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 MÉHES PÉTER 

Egy udvari alkalmazott, Johann Hoffmann 
beszámolója a „Kanizsa ellen vetett” és a vend 

végvidékre szállítandó kifizetésekről 
az 1637. évből 

Tanulmányomban – a teljesség igénye nélkül – igyekszem felvázolni egy udvari 
alkalmazott, Johann Hoffmann hadi kifizetőmester részletes beszámolója alapján a 
„Kanizsa ellen vetett” és a vend vidékre szánt zsoldszállítmány kifizetését. 

 Munkám során felvázolom a címben szereplő két végvidéket, vagyis a „Kanizsa 
ellen vetett” és a vend végeket, megemlítem a Hofkriegszahlamt1 működési feladat-
körét, majd Hoffmann 1637. évben keltezett particularjának ismertetését követően 
igyekszem feltárni és bemutatni az olvasó számára néhány, a forrásból fakadó 
problémát és összehasonlítást. 

 A téma elkészítése során elsősorban a Wiener Kriegsarchivban található 
Hofkriegsrat Protokollumokra, valamint a Finanz- und Hofkammerben fellelhető 
Hoffinanz Ungarn forrásaira támaszkodtam. 

A „KANIZSA ELLEN VETETT” ÉS A VEND VÉGVIDÉK 

1600. október 20-án a törökök Kanizsa várát 45 napig tartó ostromot követően 
elfoglalták. A helyzet súlyosságát jól érzékeltette az a tény, hogy alig két héttel Kani-
zsa elestét követően a törökké lett várral szemben található véghelyek láncolatából 
egy új védelmi rendszer született vagy legalábbis kezdett kialakulni,2 amelyet a 
források „Kanizsa ellen vetett” végvidékként említenek.3 Ezen várakra hárult az a 
feladat, hogy a Rába alatti területet megerősítsék, felügyeljék a Stájerországba és 

                                                           
1 Udvari hadi kifizetőhivatal. 
2 A „Kanizsa ellen vetett végvidékhez“ a következő várak tartoztak: Körmend, Egerszeg, Pölöske, Kapor-
nak, Egervár, Lövő, Kemend, Magyarosd, Tótfalu, Kiskomárom, Zalavár, Szentgrót, Szentgyörgy, Bér, 
Szécsisziget, Kányavár, Szentpéter, Lendva, Lenti, Légrád és Szemenye. KELENIK József, A Kanizsa elleni 
végvidék katonai erejének változásai 1633–1638 = Hadtörténelmi Tanulmányok, szerk. MOLNÁR András, 
Zalaegerszeg, 1995 (Zalai Gyűjtemény 36/1), 5–6. Vö. MÜLLER Veronika, A zalai végek mindennapi prob-
lémái a XVII. század első felében =  Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból, 
Zalaeerszeg, 1978 (Zalai Gyűjtemény 8.), 81–91. 
3 SINKOVICS István, A tizenöt éves háború: Erdély sorsfordulata. = Magyarország története 1526–1686. I, 
szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., 1985, 685–686. 



8 

 

Karinthiába vezető utakat, valamint útját állják a kanizsai várból kiinduló török 
portyáknak. 

 A védekezés megszervezése a Batthyány család tagjaira hárult, akik közül Bat-
thyány I. Ádám 1633-ban – bár hivatalosan csak 1637-ben iktatták be tisztségébe – 
az említett végvidék főkapitánya, illetőleg kerületi főkapitány lett, s viselte e tisztsé-
get egészen 1659-ben bekövetkezett haláláig.4 A végvárláncolatban helyet foglaló 
véghelyek fajsúlya és nagysága természetesen nem képviselt azonos mértéket, de a 
török elleni hathatós védekezés csakis úgy működhetett, ha ezek az erősségek ösz-
szefogtak, és kiegészítették egymás szerepkörét.  

Bár az egyes források eltérnek azt illetően, hogy mely véghelyek tartoztak ebbe 
a láncolatba, Batthyány I. Ádám beiktatásáról szóló HKR Protokollum jegyzéke 
alapján,5 amely ugyanazon évben történt, mint amikor Hoffmann útja, 14 véghelyet 
emelhetünk ki: Kiskomár (Kiskomárom), Zalavár, Pölöske, Kapornak, Szécsisziget, 
Bér, Szentgyörgyvár, Szentgrót, Nempti (Lenti), Egerszeg, Egervár, Szentpéter, Ká-
nyavár és Lendva. Mindenesetre bizonyos, hogy a kerületi főkapitány székhelye, 
Körmend is ide soroltatott, annak ellenére, hogy szervesen nem kapcsolódott a 
láncolatba.6  

Egy másik, kicsit későbbi, 1641. évi irat már összesen 20 véghelyet említ.7 
A „Kanizsa ellen vetett végvidék” rendhagyó sajátossága volt, hogy a kerület fő-

kapitánya nem tartózkodott állandó jelleggel az alárendelt végvidéken. Helyette ez 
a szerep az egerszegi kapitányra hárult, aki egyben a kerület főkapitány-helyettese 
is volt. Egerszeg központi szerepét Hoffmann is megerősíti particularjában.8 

Két végvár – Légrád és Lendva – helye kérdéses, mivel több helyen – ugyanígy 
Hoffmann-nál is – a Kanizsa elleni végvárláncolathoz tartozik,9 míg más esetekben a 
vend végvidék várai között tartják számon. 

A vend végvidéken, amelyet alapvetően a kanizsaival együtt kezelnek a kifizeté-
sek során, Hoffmann beszámolója szerint jelentősebb véghelyeknek számítottak: 
Csáktornya, Légrád, Lendva, Regede, Potony és Krapina.10 

A XVII. század közepétől a fent említett két végvidéket tehát – ahol királyi zsol-
don lévő katonaságot találunk – valójában négy várkörzetre lehet osztani: 
  

                                                           
4 PÁLFFY Géza, Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarorszáon a 16–17. szá-
zadban, Történelmi Szemle, 34(1997), 3, 269. 
5 Batthyány I. Ádám beiktatásáról szóló hivatalos bejegyzés, mint dunántúli főkapitány és a „Kanizsa 
ellen vetett” végvidék kerületi főkapitánya. ÖStA, Wiener Kriegsarchiv, Hofkriegsrat Protokollum (to-
vábbiakban: KA, HKR) Expedit 1634, fol. 291–292. és 394. 
6 Uo. fol. 394. 
7 ÖStA, Wiener Finanz- und Hofkammerarchiv, Hoffinanz Ungarn Rote Nummer (továbbiakban: HKA 
HFU RN) 163., 1641. május, fol. 57. 
8 ÖStA, HKA HFU RN 164, 1641. október, fol. 43–54. 
9 Uo. fol. 43–54. 
10 Uo. fol. 50–54. 
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1. Egerszeg központú körzet (a Zala felső folyásánál Magyarósd, Lövő, Eger-
vár, Kemend, Bér, illetve a Zala völgyét védő Kapornak és Pölöske véghá-
zakkal) 

2. Lenti és környéke (a Kerka mentén Lendva, Szécsisziget és Kányavár vég-
házakkal)  

3. Kiskomárom és körzete (a Zala alsó folyásánál Szentgrót, Szentgyörgyvár 
és Zalavár végházakkal) 

4. Légrád központtal a muraközi véghelyek (Kotori, Goricsán, Hodosány).  

Légrád és környéke a Zrínyi család birtoka volt, és itt ők örökjogon töltötték be a 
várkapitányi tisztséget.11 

Magát a végvidéket pedig az 1610-es évektől kezdték mind gyakrabban Kani-
zsával szembeni végvidéknek, vagyis gegen die Kanischawärts liegende Gränizen12 
nevezni. A végvidék helyőrségeiben a katonaság létszáma a XVII. század közepén 
körülbelül 2400 főre tehető.13 

A HOFKRIEGSZAHLAMT 

A Hofkriegszahlamt, mint az udvari kifizető hivatal alapjában véve a bécsi udvar 
„pénzügyminisztériumához” tartozott, vagyis közvetlenül az Udvari Kamara egyik 
hivatala volt. A birodalom területéről befolyt összegeket az Udvari Kamara osztotta 
el, s a kifizetéseket a fent említett szervezet végezte. Az 1556-ban felállított Udvari 
Haditanácsnak a Kamarához kellett fordulnia, ha az egyes végvidékekre szánt zsold 
mennyiséget biztosítani akarta. 

A XVI. század 40-es éveitől két udvari kifizető mester poszt volt, amelyek közül 
az egyik a kasszájából az udvari kifizetéseket végezte, míg a másik a hadi kiadások-
hoz folytatott tevékenységet, akit Hofkriegszahlmeisternek14 neveztek. A 
Hofkriegsratnak,15 ha pénzre volt szüksége, akkor első menetben az Udvari Kama-
rához kellett fordulnia, és aztán az ügyet a Hofkriegszahlmeister intézte.16 Az igé-
nyelt pénzről jóval korábban értesíteni kellett az Udvari Kamarát, de azt a források-
ból tudjuk, hogy hiába került időben az igény a Kamara elé, azt nem mindig tudta 
teljesíteni. A Kriegszahlmeister a szükséges pénzt elsősorban az ún. „aus der 
Bewiligung der Länder”-ből17 fedezte.18 

                                                           
11 VÉGH Ferenc, Egerszeg végvár és város a 17. században, Zalaegerszeg, 2010, 13–15. 
12 PÁLFFY, Kerületi és végvidéki… i. m., 280. 
13 KELENIK József, A nemzetiségi megoszlás, a veszteségek és a fluktuáció mértéke tizennégy Kanizsa elleni 
végvár helyőrségében (1633–1638) = Végvárak és régiók a XVI–XVII. században, Eger, 1993 (Studia 
Agriensia 14.), 102–105. 
14 Udvari hadi kifizetőmester. 
15 Udvari Haditanács 
16 KRETSCHMAYER Heinrich, Die österreichische Zentralverwaltung, I., Wien, 1907, 68. 
17 A tartományok jóváhagyásával. 
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Az udvari tanácsosok minden év végén határozatban megállapították, hogy hoz-
závetőlegesen milyen kiadások várhatóak a következő évre nézve, vagyis egyfajta 
udvari költségvetést készítettek, amelyet az ún. Hof- und Kriegsnotdurften19–ben 
tettek közé. Meghatározták azt is, hogy milyen „ordinarii és extraordinarii”20 bevéte-
leket várnak az elkövetkezendő évre nézve.21 

A Kamara működését megnehezítette II. Rudolf (1576–1612) és Mátyás konflik-
tusa, majd ez utóbbi több kísérletet tett a Kamara működésének megreformálására, 
de a tervek nagy része csupán terv maradt. Az egyik megoldási javaslat szerint a 
Német-Római Birodalom, vagyis az egyes fejedelemségek, a pápa és a spanyol ki-
rály, aki szintén Habsburg uralkodó volt, évente nagyobb összeggel hozzájárulhatna 
a magyar végek megerősítéséhez, mindez azonban csupán irreális kívánság volt. 
Egy másik elképzelés szerint létre kellett volna hozni egy központi kasszát, ahová 
minden jövedelem befolyt volna, de ennek megvalósítása is elmaradt.22 

A legalapvetőbb problémaforrás azonban abban nyilvánult meg, hogy addig, 
amíg az Udvari Kamara feladata az udvari állam ellátása lett volna, mindegyik ural-
kodó a kamara tartalékait úgy kezelte, mintha az a saját magánpénztára lett volna.23 

Mindenesetre 1627–1628-ban négy ún. Expeditionen-t hajtottak végre: 

