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A

magyar végvári katonaság helyzete a vasvári béke megkötése után
egyre súlyosbodott. Korábban is ritkán, rendszertelenül kapták
meg a hópénzt, ezután azonban állandósult a nyomoruk. A felsőmagyarországi végházakban (Kassa, Szendrő, Ónod, Putnok, Diósgyőr,
Tokaj, Kalló és Szatmár) utoljára 1665-ben fizettek, de akkor is csak négy
havi zsoldot kaptak pénzben, hat havi zsold helyett pedig posztót adtak. 2
1669. augusztus végén ezért elkeseredetten írta Vér Mihály kallói vicekapitány: „Egész seregestül könyörgenek
az itt való katonák és gyalogság,
négy esztendeje mióta nem fizettek, el lovatlanottak, rongyosottak. Ma is,
tugya Isten, csak el nem állott sokaknak a lovak."3
A végváriak nagy része, mint egy diósgyőri tanúvallomásból tudjuk,
családos ember volt. 4 Akiknek közülük volt a vár körül valami kis földje,
árutermelésre az sem termelhetett, örült, ha a kenyérrevalója meglett.
Bár az éhséghez, fázáshoz hozzá voltak szokva, — ebben nőttek fel, akár
katona gyerekek voltak, akár szökött jobbágyok, — még sem élhettek
fizetetlenül, feleségük, gyerekeik éhezését, rongyosságát m é g kevésbé
szenvedhették. A testi nyomorúság csak egyik összetevője volt elkeseredésüknek. A inásik ok, hogy Lipót császár esztendők óta mindegyik végvárba német katonákat is rakatott, akiket azonban rendszeresen fizettek, elláttak posztóval és modernebb fegyverekkel. A haditanács szemében az éhező, rongyos magyar huszárok és talpasok nem sokat értek,
nem is bíztak bennük. Sem a magyar, sem az udvari kamara nem rendelkezett elég pénzzel, ami volt, abból inkább a megbízhatónak tartott
németeket fizették. A magyar katonaságot szántszándékkal hagyták sorsára, hogy helyébe annál könnyebben hozhassák be a németeket. 5
Az elkeseredett magyar végváriak így kényszerítve voltak rá, hogy
a sokszor hangoztatott „szent békességet" megtörjék. „Ha ki nem megyén élelem keresésre a katona, éhei hal, mert soknak harmad napig
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is alig vagyon egy darab kenyere." Túlnyomórészt az ellenség földjére,
a hódoltságba indultak. Nem annyira a közeli falvakba, hiszen azok nagyrésze kétfelé adózott, hanem inkább beljebb mentek, ahol már nem volt
annyira kiélt és kiszipolyozott a vidék, s több zsákmányt remélhettek.
Nem törődtek azzal, hogy hódoltsági szegény jobbágyoktól veszik el a
jószágaikat. Közömbösen vallotta az egyik prédáló: „Miért szánnám, hiszen a császár nem fizet énnekem, hanem amit eltehetek, az lészen az
enyim."G
1668 júniuséban a szendrői, ónodi, füleki és kallói végházak legnyugihatatlanabb vérű katonáiból egész kis sereg verődött össze, s indult
el az Alföld felé.7 Kikerülve Szolnok várát s a kisebb török őrségeket,
leszáguldtak egész a bácskai rác falvakig. Végül zsákmánnyal megrakottan tértek vissza.
A borosjenői pasa és a gyulai bég rögtön levelet íratott a végvári
kapitányokhoz,, felpanaszolva négyszáz, illetve hatszáz rác levágásét, harminc falu felgyújtását, állataik elhajtását s a magyarok lakta Doboz feldúlását. A pasa két, a bég nyolc végvári vitéz nevét közölte. (Ld. az 1.
és 2. sz. leveleket.)
Meg kell vizsgálnunk, hogy törökös nagyítással állunk-e itt szemben, mint Evlia Cselebinél? Továbbá, hogy fiktív nevek-e ezek, vagy
valóban a végvárakban szolgálóké?
A levelek eljutottak Kassára a felsőmagyarországi főkapitányhoz.
Csáky Ferenc k é t malom közt őrlődött, a császár — akinek kinevezését
köszönhette — s a bécsi haditanács egyre a béke megtartására, a k ó borló katonák megzabolázására intette, míg a végvárakból állandóan a katonaság nyomorúságos helyzetét jelentették. Maga nem volt igazi katonaember, inkább szorgalmas hivatalnok típus, aki minden levélre rögtön
válaszolt, és mindéin írást gondosan eltett. Nem tudta fegyelemben t a r tani alárendeltjeit, "folytonos rendre és békességre intő parancsaival sem
bírta katonáit visszatartani a kóborlásoktól. Maga is érezte, hogy a t ö mérdek papírosnak nem sok foganatja lesz, mindaddig amíg fizetetlenek,
éhesek és rongyosak a vitézei.
Most is elrendelte, hogy a végvárakban tartsanak hadiszéket, és szorgosan kutassák ki, hogy kik mentek el engtedelem nélkül a végházból, és
mit zsákmányoltak?
Szendrő várában augusztus 11-én és szeptember 5-én tartottak tanúkihallgatásokat (inquisitio), a rácok felverése és más kóborlások ügyében. A tanúk azt vallották, hogy Nagy András, Nagy Istók, és Nagy
János ott volt a rácok felverésében, a törökök által megnevezett szendrői
Nagy Miklóst azonban nem említik, Kállai Istvánt és Szőcs Jánost sem.
Nyolcvannyolc sóvivő szekér felprédálását, háromszáz ló elhajtását, negyvenegy rab, valamint hét rác faluból harmincöt rab elvitelét ismerték
be. A háromszázötven kóborló elöljáróiul füleki, kallói és kékkői kato6
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nákat neveztek meg, bár volt aki bevallotta, hogy Szendrőből ötvenen:
vettek részt. Hadnagyuk Uri István mentegetőzve írta Csákynak, hogy
ő az inquisitioiig nem .is tudta, hogy Szendrőből is részt vettek az alföldi
dolgokban. Vagy három szendrői volt köztük, de azok nincsenek idehaza. 8
A tisztek szemet hunytak a kóborlások felett, m e r t nem akarták, hogy
üresen maradjon a végház.
