HHStA UA AA Fasc. 116. Konv. B. fol 35-36.)

azon kívánságából sem, hogy a két főúr a törökökkel vívott csatározások miatt békebontásért állíttassék bíróság elé.29 1587 végére már annyira enyhült a feszültség,
hogy Batthyány és Nádasdy megjelentek az öt év elteltével ismét egybehívott országgyűlésen.
A Batthyányék elleni tervezgetések közepette Joó mind kedvesebb lett az udvar
számára. 1583. január l-jével kezdődően fizetése 500 forintra emelkedett, 60 1584
nyarán köznemesként bekerült a consilium Hungaricumba. 61 (Bő két év alatt sokat
öregedhetett, Ernő ugyanis a tanácsosságot kérő titkárról 1581 utolsó napjaiban
meg így irt: „Er noch etwas Jung". 62 ) 1585. május 5-én Himmelreichhel közösen
kapott birtokot, 6 ' féltestvérét (fráter camalisát), az ekkor Rómában tanuló Balázst
Rudolf az ő érdemeire tekintettel nevezte ki 1586. március 27-én pilisi apáttá,64
1586. december 15-én pedig arra utasította Sopron megyét, hogy három falut vegyen el birtokosaitól és adjon át Joó Jánosnak. 65 Ez az év nagy változást hozott Joó
életében: miután nyáron elhunyt a perszonális, alszászi Szászy András, a tisztséget
Rudolf király őrá ruházta.
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Egy 1587. augusztus 11-én kelt prágai fogalmazvány szerint nemcsak authoritása semmibe vétele, hanem a felkészületlen ország elleni nyílt török háború felidézése is az, amit ezek tettek,
előbbi a katonáit küldve, utóbbi személyesen, ezért nem akarva annyiban hagyni az ügyet főpapokhoz (a veszprémihez, a helytartóhoz, a zágrábihoz, a kancellárhoz és a vácihoz) fordul,
mérlegeljék, mivel büntethetők. ÖStA HHStA UA AA Fasc. 119. Konv. A. fol. 89-90. A tanácsosok opiniója egyértelműen mentette a két urat, másolatát lásd uo., fol. 145-146.
Lásd a 13. jegyzetben idézett forrást!
Bécsben, augusztus 7-én tette le Ernő főherceg előtt a tanácsosi esküt: „Ego Joannes Joo de
Kazahaza. Quoníam sacratissima caesarea regiaque maicstas, dominus meus clementissimus
in numerum suprum consiliariorum Hungaricorum recipere et annumerare dignata est, iuro per
deum vivum et gloriosam dei genetricem, virginem Mariam et omnes sanctos et electos dei,
quod ego maiestati suae sacratissimae fidelis et obediens ero et pro posse meo in omnibus
amicitia et odio sepositis recte et fideliter consulam, secreta maiestatis suae consilia ncmini
pandam, amicis amicus, inimicis vero inimicus ero, bonum et utilitatem maiestatis suea pro
posse meo promovebo. Sic me deus adiuvet, gloriosissima virgo Maria omnes sancti et electi
dei." (MOL A 57 4., 396.)
Lásd a 10. jegyzetben említett levelét!
MOL A 57 4., 427^128.
MOL A 57 4., 439-440. E beneficiumot haláláig, 1605-ig bírta, lásd ÖStA FHKA HfTJ r. Nr.
88. 1605. Mai, fol. 230-237.
ÖStA FHKA HfU r. Nr. 50. 1586 Dez, fol. 48-51.

Tanácsos, személynök, kortörténet-író, diplomata
Kinevezésével Joó az ország nagybiráinak egyike lett, az ő tiszte volt az elnöklés is
a köznemesek, a városok és a távol lévő főurak küldötteinek országgyűlési tanácskozásain (későbbi kifejezéssel: az alsó táblán). Alig tette le hivatali esküjét, 66 a
veszprémi (Fejérkövy István), a váci (Pethe Márton) és a csanádi (Mathissy István)
püspökkel, valamint az ekkor már komáromi főkapitány Pálffy Miklóssal és a
propalatinus Isthvánffival közösen levelet írt Pozsonyból 1587. március 8-án Ernőnek.67 Az uralkodó, amint ez a levélből megtudható, bizonyos peres eljárás kapcsán hívta egybe tanácsosait, ám ők nem állhatták meg, hogy közügyekről is
tárgyaljanak. Megállapították, hogy Rudolf régóta tartó távolléte káros az egyénnek, az országnak, sőt neki magának is, ezért azt határozták távollevő testvéreik 68
hozzájárulásával, hogy valakit Prágába küldenek őfelségét az ország állapotáról tájékoztatni. Miután azonban értesültek arról, hogy Emő most tért vissza tőle, elegendőnek gondolták, ha hozzá fordulnak. Kérték, hogy a főherceg, hajónak látja,
küldje tovább írásukat az uralkodónak, de mindenképp járjon közben azért, hogy
Rudolf jöjjön „suorum fidelium gravamina sublevare". A levelüket a török-magyar harcok erősödése közepette író tanácsosok igen rossznak látták a királyság állapotát: a végvárakban nincsenek kapitányok, akik vannak, azok uralma állítólag
rosszabb, mint a természetes ellenségé, akinek a megfékezése lenne a kötelességük. A várak csaknem mindenütt romosak, azokat nem, vagy csak haszontalanul
építik azok, akiknek ez a kötelességük lenne. Az ellátás a szükségesnél kevesebb, a
katonákat nem fizetik, így az ellenség bármikor lecsaphat, ahogy minap is két vár
elveszett.69 Ami az igazságszolgáltatást illeti, az öt éve szünetel (bíróhiány és a
naptárreform miatt70) a nép nagy szenvedése közepette. A jogszolgáltatás abbamaradásából eredő bajok egyike, írják a tanácsosok, hogy már ritka az olyan, aki csak
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Ennek napjául Ernő 1587. január 18-át rendelte, lásd a főherceg levelét Rudolfhoz, ÖStA
HHStA UA AA Fasc. 118. Konv. A. fol. 5-6.
ÖStA HHStA UA AA Fasc. 118. Konv. B. fol. 4-5.
„accedente ad id caeterorum quoque absentium nostrorum fratrum voto", azaz a többi tanácstagé.
Nem tudom, melyik kettőre gondoltak. 1586 őszén a török a Muraközt dúlta és Segesdnél
győzött le egy keresztény sereget. A tanácsosok levele előtti utolsó várfoglalás viszont keresztény részről történt: február 25-én Nádasdy Ferenc vezetésével vezetésével Törökkoppányt rabolták ki (a katonák ílzetctlenségct enyhítendő) és gyújtották fel, fél év múlva pedig egy török
vállalkozás végződik rosszul. Kacorlaknál.
A megyék egy része ragaszkodott ahhoz, hogy a Gergely-naptár bevezetését országgyűlés fogadja el, diaetát viszont Rudolf 1583 óta nem tartott

közepesen is jártas a törvényekben, egy másika a hatalmaskodások gyakoribbá válása, következésképp a gyengék elnyomása. Ha az égi eredetű pestist és az éhínséget az uralkodó nem is háríthatta volna el, egyebek orvosolhatók lettek volna eddig
is és most is, csak térjen vissza, méltóztassék tárgyalni a korábbi országgyűléseken
kértekről és törekedjék teljesítésükre, a többi országának üdve ennek az egynek a
megőrzésén múlik.
Pár évvel később, az utóbb hosszúnak nevezett háború hajnalán, 1591. március
30-án Pozsonyból tíz tanácsos, köztük Joó János, már élesebb hangú levelet71 fogalmazott meg. A lényegében az előbbieket ismétlő (merthogy időközben lényegi
változás nem történt) szöveg summája szerint a királyság katasztrofális állapotban
van, esetleges végromlásáért a főherceg lesz a felelős („serenitati vestrae, veluti
armorum gubematori imputaturum"). Ha még egy vár török kézre jut, a magyarok,
akik eddig nem kerestek más hazát maguknak, vagy megadják magukat az ellenségnek, vagy meghalnak.
Noha Joó a tanácsosok között rangban az utolsónak számított, igyekezett magát
fontossá tenni, amint ezt egy Kovacsóczy Farkasnak 1591. június 4-én írt levele
mutatja. Az erdélyi kancellárnak ugyanis - aki Palatich Györggyel / 2 üzent neki és
akit ő barátjának, rokonának nevez-aztjavasolta, legyenek mindketten kezdeményezői uralkodójuknál a másikhoz való közeledésnek. 0 (Annak kapcsán, hogy az
ifjú fejedelem, Báthori Zsigmond hajlandóságát Rudolf mily örömmel venné, Joó
magát az uralkodót idézi, anélkül, hogy erre utalna: az „tam graturn, quam quod
gratissimum" 74 történnék.) Ezért, vagy másért, mindenesetre Rudolf ragaszkodott
Joó jelenlétéhez, 75 amikor e közeledésből szövetkezési tárgyalások kezdődtek
1594 végén. (Kovacsóczyval természetesen nem találkozhatott, a kancellárt az
Oszmán Birodalommal való szembefordulás ellenzéséért nemrég gyilkolták meg.)
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ÖStA HHStA UAAAFasc. 123. Konv B. fol. 46-51., rövid ismertetése: Nagy, 2008 1234. p.
A hosszú háború elején lugosi bán. Kétséges, hogy azonos-e azzal a Palatich Györggyel, akinek két éneke is található a Debrecenben 1579-ben megjelent „Énekes Keoniv Melibol
szoktanak..." műben (RMK I. 151.).
ÖStA HHStA UA AA Fasc. 123. Konv. B. fol. 77-78., kiadása: Erdélyi Országgyűlési Emlékek. I-XXI. [1540-1699] szerk. Szilágyi Sándor. [Monumenta Hungáriáé Historica III/B.
I-XXI.] Budapest, 1875-1898., III. 377-379.
Isthvánffi írta Révai Ferencnek Horvátfalubói 1583. június 29-én: megadták neki levelét,
amelyből megtudta, hogy Révai láza elmúlt, „quae omnia mihi tam grata sunt, quam quae
gratissima, ut phrasi imperatoria utar". (Slovensky národny archív, Bratislava; Spoloény archív rodu Révay, KoreSpondencia, Michal Révay = MOL Filmtár X 1116, az 1414. számú tekercs, a felvételek nem számozottak.)
Lásd például a Mátyásnak december 5-én írt levele utóiratát (MOE VIII. köt. 201-202. p.)!

A hosszú háború ezen éve első hadi eseményének, Nógrád visszafoglalásának 76
Joó János is részese volt. Pontosan nem ismert, mikor tartózkodott a várnál, s mikor
Mátyás főherceg környezetében, n mielőtt az megérkezett volna az ostromtáborba,
a harcokat azonban megörökítette. A szöveget Bécsben őrzik78 (a jele a 2. számú
mellékletben: J), Nicolaus Gabelman, a feltehetően a mezőkeresztesi ütközetben
elesett " német krónikás kézirathagyatékának részeként. Egy változata megtalálható az Apparatus historicus néven ismert Isthvánffí-kódexben 80 (a jele a 2. számú
mellékletben: I). Mivel a J nem Joó saját kezű írása, Gabelman forrásfelhasználási
szokásait pedig nem ismerem, ezért csak feltételezem, hogy ez az eredeti szöveg,
ezt támasztja alá a címlap („per Joannem Joó conscripta") is. A megírására szükségképp a török kapituláció után, és Győr feladása előtt került sor, tehát valamikor
1594. március 10. és szeptember 29. között. Joó ugyanis a várat az ellenséggel
szomszédosnak és a keresztény vezérek tanácskozása helyszínéül igen alkalmasnak nevezi és a szövegben nincs nyoma a vár elvesztése miatti elkeseredésnek. Az
I-ben Isthvánffi annál a szöveghelynél, amelyik Győrnek tanácskozásra alkalmas
jellegét említi, elhagyta, hogy a vár az ellenséggel szomszédos, és beszúrt egy
„tunc"-ot, 81 azaz Győr időközbeni elestére utalt. E változatban megjelenik maga
Joó is (Isthvánffi minősítésével: hazáját szerető), mint élelmezési biztos (praefectus annonae). Amint alább látható jellegzetes tartalmi eltérés a két szöveg között,
hogy az í nem tartalmaz sok, a J-ben olvasható dicséretet, különösen Mátyás főherceggel kapcsolatban.
Az Apparatus historicus említett kötetében jelenleg hat, 1593-1597 közötti eseményeket megörökítő feljegyzés olvasható,82 szerzőségüket Holub József Isth-
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Pálffy Miklós (f 1600), aki ekkor egyebek közön kerületi és végvidéki főkapitány, valamint
Christoph Teuffenbach (t 1598) végvidéki főkapitány vezetésével az 1593. évi őszi hadjárat
folytatásaként a tél végén került sor a nógrádi szandzsák felszámolására.
Március 3-án például éppen Pálftyval együtt Mátyással találkozott Lévánál, amint cz a főherceg Rudolfnak ezen a napon írt beszámolójából tudható (a szöveg kiadása: MOE VIII.
169-173. p.)
ÖStA HHStA UA AA Fasc. 126. Konv. A. fol. 19-23.
Ezt az egykorú feltételezést erősíti, hogy történeti jegyzeteiben az utolsó bejegyzése október
25-én kelt, lásd ÖStA HHStA UA AA Fasc. 129. Konv. D. fol. 206r.
Lelőhelye: OSzK Kt Fol. Lat. 3606/1-3. Az említett szöveg az első kötetben található: 1 lr-17r.
,) „Iaurinum tanquam locum hosti vicinum, consiliisque ineundis aptum" I „Iaurinum, in
locum consiliis ineundis tunc apprime commodum".
Mivel az első csonka, ismerhető része alapján például a „De clade Turcarum ad Albam
Regiam accepta atque de expugnatione Filecii autumno anni 1593 facta" címmel látható el.
(Bcrlász Jenő is foglalkozott a kötet tartalmával, ő e szöveget számomra ismeretlen okból „De
obsidione arcis Comarom. Annis 1594-1595." címmel említette, lásd Uő: Istvánffy Miklós