- az elsőbe a birodalmi és a magyar ügyek tartoztak,  

- a második a cseh, morva és sziléziai,  

- a harmadik az alsó- és felső-ausztriai,  

- a negyedik a bányavárosok ügyeit foglalta magába, a proviant24 és had-
ügyekkel együtt.25 

Az említett időszakban a Hofkriegszahlmeister tisztséget egy bizonyos Simon 
Khissling töltötte be.26 
  

                                                                                                                                                
18 KRETSCHMAYER Die österreichische… i. m., 69. 
19 Udvari és hadi szükségletek. 
20 Rendes és rendkívüli, azaz többletbevétel. Az ún „ordinari” bevételek, a tartományoktól, a magyar és a 
cseh területekről az akkori időben kb. 1 millió birodalmi gulden tettek ki, valószínűsíthetően évente. 
21 KRETSCHMAYER Die österreichische… i. m., 68. 
22 Uo., 69–71. 
23 Uo., 76–81. 
24 Élelmezés, ellátás. 
25 Uo., 84-86. 
26 A számlák átvételének az aláírásánál szerepel Simon Khissling neve, mint Hofkriegszahlmeister. ÖStA, 
HKA HFU RN 164, 1641. október, fol. 36–92. 
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A „Kanizsa ellen vetett” és vend vidékre történő zsoldszállítmányok 

Év 
„Kanizsa ellen 

vetett” végvidék 
Vend végvidék Megjegyzés 

1637. ápr.27 

Pénz: 34 504 R/ 3 
h 
Posztó: 
19 917 R/ 2 h 
Összesen: 54 421 
R 

Pénz: 10 000 R/ 2 
h 
Posztó: 4700 R/ 2 
h 
Összesen: 14 700 
R 

Hiányzik az összeg 
fele: 32 334 R 15 
krg 

1638. dec.28 
Pénz: 10 378 R/ 1 
h 

Pénz: 2600 R/ 1 h 

Összesen 6 havi az 
igény. 
Az összes végvi-
dék: 67 929 R/ 1 h 

1642 ápr.29 

Pénz: 31 134 R/ 3 
h 
Posztó: 
51 890 R/ 5 h 
Összesen: 83 204 
R 

Pénz: 7800 R/ 3 h 
Posztó: 
13 000 R/ 5 h 
Összesen: 20 800 
R  

Hiányzik belőle 
még júniusban is 
16 000 R 

1643. jún.30 66 739 R/ 5 h  900 R hiányzik 

1646. júl.31 
1 havi zsold pénz 
és posztó 

 Ismeretlen összeg 

1650. júl. 32 
30 138 R/ 2 h 
 

 
A két végvidék 
együttesen 
Pénz vagy posztó? 

1651. ápr.33 

Pénz: 17 082 R/ 2 
h 
Posztó: 
21 353 R/ 3 h 
Összesen: 38 436 
R 

Pénz: 5100 R/ 2 h 
Posztó: 
6375 R/ 3 h 
Összesen: 11 475 
R 

 

                                                           
27 Az Udvari Kamara kivonata Khissling udvari hadi kifizetőmester számításai alapján. ÖStA, HKA HFU 
RN 155., 1637. április 13., fol. 47–52.  
28 Az Udvari Kamara kivonata a végek fizetéséről. ÖStA, HKA HFU RN 158., 1638. december 1., fol. 16–
17.  
29 Khissling számításai a címben említett végvidékek kifizetéséről az Udvari Kamara számára. ÖStA, HKA 
HFU RN 165., 1642. április., fol. 120–121.  
30 Khissling számításai a címben említett végvidékek kifizetéséről az Udvari Kamara számára. ÖStA, HKA 
HFU RN 166., 1643. június 18., fol. 265–266. 
31 A Magyar Kamara utasítja a nedelici harmincadost, Daniel Rauchot, hogy törlessze a végek fizetését. 
ÖStA, HKA HFU RN 175., 1646. július 6., fol. 27–28. 
32 Leutner hadi kifizető hivatalnok levele az Udvari Kamarának. ÖStA, HKA HFU RN 183., 1650. július 8., 
fol. 37. 
33 Az Udvari Kamara összesített kivonata a végekre szánt zsoldról. ÖStA, HKA HFU RN 185., 1651. április 
27., fol. 171–175. 
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1652. aug.34 
Pénz: 35 121 R/ 4 
h 

Pénz: 10 400 R/ 4 
h 

Batthyány posztó 
helyett készpénzt 
kap: 2795 R / 6 h 

1654. ápr.35 
Pénz: 56 966 R/ 6 
h 

Pénz: 15 279/ 6 h 
Még 1657-ben 
sem fizették ki. 

JOHANN HOFFMANN PARTICULARJA36 

Johann Hoffmann a Hofkriegszahlamt egyik alkalmazottja, és az 1637. évben azt 
a feladatot kapta, hogy a „Kanizsa ellen vetett” és a vend vidékhez tartozó véghe-
lyekre 5 havi zsoldot – ebből 3 havit pénzben és 2 havit pedig, posztóban – továbbá 
30 center37 muníciót, 10 dobot, 6 pár dobverőt és zászlókat juttasson el biztonságo-
san. 

Hoffmann arra nem tesz utalást, hogy korábban is őt bízták volna meg e feladat-
tal, sőt mi több, megemlíti, hogy az 1626. évben egy bizonyos Joachim Haagen volt 
ezzel a feladattal megbízva, akinek akkor 7 havi zsoldot – 3 havit posztóban és 4 
havit pénzben – kellett szállítania a fent említett véghelyekre.  

Az út 54 napig tartott 1637. augusztus 4-e és szeptember 26-a között, és a kon-
vojt egy Tuchmesser38 kísérte, aki a posztó feldarabolásáért felelt, egy bizonyos 
Johann Chrisostomus Chaler a biztonságért volt felelős, s a konvoj tagja volt még 
egy kocsis és egy szolga. Az út során az említett konvoj két kocsi élelmet fogyasztott 
el, valamint további meg nem nevezett kiadások is előfordultak. A konvoj összkölt-
sége 1076 R 2 krg-t39 foglalt magába.40 

Hoffmanna beszámolójában pontokba foglalva összegzte az út előkészületeit, 
majd írt az egyes állomáshelyekről, s végül megemlítette a visszavezető útvonalat 
Bécs irányába. Az útja során a konvoj eltartására felhasznált összegeket nyugtákkal 
igazolta, igaz ezen a téren akadtak hiányosságai. 

                                                           
34 Hans Geschwindt Peckstein udvari alkalmazott beszámolója. ÖStA, HKA HFU RN 188., 1652. augusz-
tus 3., fol. 15–22. 
35 Wolfgang Reischl könyvelő beszámolója. ÖStA, HKA HFU RN 193., 1654. április 9., fol. 19–40. 
36 Johann Hoffmann beszámolója a „Kanizsa ellen vetett” és a vend végvidékre szállítandó kifizetésekről 
az 1637. évből, eredeti nyugtákkal. ÖStA, HKA HFU RN 164., 1641. október, fol. 36–92. 
37 Centenarius, Zentner: mázsa, magyar mázsa. Súlymérték. A XVI.-XVII. századi magyar mázsa 58,9 kg 
súlyú volt. 
38A posztó feldarabolásához használt vágóeszköz. 
39 R: rajnai vagy rénes forint. Krg: krajcár. 1 R = 60 krg 
40 ÖStA, HKA HFU RN 164., 1641. október, fol. 36–40. 
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AZ ÚT ELŐKÉSZÜLETEI 

1637. júl. 8-án 16 palle41 posztót Bécsből Sopronba szállították, amelynek során 
Johann Chrisostomus Chalert bízták meg azzal, hogy katonáival a konvoj biztonsá-
gáért feleljenek. Ezért a feladatért 16 R 13 krg-t költött el. Chaler egyéb feladatokkal 
összesen 53 R 7 krg-t költött. 

A szállítmányt több helyről szedték össze: a posztó egy részét, muníciót, dobo-
kat, dobverőket és zászlókat Bécsből szállították Sopronba, majd innét tovább 
Rohoncra. Ezzel Hoffmann volt megbízva. A posztó másik részét pedig, Pálffy Pál 
parancsára, igyekeztek már korábban Sopronba szállítani, itt azonban be kellett 
várni az összes posztót hozó kocsit. 

A szállítmány Sopronból elindult Rohonc irányába, mindez Pálffy parancsára, de 
nagy valószínűséggel nem szállított mindenki időre, mert Rohoncon mind a hiányzó 
posztóra, mind pedig a komisszár urakra és magára Hoffmannra is augusztus 10-ig 
várakoznia kellett Chalernek. A konvoj ezt követően augusztus 10-én indult el.42 

A „Kanizsa ellen vetett” végvidék fizetése43 

2 havi zsold posztóban, 30 center muníció, 10 dob, 3 pár dobverő és zászlók 

3 havi zsold pénzben, amelyet a Magyar Kamara már korábban beszedett, és 
az említett végvidék véghelyein maga kifizette 

Időtartama: 1637. júl. 8.–aug. 28. 

Útvonal 

Ki- és fel-
pakolás 

összege és 
szállítási díj 

Lerakott 
zsold 

mennyisége 

Fogyasztási költ-
ségek szállással 

Egyéb kiadá-
sok, megjegy-

zések 

Ödenburg 
(Sopron) 

 
1637. júl. 8. 

Kocsis: Ge-
org Gürth 

 
2 alkalom-

mal 3 kocsi-
val: 
72 R 

 
(1 palle után 
4 R 30 krg) 

16 palle 
posztó 

 
30 center 
muníció 

 
10 dob 

 
3 pár 

dobverő 
 

zászlók 

 

Megőrzésért 
Johann 

Chrisostomus 
Chalernek: 
16 R 13 krg 

Összesen kap 
majd: 

53 R 7 krg 
 

A posztó meg-
óvására 23 

fogantyú vá-

                                                           
41 Bála. 1 palle = 50-300 méter 
42 ÖStA, HKA HFU RN 164., 1641. október, fol. 40–43. 
43 Uo., fol. 43–54. 
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sárlása: 
18 krg/ fogan-

tyú 
 

Széna és szal-
ma: 

32 krg 
 

Összesen: 
6 R 54 krg. 

Wien 
 

1637. aug. 4. 
   

A particular 
írásához hasz-
nált eszközök: 

6 R 20 krg 
Wien, 

Wienpässin
g 
 

1637. aug. 4. 

  

Éjszakai szál-
lás:Tuchmesser, 

kocsisa, szolgája és 
Hoffmann: 
3 R 42 krg 

Hoffmann 
elindul. 

Ödenburg 
(Sopron) 

 
1637. aug. 5. 

  

Ebéd és vacsora: 
Tuchmesser, kocsis, 
szolga és Hoffmann: 

5 R 7 krg 

Hoffmann-nak 
várnia kell a 
komisszár 

urakra. 
Güns 

(Kőszeg) 
 

1637. aug. 6. 
 

  
Ebéd: 

2 R 13 krg 
 

 
Rechnitz 
(Rohonc) 

 
1637. aug. 

10. 
 

  

 
Öt személy 8 étke-

zésért: 
22 R 45 krg 
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Rechnitz 
(Rohonc) 

 
1637. aug. 

10. 

A posztó, 
muníció és 

dobok felpa-
kolása: 

2 R 
 

Dobok és 
muníció 

csomagolása: 
20 krg 

  

Szalma és 
széna vásárlá-
sa (külön ösz-
szeg említése 

nélkül) 

Sárvár 
 

1637. aug. 
10. este 

 
Nádasdyhoz 

Szállítási 
költség 

Rechnitz – 
Sárvár útvo-

nalon: 
1 palle posztó 

1 R 
1 center 

muníció 30 
krg 

 
Összesen: 39 

R 
 

Kocsis neve: 
Georg Häcke 

   

Sárvár 
 

1637. aug. 
11. 