Más hadiszékek kérdőnevonásának is hasonló e r e d m é n y e lett.
Harminc falu felgyújtása tehát túlzott szám, négyszáz ember, l e vágása is. Á m a számok n e m olyan nagy mértékben túlzottak, m i n t
amekkorákhoz á török történetíróknál szokva vagyunk. A végváriak nagy
területet kóboroltak be, a zsákmány elég tetemes lehetett, A törökök által közölt nevek nem fiktív nevek. Barkóczi Ferencet valószínűleg öszszecserélték Barkóczy István szatmári főkapitánnyal, akinek katonái hírhedt kóborlók voltak, Szilágyi Lőrinc ónodi katonát korábban m á r citálták egy hadiszékre, Bangót és Moisikot is. Becse András füleki k a tonát a szendrői hadiszéken is említették Húszéin aga felverésével k a p csolatban. Nagy Miklós ibrányi katonát az egri pasa említi. 9 Valószínűleg a többiek is hírhedt kóborlók, akik, ha nem ebben a rajtaütésben,,
akkor másban voltak m á r ludasok.
Nem ez volt az egyetlen kóborlás ebben az esztendőben. A hódoltságban hol itt, hol ott bukkantak fel a magyar végváriak. Az egri, t e mesvári és váradi pasák, megunva azt, hogy magyarnyelvű leveleikre a.
főkapitánytól csak semmitmondó válaszokat kapnak, vagy t a l á n a porta
ösztönzésére, 10 összeíratták az összes panaszokat, és 'egyenesen Bécsibe
küldték. 11 A valószínűleg török szöveg latin fordítását, vagy kivonatát
megkapta Csáky főkapitány. (Ld. a 4. sz. iratot.)
A váradi törökök főbb panaszai a következők:
A felsőmagyarországi katonák a megtámadt kereskedők segítségére
siető Hamza pasát és tizenöt emberét megölték, húszezer tallér értékű
árut magukkal vittek. A dézsmát szedő Húszéin váradi aga és Saban
Haszan lovait elvették, öt törököt levágtak; a váradi bíró is hasonlóan
járt. A kállóiak egy temesvári zaimot és egy szpahit ezerötszáz, a károlyi huszárok pedig a szentjobbi szandzsákbég kincstartóját és társát
nyolcszáz tallérra sarcolták. A váradi kádat kísérő szabad csapatok és
martalócok agáit Bikácsnál levágták, Dervis agát is. Musztafa agától a
zsoldot vették el Feketebátornál, a kővári adószedőtől az adót. Levágtak
összesen 69 törököt.
Felsorolták közben a magyar jobbágyak kárait is: A kóborlók megtámadták Sast, Űjkállót, Bárándot, Harsányt, Szerepet, Komádit s más8
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falvakat, elhajtottak tőlük 180 lovat, 11 780 marhát és még három csordát. Rajtaütöttek egy lakodalmas meneten, a menyasszony csak váltságdíjon szabadult. Várad építésére menő emberek közül tizenötöt levágtak.
Váradra igyekvő debreceni kereskedők áruit elvették.
Ugyanekkor az egri törökök huszonnégy pontba foglalták sérelmeiket, a temesváriak pedig ötven pontba. 12 (Ez utóbbi csak részbeni maradt
meg.) Hasonlóan vegyesen közlik a török és magyar panaszokat, A hódoltsági magyar jobbágyok ügyét nem jószívűségből pártolták a pasák,
hanem azért, mert nem akarták, hogy adózó rajaik végleg elszegényedjenek, vagy elfussanak.
Koholt vádak voltak-e ezek, vagy igaziak? Felnagyították-e a történteket?
A kassai főkapitányságon nem tették „ad acta" a hosszú iratot. Azon
sem akadtak fel, hogy a latin írás tele van érthetetlen falunevekkel, bizonyítva azt, hogy a jó németnek aki a fordítást készítette, halvány sejtelme sem volt ezekről az istenhátamögötti helyekről, ezért lett Kischniua Kisjenőből s a Körösvidéket állandóan összetévesztette Kővárvidékkel,
Csáky a kóborlásokról .már néhány nap múlva vagy magyar jelentést, vagy a töröktől panasz levelet kapott. így ezek nagy része nem
volt előtte ismeretlen. Most a főkapitány az egri, temesvári és váradi
panaszokból kiírattatta az egyes végvárakra és egyes főurakra (mint Barkóczy) vonatkozó vádakat. Néhány falunevet még Kassán sem tudtak azonosítani. Pd. Magyar Hirka és Febesbán nevű helységek aligha léteztek.
Nem vizsgáljuk végig mindegyik pontot, csak a legjellemzőbbeket.
Az egyes falvak marháinak elhajtásánál említett számok többnyire
megközelítik a valóságot. Pd. a berekböszörményiek a vármegyénél panaszolták, hogy a végváriak 68 ökrüket és 65 lovukat hajtották el, hat
emberüket megölték. 13 Harsánynál a magyar kivonatban a 17. pontnál
nem százötven, hanem ötszáz ló van. (Bár ez másolási hiba is lehet.)
Azonban túlzás az, hogy Komádiból az utóbbi két évben hatezer marhát
hajtattak el. Mert részletes panaszukból kitűnik, hogy Várad elestétől
fogva évenként mennyi káruk volt, összesen 1710 darabot, valamint két
csordát veszítettek, tehát kb. 2600 marhát. 14 Ami így is igen tekintélyes
szám, és csodálatos, hogy ez a hódolt helység, a szinte évente megismétlődő elhajlások s a nagy török adó ellenére is, mindig pótolni tudta állatait.
Az elhajtott állatok felkeresésére és visszaadására Csáky főkapitány
már az első hír vételekor kiadta a szigorú parancsot, azonban alig van
nyoma annak, hogy a szegény hódoltsági jobbágyok valamit is visszakaptak volna. Ezeknek húsa az éhes katonák gyomrába, bőre pedig csizma,
vagy bocskorként a lábukra került.