vánffinak tulajdonította. 8 ' Véleményét Bartoniek Emma átvette, 84 így a kora újkori
magyarországi történetírást áttekintő, befejezetlenül is máig pótolhatatlan művében Joó Jánossal nem is foglalkozott. A szövegek valójában Joótól származnak, 85 a
kolligátum ráadásul eredetileg még legalább egy írást tartalmazott. Ezt utóbb kitépték, a tárgya az 1598. évi hadműveletek valamekkora része volt, amint ez a néhány, például Báthori Zsigmondra vagy Győr visszafoglalására vonatkoztatható
szótöredékből megállapítható. 86 Szintén Joótól származhatik az a két írás is, amelyik egy németföldön megjelent szöveggyűjteménybe 8 II. illetve III. szám alatt került be, tárgyuk pedig az 1593. év eseménytörténetének egy része, és talán az a
szöveg is, amelyik az Apparatus historicus második kötetében található (fol.
83r-88r), tárgya pedig az 1605. év története.
Joó Jánosban tehát a hosszú háború egy királyságbeli, humanista jellegű 88 történetíróját üdvözölhetjük. Az jelenleg megállapíthatatlan, hogy az Isthvánffi-kódexben megőrzött szövegek mennyire térnek el a személynök által írt eredetiektől.
A változtatások mértékéről egyelőre csak az itt közölt két szöveg (2. számú melléklet) alapján alkothatni képet.
Visszatérve Joó életéhez, az 1594. esztendő igen eseménydúsnak bizonyult számára. Nyáron a királyság rendjei követséget küldtek a regensburgi birodalmi gyűlésre, hogy segélyt kérjenek a háború folytatásához. A delegációnak ő is tagja lett,

könyvtáráról. In: Az OSzK Évkönyve 1959. Bp., 1961. 202-240. P. itt: 206. p„ átveszi Kulcsár, 2003. 644. p.) Sorrendben a második a 2. sz. mellékletben olvasható szöveg, 3.:
„História earum rerum, quae in oppugnatione Strigoniensi et expugnatione Iauriensi Anno
Domini 1594 actae sunt"; 4.: ,.Rerum anni miilesimi quingentesimi nonagesimi quinti brevis
narratio."; 5.: „Descriptio eorum, quae anno 1596 actae sunt"; 6.: „Res gestae anni miilesimi
quingentesimi nonagesimi septimi" (a végén csonka).
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Holub József. Istvánffy Miklós Históriája hadtörténeti szempontból. Szekszárd, 1909. 27-28. p.
Bartoniek Emma: Istvánffy Miklós. In: Uő: Fejezetek a XVI-XVII. századi magyarországi
történetírásból (Kézirat gyanánt). Bp., 1975. 339^103. p.
A szerzőséghez lásd: Nagy Gábor. A váci püspök esete a személynökkel meg a nádori helytartóval (Adalék a hosszú háború korának történetírásához). In: Septuagesimo anno humanissime
peracto. Tanulmányok Kulcsár Péter 70. születésnapjára. Szerk.: Lendvai L. Ferenc et al. Miskolc, 2004. 151-170. p.
A 90v-n egymás alatt [u]xori nulla, ut non modo, | a m cardinalatumquc, ssae loco eius, az őrszó Silesia; 92r: Petarrum, 92v: ductores Ungari, 93r: applicat, Passae in lecto.
Reusner, Nicolaus: Rerum memorabilium in Pannónia sub Turcarum imperatoribus a capta
Constantinopoli usque ad annum MDC bello militiaque gestarum narrationes illustres variorum
et diversorum auctorum... Frankfurt, 1603.
A leírásnak része az előzmények ismertetése, a helyszín részletes bemutatása, a körülmények
vázolása, a múlt felidézése, stb.

meg is emlékezett róla egy feljegyzésében. 89 Az év végén aztán ismét utazhatott, ez
alkalommal Rudolfhoz, a consilium Hungaricum küldötteként. Az, hogy őt küldte
a tanács, elsősorban nem tekintélyének tulajdonítható, hanem részben annak, hogy
a királyhoz őt régi ismeretség fűzte, részben pedig talán annak, hogy egy év végi
prágai kirándulást mindenki szívesen elhárított magától, a legnehezebben azonban
a rangban legkisebb. Joó utazására valamikor november 3. után 90 és december
2. előtt91 került sor. A tanács véleményét megörökítő szövegről (3. számú melléklet)92 a tagok nyilván egyeztettek, a fogalmazása maradhatott a személynökre:
„.. .consiliarii... praetermittere non potuerunt, quin per me ... maiestatem vestram
... informarent". A tanácsosok először hosszan megemlékeztek mindarról, amivel
a királyság nem kímélve sem parasztot, sem nemest, sem mágnást, bárót, praelatust, egyházi embert, eddig hozzájárult a háborúhoz, majd az annyira várt külföldi
segélyhadak pusztítását részletezték. A szövetséges, azaz az ország védelmére hivatott hadsereg végül ismét pogányként jelenik meg: tetteiből adódóan „omnis
populus non secus eum fugerit, atque ipsum Thurcam, Christiani nominis aeternum hostem." Ami a consilium Hungaricum e szövegét az említett két korábbitól
megkülönbözteti, az a felelősségre vonás igénye. Magyarok és németek együtt keressék a választ tucatnyi kérdésre, például arra, hogy miért maradt büntetlen a fentebb részletezett károkozás vagy arra, hogy kik a felelősei a megnevezett katonai
kudarcoknak. Mivel az 1594. évi hadjárat vezetését az uralkodó Mátyásra bízta, a
szöveg a főherceg elleni vádbeszédnek is tekinthető, akit egyébként minderről külön írással tájékoztattak. 9. Elengedhetetlen, hogy Rudolf a következő évben országgyűlést hirdessen és jelenlétével lelkesítse a csodálatosan kishitűvé („pusillanimis", Joó szívesen használt kifejezése 91 ) lett magyar nemzetet.
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„História earum rerum, quae in oppugnatione Strigoniensi et expugnatione Iauriensi Anno
Dotnini 1594 actae sunt" OSzK Kt Fol. Lat. 3606/1 fol. 19r-44r, a regensburgi beszéd és a rá
adott válasz: 25-29.
Ezen a napon még Nyarasdon, a csallóközi táborban volt, lásd Mátyás főhercegnek a Szepesi
Kamarához írt levelét, ÖStA FHKA HfU r. Nr. 61 1594. Okt-Dez., fol. 364.
Fraknói megemlítve, hogy Joó „november végén" fölterjesztést nyújtott át Prágában, három
mondatban felidézte az ekkor kelt királyi választ (MOE VIII., 191.), de egyik szöveget sem
közölte.
Az 1595. év anyagához rendezett, ÖStA HHStA UA AA Fasc. 127. Konv. C. fol. 17-20.
Már az 1591. évit is két, a lényegben megegyező, a stílusban eltérő változatban készítették el:
a szelídebbet Rudolf, az ingerültebbet Ernő számára.
Lásd például az idézett, 1584. december 27-én kelt levelét, amelyben Radéczivel közösen
egyebek között azzal érvelnek Batthyányék magyarországi letartóztatása mellett, hogy azoknak az országból való kihívása „pusillanimitas" lenne. A kifejezés történeti feljegyzéseiben fél
tucatszor fordul elő.
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A s z ö v e g t o v á b b i é r d e k e s s é g e , h o g y J o ó említett kortörténeti f e l j e g y z é s e i k ö z ü l
k e t t ő b e n is m e g j e l e n i k („História e a r u m r e r u m . . . " , A p p . hist. 1., fol. 1 9 r - 4 4 r ill.
„ R e r u m anni m i l l e s i m i q u i n g e n t e s i m i n o n a g e s i m i quinti brevis narratio", uo., fol.
4 5 r - 5 4 v ) . A m i n t az alábbi példák m u t a t j á k , e h a s o n l ó s á g o k a z első s z ö v e g e s e t é b e n olykor szó szerinti a z o n o s s á g o k , d e a gondolati m e g f e l e l é s a m á s o d i k e s e t é b e n
is nyilvánvaló. J o ó prágai u t a z á s á v a l a z o n b a n egyikben s e m találkozni - e n n e k egy
lehetséges m a g y a r á z a t a , ha az A p p a r a t u s historicusban m e g ő r z ö t t két s z ö v e g eltér
J o ó eredetijétől.
A z ablegatus levele
Vidimus saepissime in campis herbam
altiorem frugibus noluisse falcare et equis
dare militem, sed loco herbae optimas
q u a s q u e f r u g e s d e f a l c a s s e et e q u i s
proposuisse.
Vidimus quoque infinitos acervos frumenti
nondum triturati avectos ac non secus atque
ipsum stramen equis substratos et faede
dissipatos atque deperditos esse neglecto
ibidem stramine, quod in hunc usum
adhiberi poterat.
Vidimus insuper boves vel equos currubus
militum alligatos et pauperes homines
cum lachriinis et precibus gemitibusque
subsecutos fuisse, ncque tamen ullum
unquam ipsorum misertum esse.
In summa, universa victualia universaeque
res ct quicquid tandem excogitari potest in
Hungaria, totum nihil, nisi praeda tantum
huius exercitus fuit. Unde quidem factum
est, ut omnis populus non secus eum
fugerit ubique atque ipsum T h u r c a m ,
Christiani nominis aeternum hostem.
Ex q u i b u s q u i d e m t a m e n o r m i b u s
inauditisque sceleribus et licentiis militum
qui f r u c t u s subsecuti sint, notum est
o m n i b u s . Licet enim p l u r i m a s o p t i m a s

„Historia e a r u m r e r u m . . . "
Vidimus soepissime militem in campis
gramina altiora frugibus falcare noluisse,
ut equis daret, sed loco herbae optimas
q u a s q u e f r u g e s d e f a l c a v i t et e q u i s
proposuit.
Vidimus infinitos acervos f r u m e n t i
nondum triturati avectos et non secus, quam
si purum stramen esset, equis substratos et
foede dissipatos atque deperditos esse
neglecto ibidem stramine, quod in horreis
habebatur et in hunc usum adhiberi poterat.
Vidimus boves et equos curribus militum
a l l i g a t o s et m i s e r a m p l e b e m c u m
l a c h r i m i s et p r e c i b u s g e m i t i b u s q u e
subsecutum fuisse, neque tamen ullum
unquam hominem misertum illius esse.
In summa. quicquid uspiam excogitari
potest, totum praeda huius gentis fuit,
quanr noster populus non secus cavit atque
fugit, quam si hostis Thurca esset.
Quae quidem pauperum oppressio an non
ipsas coeli nubes haud immerito penetrare
potuerit Deumque nobis maxime iratum
reddiderat, ne de nostro h o s t e u l l a m
victoriam reportaremus, iudicabit prudens
quilibet.

v i c t o r i a r u m de h o s t e r e p o r t a n d a r u m
occasiones h a b u e r i m u s , n u l l a m t a m e n
unquam f o r t u n a m habuimus o m n e s q u e
nostri conatus ac omnia consilia irrita facta
sunt.
„ R e r u m . . . brevis n a r r a t i o "
Imo insuper exiguae q u o q u e regni
reliquiae, quae a cladibus praeteritorum
annorum adhuc residuae fuerunt, maxima
ex parte amissae sunt eoque res nostrae
devenerunt, ut iam Thurca, q u o c u n q u e
t e m p o r e v e l i t , in A u s t r i a m q u o q u e
excursionem facere possit.

Amissio Iaurini et fuga nostri exercitus,
necnon caetera, quae ad Strigonium et in
insula Charlokeoz male superiore anno
acta f u e r e , non p o t e r a n t non esse
formidolosa non modo Ungaricis reliquiis,
sed toti etiam orbi C h r i s t i a n o . Certum
e n i m e r a t , q u o d nisi

diligentissime

p r o s p i c e r e t u r et s u c c u r r e r e t u r r e b u s
celerrime, hostis primo quoque tempore
Viennam usque excursurus...
A z 1 5 9 0 - e s é v e k r e esik J o ó u t o l s ó á l t a l a m i s m e r t d i p l o m á c i a i t é n y k e d é s e is, a
b i z o n y o s a n s o k k ö l t s é g g e l j á r ó l e n g y e l o r s z á g i k ö v e t s é g 1596 n y a r á n . B á r s z e m é lye m á r h ó n a p o k k a l k o r á b b a n s z ó b a került, 4 5 az, h o g y u t a z n i a k e l l , c s a k a z u t o l s ó
p i l l a n a t b a n v á l t s z á m á r a b i z t o s s á . 9 6 M é g s z e p t e m b e r elsején is K r a k k ó b a n tartózkodott, ekkor kelt ugyanis az a levele,97 amelyikben feltehetően M á t y á s főherceget
tájékoztatta a z akkori lengyel feltételek lényegesebb pontjairól.
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Az ez évi országgyűlés is javasolta (LX. tc.), utóbb, április 6-án kelt, Wolfgang Rumpfhoz írt
levelében Fejérkövy már a követségbe küldendők egyikeként említi (ÖStA HHStA UA Com.
Fasc. 390. fol. 271-272.), stb.
Rudolf határozatáról „non prius, quam unico tantum die ante profectionem meam certificatus
fuerim", írta az 1. jegyzetben említett, augusztus 4-én kelt levelében.
Kiadása: Georgius Pray: Epistolae procerum regni Hungáriáé I—III. Posonii, MDCCCVI.
III. köt. 226-228. p. Meglepő módon Pray 1576-os dátummal közölve a levelet címzettjének
Báthori Istvánt tartja, holott - eltekintve attól, hogy akkoriban nem szövetkezési terv volt a két
uralkodó között - annak nem járt a 'serenissimus' megszólítás, a „transactio Bendsinensis"
pedig egyértelműen arra az 1589. március 6-án megkötött megállapodásra utal, amelynek előkészítése során a Rudolfot képviselő delegáció a sziléziai Beutenben, a III. Zsigmond lengyel
királyé pedig a lengyelországi B^dzinben tartózkodott.