A posztó és 
muníció pa-

kolásáért és a 
kapuban lévő 

őr fizetése: 
3 R 

2 palle 
posztó itt 

marad Ná-
dasdynak 

A kifizetés ideje 
alatt 3 étkezésért: 

8 R 39 krg 
 

Körmend 
 

1637. aug 
12. 

 

  
Ebéd: 

3 R 9 krg 
Csak 

átutaznak. 

  



16 

 

Egerszeg 
 

1637. aug. 
12. este 

A szállítók 
bére Sárvár-
tól Egersze-

gig: 
1 palle posztó 

2 ½ R 
1 center mu-
níció 45krg 

Összesen: 57 
R 30 krg 

 
A szállítók: 

Feiger Imre, 
Drack János, 
Bozsók Már-
ton és Söpfök 
István, sárvá-
ri jobbágyok 

  

Más meg nem 
nevezett ki-
adásokkal 

együtt. 
 

A bizonylatot, 
mivel a jobbá-
gyok írástu-

datlanok, egy 
sárvári polgár, 
kereskedő és 

fogadós, 
Christoff 

Bizerr állította 
ki. 

Egerszeg 
 

1637. aug. 
12-18. 

A szállított 
zsold pakolá-

sáért és az 
őrnek össze-

sen: 
1 R 30 krg 

 

11 étkezés Hoff-
mann ötödmagá-

val: 
37 R 19 krg 

 
Fogadós: Agats 

Szelesztin 

A végvidék 
kerületi főka-
pitány helyet-
tesének kellett 

kiosztania a 
fizetést. (Sibrik 

Pál) 
 

A kisebb vég-
helyek katonái 
késnek, csak 

18-ig gyűlnek 
össze. 

 
Hoffmann 

szerint a bor 
itt elég drága. 
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Egerszeg- 
Kiskomár 

útvonal 
 

1637. aug. 
18-20. 

A Kiskomárba 
szükséges 

posztó felra-
kásáért 30 krg 

 
Éjszakázás 

Szentgróton: 
3 R 6 krg 

 

Egy 
ismeretlen 
hódolt falu 

 
1637. aug. 

19. éjjel 

  

Ékezésért: 
2R 26 krg 

 
Vacsorához szük-
séges élelem és 

bor: 
4 R 48 krg 

Szabad ég 
alatt, egy me-
zőn való éj-
szakázás. 

 
10 hajdú a 
szállítmány 
őrzéséhez: 

3 R 

Kiskomár 
 

1637. aug. 
20-22. 

A posztó lepa-
kolása: 
36 krg 

A parasztok az 
Egerszeg – 
Kiskomár 
útvonalon 

folytatott szál-
lításért: 

1 palle 4 R 
Összesen: 16 

R 
 

Vezetőjük: 
Horváth Mik-

lós 

4 palle posz-
tó és né-
hány dob 

 
 

6 étkezésért: 
19 R 38 krg 

 
Christof Matthias, 

kiskomári 
Zeugwart 

Konvojt kísérő 
katonáknak: 

12 R 
 

Oka a kíséret-
nek: sok a 

török portya, 
veszélyes 
útvonal 

Kiskomár – 
Egerszeg 
útvonal 

 
1637. aug. 

23–24. 

   

A balatoni 
átkelésért 

(valószínűleg 
Hídvégnél): 
1R 30 krg 

Zalavár 
 

1637. aug. 
23. 

  
Ebéd: 

1R 54 krg 
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Szentlászló 
 

1637. aug. 
23. 

  
Éjszakai szállás: 

4 R 5 krg 
 

Szentgrót 
 

1637. aug. 
24. 

  
Ebéd: 

2 R 58 krg 
 

Egerszeg 
 

1637. aug. 
24. este 
aug. 25. 

A szállítmány 
felpakolásáért: 

1 R 15 krg 
 

A kapuban 
álló őrnek: 
1 R 30 krg 

 
Vacsora: 

3 R 20 krg 

A más 
véghelyekre 

szánt, de 
Egerszegen 

hagyott 
szállítmány 

Egy 
ismeretlen  
hódolt falu 

 
1637. aug. 

25. dél 

  
Ebéd: 

2 R 13 krg 
 

Nempti 
 

1637. aug. 
25. este 

A posztó lepa-
kolásáért és 
őrzéséért: 
1 R 30 krg 

 
Kétszeri étkezé-

sért: 
7 R 8 krg 

Hajdúk végzik. 

Szécsisziget 
 

1637. aug. 
26. este – 
27. délig 

A posztó lepa-
kolásáért és 

éjszakai őrzé-
sért: 

1 R 30 krg 

 
Étkezésért: 
5 R 54 krg 

 

Limbach 
(Lendva) 

 
1637. aug. 

27. este 

A posztó lepa-
kolásáért: 45 

krg 
 

Egerszegi bíró, 
Csontos Si-
mon, aki 3 
hódolt pa-

raszttal Eger-
szeg – Lendva 
útvonalon a 
pakolásért: 

20 R 
 

Néhány 
palle posztó 

Kétszeri étkezés, 
Hoffmann 

ötödmagával: 
5 R 49 krg 

 
A konvoj 
katonai 

kíséretének: 
9 R 
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Limbach 
(Lendva) 

 
1637. aug. 
28. reggel 

 

A megmaradt 
posztó felpa-
kolásáért és 

éjszakai őrzé-
séért: 

2 R 

   

A vend végvidék fizetése 

3 havi zsold pénzben 

2 havi zsold posztóban 

Időtartama: 1637. aug. 28.–szept. 26. 

Útvonal 

Ki – és felpa-
kolás össze-

ge és szállítá-
si díj 

Lerakott 
zsold 

mennyi-
sége 

Fogyasztási költségek, 
szállással 

Egyéb ki-
adások, 

megjegy-
zések 

Limbach 
(Lendva) 

 
1637. aug. 

28. 
 

Átkelés a 
Murán. 

 

   

Hoffmann 
kocsijának 
és két igás 

kocsi 
átszállításá-
ért a Murán: 

1 R 

Tschaktur
n 

(Csáktor-
nya) 

 
1637. aug. 
28. este – 

30. 

A posztó lera-
kásáért: 
45 krg 

 
A maradék 

posztó felra-
kodásáért és 

az őr 
fizetéséért: 

1 R (aug. 30.) 
 

Bánffy két 
parasztjának 

Lendva-
Csáktornya 
útvonalra: 

3 R 

 
3 étkezésért: 

7 R 54 krg 

Hajdúk 
végzik. 

 
A konvoj 
katonai 

kíséretének: 
1 R 30 krg 
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Egy 
ismeretlen 

falu 
 

1637. aug. 
30. dél 

  
Ebéd: 

3 R 9 krg 
 

Légrád 
(Legrad) 

 
1637. aug. 
30. este – 

szept. 1. dél 

A posztó 
lepakolásá-

ért, őrzésért: 
1 R 30 krg 

 
A szállítók, 
vezetőjük 

Segedi Rafa-
el, Csáktor-

nya – Légrád 
útvonalra 

kaptak: 
9 R 

2 palle 
posztó 

4 étkezésért: 
10 R 45 krg 

 
Fogadós: Dombei János 

A konvojt 
kísérő kato-

nák: 
3 R 

 
 

Nedelic 
(Zorkóháza, 

ma: 
Nedelica) 

1637. szept. 
1. 

  
Éjszakai szállás: 

3 R 24 krg 
 

Radkersbur
g 

(Regede, ma: 
Radgona) 

 
1637. szept. 

2. dél 

A maradék 
posztó felpa-

kolása: 48 
krg 

1 palle 
posztó itt 
marad és 
a kerületi 

főkapi-
tányság 
fizetése. 

 
4 palle 

posztó, a 
maradék, 
tovább-

szállítása 
elosztás-

ra. 

2 étkezésért: 
5 R 30 krg 

A vend 
vidékre 

szánt posztó 
és pénz 
átvétele 

F.Trampkes
chtől 
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Radkersbur
g (Regede) – 
Pettau útvo-

nal 
 

1637. szept. 
3. 

  

Ebéd 
Wittmarschürzben, egy 
Hoffmann mellé kiren-

delt emberrel, 
Tuchmesser, kocsis és 

szolga: 
2 R 48 krg 

A vend vi-
dék kifize-

tésének 
megkezdé-

se. 
 

A két szállí-
tó kifizeté-

se: 
15 R, 

 
helyettük 
Likhowitz 
Georg állít 

ki bizonyla-
tot. 

 

Pettau 
(Potony, ma: 

Ptuj) 
 

1637. szept. 
3-5. 

A posztó 
átrakodása: 
1 R 12 krg 

 

 
3 étkezésért: 

7 R 38 krg 

Rossz, esős 
időjárás 

miatt kocsi 
váltása. 

 
Pettau és 

Agram 
közötti 

útszakaszon 
rablóve-
szély állt 

fenn, ezért 8 
muskétás és 

2 lovas 
felbérelése 
(nevekkel) 

 
Muskétás 
zsoldja: 
1 R/nap 

Lovas zsold-
ja: 2 R/nap 
Összesen: 

56 R 
 

Georg Adolf 
Garnick 
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udvari 
mustrames-
ter megbí-

zásából 
Wazla 

 
1637. szept. 

5. dél 

  
Ebéd: 

2 R 30krg 
 

Krapina 
(ma: 

Krapina) 
 

1637. szept. 
5. este – 

szept. 6. 10 
óráig 

A Pettau – 
Krapina 

útvonalon 
történő szál-
lításért: 18 R 

 
Vezetőjük: 

Michael 
Häupl 

 
(rossz útvi-

szonyok, 
köves hegy-
vidéki utak) 

 

2 étkezésért: 
6 R 45 krg 

 
Andre Schoben fogadó-

ja 

A posztó 
átrakása 4 

kocsira, 
mert kis 

terhet bír-
nak, vasalat-
lan kerekei 

vannak, 
ökrök által 

vontatottak: 
1 R 

 

Deblica 
 

1637. szept. 
6. 

  
Éjszakai szállásért: 

3 R 12 krg 
 

Bistrica 
 

1637. szept. 
7. dél 

  
Ebéd: 

2 R 54 krg 
 

Gerica 
 

1637. szept. 
7. este 

  
Vacsora: 

3 R 45 krg 
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Agram 
(Zágráb, ma: 

Zagreb) 
 

1637. szept. 
8. dél – 15. 

A posztók 
lepakolása: 

45 krg 
 

A szállítók 
Krapina – 

Agram útvo-
nalon: 

9 R /kocsi 
Összesen: 36 

R 
 

Szállító: 
Rudolphus 
Clierawicz, 

Adam 
Piernech 

 
Figyelembe 
véve: rossz 
utak és idő-

járás 
 

4 palle 
posztó 

15 étkezésért és szállá-
sért Martin Mikolitsch 
polgár kényelmes szo-

bájában valamint a 
raktárért, ahol a posztót 

őrizték: 
64 R 30 krg 

 
A boron kívül minden 

nagyon drága volt. 
 

15 étkezés 5 személyre: 
52 R 30 krg 

 
A szoba és raktár 8 

napra: 
10 R 

 
20 Mass44 bor: 

2 R 

Egy követ 
küldése a 
bánhoz: 

1 R 12 krg, 
mert a vég-
váriak nem 

gyűltek 
össze. 

Bistrica 
Iwanza 

 
1637. szept. 