12
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A török sérelmeket igen eltérő módon intézték el a végvári hadiszékeken. Sok török panaszt meg sem említettek, vagy érthetetlen módon
szinte elsiklottak felettük, míg más, jelentéktelenebb dologból félországra
szóló ügy lett.
Az 1668 szeptemberében három napon át Kálióban tartott hadiszéken csak mellékesen került szóba, a sok egyéb ügy között, Hamza váradi pasa márciusban történt halála. A százharminchárom tanú közül
csupán három említi. „Hallottam, Horváth János szabad legénytől,
hogy
ő is ott volt a basát mikor meglőtték s török portékát nyertek, de eokat visszanyertek
benne.>лъ
Nem csupán a magyarok, még a törökök sem sokat törődtek Hamza
pasa halálával. Valószínűleg azért, m e r t a portán már mazullá, kegyvesztetté lett. Utóda, Szokoli pasa, — aki mindig felpanaszolta a végváriak
legkisebb kártételét is, — egy későbbi levelében nemhogy bosszúhadjárattal fenyegette volna a magyarokat, hanem csupán a többi pusztítás között, n é v nélkül említi a pasa megölését.
Dervis aga és társai, valamint a szabadcsapatok agáinak levágása
miatt, sőt a török zsold és adó elvitele miatt semmi levélváltás és kutatás sem következett.
Annál hosszadalmasabb ügy keletkezett a váradi Húszain aga és Sábán Haszan volt alajbég felveréséből. (Ez utóbbit Czifra Haszonnak nevezték a magyarok.) Pedig ők nem az életüket, hanem csupán a lovaikat
vesztették el. Esetük bizonyítja, hogy a török végeken néhány szép, drágaszerszámos paripa többet ért, mint az ember.
Sennyey kallói főkapitány m á r 1668 augusztus 4-én, néhány nappal
a történtek után, jelentette az- esetet Csákynak. Ö még csak tizennégy
lóról tud, később tizennyolcat emlegetnek. A talpasok a Tisza felé t a r tanak a török lovakkal, utánuk küldött egy hadnagyot több katonával,
hogy mindenestül fogva elhozzák ezeket.
Ugyanezen a napon vicekapitánya Vér Mihály is küld jelentést Csákynak. Bocsi emberiek szerint Becse András füleki, Szőllősi Géczi szendrői és Szőcs János újvárosi katona volt Húszain aga felverésének főkolomposa. Két nap múlva jelenti Kassára, hogy neon tud arról, hogy kallói katona lett volna a kóborlók között. Majd 18-ától, Csáky parancsára
több mint egy héten át tanúkihallgatásokat tartott Kallóban. De a legr
töibb katona csak a bocsiaktól megnevezetteket ismételgeti, vagy szintén más végvárba valókra vall. Egy szabad legény csak hallotta, de nem
tudja, hogy három kallói is volt a felverők közt. Ezért Vér előbb azt
jelenti Csákynak; „ugyan jeles katonákat esküttettem,
de mivel ha kik
ollyák volnának is, az kik azon dolgokban ott voltak, az végház
körül
nincsenek, sem ben nem laknak/' Majd. 24-én: „Akada is kezembe
afféle
közlegénkék,
de az dereka mind ibrányi volt, aminthogy
Keresztúton,
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Barkóczi falujában kótyavetyélték
el. Talán [a kállóiakat] el kellene bocsátani, minthogy mások voltak a dolgok indítói."
Ugyanezen a napon Sennyey is jelenti, hogy a kóborlók a nyereséget Kótajban prédálták fel. Három katonát behozatott. Csáky válasza:
„Ügy informáltatom,
hogy ezen dologban fő lévén Marcsa János, Kallóba
tartana. Ott találtatván mindgyárást vitesse fogságra/' A szeptember 7-i
nagy tanúkihallgatáskor az egyik tanú említi, hogy Lakatos Jánoséknak
hat lovuk van Húszéin aga felveréséből. Végül Vér Mihály ennyit j e lent: „Ёп azokban megfogattam
hármat, de uzok ibrányiak levén az dereka, ennél a Marcza Jánosnál több nem is volt kállai. Ez is pedig . . .
híres katona, azért fenekednek
reá s azért is írta az passa nevezet
szerint/'
Csáky tíz kallói katona felküldését kívánta október elsejére a kassai
hadiszékre. Majd október 27-re újabb hét kallói katonát idéztet. Ám Vér
Mihály erre is így válaszolt: „Seres Pált mentest citáltattam,
Dalnokit
pedig még az én kapitányságom
előtt régen megölték volt, Fiast még tavaly az debreczeniek megölték, Bodonyi Jánost az minap levágták, Magyar Pál viczegenerális úr [Pethő Zsigmond] ő nagysága szolgája, itt sem
láttam ... az tavasziul fogva, Német István fű kapitány úr [Sennyey] Törökországbul kiváltott rabja és szolgája, Szárdi István nevű katonát itt
nem
ismerek."
Tehát még mindig se ló, se igazi vétkes. Csáky most m á r ingerültebb
hangon citáltatja Kassára december 10-re a kallói fő- és viezekapitányt,
hogy engedetlenségükről számot adjanak. Sőt Sennyeynek m é g azt is
szemére veti, hogy „azon török lovak és szerszámokban részt is vett magának." Régi végbeli szokás volt, hogy a török zsákmányból a főkapitány
is részt kapott.
A váradi törökök legtöbbször a kállóiakat vádolták. Ügy látszik, ők
voltak szemükben a legnagyobb szálka, mások vétkét is rájuk fogták.