A második feleség
A lengyel követség idején Joó bizonyára már ismét nős volt, másodjára Balassa
Borbálával kelt egybe. A külföldi özveggyel kötött, első házassága anyagi előnyökkel járhatott számára, ez az esküvő - a házasság hatalomközvetítő jellegéből
adódóan - a társadalmi el ismertségét erősíthette. Borbála Choron Annának (aki János, Sopron vármegyei főispán, Sopron város kapitánya első házasságából született) és Balassa Istvánnak, a híres Menyhárt fiának a leányaként rokonságban v o l t egyebek között - a Thurzókkal (apai nagyanyja révén), a Batthyány okkal (anyai
nagyanyja, egy Svetkovits-leány révén) és a Nádasdyakkal (anyai nagynénje révén). A leány családja felől némileg rangon alulinak tűnő házasság egy magyarázata lehet Borbála anyagi helyzete: alább idézendő második végrendelete szerint nem
örökölt semmit apjától.
Joó és Balassa Borbála házasságának ideje egyelőre nem ismert. Isthvánffi úgy
tudta, hogy amikor Báthori István 1564-ben foglyul ejtette Szatmáron Balassa
Menyhárt családját, István a tizennegyedik évében járt.'' 8 Első felesége (Zrínyi
Miklós Ilona nevű leánya) 1570-ben halt meg, a harmadiktól, Choron Annától született leányt tehát Joó a leghamarabb - figyelembe véve azt, hogy a nemi érés kitolódott," valamint azt, hogy Borbála utóbb még kétszer férjhez ment 100 - a kilencvenes években vehette feleségül. Borbálának e házasságban legalább négy gyermeke született: Mária (első férje Zay Zsigmond, a második Ekker Lukács), Rozina
(Lippai Gáspárné), valamint Mihály és Miklós, akikről alább lesz szó. Amennyire
ez az Érsekújváron 1637. január 27-én kelt végrendeletéből 101 megállapítható,
Miklóssal és Mariannal rossz viszonyba került, 102 ám az akkor második házasságá-
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Isthvanffii, 442. lib. XXII.
Az arisztokrácia házasodási szokásairól legújabban lásd Péter Katalin: Házasság a régi Magyarországon. 16-17. század. L'Harmattan, 2008. 57-58. p.
1613-ban Gregoróczy Péter, 1629-ben pedig az aranysarkantyús Koháry Péter nejeként említett, lásd ÖStA FHKA HíU r. Nr. 103. 1613. Mai fol. 62-64., illetve MOL A 57 7. köt.,
839-842. E házasságnak köszönhetően lett az utóbb a grófságig emelkedő Koháry-família
csábrági és szitnyai.
Koháry Pétemé Balassa Borbála végrendelete. Közzéteszi Dr. Merényi Lajos. In: Történelmi
Tár 1908. 50-58. p.
„...noha Joó Miklós az anyai böcsöletnek és engedelmességnek, ugy amint mind isteni és
mind pedig ez világi törvénye szerint tartozott volna, meg nem felelt..." illetve „Noha Joó
Marianna is soha életében, de kiválképen házasságának nagyobb ideitől fogva, engemet nem
böcsölt sőt unos untalan sok bosszú beszédekkel illetett, arccal reám támadván, velem
pörlött..." (uo. 51., 52. p.)

ban élő, gyermektelen, de még szülőképes korban levő Rozinát szerette. 10 , A végrendelet későbbi házasságokból született gyermekekről nem tesz említést.

Az új földesúr
Joó János 1596 Karácsonyát már Körmenden töltötte, innen írta opinióját Rudolfnak: olyannak adandó a pannonhalmi apátság, aki a rendet is felveszi, s a közjóra tekint inkább, mint a saját hasznára, a praelaturák halmozása pedig bűnös cselekedet.104 A hajdan néhány teleknyi birtokért negyedmagával folyamodó kancelláriai
titkár eddigre meggazdagodott. Ezt egyebek között éppen Körmend megvásárlása
mutatja: a vételár, amit Erdődy Tamásnak 1595-ben fizetett, 21 000 tallér volt.105 Az
ügylet zavarta Illésházit,106 gróf Zrínyi György pedig tiltakozott ellene Körmenden
1595 márciusában, Vas vármegye közgyűlése előtt pedig április 10-11-én. 107 A feljegyzések arról tudósítanak, hogy a személynököt a várban felkeresték a szigetvári
hős fiának emberei és eltiltották a szerzéstől. Joó válasza szerint a grófot idejében
tájékoztatták az ügyletről, ha akkor nem akarta megvásárolni a birtokot, most ne
gátolja őt, amúgy is elég birtoka van. A hely- és környékbeli nemesek közül többen
szerezhettek hamarosan olyan tapasztalatot az új földesúrral, mint amilyet maga
Joó hajdan Batthyány Boldizsárral. Falussy István deák Joó nevében már májusban
arról tájékoztatta a vármegye közgyűlését, ha a Körmend oppidumban lakó nemesek hajlandók végezni urának a szokott paraszti és jobbágyi munkákat, amelyekkel
Körmend várához tartoznak, akkor megmaradhatnak házaikban, olyan feltétellel,
mint adófizető jobbágyok, ha nem, akkor Joó megadja nekik az elköltözés jogát.
Rumy Mihály egy erdőrésze elvétele miatt panaszolta be Joót a közgyűlésen június
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„Joó Rosina leányom Lippay Gáspárné mivelhogy szeme előtt viselvén az Istennek parancsolatját eleitől fogvást engemet megböcsölt, szófogadó és engedelmes leányom volt, mindenkor
kedvemet kereste, semmiben soha meg nem keserített..." (uo. 54. p.)
ÖStA HHStA UA AA Fasc. 129. Konv. C. fol. 42.
ÖStA FHKA HfU r. Nr. 82. 1604. Jan., fol. 496-500. A vételár: uo., r. Nr. 90. 1606. Marz, fol.
163-165.
Az ekkori trencséni főispán első felesége Erdődy Anna volt, Tamás testvére.
Képviseletében Hetyey János adta elő a protestációt, amely szerint Erdődy Tamás és Péter
nem üzletelhetnek Körmend váráról és tartozékairól Joó Jánossal valamint testvéreivel, Lászlóval és Pállal, mert az említett birtokok régtől fogva Monyorókerékhez kapcsoltak. (Lásd:
Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. I 1595-1600. In: 16-18.
századi vármegyei jegyzökönyvek regesztái. Szerk.: A. Varga László - Kenyeres István Tóth Péter. DVD-Rom. Aracnum, 2009.) (A továbbiakban: 16-18. századi vármegyei jgykv.)

12-én, 1597. szeptember 22-én pedig Tarródy István a neki még az Erdődyektől zálogba adott Egyházashollós possessio elvétele miatt tiltakozott ugyanott.
Joó 1598-ban, a háború közepette a véglesi uradalom zálogba vételéért is fel tudott ajánlani 20 000 forintot. 108 Kérdéses hogy ebben mekkora része volt annak,
hogy az országgyűlés akaratából ismételten élelmezési főbiztosként ténykedett
(például az 1597. évi hadjárat alkalmával). 109

Személynök, földesúr, felségáruló
Joó személynökségéből adódóan jelentős befolyással rendelkezhetett a korabeli
országgyűléseken, amint az Mátyás főhercegnek egy, a bátyjához az 1598. évi országgyűlés idején írt levelében is tükröződik: „Dem Johan Joo hab ich auch ad
partém gnedig zugesprochen, der sich gut erboten, der Locumtenens, Vaciensis
und der ungarisch Secretari habén rnich erindern lassen, wann nur er wöll, dass die
andern Regnicoli woll zu leiten sein..." 110 Ugyanezen alkalommal a főherceg akár azért, hogy kedveskedjék neki, akár, mert bízott benne - titokban kikérte a véleményét a rendek sérelmi feliratával kapcsolatban is, miközben a szintén Pozsonyban tartózkodó Isthvánffiéra vagy Illésháziéra, úgy tűnik, nem volt kíváncsi.111 Az 1599. évi országgyűlés zajosnak ígérkezhetett, Mátyás már az elején figyelmeztette Joót, személynökként kötelessége a király ügyét előmozdítani. 112
A viszony az uralkodót az országgyűléseken képviselő főherceg és a személynök között legkésőbb 1601 elején feszültté vált. Joó a Pozsonyból február 22-én
lllésházinak írt levelében saját személyes kárát említve a pogányt társítja Mátyás
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ÖStA-FHKA HfU r. Nr. 65. 1598. Okt., fol. 27-34.
László testvére többször, például 1597-ben és 1598-ban volt adószedő. Beszállt a határmenti
borkereskedelembe is: Az 1604. április 17-én tartott megyegyülés jegyzőkönyve szerint 66 forintért adott egy 12 akós hordó bort, a Bécsbe szállítást saját szekérrel és lovakkal 4 forintért
vállalta, lásd Turbuly Éva: Sopron vármegye közgyűléseinek regesztái II. 1589-1608., 527.
szám. In: 16-18. századi vármegyei jgykv.
A Pozsonyban február 16-án kelt levél kiadása: MOE VIII., 118-119. p. A helytartó Kutassy
János, a váci püspök ekkor még Szuhay István, a magyar titkár pedig Himmelreich Tiburtius.
A főherceg Pozsonyból így írt bátyjának február 17-én: „...ich . . in geheimb ... durch den
Unverzagten etc. des Locumtenentis, des Balvi [azaz Pálffy], Bischofen von Vaizen und Joo
Meinung v e r n u m b e n . . M O E VIII. köt. 119-121 p.
„...dem Janisch Jo hab ich selbst zucgesprochen, seines Ambts das er Eur M[a]j[es]t[at]
Person vertret erindert, destomerer Eur M[a]j[es]t[at] Sachen zu befirdern schuldig sei, und
dass er es thuen, und ales Widenvertiges verhindern..." Mátyás Rudolfnak Prágából 1599.
március 6-án, MOE IX. köt. 236-237. p.

főherceggel: „Kermendet elpusztétották az pogányok; kinek csak az herceg oka;
mert látom hogy ugyan gyönyörűségnek tartja, az mikor népe valakinek kárt
teszen. De megveri érte az isten; mert minden imperiumját elveszi lassan-lassan
tőle." A levél korábbi részében kedveskedett az ekkor már perbe vont címzettnek
(osztozik annak a Modorral, Szentgyörggyel, Bazinnal kapcsolatos álláspontjában, parasztok, ne üljenek „az ország köziben"). Régi panaszt illetve óhajt ismételt,
amikor azt írta, hogy az uralkodó sem az ellenségtől nem védi, sem a törvényeiben
nem oltalmazza az országot, engedje hát meg, hogy az keressen magának oltalmat.
A Körmend birtokosaként szenvedett sérelmét Joó személynökként igyekezett
megbosszulni, valamikor március 19. előtt.1 l j Ugyanezen felháborodása mutatkozik meg az Illésházinak március 11-én írt levelében is, érzése Magyarországon
mindmáig gyakran megfogalmazott: „Ha volna hova, bizony kimennék az országból, ezeknek az fejedelmeknek birodalmokból etc." 114
Joó udvari megítélése az Illésházi ellen folytatott eljárás idején ideiglenesen javulhatott. Az ügy ugyan egészében mindmáig feltáratlan, 115 ám 1602-ben éppen a
személynökhöz került az Illésházitól visszavett Csábrág és Szitnya. 116 A személynök a felesége révén különösen érdekelt lehetett hajdani Balassa-birtokok gyűjtésében, 1603 tavaszán ígérvényt szerzett Rudolftól Detrekőre is. 11 ' A kamarai archívumok további birtokszerzési kísérleteinek emlékét őrzik, azonban hamarosan bekövetkezett a bukás. 160 i -ben a főherceg által említett „schwierig und hitzig, auch
verkleinerlichen" és sokaknak megmutatott irat nem tudta a vesztét okozni, most
két, ugyanakkor kelt magánlevele igen. Ezeket ugyanis Illésházi - annak tudatá-
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Mátyás április 6-án kelt levelében írta bátyjának: Rudolf bizonyára jól emlékezik, „...was ich
noch den neunzehnten Martio ... wegen einer schwierig und hitzig, auch verkleinerlichen
Schrift berichtet, so als fürkomben der Joo Janusch selbst gestellt und erstlich gemeinen Standén
hernach aber dem Erz- und Bischoven und dem Herrnstand in vollem Rath furbracht, dabei ich
inich dann erboten, wo müglich Abschrift davon zu bekuinmen, und E. M. zuzufertigen.", kiadása: MOE IX., 532-546., itt: 533. Semmiképp sem tudta azonban megszerezni, esetleg azért,
mert megsemmisítették a tanácsban - ahogy írja, némely tanácsos megmondta neki, az írás már
nem megszerezhető („alsbald verdilgt und nicht mehr zu bekommen sein").
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A két levél kiadása: Károlyi Árpád. Illésházy István hütlenségi pőrére vonatkozó okiratok.
Első közlemény. In: Történelmi Tár 1882., 672-696. p„ itt: 678-679. p.
E tárgyban a mai napig Károlyi Árpád. Illésházy István hütlenségi pöre. Bp. 1883. című müve
a mérvadó. Isthvánffi Miklós ez ügyben tanúsított viselkedésének a Károlyiétól eltérő értékelése: Nagy, 2008. 1238-1241. p.
Rudolf inscriptionálisa Prágában, augusztus 22-én kelt Joó és Balassa Borbála javára, ÖSlA
FHKA HfU r. Nr. 95 1608. Mai, fol. 46-50.
ÖStA FHKA HfU r. Nr. 78. 1603. Mai, fol. 154-156.
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ban, hogy Joó is támogatja az ö elítélését - előtárta.' 18 A személynököt drámai körülmények közepette 1603. november 4-én megfosztották bírói pecsétjétől és a
pozsonyi várba zárták.119 Életét a felségsértésért járó ítélettől a birtokai átengedésével váltotta meg.120
A teljes kegyelmet követően kérvényezte egyebek között Csábrág, Szitnya és
Körmend visszaadását. Az utóbbi végül az általa annak idején oly lelkesen üldözött
Batthyány Boldizsár fiáé, Ferencé lett. Az előbbi kettő visszaszerzése sikerül majd
- de már csak özvegyének, Balassa Borbálának, aki idézett végrendeletének elején
meg is említette, sem szüleitől, sem Joótól nem maradt semmije, mindent maga
szerzett.121