15. dél 

  
Éjszakai szállásért: 

3 R 30 krg 
 

Bistriza 
 

1637. szept. 
16. dél 

  
Ebéd: 

2 R 45 krg 
 

Krapina 
(ma: 

Krapina) 
 

1637. szept. 
16. este 

  
Éjszakai szállás: 

4 R 11 krg 
 

Egy 
ismeretlen 

malom 
 

  
Ebéd: 

1 R 54 krg 
 

                                                           
44 1 mass = kb. 1, 3 liter 
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1637. szept. 
17. dél 

Pettau 
(Potony, ma: 

Ptuj) 
 

1637. szept. 
17. este – 18. 

  

3 étkezésért: 
10 R 45 krg 

 
Fogadó: Beim Golden 

Fuß 
Fogadós: Hans Hezfuz 

A kocsit 
javítani 
kellett, a 
lovakat 

patkoltatni, 
Hoffmann 
lustálkod-

hatott 
Kerschdorf 

(ma: 
Kerschdorf, 
Karinthia) 

 
1637. szept. 

19. dél 

  
Ebéd: 

2 R 45 krg 
 

Radkersbur
g 

(Regede, ma: 
Radgona) 

 
1637. szept. 
19. este – 20. 

A kerületi 
főkapitány-
nak szánt 

posztó felpa-
kolása: 15 

krg 

 
Éjszakai szállás: 

3 R 18 krg 
 

Fehring 
(ma: Fehring, 
Burgenland) 

 
1637. szept. 

20. dél 

  
Ebéd: 

2 R 12 krg 
 

Burgau 
(ma: Burgau, 
Stájerország) 

 
1637. szept. 

20. este 

  
Éjszakai szállás: 

4 R 
 

Wolffau 
(ma: Wolfau, 
Burgenland) 

 
1637. szept. 

21. dél 

  
Ebéd: 

1 R 57 krg 
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Slaidnig 
(Szalónak, 

ma: 
Stadtschlaini
ng, Burgen-

land) 
 

1637. szept. 
21. este – 24 

A szállító 
ember bére 

Radkersburg 
– Slaidnig 
vonalon: 

8 R 
 

Szállító: Un-
ter Haubert 

 

1 palle 
posztó a 
kerületi 
főkapi-
tánynak 

6 étkezésért: 
15 R 39 krg 

 
Fogadós: Horváth Mik-

lós 

Követ Bat-
thyányhoz 
Güssingbe, 
hol akarja 
átvenni a 
posztót: 
36 krg 

Rechnitz 
(Rohonc, ma: 

Rechnitz, 
Burgenland) 

 
1637. szept. 

24. este 
 

  
Éjszakai szállásért: 

3 R 20 krg 
 

Güns 
(Kőszeg) 

 
1637. szept. 

25. dél 
 

  
Ebéd: 

2 R 49 krg 
 

Ödenburg 
(Sopron) 

 
1637. szept. 

25. este 

  
Éjszakai szállásért: 

3 R 
 

Wienpässin
g 
 

1637. szept. 
26. dél 

  
Ebéd: 

4 R 30 krg 
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Wien 
 

1637. szept. 
26. este 

   

Kocsis: 
Hansen 
Vogel 

 
Egy félig 
letakart 

kocsi négy 
lóval: 
4 R 30 

krg/nap 
Összesen: 
243 R/54 

nap 

Néhány összesített költség az udvari könyvelő tollából Hoffmann particularja 
alapján, valamint az eredeti nyugták figyelembe vételével:45 

- Chaler kivonatai alapján elköltött: 53 R 7 krg-t 
- A szállítási költségek összesen, amelynek során Hoffmann 11 különböző 

alkalommal szállított az egyik helyről a másikra: 328 R 
- A két követ díja és a Balatonon, valamint a Murán való átkelés díja össze-

sen belekerült: 4 R 18 krg 
- A posztó fel- és lerakodása, valamint az őröknek kifizetett összeg össz-

költsége: 22 R 3 krg 
- A konvojt kísérők bére összesen: 243 R 
- Az étkezési és szállásköltségek: 179 R 41 krg--------igazolt 
- 145 R 6 krg---------igazolatlan 

 Összesen: 324 R 47 krg/ 5  
   fő 

 6 R/fő/nap 
- Egyéb kiadások 20 R 10 krg 

Összesen: 1076 R 2 krg 

Hoffmann részletes beszámolója felvet néhány figyelemreméltó problémát. A 
könyvelő kifogásolta a posztó szállításának a körülményeit, amelyet a korábbi szál-
lítások során már az induláskor adagokra daraboltak. Az ún. Tuchmesser használa-
tát így felesleges kiadásnak vélte. Hasonló többlet-kiadásként könyvelte el a felbé-
relt muskétások és lovasok – állítása szerint – eltúlzott bérét. Jóllehet, a vészhelyzet 
szüksége megkívánta a konvoj kíséretét, de az erre szánt fizetség valóban irreális-
nak bizonyult. Reischl könyvelő szerint bőven elegendő lett volna számukra a kifi-
zetett összeg fele is. A konvojt kísérő személyzet magas bére miatt is panaszkodott. 
A legsúlyosabb problémaként azonban az igazolatlan számlákat említette, amely 
elég jelentős összeget tesz ki. Mindezek fényében további vizsgálatokat javasolt, s 

                                                           
45 ÖStA, HKA HFU RN 164., 1641. október, fol. 55–91. 
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kissé értetlenül fogadta Hoffmann követelését, miszerint 413 R extra útiköltséggel 
még tartozik számára az Udvari Kamara. 

Összegezve megállapítható, hogy a forrás igen részletes beszámoló, amely apró-
lékos információival páratlan értékkel bír. A fent említett problémák ellenére Hoff-
mann lelkiismeretes munkáról tesz tanúbizonyságot, amikor jelentését elkészítette. 
A korszak kutatásában újszerű vonással hat, hogy nyomon követhető egy zsoldszál-
lítmány sorsa minden vonatkozásával egyetemben a XVII. század derekán. 

A beszámoló több ízben megemlíti, hogy a korábbi szállításokat is hasonló kö-
rülmények közepette hajtották végre, így joggal feltételezhető, hogy – olykor ugyan 
jókora késéssel, s nem a szükséges mennyiségben – a tanulmányban vázolt módon 
jutottak el azok az ellátmányok az említett véghelyekre, amelyek szükségesek vol-
tak a katonák derekas helytállásához. 

REZÜMÉ 

Az ÖStA, Wiener Finanz- und Hofkammerarchiv, Hoffinanz Ungarn Rote 
Nummer alatt található dokumentumok alapján a tanulmány a hadi szállítmányo-
zás részleteit mutatja be a XVII. század derekán; mennyibe került a zsold és a posztó 
kiszállítása, azok őrzése, a konvojt kisérő katonák ellátása.  

REPORTS OF COURT EMPLOYEE JOHANN HOFFMANN ON THE 

PAYMENTS TO THE CONFINES AROUND KANIZSA IN 1637 

On the basis of the documents kept in ÖStA, Wiener Finanz- und 
Hofkammerarchiv, Hoffinanz Ungarn Rote Nummer, the article gives a detailed 
picture of the movement of wartime supplies in the middle of the 17th century 
concerning the cost of payment, the transport and surveillance of baize, and the 
supplies of the military escort. 
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ILLIK PÉTER 

Az egri oszmán katonák tevékenysége a XVII. 
században a kártételi listák fényében 

A kártételi listák és tanúkihallgatási jegyzőkönyvek sajátos típust képviselnek a 
magyar történelem forrásainak egyébként is gazdag és színes palettáján. Ennek 
megfelelően a maguk korlátaival együtt is számos célra használhatók fel: például 
egy adott időszakban és területen élő magyar civil lakosság és végváriak anyagi- és 
emberveszteségeinek megállapítására, az elvitt tárgyak alapján a megrabolt közös-
ségek anyagi, tárgyi kultúrájának felvázolására vagy éppen a faluhódolás folyama-
tának megrajzolására.1 Néhány esetben az összeírások az elkövetők személyét is 
jelölik. Jelen esetben az egri törökök által okozott károkról maradt fenn nagyobb 
mennyiségű, feldolgozásra alkalmas anyag. Sőt, vannak olyan iratok is, amelyek 
éppen az ő kárvallásaikat rögzítik. A kirajzolódó kép azonban még így is elnagyolt, 
mivel térben és időben sporadikus, egy-egy időszakra és területre vonatkozik, illet-
ve a források jellegéből fakadóan biztos, hogy még ezen időintervallumokban és 
régiókban sem teljes, azaz nem szerepel benne minden sérelem.   

1615–1616-ban az egri török katonák – az ismeretlen és pontatlan bejegyzé-

seket nem számítva – 56, főként katonát öltek meg, egyet megvagdaltak, ötöt 

elraboltak. Az emberveszteség mellett az anyagi kár a következő: 275 elhajtott 

disznó, 400 juh, 136 ökör, 253 ló (tízet visszaváltott a tulajdonos), 2 kabola 

(ekeló). Mindezt röpke két év alatt, kizárólag az egriek okozták. Kicsit „eljátsz-

va” a számokkal, az elvitt állatok általam becsült értéke körülbelül 7500 Ft, va-

lamint az emberveszteség a két évre lebontva átlagosan hozzávetőleg 30 fő.  Bár 

nem tűnnek drámaian magasnak ezek a számértékek, de mindenképpen érdemes 

azt is figyelembe venni, hogy ezek csak egy, a jelen ismeretek szerint forráshiá-

nyos időszak töredék adatai.
2
 

                                                           
1 Ez utóbbi kicsit bonyolultabb kérdés, tekintve, hogy több forrást szükséges összevetni: a dicális össze-
írásokat, illetve a török faluösszeírások tanúságait. Ennek megfelelően az itt kirajzolódó kép egyoldalú és 
szükségszerűen pontatlan. Jelen tanulmány szándékoltan nem teszi meg ezt a komplex elemzést, és 
abban a kérdésben sem foglal állást, hogy vajon Eger 1596-os veszése, illetve azt megelőzően magyar 
kézben léte mennyiben és hogyan befolyásolta a török faluhódoltatás menetét. Ennek oka az, hogy Hegyi 
Klára professzor asszony tanulmányaiban és megjelenés alatt lévő monográfiájában ezt megtette. (HEGYI 

Klára, Birtokok, birtokosok, életutak a hódoltság északkeleti határvidékén = Magyar történettudomány az 
ezredfordulón, szerk. GECSÉNYI Lajos, IZSÁK Lajos, Bp., 2011, 323–332.) Ezen tanulmány célja az, hogy az 
eddig ismert kéziratos és kiadott kárételi jegyzőkönyvek adatai alapján felvázolja, hogy az egri törökök 
mennyi kár okoztak a XVII. század első felében a magyar civil lakosságnak és végváriaknak.    
2 Hadtörténelmi Levéltár, A török hódoltság és a török elleni háborúk iratai 1500–1789., VII. 201. 
1616/7. 
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1627-ben összeírták a gömöri falvaknak és oppidumoknak, a kifejezetten az eg-
riek számlájára írt panaszait, amelyek főként az adóemelésről szóltak.  