„Valamely tolvaj által jöhet az Tiszán, avagy innét felkelhet az falukrul
s Ibránybul, mihelt Debreczent meghaladgya kállai névvel él" — kesereg Vér Mihály. 16
Közben a szendrői 'hadiszéken is felmerült ez az ügy. Az egyik tanú
szerint Húszéin aga törökjeivel magyar katonákat vágott le, ezért mentek utána, és verték fel a végváriak. Hat szendrői katona részvételét
ismerték be,
A decemberi kassai hadiszékre nemcsak a kállóiakat, hanem a fülekig
szendrői, diósgyőri és ónodiakat is megidézték, Kallóból hatot, Szendrőből harminchatot, összesen nyolcvannyolc katonát. Az idézettek közül
azokat, akik n e m jelentek meg a hadiszéken, proscribálták, s a véghelyeket és vármegyéket kérték, hogy az ilyen proscriptus gonosztevőket
kedvezés nélkül kergettessék, fogdostassák és meg is büntessék. Egyúttal
összeírták az összes károkat. Ezek szerint:
16
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1669. szept. 2. Uo. 120. csomó.

a szendrőiek
a kállóiak
az ónódiak
az ibráinyiak
Pethőék

felvertek 3 falut, elhajtottak 230 marhát, 100 lovat
„
4
„
„
764
„
125 ,,
„
10
„
„
2432
,,
216 „
„
—• „
,,
—
„
75 „
„
8
„
„
5564
„
770 „

Ezek a károk nemcsak a váradi, hanem a temesvári és egri pasaság
területére is vonatkoznak.
Végül kimondták, hogy az 1598. évi 79 t. c , valamint az 1635. évi
11. t. с (a békeszegésről és a portyázások megszüntetéséről szólók) szerint kell megbüntetni a vétkeseket.
A végzéseknek bizony nem. sok foganatja lett. A kóborlók inkább
újra a hódoltságba fordultak, semmint hogy a végvárba ibemenve, —
ahol pénzt úgysem remélhettek, — megfogassák magukat. Vér Mihálynak m á r korábban ez a véleménye: „Félek bizony, sok híja leszen az
kállai katonának. Mert az ki ide is akar jönni, hallván azt, hogy Nagyságod parancsolattjára mindjárt megfogom, s más végbeli [kapitány]
nem,
inkább alá
takarodik/'11
Csáky Ferenc tudta, hogy a fő okot, a fizetetlenséget nem szüntetheti meg, pénzt n e m adhat. A főtiszteket is csak fenyegette, de n e m b ü n tette meg, s el sem csapatta őket, jól tudva, hogy az ő helyükbe sem
állíthat másokat a végekre. Még a következő év júniusában is írt Kallóba
a váradi két náluk levő lónak elő. nem állításáról.
Lipót császár a felsőmagyarországi végvárak főkapitányainak szigorú
parancsot küldött 1669 június elsején. „Főleg azok a súlyos panaszok a
leg fájdalmasabbak,
melyeket a gondjaidra bízott várak katonáinak
számtalan esetben elkövetett esztelen gonosztettei miatt emeltek . . . A gonoszságok e nemeit azonban . . . tovább semmi módon szó nélkül tűrni nem
fogjuk . . . Mind a parancsnokságod alatt levő tiszteket, mind pedig a várőrséget előzetes és szigorú vizsgálat után megbüntesd . .. Végül rád bízott tisztedben — hivatalvesztés
terhe alatt- — megfelelő . . .
fegyelmet
tarts.,,m
Pénzt azonban megint nem küldött a császár, így a végváriak tovább
éheztek, s ezen a nyáron is újabb csordaelhajtásokról érkeztek panaszok.
Majd lovakra lehetett szükségük, m e r t a szalontai ménest hajtották el.
J u s z u í váradi pasa nyomban a hír vétele után, július 16-án írt Csáky
Ferencnek. „Az elmúlt pénteken. . . kállai, ibrányi és füleki
katonák
öszve vervén magokat, Szalontáról hajtottak el 132 lovat, s a szegény
emberekben
elvagdaltak . . . Az 132 lónak elhajtói abból a három várból
való katonák, azokat Nagyságodnak
fel kell kerestetni,
a szegénység
marháját (!) visszahajtani."19 Ezt a panaszt három nap múlva megismételte. (Ld. alább a 3. iratot.)
17
18
19

17*

1668. nov. 12. Uo. 119. csomó.
Közli Sebestyén József. Hadtört. Közi. 1916. 430 1.
Végvári leveleik. 61 1. Az 1669. évi íratok Csáky bt 120. és 121. csomó.
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Ugyanezen a napon Vér Mihály már jelenti Csákynak, hogy az elhajtok közül csak egy káhói katona nevét tudta meg, Szakács Jánost meg
is fogja, de még neon jött be. A szalontai ménest ibrányiak hajtották el
bosszúból, amiért a szalontaiak meg akarták akadályozni, hogy ők a feketebátori törökök lovait elvigyék. Az ibrányiak Királytelkén osztottáík
fel a ménest, és uruknak Barkóczynak fogják a hajdúk közt áthajtani.
Csíáky főkapitány 21-én válaszolt Juszuf pasának. Megnyugtatta,
hogy a kallói kapitánynak megparancsolta a lovak visszaadását s a bűnösök megbüntetését, A pasa levelét az ibrányiak és fülekiek ellen megküldte a császárnak.
Ugyanekkor írt Vér Mihálynak. A viczekapitány egy hét múlva
ismét mentegetőzik, hogy Kallóban egy szalontai ló sincs. A szalontaiak
idejöttek, de csak Bogdányban találták meg egy lovukat. Vér átmegy
velük Ibrányba, „mivel magok félnek szegények
járni."
Juszuf pasa m é g két ízben említette a ménes elhajtását. Csáky Ferenc augusztus 10-én Apafii Mihály erdélyi fejedelemnek is írt, hogy ott
is kutassák a szalontai lovak elíhajtóit. Majd 16-án megint Juszufnak:
„a szalontai marhában úgy tudom, eddig ulkálm,asint megh tért." Néhányat csakugyan megtaláltak Bogdányban és Ibrányban Barkóczy István
falvaiban. Ezek nem voltak drága török paripák, csak kimustrált hajdú
lovak, így könnyebben megkerültek.