Az örökösök
Joó János közéleti pályafutásának jellemzője, hogy az atyai szintnél magasabbra
emelkedett, és főbenjáró bűnt követett el (legalábbis azzal vádolták). E két elem
valójában a királyság Mohács utáni történetének jellegzetességei közé tartozik,
megtalálható például Nádasdi Tamás, Keglevits Péter, Dobó István, Illésházi István életében. Joó két, felnőtt kort megért fia az atyai örökség gondos követőjének
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Ez az indok található például Rudolfnak a Körmendről Batthyány Ferenc javára Prágában
1606. július 6-án kiállított inscriptionalisában: „...idem Joannes Joo cum personalis
praesentiae nostrae in judiciis iocumtenens et consiliarius noster esset oblitus tamen fidei
officiique sui, quo nobis veluti legitimo regni Hungáriáé regi et domino ac benefactori suo
obstrictus erat, certas literas seditiosas magnifico Stephano Illiezhazi clam scripsisse..."
(MOL A 57 5. köt. p. 746-747.).
1604 őszétől saját pozsonyi házában őrizték, lásd Mátyás főherceg 1604. október 5-én kelt levelét a Magyar Kamarának, ÖStA FHKA HfU r. Nr. 86. 1604. Okt., fol. 127-132.
Kérvénye igen hamar elkészülhetett, 1603 Karácsonyán már ez ügyben írt az Udvari Kamara a
Magyar Kamarának, lásd ÖStA HfU r. Nr. 81. 1603. Dez., fol. 466-470. E megváltást is említette Rudolf a 118. jegyzetben hivatkozott levelében: [Joannes animadvertisset] „...se ideo in
crimen laesae maiestatis et perpetuae infídelitatis notam capitisque et omnium bonorum
amissionem de iure et consuetudine praedicti regni nostri incursurum non expectato juris
vigore et revisione sese culpabilem fatendo et poenam deprecando omnia sua bona et ipsum
imprimis castrum Keormend per se acquisitum pro redemptione capitis et vitae suae nobis
ultro et spontanea sua voluntate dedisse..."
„...az kevés, kin az én Istenem jóvoltából engemet ez világon sáfárrá tett, sem atyámtól, sem
anyámtól, sem szegény első uramtól, Joó Jánostól nem maradott, hanem azt nagy sok fáradságom után gondviselésemmel Istennek áldásából találtam és kerestem..." (a forrást lásd a 100.
jegyzetben).

bizonyult. Mihály122 főbenjáró bűnt követett el meggyilkolva sógorát, Zay Zsigmondot, 12, öccse, Miklós pedig túllépett az apjuk által elért szinten: III. Ferdinánd
magyar király báróvá tette, 124 miután befejezte háborúját Rákóczi György erdélyi
fejedelemmel.

Függelék
A szövegek központozásán változtattam, bizonyos esetekben a nagy kezdőbetűt
kicsire cseréltem (pl. comitatus, maiestas, manus, serenitas). Az y-t ii alakban, az
ae-vel írtam át. A 2. J jelű szövegben az i helyén olykor előforduló j-t értintet- lenül hagytam, a másolatok ugyanis hűen követni szokták az eredetit.

1.
Joó János saját kezű levele Ernő főhercegnek a Pozsonyban Racléczi István
királyi helytartóval és Pálffi Miklóssal folytatott beszélgetésekről: Vas vármegye
— hallomásból ismert — alkotmánya érvénytelen, a királyi hatalmat oltalmazni
kell, Batthyány, Nádasdy és Megyeri Imre országgyűlésen kivid, és még annak
meghirdetése előtt fogandó el, az oktáva megtartására semmi remény
sine dato

122

1633. július 31-én végrendelkezett, ugyanis hadba szállni készült mezei kapitányként a katolikus hit, királya, az ausztriai ház védelmében, lásd MOL A 57 9., 485-486. (Azt nem tudom
megmondani, hogy ki Marothy Zsuzsanna, akit Mihály a szövegben következetesen
„asszoniom aniám"-nak nevez, azonban semmiképp sem az édesanyja, ahogy a CD-ROM-os
kiadás regestája feltünteti, hiszen az Balassa Borbála [„az edes Anianknak, Balassj Barbala
asszoninak"]. A szövegben említett Liszthi István Borbála édesanyjának második férje
[Listhius és Oláh Lucrétia fia]. E végrendeletet III. Ferdinánd erősítette meg Bécsben 1643.
január 16-án [MOL A 57 9., 484-486 ], miután Mihálynak a testamentumban említett felesége, Hagymásy Éva újból férjhez ment. E megerősítés is említi, hogy Mihály meggyilkolta Zay
Zsigmondot [„...neci miserabili tradidisset..."]).
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A híres Zay Ferenc főkapitány dédunokája, Erzsébet nevű testvére is részben a családba házasodott, a férje ugyanis Balassa János, a Mohácsnál elesett Ferenc ükunokája volt.
Lásd a 11. jegyzetben hivatkozott forrást! A rangemelést állítólag már Rudolf tervezte, az erről szóló diplomát azonban Joó János „ob iniuriam temporum et morte praeventus" már nem
szerezhette meg. E Miklóst Dominkovits Péter jómódú Sopron vármegyei középbirtokosnak
tudja, aki 1649-ben 5 fős lovasegységet állított ki, lásd Dominkovits Péter. A rendi jogok védelmezője - a központi utasítások végrehajtója: a 17. századi magyar vármegye. In: Századok
139. (2005) 4. 855-888. p„ itt: 885. p.
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Serenissime princeps et domine, domine mihi clementissime
De constitutionibus comitatus Castriferrei iubente vestra serenitate Posonii cum
reverendissimo domino locumtenente multa sum locutus imprimis soli, deinde etiam
coram magnifico domino Nicolao Palffii, quem unicum huic tractationi praesentem
esse voluit. Constitutiones comitatuum vel non possunt, neque solent fieri, vel, si
quando fiunt, a regia maiestate confirmari debent, ut valeant. Quas comitatus
Castriferrei fecit, confirmationi non committentur, quia sunt directe contra
auctoritatem et dignitatem regiae suae maiestatis factae. Consultum itaque est, ut
illae statim sub sigillo comitatus vel capituli eximantur a notario comitatus et ad
manus habeantur. In quibus quantum auctoritate et dignitate sua maiestatis
derogatum sit, clarum est. Quod crimen si, sicuti caetera, quae praecesserunt,
impunitum abibit, aliud expectari non debet, quam quod animi malevolorum in dies
magis atque magis accrescunt et peiora fient posteriora prioribus. Auctores tantae
audaciae sunt manifesti, tres videlicet postissimum, tamen duo Cisdanubiani
magnates. Qui, sicut caetera inconvenientia, ita hoc etiam postremum et moverunt et
executi sunt. Quorum pertinatia si non puniatur, videat sua maiestas, qualia eis
coniua excrescent. Accipiat sua maiestas exemplum a vicinioribus regibus et
principibus, qui, ut suae dignitati consulant, nihil relinquunt impunitum, sed serio tumultus excitantes et contra maiestates peccantes puniunt et castigant. Expergiscatur
tandem sua maiestas toties laesa, consulat et ipsa suae maiestati, dignitati regiae.
Novit utique sua maiestas se in suo principatu tria possidere, ponum, sceptrum et
coronam, ponum praemium bonorum, sceptrum poenam malorum, corona autem
tuitionem suae auctoritatis et sui principatus significat. Habet sua maiestas modum
hos homines aperte suae maiestati repugnantes puniendi non in diaeta, nam tunc
omnes salvum conductm habent, sed extra diaetam: iubere eos vel vocare ad se, vel,
quia dubium est eorum adventus, si vocentur, arte aliqua capi. Castiget serio captos,
nec secum ludere paciatur. Antequam autem hi puniantur cum caeteris rabulis et
semper clamantibus, diaetam non publicet. Nam sua maiestas nihil, nisi suae
dignitatis ac maiestatis imminutionem audiet et experietur etc.
Haec fuerunt, quae nobis tribus in hoc negotio visa sunt, nihilominus stant
omnia in clementi suae maiestatis et vestrae serenitatis arbitrio ac voluntate. Nos
haec pro nostra fidelitate 123 non potuimus. Addebat dominus locumtenens se certo
intelligere, quod tres illae personae inter se correspondentiam habent, ut vocati ad
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A szövegben itt található infinitivust nem tudtam kiolvasni.

d i a e t a m o m n e s n o n veniant, sed p a r s e o r u m s e m p e r d o m i maneat. Q u o d quid
significet et q u o r s u m tendat, m a n i f e s t u m est, etc.
D e octavis n u l l a hactenus est s p e s . N a m praeter u n u m p r o t h o n o t a r i u m h a c t e n u s
n e m o v e n i t . Id, q u o d d e i n c e p s f u t u r u m est, v e s t r a e s e r e n i t a t i P o s o n i o vei
perscribam, vei r e d i b o et coram v e s t r a m serenitatem e d o c e b o etc.
Vestrae serenitatis
h u m i l i m u s et f l d e l i s servitor
JoannesJoo
ÖStA HHStA

UA Com. Fasc. 386. Konv. C. fol.

Joó János feljegyzése

Nógrád

J
Expugnatio arcis Nograd anno 1594 mense
Martio facta et per Joannem Joo conscripta
Postquam superiori authumno ChristoDhorus a Teuffenpach. partium superiorum
regni Hungariae supremus capitaneus
lcscitur. proprione an aliorum consilio
jxpeditionem, quam ad partes Fiilekienses
;usceperat, cum Nicolao Palffii, partium
Cisdanubianarum supremo itidem regni
:apitaneo continuare noluisset, delibera:um p o s t e a diu m u l t u m q u e f u i t p e r
:aesareos consiliarios, qua porro ratione in
:o contra Christiani nominis hostem iusta
Je causa suscepto bello progrediendum
:sset et quod attentari fierique deberet, ex
quo singulare a l i q u o d e m o l u m e n t u m
Jitioni suae maiestatis caesareae atque
"egiae accedere posset.
In quenr quidem f i n e m s e r e n i s s i m u s
irchidux A u s t r i a e , Matthias, militiae
studiosissimus, curae laborisque patiens, et
id maiora q u a e q u e o b e u n d a o p t i m e
mimatus rebusque bellicis in hoc regno
Hlungariae per f r a t r e m , sacratissimum
:mperatorem regemque Rodolphum iam

133-134.

2.
vára 1594. évi

visszafoglalásáról

I
Expugnatio arcis Nograd anno Domini
1594 mense Martio facta
Posteaquam superiori autumno Christophorus a Teuffenpach expedicionem, quam
versus partes Filekianas contra hostem
instituerat, cum Nicoiao Palffio continuare
noluisset, deliberatum postea diu multumque fuit per caesareos consiliarios, qua
rationc in eo contra nominis Christi hostem
iusta de causa inchoato et suscepto bello
progrediendum esset et quod attentari
deberet, ex quo non minus. quam cx iis,
quae praeterita aestate sub Alba Regia et
superiori autumno ad Filekum et montanas
:ivitates gesta fuere, singulare emolumentum ipsi regno accedere posset.

In quem finem archidux Austriae, Matthias
rebus bellicis in hoc regno Ungariae per
fratrem imperatorem et regem, Rudolphum
iam antea praefectus accelerato itinere
paucis, quos in tanta celeritate habere
potuit, se comitantibus statim exactis
nataliciorum Domini festis Iaurinum, in
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antea prudenter et non sine fructu suffectus
accelerato itinere paucis saltem, quos in
tanta celeritate habere potuit, se commitantibus statim post exacta Nataliciorum
domini festa Iaurinum, tanquam locum
hostj vicinum, consiliisque ineundis
aptum se confert, ubj accersitis ad se
Germanis et Hungaris suae Maiestatis
consiliariis quam accuratissime de rebus
contra hostem tentandis et perficiendis
consultat.
Fuerunt plerique ex consiliariis, qui capta
nuper a Szina Passa duo castra, Wezprim et
Palota recuperanda esse censuere, at post
longas duarum circiter dierum consultationes in eam tandem itur sententiam,
ut primo quoque tempore arx Nograd,
quae ad partes montanarum civitatum
unica superiori expeditione in manibus
Thurcarum relicta fuerat, obsideatur et ab
hostibus Dei beneficio recuperetur sicque
totus ille pulcherrimus et fertilissimus
tractus cis et ultra flumina Garan et Ipol a
q u i n q u a g i n t a f e r e a n n i s ab h o s t i b u s
possessus brevi temporis spatio liberatus
corpori suo adiiciatur.
Primo ideo, quod ad illas regni reliquias
Cisdanubianas unica hostibus in hac arce
spes posita adhuc esse videbatur, quae si in
manibus illorum relinqueretur, facile ex
illa excrescentibus fluminibus Garan et
Ipol illisque aliis rivulis, qui ex montibus
defluunt, confinia Palank et Dregel ac
Szechen nuper opera et industria Nicolaj
Palffii ex hostium manibus Dei auxilio
erepta, suppetiis destituta iterum debellarj
et in potestatem hostium devenire possent.
Deinde, quia plus in recuperatione eius
ditionis, quam in duobus illis castris situm
esse maioremque utilitatem hinc, quam
illinc regno subsecuturam existimaretur.

locum consiliis ineundis tunc apprime
commodum se confert, ubi accersitis ad se
Germanis et Ungaris caesaris consiliariis
quam a c c u r a t i s s i m e de r e b u s c o n t r a
hostem tentandis consultat.