1. táblázat 
A „gömöri szegénység panasza” az egriek ellen 1627-ben3 

Falu/helység 

Ember- és 
állat 

veszteség 
(évszám) 

Summaemelés4 
/szolgálat5 

Bitangpénz6/ 
bírság 

Halott 
utáni 

fizetség 

Rososma 
(Rozlona) 

ism. e 
(1616) 
2 h, 3 e 
(1624) 

- nincs nincs 

Gaczalk 
(Gacsalk) 

2 e - nincs nincs 

Pelsűcz város 
(Pelsőcz) 

2 e, 12 ló 
(1622) 
3 h, 2 e 
(1624) 

- nincs nincs 

Paskahaza 
(Páskaháza) 

1 h, 2 e 
(1624) 

- nincs nincs 

Palsűcz Arda 
(Ardó) 

- 
az eredeti summa kétsze-
resét „veszik meg rajtuk” 

nincs nincs 

Licze (Licze)7 
1 e8 (1620) 
2 e (1624) 

- nincs nincs 

Deresk (Deresk) 
1 e (1624) 
1 e (1626) 

- nincs nincs 

Mellethe 
(Meléthe) 

2 e (1624) - nincs nincs 

Lekenie 
(Lekenye) 

- 
az eredeti summa kétsze-
resét „veszik meg rajtuk” 

nincs nincs 

Tiba (Tiba) - 
az eredeti summa kétsze-
resét „veszik meg rajtuk” 

nincs nincs 

Hamva (Hamva) - 
az eredeti 70 Ft summa 
125 Ft-ra emelkedett9 

van nincs 

                                                           
3 MNL OL [=Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára], Transylvanica, A 98 8. doboz,  800. recto–
809. recto. A táblázatban csak a hódolt falvak által a szpáhinak pénzben fizetett summa változását tün-
tettem fel. A falvak kezdősummájának ideje változik, de a kihallgatott, névvel és életkorral feltüntetett 
tanúk azt általában 1606-ra vagy annak közelébe teszik, így az adatok a 20 év alatt történt summaválto-
zást írják le.  
A táblázat rövidítései: h=halott, e=elhurcolt, Ft=forint ism.=ismeretlen. A helyneveket minden táblázat-
ban FÉNYES Elek, Magyarország geographiai szótára I–IV, Pest, 1851. alapján azonosítottam. Ahol ettől 
eltértem, azt jelöltem. 
4 A summa pénzösszegből és természetbeni szolgáltatásból állt, például gabonafélék. Ez utóbbinak az 
emelkedését nem részleteztem. 
5 Például szekerezés, szállítás. 
6 Bitangul szedett pénz, lényegében rablás. Vö. HEGYI Klára, Török berendezkedés Magyarországon, Bp., 
1995 (História Könyvtár Monográfiák 7.), 59.  
7 A Magyar Korona Országainak Helységnévtára I–IV.,  Bp., 1895. 
8 Bene Pált az erdőről elvitték, több mint 100 forinton szabadult meg. 
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Lenarth 
(Lénárdfalu) 

- 
az eredeti 10 Ft summa 
50 Ft-ra emelkedett10 

van nincs 

Also falu (Alsófa-
lu) 

- 
az eredeti 20 Ft summa 
125 Ft-ra emelkedett11 

van nincs 

Zkaross 
(Zskáros)12 

- 
az eredeti 20 Ft summa 
125 Ft-ra emelkedett13 

nincs nincs 

Felfalu (Felfalu) - 
az eredeti 9 Ft summa 40 
Ft-ra emelkedett14 

van nincs 

Hacz (Hacsi) - 
az eredeti 14 Ft summa 
75 Ft-ra emelkedett15 

nincs nincs 

Siip (Zsip) - 
summájuk nem emelke-
dett16 

nincs nincs 

Uyfalu (Újfalu) - 
csak természetben fizet-
tek, ami emelkedett és 
bővült 

van nincs 

Czako (Czakó) - 
az eredeti 40 Ft summa 
52 Ft-ra emelkedett17 

van nincs 

Also Bátka (Alsó-
Bátka) 

ism. e+h, 
ism. marha 
(1626) 

az eredeti 60 Ft summa 
160 Ft-ra emelkedett18 

nincs nincs 

Rakottias 
(Rakotyás) 

18 e, 16 
ökör, 28 ló 
(1626) 

az eredeti summa kétsze-
resét „veszik meg rajtuk” 

van nincs 

Felső Bátka 
(Felső-Bátka) 

ism. e+h, 80 
barom, 19 
ló (1610) 

„summájukat is minden 
évben feljebb verte” 

van nincs 

Runia (Runya) - 
az eredeti 30 Ft summa 
150 Ft-ra emelkedett19 

nincs nincs 

Soor (Zsoor) - 
20 Ft-tal verte feljebb a 
summájukat 

nincs nincs 

Harkach 
(Harkács) 

- 
az eredeti 6 Ft summa 55 
Ft-ra emelkedett 

nincs nincs 

Kelemer (Kele-
mér) 

- 
az eredeti 30 Ft summa 
40 Ft-ra emelkedett20 

nincs nincs 

Poszoba 
(Poszoba) 

- 
az eredeti 70 Ft summa 
nem emelkedett21 

nincs nincs 

Bánreve 
(Bánréve) 

- - van nincs 

Szent Király - az eredeti 14 Ft summa van nincs 

                                                                                                                                                
9 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
10 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
11 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
12 Abaúj megyében.  
13 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
14 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
15 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
16 De 1626-ban 26 Ft-ot és 10 szekér szénát be kellett adniuk. 
17 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
18 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
19 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
20 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
21 De a természetbeni szolgáltatások emelkedtek. 
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(Szentkirály) 30 Ft-ra emelkedett22 
Abafalva 
(Abafalva) 

- 
az eredeti 15 Ft summa 
nem emelkedett23  

nincs nincs 

Gömör Panit 
(Gömör-Panyit) 

- 
az eredeti 50 Ft summa 
100 Ft-ra emelkedett24 

nincs nincs 

Hoszszuszo 
(Hosszúszó) 

- 
az eredeti 20 Ft summa 
24 Ft-ra emelkedett25 

nincs nincs 

Denes falva 
(Dénesfalva) 

- 
az eredeti 15 Ft summa 
60 Ft-ra emelkedett26 

van nincs 

Putnok (Putnok) - 
az eredeti 40 Ft summa 
70 Ft-ra emelkedett 

nincs nincs 

Reczke (Recske)  
az eredeti 15 Ft summa 
nem emelkedett27 

nincs nincs 

Kerepecz 
(Kerepecz) 

- 
az eredeti 15 Ft summa 
nem emelkedett28 

nincs nincs 

Köveczes (Köve-
cses) 

- 
az eredeti 32 Ft summa 
40 Ft-ra emelkedett29 

van nincs 

Mala (Málé) - tizedet adtak és adnak nincs nincs 
Sztarna 
(Sztárnya) 

- 
az eredeti 8 Ft summa 50 
Ft-ra emelkedett 

van nincs 

Gömöri30 
(Gömör) 

- 
20 Ft-tal verte feljebb a 
summájukat 

nincs nincs 

Méh (Méhi) - 
az eredeti 30 Ft summa 
65 Ft-ra emelkedett31 

van van 

Keszi (Sajó-
Keszi) 

- 
az eredeti 18 Ft summa 
28 Ft-ra emelkedett32 

nincs nincs 

Kiraly (Király) - 
az eredeti 50 Ft summa 
120 Ft-ra emelkedett 

nincs nincs 

Tornallia (Tor-
naalja) 

- 
az eredeti 130 Ft summa 
100 Ft-ra csökkent, de a 
szolgálat terhe nőtt 

van nincs 

Mnicze 
(Mnisány?)33 

- 
az eredeti 100 Ft summa 
120 Ft-ra emelkedett,34 és 
a szolgálat terhe nőtt 

nincs nincs 

Agh Telek (Agg-
telek) 

- 
minden esztendőben 
„feljebb verték” 

van nincs 

Szuha (Szuha) - 
változatlanul 40 Ft-ot 
adnak 

nincs nincs 

Hubo (Hubó) - a summát minden esz- van van 

                                                           
22 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
23 De a természetbeni szolgáltatások emelkedtek. 
24 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
25 Először 30 Ft-ra emelkedett, de a lakosok emiatt elhagyták a falut. 
26 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
27 De a természetbeni szolgáltatások emelkedtek. 
28 De a természetbeni szolgáltatások emelkedtek. 
29 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
30 Ezen a néven két helység szerepel az összeírásban. 
31 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
32 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
33 ILA Bálint, Gömör megye III., Bp., 1946. 
34 De ebben benne foglaltattak a természetbeni szolgáltatások is.  
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tendőben „feljebb verték” 

Latranfalua 
(Latránfalva) 

- 
100 Ft-nál „is teszen töb-
bet”,35és a szolgálat terhe 
nőtt 

nincs nincs 

Zadorfalua (Zá-
dorfalva) 

- 
az eredeti 50 Ft summa 
70 Ft-ra emelkedett36 

nincs nincs 

Ragaly (Ragály) - 
változatlanul 50 Ft sum-
mát adnak37 

van nincs 

Simon (Simony) - 
a természetbeni fizetség 
és a szolgálat növekedett 

nincs van 

Dobocza 
(Dobócza) 

- 
a természetbeni fizetség 
és a szolgálat növekedett 

van nincs 

Szent Simon 
(Szent-Simon) 

- 
a természetbeni fizetség 
és a szolgálat növekedett 

nincs nincs 

Gesztte (Geszthe) - - van nincs 
Söregh (Sőregh) - szolgálat terhe nőtt nincs nincs 

Janosy (Jánosi) - 
az eredeti 90 Ft summa 
100 Ft-ra emelkedett,38 a 
szolgálat terhe nőtt 

nincs nincs 

Guszona 
(Guszona) 

- 
a természetbeni fizetség 
nőtt és bővült 

nincs nincs 

Gedő (Gede)39 - 
a természetbeni fizetség 
nőtt 

nincs nincs 

Harmacz40 
(Harmacz) 

- summájuk emelkedett nincs nincs 

Balasfölde 
(Balásfölde) 

- szolgálat terhe nőtt nincs nincs 

Jezte (Jeszte) - 
az eredeti 20 Ft summa 
40 Ft-ra emelkedett 

nincs nincs 

Püspok (Püspö-
ki) 

- szolgálat terhe nőtt nincs nincs 

Deter (Detér) - 
a természetbeni fizetség 
és a szolgálat növekedett 

nincs nincs 

Harmacz 
(Harmacz) 

- 
az eredeti 60 Ft summa 
260 Ft-ra emelkedett41 

nincs nincs 

Martonfalua 
(Mártonfalva) 

- 
az eredeti 60 Ft summa 
65 Ft-ra emelkedett,42 a 
szolgálat terhe nőtt 

van nincs 

Sirke (Szirk)  - 
az eredeti 142 Ft summa 
244 Ft-ra emelkedett43 

nincs nincs 

Peterfalua 
(Péterfalva) 

- 
a természetbeni fizetség 
és a szolgálat növekedett 

nincs nincs 

                                                           
35 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
36 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
37 De az egyéb szolgálatok köre bővült és mértékük emelkedett. 
38 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
39 Nógrád megyében. 
40 Ezen a néven két helység szerepel az összeírásban. 
41 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
42 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
43 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
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Zabar (Zabar) - 
az eredeti 14 Ft summa 
40 Ft-ra emelkedett 

nincs nincs 

Gömöri (Gömöri) - szolgálat terhe nőtt nincs nincs 
Delphin (?) - - van nincs 
Felsö Hangon 
(Felső Hangony) 

- szolgálat terhe nőtt nincs nincs 

Almag (Almágy) - 
az eredeti 20 Ft summa 
25 Ft-ra emelkedett44 

nincs nincs 

Egihazas Bast 
(Egyházas-Bást) 

- 
az eredeti 35 Ft summa 
80 Ft-ra emelkedett45 

nincs nincs 

Choma (Csoma) - 
az eredeti 10 Ft summa 
20 Ft-ra emelkedett46 

nincs nincs 

Urai (Uraj) - szolgálat terhe nőtt van nincs 
Also Hangon 
(Alsó Hangony) 

- szolgálat terhe nőtt van nincs 

Csak a számszerűen meghatározható emberveszteséget tekintve a „gömöri sze-
génységből” 6 embert öltek meg, 36 főt raboltak el. Az állataik közül 59 lovat, 80 
barmot és 16 ökröt veszítettek el. Nem nagy számok ezek, bár érdemes figyelembe 
venni, hogy az összeírás a summaemelkedés feljegyzését célozta, így ezek, csak a 
„járulékos”, éppen akkor a bediktálók eszébe jutó adatok, ezért sok az ismeretlen 
bejegyzés, illetve a károkat kizárólag néhány évhez kötötték: 1610, 1616, 1620, 
1624, 1626.  