Az éhező végváriak jelentős része az ilyen, kóborlások miatt vált
„leveles, számkivetett,
bujdosó tolvaj"-]á, akik ezután messze elkerülték
a véghelyeket. Ök alkották később, az 167l-es redukciókor szélnek eresztett 'katonákkal együtt Thököly kuruc seregének magvát. 20
A török panaszok igazaknak bizonyultak, ha itt-ott nagyobb számot
közöltek is, az egész kép még mindig csak egy kis részét tükrözte az alföldi jobbágyság keserves helyzetének, két féle katonaság közti pusztulásának.
1.
Borosjenő, 1668. június 12.
Kászon jenői pasa levele egy magyar végvári -főkapitányhoz.
Felpanaszolja, hogy a felsőmagyarországi
végvárak katonái, a békét
megszegve,
rác falukat dúltak fel és marháikat
elhajtották.
Illustrissime D online amice et vicine etc.
Ego Cisdanubianorum confiniorum supremus Kassum passa praesentibus literis meis Vestnae Illustrissimae Dominationi significare volui,
qu.od normuli kastrorum Regni Hungáriáé Superiorum milites, quorum
primus Franciscus Barkoczi et alter Sziladi onodiensis praesidiarius, 2í
20
Benczédi László: A „vitézlő rend" és ideológiája a Thököly-felkelésben. Tört.
Szemle. 1963. 35 1.
2t
Ld. a bevezetést ós a 9. jegyzetet.
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praeteritis hisce diebus nescitur quibus ducti rationibus ad nostra bona
excurrendo, nobis plurima damna intulerint, cum tarnen existimaverimus
stabilem inter duos Imperatores esse pacem, cum et veri ablegati ad nostrum Imperatorem e t nostri ad vestrum mittantur, ideo quid quid dicatur, t a n t u m vestri milites querunt et dant causam pacis turbationi, nos
enim juramentum et fidem nostri Imperatoris conservantes, nullám omnino vobis damus turbandae pacis oecasionem, vestri enim faciunt omnia,
quae non essent facienda, imo nee tempore belli fuerunt facta, quod est
maximum milites vestri nuperrimis diebus 400 rascianos decapitarunt et
pecora illorum abigerunt, pagosque combusserunt. Quare IUustrissimam
Dominationem Vestram tamquam amicum e t vicinum rogandam esse
duxi, quatenus ad haec omnia nobis respondeat, ut nos etiam possimus
informare de his omnibus nostros veserios, quid ulfcerius nobis sit faciendum. Alias si nos ab Imperatore nostra non timeremus vicem pro vice
vobis reddedere possemus. De reliquo . . .
Datum Boros Jenő 12 junii 1668 IUustrissimae Dominationis Vestrae
servitor Kassum Passa. 22
Magyarból fordított latin szöveg. Litt. őrig. 1073.
2.
Gyula, 1668. június 28.
A gyulai bég levele ugyanahhoz. Kiegészíti a jenöi pasa vádjait, a
végvári katonák 30 falut égettek fel és 600 embert vágtak le. Legújabban
pedig Dobozt teljesen feldúlták,
és az állatokat elhajtották.
Vezetőik
neveit is közli.
Ego Potentissimi Turcarurn Imperatoris praesidii Gyulaiensis supremus officialis Tanlar Begus 23 omnia felicia e t fausta praecor Illustrissimae Dominationi Vestrae tamquam amico et vicino.
IUustrissimae Dominationi haec volui vobis significare, non scio utrum sit pax, пес ne et quae sit causa quidnam cogitent, quod ista permittunt suis militibus facere, cum pauperculi subditi nostri, nee ipsi, nee
pecora illorum possunt in pace manere, qualem nam IUustrissimae Dominationes Vestrae curam habeant suorum militum, ecce nupperrimis
hisce diebus etiam quid feceruint, sunt 30 pagi, quos ex fundamento combusserunt, homines vera aut sexeentos decapitarunt, qui tarn ex vestra
quam ex nostra parte contribuerunt Christiana existentes. Quae non sum
ausus nostris vezeriis eousque significare, donee ab Illustrissimis Dominationibus Vestris responsum adhaec non accipiam. Credant amplius nee
Imperator noster, nee nos nostra bona devastare permittimus, nam inter
duos Potentissimos Imperatores pax est conclusa. Itaque IUustrissimae
22

A török Käsim név az egykorú iruagyar okmányokban Kászim, Kászun és
KásKom alakban is. szerepel.
23
A Tanlar név a másoló hibás olvasása. Tahír, vagy Tájiba bég lehetett.
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Dominationes Vestrae habeant meliorem cur,am suorum militum,, et dent
nobis responsum, quia pairati sumuis usque ad mortem nostra bona custodire, quod si enim aliquid vctois contigerit, 'non nobis, sed illiis imputent. Moderno tempore etiam u n u m pagum Dobocz vocatum, 24 ubi Ungar! habitarunt, totaliter combusserunt, pecoraque illorum abegerunt.
Itaque Illustrissimas Dominationes rogandas esse deduximus, quatenus
ex parte vestra etiam auxiliis suis adesse velint, pauperculos subditos
depopulari ne permittant. Quod si Illustrissimae Dominationes Vestrae
fecerint, nos etiam in omnibus Illustrissimis Dominationibus Vestris r e servire studebimus. In reliquo eandem I. D. V. etc.
Datum in. aree Gyulaiensis 28. junii 1668.
Illustrissimae Dominationi Vestris servus
Tanlar Begus
P. S. Si illustrissima Dominatio Vestra vult scire, qui faciunt haec,
omnia nominatim dicam illos praesidiarios Onodienses, Szendrőienses, Filokieruses, Kalloienses, quidem precipui milites Paulus Bango onodiensis
Ladislaus Erdős kallaiensis, Stephanus Kállai szendrőiensis, Nicolaus Nagy
szendrőiensis, Joannes Szőcz szendrőiensis, Joannes Moisik onodiensis,
Andreas Bese filekiensis, Joannes Szücz filekiensis coram quibus vix unus
agnellus potest manere in campis.
Paria literarum Boros Jenöiensis Bassae et Gyulaiensis Begi.
A két levél magyarból fordított latin szövege egy íven. Litt. őrig. 1073
3.