Ubi etsi non defuerint nonnulli, qui capta
nuper a passa Szinano duo castra,
Wesprimiuin et Palotam recuperanda esse
censerent, post Iongas tamen duarum
circiter dierum consultationes in eam tandem itur sententiam, ut arxNograd, quae ad
partes montanarum civitatum unica superiori expedicione ob immaturum Teuffenpachii Fileko discessum in manibus Turcarum relicta fuerat, obsideatur et ab hostibus
Dei beneficio recuperetur sicque totus ille
pulcherrimus et fertilissimus tractus cis et
ultra flumina Garan et Ipol a quinquaginta
fere annis ab hostibus possessus brevi
temporis s p a c i o liberatus corpori suo
adiiciatur.
Cuius quidem consilii et sententiae rationes
potissimae fuerunt istae, primo, quod ad
illas reliquias cisdanubianas unica hostibus
in hac arce spes posita adhuc esse videbatur, quae si in manibus illorum relinqueretur, facile ex ea excrescentibus fluminibus
Garam et Ipol illisque aliis rivulis, qui ex
montibus defluunt, confinia Palank et
Dregel ac Zechen nuper opera et industria
Nicolai Palffii saltem transeundo cum
copiis ex hostium manibus Dei auxilio
erepta suppetiis destituta iteruin debellari et
in potestatem hostium venire possent.
Deinde, quia plus in recuperatione eius
dicionis, q u a m in duobus illis castris,
Wesprim et Palota situm esse maioremque
utilitatem hinc, quam illinc regno subsecuturam existimarent.

Tertio tandem, quod illic copiae partium
superiorum regni Hungariae facilius et
celerius caeteris nostris copiis se coniungere possent, quibus accedentibus maioribus viribus hostis per nos si quoquo modo
occasio ferret, aggredi posset.
Quibus sic mature et prudenter consideratis
et conclusis praeficitur ei rei perficiendae
secundum archiducis personam vir militari
gloria praestans Nicolaus Palffii, prioribus
expeditionibus sub Alba Regia et sub
Fiileko gestis admodum clarus suisque
principibus plurimum fidus.
Cui pro generalj armamentario, qui aenearum m a c h i n a r u m et pulverum g l o b o r u m q u e et s i m i l i u m ad o b s i d i o n e m
necessariarum rerum curam gerat, optimus
vir et capitaneus G e r m a n u s Leo Gall
adiungitur, pro marschalco vero castrensj
veteranus dexter miles Erasmus Praun,
praesidii Comaroniensis capitaneus,
uterque bellicus maiestatis caesareae atque
regiae consiliarius.
Qua quidem difficilj et laboriosa expeditionis provincia Nicolaus Palffii assumpta
nihil sibi antiquius esse ducit, quam dies
noctesque cogitare et elaborare, ut de
pristina sua in patriam cura et amore deque
principum suorum veterj observantia nihil
intermittat.
Erat vero sibj non modo enitendum, ut recte
circa obsidionem res gerantur, sed et sedulo
curandum, ut archidux ipsaque archiducis
aula, quam fieri posset, commodissime ad
Nograd deducerentur.
Et, quia deliberatum fuerat, ut adhuc ipsa
hieme, qua fieri posset, celeritate cuncta
perficerentur, priusquam scilicet vires
hostium, de quorum augmentatione rumor
spargebatur, accrescerent, praemittit
primum et ante omnia sine mora aeneas
machinas muris concutiendis aptas munitionesque bellicas usque ad confinium
Laewa.

Tertio tandem, quod in casu necessitatis copiae superioris Ungariae facilius et celerius
itlic, quam ullibi alibi caeteris nostris copiis
se coniungere possent, quibus accedentibus maioribus viribus hostium, si quoquo
modo occasio ferret, aggredi possemus.
Quibus sic mature et prudenter consideratis
et conclusis datur continuo ei rei perficiendae cura secundum archiducis personam
viro impigro et laborioso Nicolao Palflfio
prioribus expedicionibus sub Alba Regia et
sub Fileco gestis claro suisque principibus
fido.
Cui pro g e n e r a l i a r m a m e n t a r i o , qui
a e n e a r u m m a c h i n a r u m et p u l v e r i s
globorumque et similium ad obsidionem
necessariarum rerum curam gerat, baro
G e r m a n u s , L e o Gall a d i u n g i t u r , pro
marsalco vero castrensi Erasmus Praun,
Comaroniensis confinii praefectus, uterque
bellicus caesaris consiliarius.

Qua difficili et laboriosa expedicionis provinciaNicolaus Palffius assumpta nihil sibi
antiquius esse ducit, quam dies et noctes
cogitare et elaborare, ut de pristina sua in
patriam cura et amore deque suorum principum veteri observantia nihil intermittat.
Erat vero sibi non modo enitendum, ut recte
circa obsidionein res gererentur, sed et
sedulo curandum, ut archidux ipsaque aula
Austriacis militiae nondum assueta, quam
fieri posset, commodissime ad Nograd
deducerentur.
Et, quia deliberatum fuerat, ut adhuc ipsa
hieme durante, qua fieri posset, celeritate
cuncta perficerentur, priusquam scilicet
vires hostium, de quorum accessione rumor
spargebatur, a c c r e s c e r e n t , p r a e m i t t i t
confestim ante omnia aeneas machinas muris c o n c u t i e n d i s i d o n e a s u s q u e ad
confinium Leva.
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C o m i t a t u u m q u o q u e gentem tam per
proprias, quam archiducis literas cogit et
versus Dregel pedetentim proficisci curat.
De comeatu vero ad castra convehendo
(quod eo tempore difficillimo et itinere
coenoso incommodissimum erat) simili
modo ita rem omnem cum comitatibus
decernit, ut de qualibet domo, quam nos
dicatam portam vocamus, certa quantitas
panis et avenae in superfluitate subministraretur.

Interea Germanica quoque auxilia
a d v e n t a r e iubentur, singulariter v e r o
peditatus E n g e l h a r d j Curtii, c a e s a r i s
stipendiis ex quattuor circiter millibus
selectis sclopetariis et hastatis constans,
necnon equitatus cataphractorum sub
comite Sebastiano Sliik ex mille optime
armatis equitibus conscriptus.
Qui quidem utriusque nationis milites
postquam ad constitutum tempus ac ad
determinata loca circa Dregel praemissi
fuissent, subsequitur tandem etiam ipse
Palffii et ipsum princeps lentiorj gradu.
Mirum dictu est, quam incommodo tempore haec expeditio inchoata susceptaque
fuerit.
Nam mensis Februarius et mensis Martius
p l u v i a r u m et v e n t o r u m n i v i u m q u e
procellis furentes adeo invaluerant, ut
multi frustra rem omnem susceptum irj
crediderint.
At archidux admiranda corporis et animi
v i r t u t e spretis et v i l i p e n s i s o m n i b u s
itineris i n c o m m o d i t a t i b u s c o n a n d u m
modis omnibus censet, ut praeter moram,
quod longo consilio deliberatum fuerat,
felici ac maturo opere et fine perficiatur.
Et, licet superioribus consultationibus
conclusum fuerat, ut auxilia Christophorj a
Theuffenpach ex superioribus regni parti-

Comitatuum quoque gentem tam propriis,
quam archiducis literis cogit et versus
Dregel pedetentim proficisci curat. De
commeatu vero ad castra c o n v e h e n d o
(quod eo tempore difficillimo et itinere
caenoso incommodissimum erat) ita rem
omnem cum comitatibus decrevit, ut de
qualibet domo, quam nos dicatam portam
vocamus, certa quantitas panis et avenae
subministretur euisque curam volente
archiduce viro patriam amanti, Iohanni Io
de Kazahaza, primario regni iudici et
consiliario imperatoris committit.
Interea G e r m a n i c a quoque auxilia
adventare iubentur, s i n g u l a r i t e r vero
peditatus E n g e l h a r d i Curcii, caesaris
stipcndiis ex quatuor circiter millibus
sclopettariis et hastatis constans, necnon
equitatus cataphractorum comitis
Sebastinai Slick ex mille optime armatis
equitibus conscriptus.
Qui utriusque nationis milites confestim
ad determinata loca versus Dregelium
praemittuntur, quos tamen ipse etiam
Palffius subsequitur, ipsum vero Palffium
princeps lentiori gradu.
M i r u m d i c t u est, quam i n c o m m o d o
tempore haec expeditio suscepta fuerit.
Nam mensis Februarius et mensis Martius
p l u v i a r u m et v e n t o r u m n i v i u m q u e
procellis furentes adeo invaluerant, ut
multi frustra rem omnem susceptum iri
crederent.
At archidux licet militiae nondum gnarus,
tamen mirum in modum animatus spretis et
vilipensis omnibus itineris incommoditatibus conandum modis omnibus censet, ut
praeter m o r a m , quod l o n g o c o n s i l i o
deliberatum fuerat, felici ac maturo opere et
fine perficiatur.
Et, licet superioribus consultationibus
conclusum fuisset, ut auxilia Teuffenpachii
ex superioribus regni partibus ad praefi-

bus ad praefixum tempus hisce cohortibus
Nicolaj Palffii se coniungerent, cum tamen princeps optimus non, nisj tardiuscule illa advenire posse cognovisset,
multum in celeritate positum ratus ne illam
q u i d e m g e n t c m e x p e c t a n d a m esse
existimat, sed in nomine Dominj cum iis,
quos secum habuit, sine cunctatione bene
caeptae rej alacriter i n c u m b e n d u m et
annitendum decernit.
Deductis itaque t o r m e n t i s aliisque
i m p e d i m e n t i s ad Dregel militeque ex
pagis, in quos ditributus erat, convocato
sexta die Martii ad villatn quandam inter
Dregel et Nograd Orozii vocatam uno
circiter milliarj a Nograd sitam castra
metari iussi sumus.
Ubj unica tantum nocte perstitimus, imo illa
ipsa quoque nocte statim castra quae- dam
Thurcica, quae circa Nograd consti- tuta
esse dicebantur, aggredi fuissemus, nisi
Palffio per fidos et praecipuos exploratores, quibus ipse mirum in modum abundat et sine intermissione graves in eos
sumptus facit, certo significatum fuisset
hostem illinc retrocessisse ac Vaczium
versus ad tutiora loca se proripuisse.
Postero itaque die vix dum cepta luce ad
signum t u b a r u m et t i m p a n o r u m miles
utriusque nationis (20 millia hominum
armatorum fuisse existimo) dispositis per
Palffium militari modo per acies alasqueet
statarios ordinibus pedetentim tormenta et
impedimenta usque Nogradum praecedit
et ad horam circiter undecimam diej ad
clivum non procul e regione arcis Nograd
in castra collocatur ac ibidem confestim
tentoria figuntur et stationes designantur.
Tormenta in tanta viarum difficultate non
statim subvehj, neque simul cum universo
exercitu pertingere potuerunt, sed primum
ad q u i n t a m horam p o m e r i d i a n a m eo
appulerunt.

x u m t e m p u s c o h o r t i b u s Palffii s e s e
coniungerent, cum tamen pricipes non,
n i s i t a r d i u s c u l e illa a d v e n i r e p o s s e
cognovit, multum in celeritate positum
e s s e ratus, ne i l l a m q u i d e m g e n t e m
e x p e c t a n d a m e s s e e x i s t i m a t , sed in
n o m i n e Domini c u m iis, quos secum
habet, sine cunctatione bene caeptae rei
alacriter incumbendum decernit.
Deductis itaque ad Dregel tormentis ac
impedimentis militeque ex pagis, in quos
distributus erat, convocato sexto die Martii
ad villam quandam inter Dregel etNograd
O r o z i i vocatam uno circiter milliari a
Nograd sitam castra metati sumus.
Ubi unica tantum nocte perstitimus, qua
statim castra quaedam Turcica, quae circa
Nograd constituta esse dicebantur, aggresi
fuissemus, nisi Palffio per exploratores
significatum fuisset hostem illinc retrocessisse ac Vacium versus ad tutiora loca
recepisse.