2. táblázat 
A Gömör megyei falvak summaemelkedését összegző korabeli adatok (amennyivel „feljebb 

verték summájokat”)47 

Pénz (Ft) Búza (kila) Méz (icce) Zab (kila) 
Széna 

(szekér) 
2734,60 803 452 385 730 

A Nógrád megyei rendek ugyancsak már az 1627-es első szőnyi békére készülő 
követeknek benyújtották azon károk jegyzékét,48 amelyeket a megye 1625 és 1627 
között szenvedett el, és amelyek nagy részét az egriek okozták. Ezek alapján „Az egri 
zsidó Memhet pasa idejében” a Mátra körül való területről több mint 40 gyermeket 
raboltak el az egri, hatvani és budai törökök. Sárvári István tizedeset nyolcad magá-
val levágták, Kis János füleki legényt elvitték, a sirokiak és egriek Somoskőnél lesben 
állva megöltek egy porkolábot, a sirokiak a tarjáni tó-gátnál 2 füleki vitézt megöltek, 
a hatvaniak Hasznos faluban Kecskeméti János „kalauz legényt” másod magával 
levágták, az egriek a pani-daróczi (Panyi-Darócz) pásztorok közül 2-őt levágtak, 2-
őt elvittek („kiket immár fel is borotváltanak volt”), bár őket végül kibocsájtották, 

                                                           
44 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
45 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
46 Valamint a természetbeni szolgáltatások mennyisége is nőtt. 
47 Az 1. táblázatnak a kortárs összeírók által számolt összegző adatai. (MNL OL Transylvanica, A 98 8. 
doboz,  809. recto.) 
48 Ezt közölte le JÁSZAY Pál, A' szőnyi béke, 1627, Bp., 1838 (Tudománytár. Értekezések, IV. kötet, 2. füzet), 
216–226.  
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valamint lovakat is elvittek. Ismeretlen tettesek 2 „hajnácskői” (ajnácskői) vitézt 
levágtak, néhányat megsebesítettek. Az összeírók az egyéb panaszok közé sorolták 
a következőket: Murtéza vezérpasa a gyöngyösi barátok közül elraboltatott 2-őt. A 
hatvani törökök Gyöngyöspatáról bort hoznak és az út közepén csapra verték, az 
arra áthaladótól pedig borpénzt szedtek, valamint Hasznos falut folyamatosan zak-
latták.49 A megyét ért károkat 181 432 Ft-ban határozták meg, és ezt járásonként, 
azon belül falvanként lebontva írták össze.50 A következő processusok szenvedtek 
el anyagi kárt: Libercsey Mihály főszolgabíró járásában 32 677 Ft, Jelicsics Horváth 
György főszolgabíró járásában 86 345 Ft, Madács György főszolgabíró területén 27 
450 Ft, Voksics Horváth Istvánnál 34 960 Ft.51 Az alábbi részletes, helységenként 
bontott lista a sokféle kártételi típust is plasztikusan ábrázolja – azaz bemutatja, 
hogy szinte bármi megtörténhetett a falusiakkal –, ezért a különleges eseteket ki-
emeltem. 

3. táblázat 
Nógrád megye kárvallásai (1625–1627)52 

Helység Becsült kár pénzben (Ft) A káresetek részletei 
Libercsey Mihály főszolgabíró járásában 

Losoncz-Tugar (Losoncz-Tugár) 1500 Felgyújtott házak 
Losoncz város (Losoncz) 2000 - 

Kisfalud (Kisfalud) 400 - 
Parucsád (?) 95 - 

Zavoda (Zavada) 235 - 
Hartyán53 300 - 

Alsó-Sztregova (Alsó-Sztregova) 3000 
2 oltárt leromboltak, 2 harangot 

elvittek, 1-et összetörtek 
Nagy-Libercse (Nagy-Libercse) 1000 - 

Brezova (Száraz Brezova) 2000 
9 ház, 19 pajta takarmánnyal 

együtt elégett, az egész csordát 
elvitték 

Szenna (Szenna) 1000 - 
Priboj (Priboj) 200 - 

Nagy-Lam (Nagy-Lám) 1000 - 
Borosznak (Borosznok) 800 - 

Süle (?) 500 - 
Felső-Sztregova (Felső-

Sztregova) 
2000 Az oltárt lerombolták 

Lesth (Lest) 4000 
„A szentegyház felveretett”, 2 

főnemest,54 3 szécsényi katonával 
és 2 szolgalegénnyel levágtak 

Ráros-Mulad (Rárós-Mulyad) 1600 - 
Turopolya (Turopolya) 250 1 papi öltözéket elraboltak 

                                                           
49 Uo. 216–221. 
50 Uo. 221.  
51 Uo. 222–225.  
52 A járások falvanként lebontott panaszai, amelyeket az összeírás sorrendjében rögzítettem.  
53 Jezeró-, vagy Tóth-Hartyán.  
54 Viszocsányi János és Benkovics András. 
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Veres (Veres) 100 - 
Nyeleste (?) 40 - 

Ábel-Lehota (Ábel-Lehota) 200 „A szentegyház felveretett” 
Polichna (Polichna) 70 - 

Dévén-Tugar (Dévén-Tugar) 95 - 
Buda-Lehota Buda-Lehota) 3000 - 

Dévénallya (?) 350 - 
Kochman-Lehota (Kochman-

Lehota) 
25 - 

Vámosfalu (Vámosfalva) 40 - 
Lónyabánya (Lónyabánya) 300 - 

Lentrova (Lentrova) 50 - 
Dobrocz (?) 150 „A szentegyház felveretett” 

Podercsán (Podbrancs ?) 1500 
A németek 3 csűrt takarmánnyal 

együtt felégettek. A törökök 1 
házat és 1 csűrt felégettek 

Udornya  (Udornya) 1000 
A törökök 9 csűrt felégettek. 

Bethlen csapatai 2 házat feléget-
tek 

Thamási (Tamási) 200 A törökök 4 házat felégettek 
Pani-Darócz (Panyi-Darócz) 300 - 

Maskfalva (Maskfalva, Maskova) 500 - 
Lehócska (Lehotka) 400 - 

Gálcs (Gács) 80 A németek 1 házat felégettek 
Jelsőcz (Jelsőcz) 1000 A németek 1 házat felégettek 

Thörincs (Tőrincs) 1000 - 
Lupócz (Lupocs) 300 - 

Prága (Prága) 200 - 
Rőth55 400 A németek 1 házat felégettek 

Gergelyfalva (Gergelyfalva) 317 - 
Miks (Miksi) 800 - 

„lehúzván a németek és Bethlen népe által okozottakat” (azaz a törökök által okozott károk) 
32 677 Ft 

Jelicsics Horváth György főszolgabíró járásában 
Kis-Újfalu (Kis-Újfalu) 2000 - 

Tereske (Tereske) 2000 
A törökök 2 ház kivételével porrá 

égették 

Szelő (?) 2597 
A törökök Kékkő alól 334 szar-

vasmarhájukat vitték el 
Felső-Esztergár (Felső-

Esztergár) 
9000 - 

Alsó-Vadkert (Alsó-Vadkert) 800 - 
Szécsén-Kovácsi (Szécsény-

Kovácsi) 
1000 - 

Nagy-Sziráczin (?) 295 
A törökök 137 szarvasmarháju-

kat vitték el 
Galábocz (Galabocs) 2000 - 

Csalárd (Csalár) 2000 A törökök 1 harangot is elvittek 
Nagy-Szelő (?) 10000 - 

Tholmács (Tolmács) 500 - 

                                                           
55 Azonosítatlan helység. 



37 

Birju (?) 298 - 
Szente (Szente) 350 - 

Óvár (Óvár) 4000 - 
Nándor (Nándor) 400 - 
Muhara (Mohora) 200 - 
Hugyak (Hugyag) 800 - 

Varbó (Varbó) 2500 Csak 3 ház maradt épen 
Szentpéter (Szent Péter) 2000 - 
Sihlevnik (Zsihlevenyik) 700 - 

Kis-Sztráczin (Kis-Sztráczin) 2200 - 
Horpács 400 - 

Rétságh (Rétságh) 500 - 
Felső-Vadkert (Felső-Vadkert) 500 - 

Jenő (Diós-Jenő) 2150 - 

Dejtár (Dejtár) 1000 
Csak 3 ház maradt épen. A törö-
kök Kékkő alól minden szarvas-

marhájukat elvitték 

Ebeczk (?) 5000 
A törökök 2 leányt és Kékkő alól 

minden szarvasmarhájukat 
elvitték. 

Nagy-Kürtös (Nagy-Kürtös) 1500 - 

Busa (Bussa) 1500 
10 ház takarmánnyal együtt 

elégett 
Oroszfalu (Oroszfalu) 1800 - 

Nötincs (Nőtincs) 300 - 
Kékkőalja (Kékkő) 700 - 

Felső-Petén (Felső-Petén) 800 - 
Patak (Kis-Patak) 1500 - 

Alsó-Petén (Alsó-Petén) 400 - 
Rád (Rád) 100 - 

Alsó-Esztergár (Alsó-Esztergár) 15 000 
„Egy egyház felveretett, leronta-

tott, és minden egyházi öltözetek-
től megfosztatott” 

Verőcze (Verőcze) 609 - 
Köd (?) 400 - 

Szalatna (Szalatnya) 1000 - 
Pethőfalva (Petőfalva, Petyov) - Szinte teljesen elpusztult 

Ipolykér56 - Szinte teljesen elpusztult 
Összesen 86 345 Ft 

Madács György főszolgabíró járásában 

Perse (Perse) - 
Szinte teljesen elpusztult, csak 2 

lakosa maradt 
Vidafalva (Videfalva) 500 - 

Nitra (Nyitra) 3000 - 
Bolik (Ipoly-Bolyk ?) 3000 - 
Nagyfalu (Nagyfalu) 500 Két gyermeket is elvittek 

Pincz (Pincz) 1500 2 zsellért elvittek 
Thosoncza (Tosoncza) 300 - 

Galsa (Galsa) 3000 - 

                                                           
56 Ipoly-Kis-Kér vagy Ipoly-Nagy-Kér. 
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Svinyabánya (?) 1500 - 

Mulad (Mulyadka) - 
„Adóját elviselhetetlenül felemel-

ték” 
Terbeléd (Terebeléd) 1000 - 

Berzencze (Berzencze) 100 - 

Zelenne (Zelene) 200 
1 férfit elvittek, 75 Ft-ért váltották 

ki 
Felső-Poltár (Poltár) 150 - 

Mlagyo (Mlágyó) 200 - 
Kovácsi (Fülek-Kovácsi) 3000 - 

Kazár (Kazár) 1000 - 
Lehota (Lehota) 200 - 

Apátfalu (Apátfalva) 1500 - 
Ozdin (?) 500 - 

Kalnó (Kálno) 2000 - 
Salgó-Tarján (Salgó-Tarján) 300 - 
Karancsalja (Karancsallya) 150 - 

Apátfalva (Apátfalva) 1000 - 
Memthi (?) 500 - 

Szeli (Szelcz ?) 