Nagyvárad, 1669, július 19.
Juszuf váradi pasa Csáky Ferenchez. A főkapitány panaszára, hogy
Arnot Ali aga adót követel Sándorházától, uzt válaszolja, hogy ő senkinek nem adott ilyen engedélyt. Majd megfordítja a vádat, jó lenne ha a
felsőmagyarországi
kóborlókat zaboláznák meg. Szalontáról is elhajtottak
132 lovat. Vigyék vissza, és büntessék meg a
vétkeseket.
Nos Potentissimi et Invictissirni Turcarum Imperatoris confinii Varadiensis et eo pertinentium confiniorum et in iis existentium militum
supremus officialis, spectabilis ac magnificus Jussuf passa.25
Mihi conveniemteim vicinalem amicitiam commendo, a Deo omnia
bona postulo Dominationi Vestrae una cum bonis amicis. Literas Vestl a e Dominationis attulerunt, quid scribas, intellexi, in quibus conquerit u r quod unum pagum, nomine Sandorhaza 26 terreret Arnot Ali aga ad
'ж Doboz Békés miegyében.
Juszuf 1669—1670-ben váradi pasa. Végvári levelek 6 1.
26
Sándorháza—Sándorfalu. Szatrnair megyében két ilyen nevű helység is volt,
egyik Erdőd körül, Felsősándorfalu pedig Nagybányától délre.
25
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tributum compeUendo, inter duos potentissimos Imperatores contra pacem esset, ideo Domine benevole, vicine, amice, saltern non scitis aliud
quiis scribere, quam quod minantur in sálva, in campo minis. Ego quid
i'aciam, si aliquis vel pagum percussit, vel captivavit hoc seriberet Dominatio Vestra mihi, si minatur ex hoc nihil fiet, ego ad hoc nemini do
licentiaim, nee permittam, neque potestis dicere, quod aliquis meo t e m pore aliquod d a m n u m fecisset, sed bonum esset, si e x parte Germanica
i m e r a t o r i s etiam refraenarent multos illos vagabundos praedantes m i lites, sed tantum in. verbis vestris est pax, alias hoentiam datis vagabundis et omnia latrocinia faciunt, sicut rnodo etiam civitatis Szalonta 27
centum triginta duos equos abegerunt et ffluc est, ideo hoc non alter,
sed in ditione Germanici Impenatoris habitantes non alii faciunt, omnes
sub officialibus e t capitaneis sunt, si illi vellent, hue nee avis veniret.
Ideo benevolo, vicine amice, si pacem vultis, in confiniis capitaneis seribas
et unus alteri signifcans illorum equos conquirere oportet e t restituere,
latrones debent puniri, et pax ita servabitur; quod autem minatáonem p a gorum cancernit, ad hoc ego necessitatem n o n haebo, nee volo, nee permiatrtiaim. Post haec Deus cum Vestra Dominatione.
Varadini die 19 julii 1669.
[A levél hátlapján:] Paria litterarum Piassae Varadiensis ex idiomate
hungarico in latinum translatarum.
Magyarból fordított latin szöveg.

Litt. őrig. 1092.

4.
Kelet nélkül, 1668. körül.
A váradi törökök panaszai az ónodi, kallói, ibrányi és más végházak
katonái által elkövetett
dúlásokról.
Specificatio damnorum, indecentiarumque patratae a b Ungaris Onodiensibus, Kaloiensibus, Ibranensibus et a b aliis malignis oppidorum
hostilium.
[1] Quidam janitscherorum meroatorum Vamdinensium, aliique
Partae mercatores, commercia tractare soliti, triginta curribus mercibus
onustis Belgrado veniebaint, ad pagum quendaim prope Varadinum, Tolca28
dictum, cum pervenissent a 300 Za;thmarie<nsibus, Kaloiensibus, Caroliensibus, aliisque Ungaris superíorum partium invasi, postquam diu pugnassent et se defendissent, tandem victi, totaliterque exspoliati, eorum
decern occisi fuerunt. Pervenit interea ad civitatem fáma, Hamse Bassa
cum intentione suos defendendi e Varadino exivit, tunc super eum in
27

Ld. a, bevezetésit és a 19. sz. jegyzetet.
Tolca-Tulka. A panaszban felsorolt helységek akikor majcinem mind Bihar
vármegyéhez tartoztak.
28
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monte centum pedestresque plures ex illis facinorosis venerunt, qui t r e centos circiter equites occiderunt, ipsumque Hamse Bassam in auxilium
venientem trucidarunt, ex prineipalioribus utpote saym, possessoresque
tymariorum quindecim mortui manserunt. Demum Kalloienses aliique
facinorosi ommes merces acceperunt, ad valorem scillicet 20 m imperialium cum quibus in oppida sua re versi sunt.
2. Aliquot Kaloienses, Onodienses, aliique locum quendam Sasch 29
dictum, ad Imperialem Aulam pertmerafcem aggressi, decern illius loci
subditos occiderunt et 500 armentorum capita abegerunt.
3. His peractis Hussein Aga Banizanus et Zagan Hassan qui antiecedenter alay beg fuerat, iverunt ad villám dictam Kischniua, 30 quae est
in districtu Varadiensi, ut tributum proventusque exigeremt, interea t e m poris Kaloienses, Ibranenses aliique illorum quinque occiderunt, cum
vero aliqui ex equis descendissent et substitissent, iis 25 equos acceperunt, equumque Hussein agae capitaneus Zatthrnariensis adbuc detinet, equus autem Zagan Hassan est in manibus Barkóczy, capitamei Kaloiensis, 31 coeteri sunt in manibus Ungarorum.
4. Aliqui milites Pallanka Bathor, inter Teppu 32 e t Varadinum comitati sunt judicem Varadiensem, in itinere pervenerunt ad villám Melchimu, 33 eos agressi fuerunt Hussari Barkocziani Kaloienses et quinos
trucidarunt, captis omnibus equis, eos ad oppidum Kalo deduxenint.