Postero itaque die vixdum prima luce ad tub a r u m signum et t i m p a n o r u m m i l e s
utriusque nationis (viginti millia hominum
a r m a t o r u m fuisse e x i s t i i n o ) convenit
dispositisque perbelli ducem militari modo
per acies alasque et statarias cohortes
ordinibus pedetentim usque Nogradum
deducitur et ad horam circiter undecimam
diei ad clivum non procul e regione arcis in
castra collocatur, ubi confestim tentoria
figuntur et stationes designantur.
Tormenta in tanta viarum difficultate non
statim subvehi, neque simul cum universo
exercitu pertingere potuerunt, sed primum
ad q u i n t a m horam p o m e r i d i a n a m eo
appulerunt.
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Interea T h u r c a e ex arce m a i o r i b u s et
minoribus bombardis contra nos egregiam
semper operam navaverunt, nec quicquam
eorum intermiserunt plane usque ad seram
noctem, quae ad turbandam obsidionem
pertinere visa sunt.
Nam et oppidum, quod sub area satis
elegans et munitum fuit, incenderunt et
exusserunt funditus et densissimis frequentissimisque globorum eiaculationibus nos
reppellere conati sunt.
Ubj primum atuem tonnenta nostra advecta
fuere, adhuc eodem vesperj statim corbes
terra repleti pro aggeribus positi sunt et pars
q u i d e m t o r m e n t o r u m in a c u m i n e
promonthorii arcem respicientis, pars
autem fere ad radicem montis, in quo arx
extructa est, in hortis constituta fuerunt.
Quo quidem vesperj diligentia et dexteritate Leonis Gall ex superioribus aggeribus
tres globj in arcem immissi fuere, veluti in
q u o d d a m argumentum f o e l i c i s nostrj
adventus.
Altera die, quae fuit octava dies mensis
Martii, in primo diluculo arx ex utrisque
cuniculis et aggeribus tormentis quati
incaepta est idque continuatum est usque ad
noctem sequentem sine ulla intermis- sione.
Quo quidem mane tanto in silentio se hostis
continuit, ut per nonnullos eum nocte
praecedentj clam dilapsum esse arcemque
vacuam nobis reliquisse creditum fuerit.
Namque praeter vexilla in aggeribus arcis
extensa nihil plane conspectum est et nec
b o m b a r d a r u m explosiones, neque ulli
strepitus auditi fuerunt.
At, ubi nostra tormenta nunc versus ipsa
vexilla, nunc autem ad turrim, ad portam
arcis versus septentrionem positam
crebrius explodi cepta sunt, tunc tandem
ipsi q u o q u e intrinsecus h u c illucque

I n t e r e a Turcae ex a r c e m a i o r i b u s et
minoribus bombardis contra nos egregiam
semper operam navaverunt, nec quicquam
eorum intermiserunt plane usque ad seram
noctem, quae ad turbandam obsidionem
pertinere visa sunt.
N a m et oppidum, quod sub area satis
elegans et munitum erat, incenderunt et
e x u s s e r u n t f u n d i t u s et d e n s i s s i m i s
frequentisque globorum eiaculationibus
repellere nos conati sunt.
Ubi atuem nostra tonnenta advecta sunt,
adhuc eodem vespere statim corbes terra
repleti pro aggeribus positi sunt et pars
quidem tonnentorum in acumine promontorii arcem respicientis, pars autem fere ad
radicem montis, in quo arx extructa est, in
hortis constituta sunt.
Q u o quidenr vespere ex superioribus
aggeribus tres globi in arcem immisi fuere,
veluti in quoddam argumentum felicis
nostri adventus.
Altera die, quae fuit octava dies Martii,
primo diluculo arx ex utrisque cuniculis et
aggeribus tormentis verberari caepta est
i d q u e continuatum u s q u e ad n o c t e m
sequentem sine ulla intermissione.
Quo tamen mane tanto in silentio se hostis
continuit, ut eum nocte praecedentj clam
dilapsum esse arcemque vacuam nobis
reliquisse creditum fuerit.
Namque praeter vexilla in aggeribus arcis
explicata nihil omnino conspectum est, ut
nec bombardorum explosiones, neque ulli
strepitus auditi.
At, ubi nostra tonnenta nunc contra vexilla,
n u n c contra maenia et turres crebrius
eiaculari cepta sunt, tunc tandem ipsi
quoque intrinsecus ipsi quoque cursitare et
globos in nostros emittere ausi sunt. ut et se

cursitare et cunctatim g l o b o s in nostros
emittere ausi sunt, ut et se praesentes adhuc
et nondum spe omni exclusos ostentarent.
Hoc loco, priusquam, quae sequenti nocte
et altera die secuta sunt, rccenseantur, de
situ arcis pauca diserere lubet.
Arx N o g r a d in monte q u o d a m rotundo,
mediocriter alto rupem n a t u r a l e m ex se
proferente et ab oriente quidem exiguum
quoddam promonthorium, in q u o tormenta
nostra posita fuisse diximus, ad meridiem
vero et occidentein colles et siilvas, a septentrione autem foeneta et terres arabiles
circa se habente ex lapidibus extructa est.
Ad meridienr sedem episcopatus Vacziensis duo milliaria distans spectat ac, ut ex
insigniis ac inscriptionibus, q u a e ad radicem et f u n d a m e n t a portasque ipsius arcis
ac ad p u t e u m in area arcis e f f o s s u m et
t u r r i m e m i n e n t i o r e m i n s c u l p t a e sunt,
manifeste perspicitur, a quodam praesule
Vaciensi, N i c o l a o Bathorii a n n o 1484
aedificata fuit.

p r a e s e n t e s adhuc et n o n d u m spe omni
e x c l u s o s ostentarent.

Habitationes habet non multas at muros
crassos et m a i o r j ex parte saxeos, fossam
vero (quod m i r u m est) ex ipsa r u p e ad
p r o f u n d i t a t e m unius et d i m i d i a e hastae
Hungaricae longioris excavatam.
Hoc vetus aedificium Thurcae imprimis
duplicibus sepibus crassissimis, luto obductis m u l t a q u e terra repletis et c i r c u m quauqe in locis necessariis propugnacula
habentibus, deinde paulo distantius palia
praeacuminatis interiecto aliquanto spatio
maioribus roboribus superne in formam
densissimarum spinarum virgultis
contextis circumsepserunt et muniverunt.
Prospectum habet admodum a m o e n u m et
ad radices montis fontibus scaturientibus
piscinisque pulchris exporrectum est.
Atque adeo Nograd tam arte, q u a m natura
optime excultum firmatumque l o c u m esse
quilibet merito iudicare potest.

H a b i t a t i o n e s habet non m u l t a s at muros
crassos et maiori parte saxeos, fossam vero
( q u o d m i r u m e s t ) e x i p s a r u p e ad
profunditatem unius et dimidiae longioris
hastae Ungaricae excavatam.
H o c v e t u s aedificium T u r c a e imprimis
d u p p l i c i b u s sepibus c r a s s i s s i m i s , luto
obductis multaque terra repletis et circumquaque in locis necessariis propugnacula
habentibus, deinde paulo rarius praeacutis
et i n t e r i e c t o i t e r u m a l i q u a n t o s p a c i o
m a i o r i b u s roboribus s u p e r n e in formam
d e n s a r u m spinarum v i r g u l t i s contextis
circumsepserunt et muniverunt.
Prospectum habet a d m o d u m amaenum et
ad radices montis fontibus scaturientibus
piscinisque ex*tum est.
Atque adeo Nograd tam arte, quam natura
optime excultum firmatumque locum esse
quilibet merito iudicare potest.

H o c loco, priusquam, q u a e sequenti nocte
et altera die secuta sunt, recenseantur, de
situ arcis paucula annectere lubet.
A r x N o g r a d in m o n t e q u o d a m saxoso,
r o t u n d o , mediocriter a l t o et ab oriente
exiguum quoddam promontorium, in quo
tormcnta nostra posita fuisse diximus, ad
m e r i d i e m vero et o c c i d e n t e m colles et
silvas, a septemtrione autem fomita etterres
a r a b i l e s circa se h a b e n t e ex lapidibus
extructa est.
Ad m e r i d i e m Vacium, s e d e m episcopatus
duo milliaria distantem spcetat ac, ut ex
i n s i g n i i s ac i n s c r i p t i o n i b u s , quae ad
r a d i c e m et fundamenta portasque ipsius
arcis ac ad puteum in area arcis effossum et
t u r r i m e m i n e n t i o r e m i n s c u l p t a e sunt,
perspicitur, a Nicolao Bathorii, praesule
Vaciense anno 1484 aedificata fuit.
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In q u o si m i l i t i D e u s a n i m u m non
ademisset, haud dubie m u l t o tempore
obsidio illius durasset, nec dubium, quin
m u l t o r u m sanguine c a e d e q u e res geri
d e b u i s s e t , p r i u s q u a m c a p i tam bene
munitus locus potuisset.
Appellatur ex eo loco omnis ille tractus
circumvicinus regni Nogradiensis comitatus. Thurcicus caesar peculiarem in eo
praefectum (quem ipsi vocant sanchiagbegum), Karaferi M e m h e t nominatum
habuit.
Cui nunc pro subsidio praefectum Belg r a d j et Zendereo cum c o p i i s adesse
i u s s e r a t ac i n s u p e r a l t e r u m q u o q u e
q u e n d a m begum, olim praefecturis
Ieoneoiensj, Giiulensi, Belgradensj et
Zendeoriensi fungentem et singularem
etiam aulae suae familiarem (chiiauzium
eis nuncupatum) illis adiunxerat.
Postquam itaque tota hac die arx globis per
nostros petita fuisset et Nicolaus Palffii
s o l i c i t u s bellj dux nihil c u n c t a n d u m
existimasset, sed, ut luce postera impetum
m i l e s in a r c e m e i u s q u e c a p i e n d a e
p e r i c u l u m faceret, decrevisset, neque
tamen impressionem eam commode fieri
posse cerneret, nisi prius per palificationes
et aggeres arcis aditus pateret, per quem
per Dei gratiam viriliter fortis miles arcem
c o n s c e n d e r e et c o m i n u s c u m h o s t e
pugnare posset.
Deliberat tandem cum nonnullis metallariis
ex minerarum civitatibus in eum usum iam
antea accersitis agere, ut nocte ea intempesta clam et sub silentio cuniculos fodiant
ac i m p o s i t o pulvere i g n e aditum ad
matutinam irruptionem parent.
Vocantur itaque cellerrime et certum eis
praemium promittit Palffii, si dextre et
celleriter rem perficiant.

In q u o , si militi D e u s a n i m u m n o n
ademisset, haud d u b i e rnulto tempore
obsidio illius durasset, nec dubium, quin
m u l t o r u m sanguine caedeque res geri
debuisset, priusquam capi potuisset.
Appellatur ex eo loco omnis ille tractus
circumvicinus Nogradiensis comitatus.
Turcicus caesar peculiarem in eo praefectum, quem ipsi szanchakbegum nominant,
Karaferi Memhet nominatum habuit.
C u i n u n c in s u b s i d i u m p r a e f e c t u m
Belgradi et Zendereo cum copiis adesse
iusserat ac insuper his alterum quoque
quendam begum, olim praefecturis
I e n e i e n s i , G i u l e n s i , B e l g r a d e n s i et
Zendereoiensi fungentem et singularem
etiam aulae suae familiarem (chausium ab
ispis nuncupatum) adiunxerat.
Postquam igitur tota hac die arx globis per
nostros petitur et Palffius, ut luce postera
m i l e s impetum arcisque c a p i e n d a e
periculum faciat, decernit, neque tamen
impressionem eam commode fieri posse
animadvertit, nisi prius perpalificationes et
aggeres aditus pateat, per quem Dei gratia
viriliter fortis miles arcem conscendere et
cominus hoste pugnare possit.

Deliberat tandem cum nonnullismetallariis
ex minerarum civitatibus in eum usum iam
antea accersitis agere, ut nocte insequenti
sub silentio cuniculos fodiant ac imposito
p u l v e r e igne a d i t u m ad m a t u t i n a m
irruptionem parent.
Vocantur ergo c e l e r r i m e metallarii et
certum eis praemium promittit Palffius, si
dextre et celeriter rem perficiant.

Illi pactum accipiunt et cum 500 circiter
peditibus Hungaris ac cum totidem, vel
aliquanto pluribus Germanis sclopetariis
sub Leone Gall et Engelhardo C u r t i o
militantibus expediti ad horam circiter
o c t a v a m n o c t u r n a m ad p o s t e r i o r e s
palificationes tacite proficiscuntur.
Interim Palffius quoque cum praecipuis
suis ducibus aliisque, quos sibj elegerat, in
aggeres nostros ad tormenta se recipit ac
s u m m a cura et d i l i g e n t i a d i s p o n i t
praecipitque, ut omni momento, quomodo
fossores procedant et qua arte rern eis
demandatam promoveant, edoceatur.
Fit idipsum accurate et sine intermissione
ab iis, quibus eius rei cura demandata
fuerat, cumque in id intendimus, ut iam
iain audiamus fossores cuniculos c l a m
perfecisse, ecce adfertur nuncium vigilem
Turcicum strepitum nostrorum ex
c o l l i s i o n e s a x o r u m , in quae f o d e n d o
inciderant, editum percepisse Thurcisque
propositum nostrum innotuisse.
Quod et nos ad aggeres tormentorum, ubi
p r i m u m vigilem ab excubiis et s o l i t o
clamore cessare animadvertimus, facile
coniicere potuimus.
F i t interim ex a r c e m i n o r i s q u o q u e
bombardae explosio ceu quoddam signum
evigilationis hostium.
Quae ubi Palffio sic innotuere, mox aliud ex
occasione consilium capitur mandatque, ut
pedites, quos cum fossoribus praemi- serat
et quibus veteranos milites et capi- taneos,
L a d i s l a u m M a i t e n i i et B e n e d i c t u m
Pogranii praefecerat, palam tandem rem
agant et, dum ipsi explosiones bombardarum tumultuarie continuant, interea
nihilominus sub eo strepitu bombardarum
fossores quidem cuniculos agere et saepim e n t a succendere, alii autem, q u i b u s
secures subministratae fuerant, robora
subsecare pergant. donec rem omnem pro
voto perficiant.

Illi pactum accipiunt et cum quingentis
circiter peditibus Ungaris ac cum totidem,
vel a l i q u a n t o p l u r i b u s G e r m a n i s
sclopettariis sub Leone Gall et Engelhardo
Curcio militantibus expediti ad horam
circiter octavam nocturnam ad posteriores
palificationes tacite proficiscuntur.
Interim Palffius cum praecipuis suis ducibus aliisque, quos sibi elegerat, in aggeres
ad tormenta se recipit ac summa cura et
diligentia disponit praecipitque, ut omni
momento, quomodo fossores procedant et
qua arte rem eis demandatam promoveant,
edoceatur.
Fit idipsum accurate et sine intermissione
ab iis, quibus eius rei cura demandata
fuerat, cumque in id intendimus, ut iamiam
audiamus fossores cuniculos perfecisse,
ecce adfertur nuncium vigilem Turcicum
strepitum nostrorum ex collisione saxorum, in quae fodendo inciderant, editum
percepisse Turcisque nocturnum propositum innotuisse.
Quod et nos ad aggeres tormentorum, ubi
primum v i g i l e m ab excubiis et solito
clamore cessasse animadvertimus, facile
coniicere potuimus.
Fit tandem ex arce minoris bombardae
explosio ceu quoddam signum evigilationis hostium.
Quae ubi Palffio sic innotuere, mox aliud ex
occasione consilium capit mandatque, ut
pedites, quos cum fossoribus praemise- rat
et quibus v e t e r a n o s duces et m i l i t e s ,
Ladislaum Maitinii et Benedictum Pogranii
praefecerat, palam tandem rem agant et,
dum miles explosiones bom- bardarum
tumultuarie continuat, interea sub eo
strepitu fossores quidem cuniculos agere et
sepimenta succendere. alii autem, quibus
secures subministratae fuerant, robora
subsecare pergant, donec rem omnem pro
voto perficiant.