 
 

„Külön panaszok” 

Túl sokat robotolnak 

Fülek-püspöki (Fülek-Püspöki) 
60 Ft bírság fizetése, summaeme-

lés 

Salgó-Tarján (Salgó-Tarján) 
A Fülek-püspökiekhez hasonló 

panaszok 
Karancsalja (Karancsallya) Túl sokat robotolnak 

Lapujtő (Lapujtő) Túl sokat robotolnak 
Homok-Terenye (Homok-

Terenye) 
Summaemelés 

Memthi (?) 1 elrabolt gyermek 
Összesen 27 450 Ft 

Voksics Horváth István főszolgabíró járásában 

Szakal (Szakál) - 
A törökök felégették, minden 

marhájukat elvitték 
Megyer (Megyer) 12 000 17 házat felégettek 

Sós-Hartyán (Sós-Hartyán) 800 - 
Nagy-Bárkán (Nagy-Bárkány) 2000 - 

Sámsonháza (Sámsonháza) 600 - 
Varsán (Varsány) 2000 - 

Kis-Gécz (Kis-Gécz) 100 - 
Lipta Geregye (Lipta-Gerge) 1000 - 

Sipek (Sipek) 1000 - 
Surány (Surány) 2000 - 
Szőlős (Szőlős) 150 - 

Nagy-Csitár (Csitár) 50 - 
Keszi (Keszi) 400 - 

Szanda Kér és Terjén (?) 150 - 
Nagy-Berczel (Berczel) 200 - 

Pestyén (?) 400 - 
Ecsek (Ecseg) 400 - 

Heremcsén (Herencsén) 300 - 
Etes (Ettes) 300 - 
Ságh (Ságh) 1500 - 
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Pilin (Pilis) 2500 - 
Marczal (Marczal) 1000 - 

Báthka57 100 - 
Sághújfalu (Ságh Ujfalu) 500 - 

Csécse (Csécse) 400 - 
Lőrincz (Lőrinczi) 200 - 
Palotás (Palotás) 150 - 

Kürth (Kürt) 300 - 
Jobbágyi (Jobbágyi) 100 - 

Kökényes (Kökényes) 300 - 
Összesen 34 960 Ft 

Megyer (Megyer) 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Külön panaszok” 

A törökök elvittek 4 gyermeket, 1 
koldust levágtak 

Szécsény (Szécsény) 
A törökök elvittek 11 gyermeket 

és asszonyt 

Sipek (Sipek) 
A törökök elvittek 3 gyermeket, 1 

Egerből elszökött 

Szőlős (Szőlős) 
Summaemelés és „a szentegyhá-

zuk felveretett” 

Verebély (Verebély) 
A törökök elvittek 3 gyermeket, 1-

et visszaváltottak 
Nagy-Csitár (Csitár) A törökök elvittek 2 gyermeket 

Ecsek (Ecseg) A törökök elvittek 2 gyermeket 
Kálló (Kálló) A törökök elvittek 2 gyermeket 
Ságh (Ságh) A törökök elvittek 1 gyermeket 

Báthka58 A törökök elvittek 1 gyermeket 
Sághújfalu (Ságh Ujfalu) A törökök elvittek 1 gyermeket 
Kökényes (Kökényes) A törökök elvittek 4 gyermeket 

Keszi (Keszi) Summaemelés 
Felső-Vadkert (Felső-Vadkert) Pusztán hagyták falujukat 

Drégel (Drégely)59 Pusztán hagyták falujukat 
Hidvég (Hidvég) Pusztán hagyták falujukat 

Alsó-Vadkert (Alsó-Vadkert) „Terhük elviselhetetlen” 
Hugyak (Hugyag) „Terhük elviselhetetlen” 

Tornócz (Tornocz) „Terhük elviselhetetlen” 

Gede (Szarvas-Gede) 
Szpáhijuk zsindelyt, deszkát 
szállíttat velük kereskedésre 

„A fileki és szécsényi vidékről az egri, hatvani és budai törökök elvitt vagy ellopott gyermekek és 
meglett korú emberek száma 70-re, a levágott nemes, katona, és paraszt személyeké 25-re ment.” 

Az 1625 és 1627 közötti időszak a kártételek szempontjából képlékeny időszak 
volt az északi és nyugati megyék számára, hiszen nemcsak a törökök, hanem Beth-

len második és harmadik hadjárata (1623–1624, 1626–1629) során a fejede-
lem és az ellene vonuló német zsoldos csapatok is megdúlták ezeket a terü-
leteket. A Nógrád megyei panaszlista – minden ez irányú következetlensége 

                                                           
57 Alsó,- vagy Felső-Bátka Gömör és Kis-Hont vármegyében. 
58 Alsó,- vagy Felső-Bátka Gömör és Kis-Hont vármegyében. 
59 Hont megyében. 
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ellenére – arra enged következtetni, hogy a legtöbb veszteséget egyértelmű-
en a törökök okozták. 

A következő adatsor fejléce nem közöl időtartamot, de a kontextus alapján felte-
hető, hogy a két szőnyi béke közti korszakra (1627–1642) vonatkozik. 

4. táblázat 
Az egri törökök tettei60 

Terület Emberölés (fő) Emberrablás (fő) 
Faluhódoltatás 

(db) 
Állatelhajtás 

(db) 
Gömör megye 17 208 3 200 marha 
Borsod megye 1 54 1 6 ló 
Abaúj megye 1 25 - ism. marha 

Összesen: 19 287 4 
200+ism. marha, 

6 ló 

Ezen összegző adatsor azonban nyilvánvalóan és sajnálatos módon hiányos. 
Egyrészt kevéssé hihető, hogy 1627 után ne támadták volna meg Nógrád megye 
falvait, amint az korábban tették. Másfelől pedig a Borsod megyei panaszok között 
van egy igen terjedelmes „Szendrei [szendrői] Változó raboknak regestoma, kik im-
már befizették sarcokat”,61 amely elrabolt magyar végváriakat tüntet fel sarcukkal 
együtt. Ennek adatai messze több áldozatot közölnek, mint a fenti, 3. táblázat Bor-
sod vármegyei összesítése. Az összeírás „főcíme”: „Kondai62 két ízben való veszede-
lem”. Mi is volt ez? „1631 karácsony üdnepe napja tájában az egri török vitézek zász-
lóval kiütvén Abauj vármegyében lévő Gadna nevű falura, az lakosit kitakarván belőle, 
az faluját megégették: az szendrei [szendrői] vitézek egyenlő akaratból utánok men-
vén […] Borsod vármegye Kondó nevű falu határában belé kapván az török vitézek-
ben, de az török vitézek sokasága miatt az keresztyén vitézek meggyözettettvén, né-
melyeket levágtanak, némelyeket penig keserves rabságra vittenek. Azon az harcon 
vesztenek az szendrei vitézek negyvenöten.”63  Egy évvel később majdnem ugyanez 
történt. Akkor Újlakot rabolták meg a törökök, a szendrői vitézek utánuk mentek, 
de a végeredmény ugyanúgy gyászos lett: 35 embert veszítettek.64 Így lehet tudni, 
hogy csak Szendrő várából összesen 80 katona veszett el, míg a fenti táblázat mind-
össze 55 megölt és elhurcolt emberről tesz említést Borsod megyében,65 akik közül 
– az alábbi rablista tanúsága szerint 54-en tértek vissza sarcon, ami durván az elvit-
tek kétharmada (67.5%). Kondó a summája alapján viszonylag kevéssé jelentős falu 
lehetett: 1641-ben arra panaszkodtak, hogy eredeti summájuk – azt, hogy mikor 

                                                           
60 MNL OL Transylvanica, A 98 8. doboz, 1045. recto (1145. recto). A területek neveit modernizálva, az 
összeírás sorrendjében közlöm.  
61 MNL OL Transylvanica, A 98 8. doboz, 725. fol. recto. 
62 Kondó, Borsod megyei falu. 
63 Adalékok a török-magyar kori beltörténethez. Hivatalos nyomozások a török adó és hódítások körül 
Borsodban a XVII. század I. felében, közl. KAZINCZY Gábor, 1859 (Történelmi Tár, I. sorozat, 6. kötet), 104. 
64 Uo. 
65 Az eset maga ismert, a sarcon visszajöttek száma és váltságdíja nem. Vö. BOROVSZKY Samu, Borsod 
vármegye története a legrégibb időktől a jelenkorig I. kötet, Bp., 1909, 332. 
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hódoltak meg a törököknek, nem tudták – 15 Ft volt, amely 50 forintra ment fel 
apródonként, majd „tizedre állottak”, de emellett mindenféle „szolgálatot” (pénzen 
kívül szinte bármit) kellett fizetniük, tehát így sem jártak jól.66 Annál is inkább kü-
lönleges az eset, hogy az átlagosan egy főre eső sarc durván 1100 Ft, ami a fentebbi 
adatok fényében rendkívül magas. Ráadásul a szórás is igen nagy: az egyik szélső-
ség Korlat Ferenc67 sarca, amely 14 ezer forint és két török rab (1500 Ft értékben) 
volt, míg a másik az egyszerű közkatona, Horvat Miklós 300 forintos váltságdíja volt 
– ami szintén nem volt kevés. 

A szendrői kerületben Boda György, Borsod vármegyei szolgabíró végezte a kár-
felmérést. A meghallgatott tanúknak három kérdésre kellett válaszolniuk:68 

1. „Tudod-e, hogy a Bethlen fejedelemmel való végzés után, az egri török vi-
tézek több végbeli vitézekkel együtt menni falut rablottak el és hódítot-
tak meg Borsod vármegyében?    

2. Tudod-e az szendreiek közül menni embert vittek rabságra és mennit 
vágtak le, a menni barmot hajtottak el Szendrő alól? 

3. Tudod-e Szendrő alatt menniszer voltanak az török vitézek, és Szendrő 
háta megett menni falut hódítottak és rablottak meg?”  

A fenti kérdések is rávilágítanak arra a tényre, hogy a végvár a körülötte lévő te-
rületekkel együtt értelmezendő, illetve arra, hogy Szendrő legnagyobb „ellenfele” az 
1596-ban török kézre került egri vár lett.  

5. táblázat 
A szendrői vár és környékének kárai (1634–1641)69 

Terület Megölt (fő) Elrabolt (fő) Elvitt állat (db) 
Végház alól 1 ism. - 
Végház alól 1 4 ism. ló+14 ló 

Szalunna (Szalonna) - - ism. barom 
Végház alól - 2 - 

Senye (Senye) - - 32 barom 
Sóca (Sóca) - - ism. juh 

Csehi (Csehi) - 10 - 
Végház alól - - 6 tehén+1 ökör 

Szendrői mező 1 3 14 ló 
Végház alól 1 - 3 ökör 

Gyandai erdő (Gyanda) 1 2 3-4 ló 
Tomor (Tomor) - 5 9 ló 
Csaba (Csaba) - 3 - 

Boldva (Bódva) 1 1 - 

Összesen: 6 30 
40-41 ló +ism. ló, 32 
barom+ism. barom, 

                                                           
66 Uo. 161. 
67 Alsókálosai Korláth István, szendrei főkapitány fia. BOROVSZKY, Borsod vármegye… i. m., 332.  
68 Adalékok a török-magyar kori beltörténethez… i. m., 103.  
69 Uo. 104–107. A helyneveket megtartottam a forráskiadás által közölt formában. 
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ism. juh, 6 tehén, 4 
ökör 

A szendrői kerületben a faluhódoltatás menete is valamelyest kirajzolódik. Ez 
alapján folyamatosnak és intenzívnek tűnik, azonban a forrás a summafizetés első 
dátumát adja meg, azonban ez nem csak az első meghódolást, hanem az újrahódo-
lást vagy éppen a különösen hódolt állapotot (azaz amikor a falu tényleg fizet) is 
jelentheti. Tehát a helyzet korántsem ilyen „egyszerű”, amint azt a táblázat sugallja. 