5. Demum facinorosi excursores Kaloienses excursiones ad pagum
Keschman 34 dictum duabus horis Varadino distantem fecerunt, qui pagus magno vizirio Kubrili Mehmet Bassa 35 quondam tributarius fuerat,
cum vero 700 armentorum capita abigerent, babita exploratione, sunt
illos persecuti, ast illi maligni, cum se in sylvam occultassent, nostris
ibidem transeuntibus, [ex] illos quinque simul cum Carsan Oghli occiderunt, inter quos quidam Dervisch Aga, et armenta ad Kallo, aliaque
oppida abegerunt.
6. Ex villa Uikallo, 36 quae fuerat Magni Vezirii, omnia armenta abegerunt, et prouti innotuit, insecuti s u n t illorum quingentos et quendam
saym Temisvariensem Funduk dictum 37 et unum spahy captivos a b d u xerunt, qui pro sua libertate 1500 imperiales exsolvere debuerunt, ex
'Д} Sasch= (Mező)sas.
30
Zagan Hassan—Saban Haszan—Cziffra Haszon. Kischniua—Kisjenő. „Kis
Jenőnél, aki a váradi tartoimányban vagyon, nyerték el az Húszain aga és Cziffra
Haszon lovait." Csáky lt. 121. cs.
31
Barkóczy István nemi kallói, hanem, szatmári főkapitány volt.
32
„Fekete Bátornál midőn váradi bírót kísérték volna az törökök.. ." Csáky
lt. 121. csomó. Teppu= Tulka.
33
Melhim= Méhes Gyapjú közelében volt, a Váradért vívott harcokban pusztult el.
34
Késimány neoi azonosítható, valószínűleg elpusztult helység.
35
Köprili (Köprülü) Mohamed nagyvezír 1596—1661.
36
Űjkálló= Kiskálló Szabolcs megyében.
37
Funduk jszpahi. Funduq= mogyoiró, mohamedán személynév.
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quibus quindecim, submersi partim, partim dissecti, et faeinorosus author
horum damnorum, est incola oppidi Kalo, nomine Joannes Kenimesuch. 38
7. Quidam certus Cadi Aly efendi, sive judex Varadiensis, officio
suo privatus, cum ipsa illinc discedendum esset, aga militum voluntariorum simul cum Aga Martalosiorum eum comitabantur cum hominibus et
vexillis, cum autem Varadinum versus, in quondam pago Bokatsch 3 *
dicto in vasi fuerunt, quidam magister equitum Zattmariensis Bettuby
dictus, qui secum centum pedites et ducentos equites habebat, partim
Kaloienses, partim Ibranenses, qui supradictos duos Agba occidit, cum
aliis 15, et sie demum in Kalo reveorsi sunt.
8. 300 Ungarorum Ungariae Superioris, e x Kalo, aliisque oppidis,
prope Varadium, eius orbis aliquot incolas aggressi sunt, cum autem
innotuisset iam decern homines perüsse, quaedam turba illos insecuta,
et illarum unus captivus factus est, et pro maiori fide Excellentiae Vestrae transmissus est.
9. Regens magni vizirii, nomine Mustafa Aga, cum directa via cum
pecuniis versus Palankam Bathor, penes oppidum Tulca dictum venissét,.
ilium haidones Kaloienses aggressi sunt, iisqué thesaurum acoeperunt r .
quator homines oociderunt et in Kalo reversi sunt.
10. Thesaurarius, sive camerarius Sangiak Beglhi ad S. Jobum, 40 cum
aliis militibus, aliisque versus oppidum Sekelhid ad exigendum tributum,
hora decima, in reditu, prope dictum locum, invasi fuerunt ab hussaris Caroliensibus, dictum thesaurarium u n a cum socio coeperunt, tres
cissecuerunt, illi vero duo capti, ut se liberarent 800 imperiales persolvere debuerunt.
11. Excursores Kaloienses, agressi s u n t aliquos, qui ex Topa Varadinum versus ad celebrandas nuptias transibant, in villa Drunbos, 41 e x
istis hominibus tres occiderunt, sponsam u n a cum rebus in curru existentibus abduxerunt in Kalo, ibidem sui(!) liberationem nongentis imperialibus procurare debuit.
12. Procurator aedificiorum Aly Buluk Basa, parvus dictus, cum
aliquibus peditibus versus oppidum Giayum 4 3 ad exigendum tributum
transivit, 300 et plures Ungari superiorum partium et Kaloienses illos
aggressi sunt cumque diu pugnassent, illorum Turcarum septem occisi
fuerunt, coeteri vero non amplius resistere valentes, recesserunt, in t e m plum se occluserunt et sic se salvarunt.
13. Demum Zatthmarienses, Kaloienses et Ibranenses, quendam judicem in pago Szentlenmech/ 13 qui ad m a g n u m vizirium pertinet, inva38

Nagyom eltorzított név. A következő panaszban szereplő Betubby is.
Boika.tsch= Bikács.
Szentjobb és Székelyhíd.
(Felső)Topa és Dobrest.
Kücsük Ali bölük basi építőmeisitere, Giayum= (Mező)gyán.
„Ibrani katonák az Szentlélök nevű falura váradi vidéken reá ütvén..."'
Csáky lt. 121. csőimé. Ez elpusztult. Esetleg Szentelekkel azonosítható. Kővár vi-dék téves!, Körös; vidék a helyes.
39
40
41
42
43
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.serunt, qui locus in territorio Kövariensi, penes Varadinum, ubi octo
personas occiderünt, abductisque 30 equis ad sua oppida reversi sunt.
14. In provincia Kövariensi penes Varadinum, in quodam pago Mazzarhyrcha, 44 triginta homines, qui negotia quaedam habebant, invenerunt, qui cum rebus ad aedificium et refectionetm urbis Varadiensis a t tenderent, illos quidam nomine Pallascha'' 5 cum aliis sceleratis, invasit, e
quibus quindecim occisis, alii summa difficultate se salvarunt, dicti autem
.scelerati incorurnes in Zatthrnar reversi sunt.
15. Husari Kaloienses, in pago Merent, 46 penes Varadinum, 3 homines Ali Agae occideriint, /:qui Aly Aga prius Varadinensis Alay Beg
fiuerat:/ illis arma, equos, e t omnia quae possidebant aeoeperunt, et in
Kalo reversi sunt.