Exequuntur mandata diligenter praefecti et
milites ac ipse quoque Palffius se interdum
ex aggeribus ad laboratores proripit ac ad
bene agendum omnes cohortatur.
Ubj licet pedetentim tantum explosiones
b o m b a r d a r u m i n c e p t a e at adeo et t a m
frequenter utrinque continuatae fuerunt, ut
iam non tumultuarie tantum rem agj, sed et
seriam impressionem fierj iudicares.
Nonnunquam vero tormenta quoque ex
aggeribus nostris in ipsam arcem explosa
sunt ac ignitae materiae immissae, sed
semper frustra, quia vel ibidem confestim
suffocatae, vel a p p r e h e n s a e in n o s t r o s
dectae fuere.
Idem fuit ab o b s e s s i s q u o q u e et n u n c
falconetarum sclopetorumque globj, nunc
missiles ignes in nostros egeruntur.
Saxa autem et robora ex aggeribus adeo
Jensa devoluta sunt, ut quosdam ex nostris
id genus defensionis etiam occiderit et
sauciaverit.
Tota nocte fere u s q u e Auroram tamdiu
haec stratagemata continuata sunt, donec
miles inde paulatim revocatus fuit.
Duodecim circiter ex nostris in eo conflictu
accubuisse et ducentos vulnera accepisse
:rediderim, in arce autem 60 aut 70 Thur:as interfectos et sauciatos fuisse relatum
:st.
A.lbescente tandem coelo ex inferioribus
i g g e r i b u s i t e r u m t o r m e n t a ad a r c e m
;vibrare cepimus, superiores autem mino'es machaeniae ad partem septentrionalem,
ad q u a m ex p o r t a i n t e r i o r i s a r c i s ad
:xteriorem arcem Thurcis transeundum
fuit, admotae sunt.
Et, dum sic ex utraque parte arx duodecim
murifragis tormentis quatitur, interea ex
Dregel serenissimus etiam archidux iam
:um locumtenente regio, reverendissimo
Stephano Feiierkeowii, episcopatus

Exequuntur diligenter mandata praefectj et
milites, interdum vero ipse quoque Palffius
;x aggeribus ad laboratores sese proripit ac
ad bene agendum omnes cohortatur.
Ubi licet imprimis pedetentim inceptae sint
Dombardarum explosiones, postea tamen
adeo et tam frequenter fuerunt utrinque
:ontinuatae, ut iam non tumultuarie tantum
rem agi, sed etiam seriam impressionem
fieri iudicares.
Slonnunquam maiora quoque t o r m e n t a
:xplosa sunt, sic etiam ignitae materiae
missae, sed nostrae quidem vel confestim
ibidem s u f f o c a t a e vel a p p r e h e n s a e in
lostros reiectae fuere.

Saxa a u t e m et robora ex m a e n i i s adeo
d e n s a d e v o l u t a sunt, ut id g e n u s
defensionis etiam sauciaverit et occiderit
non paucos.
Tota nocte fere usque ad auroram tamdiu
haec stratagemata continuata sunt, donec
miles inde paulatim revocaretur.
Triginta circiter ex nostris in eo conflictu
occubuisse et ducentos vulnera accepisse
crediderim, in arce autem sexaginta aut
septuaginta Turcas interfectos et sauciatos
fuisse relatum postea fuit.
Albescente vero tandem caelo ex inferioribus aggeribus iterum tormenta evibrare
cepimus, superiores autem minores machinae ad partem septemtrionalem, ad quam ex
porta interioris arcis ad exteriorem ar- cem
Turcis transitus patebat, admotae sunt.
Et dum sic ex utraque parte arx duodeccm
m u r i f r a g i s quatitur, interea e x Dregel
archidux i a m cum locumtenente regio,
Stephano Feiirkeoii, episcopo Nitriensi,
necnon Stephano Zuhaii, episcpo Vaciensi

Nitriensis praesule, n e c n o n barone Davido
U n g n a d i o , v i r o o p t i m o et p r u d e n t j
p a t r i a e q u e amanti ac consilii bellici
p r a e f e c t o ac aulicorurm manu ad h o r a m
circiter octavam m a t u t i n a m advolat.
Qui nulla mora posita veloci cursu equestri
audacter aggeres v a l l u m q u e tomientorum
ingreditur et u l t e r i o r e m o p p u g n a t i o n e m
animose promovet.
Vix aliquot globj emittuntur, cum Thurca
albo pileo, quem nos thombok vocamus,
conspicuus ex primis m o e n i u m acclamat,
ne explosiones fiant, se enim arcem ultro
d a r e paratos esse, d u m m o d o f a m i l i a r e
colloquium concedatur.
Subsistitur igitur p a r u m p e r et primo Benedictus Pogranii, deinde ad postulationem
h o s t i u m impiger m i l e s T h u r c i s q u e o b
aedita contra eos praeclara facinora iam
pridem notus, Michael Borii mittuntur, qui
ex a r c e aliquot T h u r c a s ad c o l l o q u i u m
adducant cum plena instructione.
A b e u n t ii ac fide data ollaiibegum, q u e m
nos vicebegum n o m i n a m u s , cum aliis ex
selectioribus Thurcis adducunt.
Interea vero non procul supra aggeres et torm e n t a nostra m a g n a m i l i t u m G e r m a n o r u m corona disponitur, in qua praecipui
q u i q u e nostrj d u c e s f u e r e et inter e o s
archidux etiam ipse, sed ita. ut per Thurcas
ab aliis non discemeretur.
Inducuntur in hanc c o r o n a m Thurcae lltque
longus cum illis tractatus de deditione.
Acceptant Thurcae h a u d gravatim condit i o n e m . ut et arce potiatur Palffius (eius
enim nomine fuit cum eis tractatum, quod
s e a r c h i d u x i n c o g n i t o m o d o ibj e s s e
v o l u e r i t ) et insuper o m n e s Thurcae pro
captivis habeantur.
Q u o r u m una parte ad arcem remissa, ut
b e g i s et caeteris T h u r c i s c o n d i t i o n e s
referant, interea Palftius in proprio tentorio
archiducem et potiores quosque belli duces
ovans prandio excipit.

ac cum aulicorum manu ad horam circiter
octavam m a t u t i n a m advolat.

Qui nulla mora facta veloci cursu equestri
audacter aggeres vallumque tormentorum
ingreditur et u l t e r i o r e m o p p u g n a t i o n e m
animose promovet.
Vix aliquot globi emittuntur, c u m Turca
albo pileo, q u e m nos tombok vocamus, ex
primis maenium acclamat, ne explosiones
fiant, se enim iam ultro arcem dare paratos
esse, d u m m o d o familiare c o l l o q u i u m
concedatur.
S u b s i s t i t u r e r g o p a r u m p e r et p r i m o
Benedictus P o g r a n i i , deinde postulantis
hostibus Michael Borii, vir generosus et
Turcis notus mittuntur, qui ex arce aliquot
Turcas ad colloquium adducant cum plena
instructione.
Abeunt ii ac f i d e data olaibegum, quem
nos vicebegum nominamus, cum aliis sex
selectioribus Turcis adducunt.
Dum vero hi redeunt, interea non procul
supra aggeres et tormenta nostra m a g n a
militum G e r m a n o r u m corona disponitur,
in qua praecipui quoque nostri duces fuere
et inter eos archidux etiam ipse, sed ita, ut
pcr Turcas ab aliis non discerneretur.
Inducuntur in h a n c coronam Turcae fitque
longus cum illis tractatus de dedicione.
Acceptant T u r c a e haud g r a v a t i m
condicionem, ut arce potiatur Palffius (eius
enim nomine fuit c u m ipsis tractatum) et, ut
omnes Turcae pro captivis habeantur.

Quorum una parte ad arcem cum responso
remissa, ut begis et caeteris Turcis condiciones referant, interea Palffius in proprio
tentorio archiducem et potiores belli duces
ovans prandio excipit.
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Vix prandium finitum fuerat, cum ecce
nuncium adfertur begum Nogradiensem in
conditionem postremam, ut nempe Thurcae
pro captivis habeantur, consentire nolle
dicereque quod barbam canam haberet
perindeque sibj esse sive in carceribus, sive
autem in ipsa arce barba sua sibi pulveribus
repleatur et defaedetur.
Si t a m e n P a l f f i u s velit, se a r c e m iis
conditionibus dare velle, quibus arx Fiilek
data praeterito autumno fuerat.
De qua re diu multumque deliberatum est
et, licet non defuerint nonnullj, qui tormentis iterum quatiendam arcem suaderent,
decretum tamen tandem est nimis magno
arcem emptum irj, si et diruatur funditus et
milites periculo longoque laborj obiiciantur.

Acceptantur itaque conditiones oblatae et
adhuc eodem vesperj begus Nandor Albensis cum nonnullis aliis Thurcis pro obsidibus dantur ac arcis etiam claves Palffio
assignantur.
Sequenti die, quae fuit decima Martii, per
praefectum exercitus, Nicolaum Palffii
dipploma dantur Thurcis cum iureiurando,
quod assignata arce cum instrumentis
bellicis et annona cunctaque supellectilj,
quae in ipsa arce supererat (praecipuam
enim et m a i o r e m g a z a m a d h u c a n t e
obsidionem eos asportasse nihil dubium
erat) ipsis Turcis in unica veste cum singula
framea abire liceat, ita tamen, ut rustici illi
Christiani, quos paulo ante begus Nogradiensis propter quandam fideiussionem
captivaverat et Budam vinctos transmiserat, omnes liberj domum remittantur,
praeterea transfugae, quos priibegos vocamus, ex aliorum numero omnes excarpantur et, quj ex Thurcis ultro ad nos nostramque fidem deflectere voluerint, id eis
impune liceat, donec autem hae condicio-

Vix prandium finitum fuerat, cum ecce
nuncium adfertur begum Nogradiensem in
postremam condicionem, ut nempe Turcae
pro captivis habeantur, consentire nolle
d i c e r e q u e se b a r b a m c a n a m h a b e r e
perindeque esse sibi sive in carceribus,
sive in ipsa arce barba sua sibi pulveribus
repleatur et defaedetur.
Si tamen P a l f f i u s velit, se a r c e m his
condicionibus dare velle, quibus arx Filek
praeterito autumno data fuerat.
De qua re diu multumque deliberatum est
et, licet n o n d e f u e r i n t n o n n u l l i , qui
t o r m e n t i s i t e r u m q u a t i e n d a m arcem
suaderent, decretum tarnen tandem est
nimis m a g n o arcem e m p t u m iri, si et
d i r u a t u r f u n d i t u s et m i l i t e s periculo
longoque labori obiiciantur, imo defectus
etiam pulveris etgloborum non parvus iam
in castris esse videbatur.
Acceptantur itaque condiciones oblatae et
adhuc eodem vespere begus Nandoralbensis cum nonnullis aliis Turcis pro obsidibus
dantur ac arcis etiam claves assignantur.
Sequenti die, quae fuit decima Martii, per
praefectum exercitus Nicolaum Palffium
diploma datur Turcis cum iure iurando,
quod assignata arce cum instrumentis
bellicis et annona cunctaque supellectili
ipsis Turcis in unica veste cum singula
framea abire liceat, ita tamen, ut rustici
Christiani, quos paulo ante begus ob
quandam fideiussionem captivaverat et
Budam versus transmiserat, omnes liberi
domum remittantur, praeterea transfugae,
quos pribegos vocamus, ex aliorum numero omnes seligantur et, qui ex Turcis ultro
ad nos n o s t r a m q u e f i d e m d e f l e c t e r e
voluerint, id eis impune liceat, donec
autem hae condiciones adimpleantur,
olaibegus cum tribus aliis selectioribus
Turcis pro obsidibus dentur.

nes adiinplcantur, ollaiibegus c u m tribus
aliis selectioribus Thurcis pro obsidibus
dentur.
Quod et ita per omnia perfectum fuit, neque
prius illinc Thurcae dimissi f u e r e , donec
o m n e s c o n d i c i o n e s a d i m p l e r e n t u r et
quattuor Thurcae pro obsidibus darentur.
Cura autem et praefectura arcis confestim
Andreae Rewaii, probo et industrio iuvenj
ac sub disciplina Nicolai Palffii per multos
annos non m i n u s fideliter, q u a m strenue
militantj tradita est.
De ulteriori autem expeditionis progressu
deliberatum, ut ad 15 diem m e n s i s Aprilis
Strigonium obsideatur eique obsidioni
omnibus viribus ac conatibus insistatur.
Pro quibus omnibus laus sit s u m m o Deo
patrj eiusdemque filio, redemptori nostro
ac spiritui sancto et faxit aeterna maiestas,
ut s u b r e g i m i n e o p t i m j n o s t r i r e g i s
Rudolphi, q u o d sub eius antecessoribus
amissum est, potenti et auxiliarj Dei manu
foeliciter recuperetur.
Amen.

Q u o d et ita per o m n i a p e r f e c t u m fuit,
n e q u e prius illinc T u r c a e dimissi fuere,
donec o m n e s condiciones adimplerentur.
Cura autem et praefectura arcis Andreae
Revaii, probo et industrio iuveni sub disciplina Palffii per aliquot annos non minus
fidele, q u a m strenue militanti tradita est.
De ulteriori autem expedicionis progressu
deliberatum, ut ad decimumquintum diem
mensis Aprilis Strigonium obsideatur eique
obsidioni omnibus viribus incumbatur.
Pro q u i b u s omnibus laus sit s u m m o Deo
patri eiusdemque filio, redemptori nostro
ac spiritui sancto et faxit aeterna maiestas,
ut s u b r e g i m i n e o p t i m i n o s t r i r e g i s
Rudolphi, quod sub eius antecessoribus
amissum est, potenti et auxiliari Dei manu
feliciter recupcretur.
Amen

J: ÖStA HHStA UA AA Fasc. 126. Konv. A. fol.
I: OSzK Kt Fol. Lat. 3606/1-3.
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3.
Joó János felterjeszése Rudolfhoz a Magyar Tanács nevében az alattvalók
eddigi áldozatvállalásáról, a keresztény katonaság pogánnyá válásáról, az
1593-1594. évi hadműveletek sikertelensége kivizsgálásának igényéről, továbbá
az erdélyi fej edelemmel kezdett tárgyalások folytatásának illetve országgyűlés
összehívásának és az uralkodó ezen való megjelenésének
szükségességéről
sine dato
Sacratissima caesarea atque regia maiestas, domine clementissime
Maiestatis vestrae sacratissimae utriusque ordinis consiliarii Hungari pro eorum
fide et iuramento, quo vestrae maiestati sunt obstricti, praetermittere non

potuerunt, quin per me, unum ex ipsorum collegio de eo regni Hungariae statu, in
quem hisce praeteritis diebus devenit, paucis maiestatem vestram sacratissimam
informarent ea spe, quod maiestas vestra sacratissima non modo benignis auribus
sit hoc eorum studium et in promovendo rerum vestrae maiestatis eiusque
dignitatis animum auditura, sed etiam manum clementer in iis admotura, quae in
commodum suum et regnorum suorum utiliter proposituri sunt.
Imprimis igitur perpendendum esse censent (ut interim superiomm annoaim acta
ac clades quoque et perpetuae anxietates a Thurcis et Tartaris nuper acceptae et
perpessae omittantur), saltem ea ingentia servitia, multiplices item insurrectiones
bellicosque apparatus et innumerabiles expensas, quae ab expeditione ad Albam
Regiam praeterito anno facta ad hodiernum usque diem per fideles subditos
maiestatis vestrae sacratissimae in superiori et inferiori Hungaria praestitae atque
factae sunt. Haec si penitus considerentur, videbitmaiestas vestra sacratissima, quod
neque lectum unquam, neque auditum sit, quod Hungarica natio praeteritis
temporibus haec ipsa aliquando praestitisset. Antiquis temporibus per regnicolas
tantum tollerabilia quaedam auxilia ordinabantur eorum regibus, quod in caeteris
quoque regnis semper observatum fuit. Imo hodeirna etiam die ad amussim
observatur, ut et rusticus agriculturam exercere, et nobilis cuiusque et alterius
conditionis homo durare et domi sua domestica curare possit utque exercituantibus
forisque militantibus interea necessaria comparari et subministrari queant. At hac
vice haec Hungarica natio omni disputatione omissa inaudito plane modo vel a
maiori usque ad minimum (neglecta domi interim omni re domestica) omnes in
castra sunt profecti vel ingentem contributionem dederunt et nec rustico, nec nobili,
neque ulli magnati, baroni, praelato et spirituali personae pepercerunt ac tot et tanta
sibi debita contraxerunt, ut, etiamsi nulla alia calamitate premerentur, haec tamen eis
certe maxima esset, nec plurimis annis resarciri posset. In claustris passim vasa aurea
et argentea confracta ac divendita et ad hos belli usus conversa sunt. Multae villae
sunt, quae propter defectum pecorum amissorum nec agros colere, neque quicquam
inseminare potuerunt. In bello autem existentes, quot occubuerint gladio, quam
sanguinis effusionem subiverint et quot optimi et praestantes viri in praeliis
desiderati sint, dici certe non potest. Insuper bombardarum vectionem curarunt,
victualia ad castra exercitui etiam ad remotissima quaeque loca maximis sumptibus
laboribus ac dilficultatibus subministraverunt. Aggeres repleverunt, foderunt,
milites eorumque sarcinas ab uno ad alterum vexerunt et ad sudores usque, imo
usque ad extremam defatigationem tam in castris, quam in confmiis aliisque locis
necessariis laboraverunt.

Postquam fideles subditi maiestatis vestrae sacratissimae haec et plura alia
supra eorum vires pro patriae defensione ultro toties, quoties necessarium fuit,
praestitissent ac interea extemi quoque militis adventu se tandem refocillatum iri
existimassent, exprimi verbis nequaquam potest, quantas a militibus crudelitates
quantasque calamitates, ruinas, abominationes et desolationes perferre coacti
fuerint.
In superiori Hungaria nullum crudelitatis genus excogitari potest, quod in illos
Hungaros exercitus maiestatis vestrae non exercuisset, postquam pro eo, quod potuit,
pauper hospes militem eiusque lixas et calones ac equos haerendo vel transeundo
gratis victu excepit aut vero ipsemet miles pro suo libitu rebus hospitis abusus est non
contentus ipsa hospitalitate, quicquid residuum hospiti fuit, frumentum, avenam,
pecudes, victum, clenodia, domus et supellectilem omnem abripuit. Imo etiam ipsa
vela e capitibus mulierum violenter ademit ac in utrumque sexum terribilem desaevit
et debachatus est. Haec vero non modo in plebeos homines patrata sunt, sed etiam in
personas nobiles et in dignitatibus constitutas sine omni respectu. Conqueri vel non
licuit cuiquam, vel, si quando generali illarum partium conquestum est, nulla poena
subsecuta est, sed impune abiverunt omnia.
In his nostris partibus nihil minus est factum, quae serenissimus quoque archidux,
Matthias multis in locis propriis oculis conspexit. Nihil plane habuit pauper rusticus,
quo exercitus maiestatis vestrae abusus non esset. Si in villa consedit miles, supra id,
quod se suosque lixas et calones et equos gratis ali voluit, cunctas quoque reliquias
rustici etiam minimas quoque reculas cum omnibus iumentis ac cum omni frumento
et supellectili abstulit et vel consumpsit et devoravit, vel pecuniis divendit. Ubi
quidem simili ratione, ut in superioribus regni partibus sine omni ullius sortis et
conditionis hominis respectu actum est, et tam rusticum, quam nobilem
magnatemque et praelatum aliaeque vocationis et conditionis hominem uno
eodemque modo tractavit miles et nonnunquam etiam e propriis aedibus truculenter
exclusit seque dominum omnium rerum et bonorum allodiaturarumque illius fecit et
declaravit ac tam cellaria, quam conclavia domorum effregit et pro suo libitu illis
usus est. Saepe quoue factum est, quod una saltem die mille et bis mille pecudes ex
allodiis et campis abactae partim consumptae sunt, partim divenditae, pro quibus si
quando miseri homines lachrimantes et eiulantes preces fuderunt, non modo non sunt
exauditi, sed et gravibus vituperiis et verberibus et nonnunquam etiam morte affecti
sunt. Neque sacris aedibus pepercerunt, nam eas etiam effregerunt et omnes res
sacras in eis repertas abripuerunt. Vidimus saepissime in campis herbain altiorem
frugibus noluisse falcare et equis dare militem, sed loco herbae optimas quasque

fruges defalcasse et equis proposuisse. Vidimus quoque infinitos acervos frumenti
nondum triturati avectos ac non secus atque ipsum stramen equis substratos et faede
dissipatos atque deperditos esse neglecto ibidem stramine, quod in hunc usum
adhiberi poterat. Vidimus insuper boves vel equos cuirubus militum alligatos et
pauperes homines cum lachrimis et precibus gemitibusque subsecutos fuisse, neque
tamen ullum unquam ipsorum misertum esse. In summa, universa victualia
universaeque res et quicquid tandem excogitari potest in Hungaria, totum nihil, nisi
praeda tantum huius exercitus fuit. Unde quidem factum est, ut omnis populus non
secus eum fugerit ubique atque ipsum Thurcam, Christiani nominis aeternum
hostem.
Ex quibus quidem tam enormibus inauditisque sceleribus et licentiis militum
qui fructus subsecuti sint, notum est omnibus. Licet enim plurimas optimas
victoriarum de hoste reportandarum occasiones habuerimus, nullam tamen
unquam fortunam habuimus omnesque nostri conatus ac omnia consilia irrita facta
sunt. E contra vero quicquid Thurca voluit, totum pro suo beneplacito effecit et
perfecit, omnes nostrae expensae (quae certe immensae fuerunt) inaniter et frustra
factae sunt. Imo insuper exiguae quoque regni reliquiae, quae a cladibus
praeteritorum annorum adhuc residuae fuerunt, maxima ex parte amissae sunt
eoque res nostrae devenerunt, ut iam Thurca, quocunque tempore velit, in
Austriam quoque excursionem facere possit. Haec et alia similia consiliariis
maiestatis vestrae sacratissimae plurimum dolent tam propter rei indignitatem e
magnitudinem, tam etiam, quia vident de dignitate maiestatis vestrae deque
excidio regni sui Hungariae agi.
Quapropter modis omnibus enitendum censent consiliarii vestrae maiestatis
sacratissimae, ut maiestas vestra sacratissima sibi suisque rebus et afflicto suo
Hungariae regno tempestive et quidem quam primum et citissime prospiciat, imo
suplicant humilime maiestati vestrae sacratissimae per viscera misericordiae Dei,
ut, si coronam suam caeteraque sua regna conservari velit, adhibeat tandem
oportuna tantis malis remedia. Subditi enim Hungari vestrae maiestatis, quos tot
bellorum miseriae et procellae residuos fecerunt, quo se in tantis suis aerumniis et
calamitatibus vertant, plane ignorant, neque sciunt aut possunt miserias, in quas
inciderunt, ulterius tollerare.
Idem consiliarii maiestatis vestrae tollendorum multiplicium malorum viam
hanc potentissimum esse existimant, ut subsequentes articuli sine mora tam ab
Hungaris, quam etiam a Germanis sub strictisimo iuramento per homines fideles et
quorum id non interest, inquirantur.

Imprimis, quae sit causa eorum inconvenientium et damnorum, quae superius
declarata sunt, et cur non fuerint punita?
Item, cur sit factum, quod proximo anno victoriam divinitus sub Alba Regia
nobis datam prosecuti non fuerint et quare nostri illinc immature discesserint?
In expeditione Filekiana, qua de causa illa victoria prosecuta non fuerit et quare
in expugnationibus fortaliciorum hostium ulterius progressum non sit?
Quae sit causa, quod nuper miles superiorum partium Nogradum se non
contulerit et duo illi exercitus se ibi non coniunxerit, ut coniunctis viribus optima
illa belli gerendi occasio continuari potuisset?
Cur fuerit obsidio Strigoniensis frustra suscepta?
In superiori Hungaria quare Tartaris contra nos penetrantibus non restiterint et
quare eos transire permiserint, ex quo postmodum ingentia damna ingentesque
clades subsecutae sunt?
Quae sit causa, quod Iaurinum, Papa, Tata, Sanctus Martinus, Tihan, Wason,
Cheznek, Dewecher et alia confinia amissa sunt?
Quare factum est, quod proxime in insula Charlokoz praesentibus etiam
superiorum partium selectissimis copiis et gentibus comitatuum harum partium
levatis commodissima illa tempora inutiliter abire permissa sunt?
Et quare demum tot defectus et errores hoc anno in bello gerendo commissi et
quare tot pulcherrimae et desiderabiles occasiones neglectae sint?
Quibus tandem cognitis et inquisitis sic demum fiet, quod ad futumm annum
vestra maiestas bonum ordinem in sua militia constituere et omnibus ipsius militiae
defectibus necessaria remedia adhibere sciet. Alioquin, nisi vestra maiestas
celerrime hanc inquisitionem instituerit, dubio procul neque defectibus remedia
adhiberi, neque futuro anno ullum bellum aut ulla recta bonaque gubernatio institui
poterit. Ex quo ingentia etiam et quidem plura, qum unquam hactenus,
inconvenienta habituri sumus fietque paulo post, quod iam non reliquiae tantum
Hungariae, sed et omnia circumvicinia regna brevi tempore peribunt.
Denique supplicant quoque maiestati vestrae sacratissimae consiliarii maiestatis,
ut transactionem eam, quam cum waywoda Transsylvaniae inchoavit, continuare
non omittat. Censent enim iis Transsylvanicis, necnon Moldavicis Transsalpinisque
viribus a Thurca abalienatis et his nostros applicatis fore, ut emendatis et correctis
defectibus militiae praesentis anni vestrae maiestatis sacratissimae futurus amius sit
longe felicior futurus, sicut hoc ipsum serenissimo archiduci, Matthiae, domino
ipsorum clementissimo speciali scripto uberioribus declaraverunt.
Simili modo necessarium omnino ducunt esse, ut maiestas vestra sacratissima
statim ad initium iam imminentis anni fidelibus suis Hungaris certo diaetam

promulget eique ipsamet personaliter praesens sit. Mirum enim dictu est, quam
residua gens Hungarica pusillanimis facta sit et quam necessarium sit eas
praesentia maiestatis vestrae sacratissimae animare et ordinem aliquem bonum
inter eos in modo exercituandi constituere, ne alioquin iis neglectis in quandam
desperationem veniant. Haec vero nemo alius, nisi vestra maiestas sacratissima
ipsamet, rex eorum benignissimus ad effectum perducere poterit.
Vestrae maiestatis sacrae
Humilimus et fidelis
Servitor
Joan: Joo, Ablegatus
Ad vestram sacram maiestatem
a suis Hungaricis
Consiliariis
ÖStA HHStA UA AA Fasc. 127. Konv. C. fol.
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