16. Ungari denuo superiorum partium, subditos Aulae Imperialis t r i butarios pagi Barandy 47 dicti invaserunt, inde plusquam 500 armentorum
• capita abegerunt, e t omnia quae possidebant abripuerunt.
17. Kaloienses ex oppido Ciarschan 48 Aulae Imperiali deditis, invasis
subditis 150 equos abduxerunt, expoliatis subditis plures quam viginti
inter emeruitit, demum in Kalo reversi sunt.
18. Demum Ungari superiorum partium, Zattmarienses, Kaloienses
ex oppido Begsermat 49 Imperiali Aulae subdito, occisis multis pauperibus
.subditis, omnia armenta abegerunt.
19. Incolae oppidi Safca50 Imperiali Aulae tributarii, depraedati et
expoliati, illis omnia armenta abacta sunt, quae armento Kallo versus
abacta, e t etiam ad alia oppida Superioris Ungariae.
20. Denuo Ungari superiorum partium, teloniatorem Kövariensem
invaserunt, qui solitum tributum exigebat, accepto camerae thesauro
quem secum vehebat, illum cum aliis sex occiderünt, eorumque a r m a et
equos aoceperunt.
21. Demum Ungari superior es, meroa tores Debreczenses(!) agressi sunt,
qui Varadinum pergebant, apud pagurn Duzassy 51 a quo merees acceperunt una cum mdieibilibus spoliis, alias etiam ab iis expoliati fuerunt.
22. Ungari facinorosi superiorum partium, prout narrant plusquam
4000 armentorum capita ex oppido Serefer, 52 magni vizirio subiecto, in
comitatu Kövariensi abegerunt.
44

Mazaarhyrcha= Magyar Hirka (?) nem azonosítható helynév.
„Balassa nevű katona, vagyis hajdú". Csáky lt. 121. csomó.
Merent= Mindszent. Biharban két ilyen nevű helység volt, egyik Szentjobbtól északra,, másak Körösifcarján mellett. Ma puszták.
4/
Barandy= Báránd.
4Й
Ciarschain= (Körösnagy)harsány.
4a
„. . . kállaia'k Böszörményre reá ütvén." Csáky lt. ou. és Végvári levelek
34, 41 1.
50
Safca= Zsáka.
51
21. panasz: „Az ibrani gyaloglóik debreczeni kalmárokot az pocsai hidnál
felvertek". Csáky lt. 121. csomó. Pocsiaj közelében volt Dusnok, mely később elpusztult.
52
Serefer= Sz©rep.
45
46
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23. Ex alio oppido Comady53 dicto, quod ad magnum vizirium pertinet, intra duorum annorum spatium Ungari superiorum partium plus
quam 6000 armentorum capita abegerunt.
24. Post adventum Agae Varadinum, facinorosi Ungari superiorum
partium pagum Febeschbanu,54 ad quendam Alay Begum Husein Aga
dictum pertinentem, invaserunt, ex quo 80 circiter iboves abduxerunt.
25. Nunc Domini mei damna et spolia ab Ungaris superiorum partium Kaloiensibus, Ibranensibus, Zatthmariensibus, Caroliensibus et ab
aliis similibus oppidis et Echediensibus commis&a, fere sine numero sunt,
neque huic regesto comrni&sas imposuimus tyrannides, neque aliorum
saym, possessorumque timarorum fastiditos pagos, nihilominus solummodo ilia seribere et annotare volui in quantum possibile est, quae in
tempore a quo in his versor partibus contigerunt idque ad honoratam
ipsius transmitto praesentiam, ut videre et iudicare possit.
Servus eiusdem
Aly Bassa
beglerbegus Varadinensis55
Mi Domine, пае scripta specificatione, agae militiae Vestrae servus
in itineris proeinctu erat, sed superiorum partium Ungari Kaloienses,
aliorumque locorum, in territorio Kövarensi penes oppidum Bozassi, pagum Naglena56 dictum invaserunt, depraedatis substantiis nedum contentá, tunc temporis .. ,57
PLAINTES TURQUES DE 1668—1669
CONTRE LES SOLDATS HONGROIS DES CONFINS MILITAIRES
(RESUME)

Dans les années 1660, les soldats des chateaux des confins de la Hongrie supérieure
ne furent guére stipendiés, et ne recurent aucun soilde pendant quatre ans; c'est
pourquoi, presses de lia fiaim, ils firent des incursions de plus en plus nambreuses
dans la partié du pays assujettie au Crodssant. Comme ills violaient, ä ce compte,
La paix en vigueur (celle de Vasvár), Ali pacha de Várad, fit consigner toutes les
doléances. Ce relévé, de mérne • que quelques lettres éeritesi par des. Turcs, ont
surnagé dans, une traduction latiné, qui échoua au département des manuserits de
la BJbliotheque de l'Université. Les documents en question, etudiés avec la critique qui »'impose, contiennent des ranseigneiments trés précieux sur lia vie continuellement harcelée et sur le cheptel de la population de la Honigrie vivant sous
53

Coimady= = Komádi.
FebasbaniU= Febesfoán. (?) nem azonosítható helynév.
55
Szoikoli Ali 1668 május — 1669 májusáig volt váradi pasa.
56
Kővárviidék itt is hiba. A helységeik Pocsaj és Nagyléta.
57
Az ínat a következő lapon folytatódott, de az elveszett.
A török nevek magyarázatáért Kiakuk Zsuzsa docensinek ezen a helyen mondok köszönetet.
m
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la domination ottomane. Ferenc Csáky,
fit convoquer le conseil de guerre pour
les chefs des maraudeurs. Comrne il ne
carence de solde, ce furenit ces soldats,
plus tard le noyau de l'armée kouroutz
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capitaine supreme de la Haute-Hongrie,
ins'truire sur les griefs, et celui-ci jugea
put mettre terme au défaut majeur, ä la
devenus errants et fugitifs, qui formerent
de Thököly.