6. táblázat 
A szendrői processusban a törököknek meghódolt falvak (1596–1641)70 

A falu neve A hódolás ideje 
Szuhogy (Szuhogy) 1596 (Eger bevétele után) 

Diviny (Divény, Dövény) 1596 (Eger bevétele után) 
Kaza (Kaza) 1596 (Eger bevétele után) 

Szirák (Szirák) 1598 
Lád-Besenyő (Bessenyő) 1606 

Zilic (Ziliz) 1606 
Senye (Senye) 1606 („Bocskay fejedelem idejében”) 

Hegymeg (Hegymeg) 1607 
Disznós-Horvát (Disznós-Horváth) 1608 

Nyomár (Nyomár) 1610 
Ruda-bánya (Rudóbánya) 1614 
Aszaló oppidum (Aszaló) 1615 

Borsod (Borsod) 1618 
Kelecsény (Kelecsény) 1620 
Dubicsány (Dubicsány) 1629 

Nyárad (Mező-, vagy Felső-Nyárad) 1630 
Mucson (Mucsony) 1635 

Rakaczcza (Rakacza) 1638 
Rakaczcza Szend (Rakacza Szend) 1639 

Szalunna (Szalonna) 1640 
Viszló (Viszló) 1641 

Debrete (Debréte) 1641 
Szent-Jakab (Szent-Jakab) 1641 

Martoni (Martonyi) 1641 
Összesen: 24 helység 

Az kártételi adatok összevetése mindig csábító lehetőség (például demográfiai 
mutatókkal, végrendeletekkel vagy egyéb kártételi listákkal), ellenben korlátozott 

                                                           
70 Uo. 108–131. A faluneveket megtartottam a forráskiadás által közölt formában. Ahol nem a hódolás, 
hanem  a summafizetés első dátumát közli a forrás, ott azt adtam meg, mivel az esetek zömében ez 
utóbbi szinonim kifejezés a meg vagy –újrahódolással, mivel a borsodi falvak egy része már jóval koráb-
ban hódolt. Például Kaza, amelyet már 1570-ben 22 háztartással bejegyeztek a hatvani szandzsák adó-
összeírásába. (BAYERLE Gusztáv, A hatvani szandzsák adóösszeírása 1570-ből, Hatvan, 1998 [Hatvany 
Lajos Múzeum Füzetek 14], 243.) Ahol azt adták meg, mennyi esztendeje summál a falu, ott azt kivontam 
az 1641-es összeírási dátumból és feltüntettem a táblázatban. A helységneveket a hódolás ideje szerinti 
növekvő sorrendben közöltem a forrás által megadott átírásban. A falvakat a hódolás ideje szerinti 
rendben tüntettem fel. 
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sikerrel kecsegtet. Jelen esetben az egriek által okozott (1–6. táblázatok) és elszen-
vedett károk (7. táblázat) szinte összevethetetlenek, mivel vagy eltérnek a vonatko-
zó időszakok, vagy pedig az adatok pontatlanok. (Vö. 4. táblázat forrásproblémái és 
hiányosságai.) 

7. táblázat 
1627–1642 között elszenvedett török károk71 

Károsultak Elvitt (fő) Megölt (fő) Váltságdíj (Ft) 

Egri záimok72 és 
iszpaják73 

26 
6 

23 
33 
31 
33 
47 
32 
34 

Összesen: 265 

- 

33 335 
2300 
8450 

12 095 
9900 
2300 
7200 

20 250 
5580 

Összesen: 101 410 

Hevesi palánk, Szar-
vaskő, Csép, Siroka 
tartomány katonái 

36 
33 
26 

Összesen: 95 

- 

13 950 
1250 
4020 

Összesen: 
19 220 

Hatvani és szolnoki 
katonák 

44 
37 

169 
26 

Összesen: 276 

- - 

  

                                                           
71 MNL OL Transylvanica, A 98 8. doboz. 828. recto–837. recto. A helységek nevét az eredeti összeírás 
sorrendjében közlöm, a helynevek közismertek, így modernizált formában szerepelnek, illetve az adato-
kat a kéziratnak megfelelően, blokkonként közlöm.  
72 Ziamet birtokosok. 
73 Szpáhi. 
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Általam számolt ösz-
szeg: 

636 - 120 630 

Kortársak által számolt 
összeg: 

63074 
plusz „az másik regesztrumban”75 1487 

összesen: 2117 
118 350 

A törökök kárait rögzítő adatok azért is különlegesek, mert ezt a magyarok írták 
össze, készülvén az oszmán vitaérvekre az 1642-es szőnyi béketárgyalásokon. 
Ezért előre felkészültek a török fél várható panaszaiból is. Az irat különösen a halál-
esetek leírásában pontatlan, de az bizonyos, hogy a magyar vitézek jelentős kárt 
okoztak az egrieknek. Bár nem tudni, hogy a 2117 fős török veszteségből mennyi a 
halott, azt sem, hogy milyen arányban részesültek ebből az egriek, de az emberrab-
lási részadatok alapján megkockáztatható a 40%-os becslés (vagyis az összes em-
berveszteség negyven százalékát az egriek szenvedték el), ami durván 847 embert 
jelent 16 esztendő alatt, vagyis átlag hozzávetőleg 59 főt.  

Bár a török-magyar katonák közti adok-kapok sajnos nem elemezhető részlete-
sen ezen adatok alapján, de az egri katonák tevékenysége, valamint a XVII. századi, 
valódi béke nélküli békeidők jellegzetességei jól látszanak a fenti kártételi listák 
alapján. Emellett komplex kép bontakozik ki egy viszonylag tág időintervallumban 
– hozzávetőleg 1606 és 1641 között –, hiszen a frontvonal katonáinak és a mögöttes 
területek paraszti lakosságának a panaszai, sőt még az ellenfél veszteségei is látha-
tóak. 

REZÜMÉ 

A 150 éves török-magyar együttélés (1541 és 1699 között) mintegy 100 éve a 
hivatalos béke égisze alatt telt el (1568–1591, 1606–1663, 1664–1683), habár eze-
ket a békeegyezményeket mindkét küzdőfél megszegte. A magyarok feljegyezték 
panaszaikat az oszmánok ellen. Ezen listák közül néhány az egri török katonákat 
azonosította a magyar falvak, falusiak és vitézek támadóiként. Jelen esszé azokat a 
panaszlistákat gyűjti össze, amelyek kifejezetten az egri törökök katonai tevékeny-
ségére vonatkoznak. Emellett olyan listák is fennmaradtak, amelyek az egri törökök 
sérelmeit tartalmazzák. Így lehetőség nyílik a komplex elemzésre, amely betekin-
tést enged a magyar falusiak és végváriak mindennapi problémáiba és küzdelmei-
be, valamint a puszta papíron létező békék mögötti valóságba. 

                                                           
74 Az elvitteket és a megölteket együtt 630 főben adja meg, de a területi bontásban nem közöl halálese-
tet. 
75 A szövegből nem derül ki, mi ez a másik regesztrum, amelynek az adatát hozzáadták.  
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THE ACTIVITY OF OTTOMAN SOLDIERS OF EGER IN THE 17TH 

CENTURY IN THE LIGHT OF GRIEVANCE LISTS 

Out of 150 years of Turkish-Hungarian coexistence (between 1541 and 1699), 
approximately 100 years were spent under the aegis of official peace (1568–1591, 
1606–1663, 1664–1683). However, these peace treaties were violated by both of 
the two combatants. The Hungarians recorded their grievances against the Otto-
mans. Some of these lists identified the soldiers of Eger as attackers of Hungarian 
villages, villagers and soldiers. This essay collected those lists of grievances which 
refer to the military actions of the Ottoman soldiers of Eger. In addition, there are 
lists which contain the complaint of the soldiers of Eger. In this way, a complex 
analysis is possible, which gives insight into the everyday problems and conflicts of 
Hungarian villagers and soldiers and into the reality behind the peace declared by 
mere documents of treaties.  
  



46 

 

  



47 

TÓTH HAJNALKA 

Rossz szomszédság – török átok? 
A Szokolluk levelei a Batthyányaknak 

A másfél évszázados oszmán–magyar „kényszerű együttélés” idején a határvi-
dékek életében még békeidőszakban is szinte mindennaposak voltak a katonai 
akciók (portyák), összecsapások (csetepaték). A magyar történetírásban a XIX–XX. 
század fordulóján, a nemzeti romantika szemléletmódját tükrözve – a mai kutatók 
számára megkerülhetetlen módon – Takáts Sándor foglalkozott munkáiban a hó-
doltság és a határvidék katonaságának, polgárságának életével, az oszmán–magyar 
egymás mellett élés olyan társadalomtörténeti vetületeivel, mint például a szemben 
álló felek levelezése, párviadalaik, az egymás fogságába került rabok kiváltása, a 
velük való bánásmód, kémkedés.1 Tette mindezt egy rendkívül széleskörű levéltári 
anyag felhasználásával: az egykori magyar főúri levéltárakban sok olyan forrást 
látott és használt fel, amelyeket már csak az ő munkáin keresztül ismerhetünk. A 
ma rendelkezésünkre álló családi levéltárak – amelyek közül több mint 55 ezer 
darabos misszilis gyűjteményével kiemelkedik a herceg Batthyány család levéltára2 
–, egyedülállóan gazdag forrásbázisai a tárgyalt korszak társadalomtörténeti kuta-
tásainak. A Batthyány levéltár misszilis anyagán belül nagy jelentőséggel bírnak a 
törökök által – többségében a Batthyányakhoz, illetve az alattuk szolgálatot teljesítő 
személyekhez – írt levelek. A tartalmukat és formájukat tekintve a magánlevél és a 
hivatalos levél között elhelyezkedő nagy mennyiségű irat, amelyek száma a XVI–
XVII. század fordulóján zajló tizenöt éves háború (1591–1606) utáni hosszú béke-
időszakban növekedett jelentősen, lehetőséget ad a magyar–oszmán szomszédság 
sajátosságainak, a kapcsolattartás változásának feltérképezésére. Figyelembe véve 
természetesen, hogy elsősorban főúri levelezés áll rendelkezésünkre. 

Az oszmánok által a Batthyányakhoz írt levelek gazdag anyagából azokkal a le-
velekkel foglalkozom, amelyeket bizonyosan az Oszmán Birodalmon irányításában 

                                                           
1 A sor tovább folytatható. Takáts Sándor műveire Lásd GALAMBOS Ferenc, Takáts Sándor műveinek jegy-
zéke = TAKÁTS Sándor, Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI–XVII. századból, Bp., Gondolat, 1961, 377–
408.  
2 A család levéltáráról: ZIMÁNYI Vera, A herceg Batthyány család levéltára, Bp., Művelődésügyi Minisztéri-
um Levéltári Osztálya, 1962 (Levéltári leltárak, 16). UŐ, A Batthyány család hercegi ágának levéltára = 
Körmend története, szerk. SZABÓ László, Körmend, Körmend Önkormányzata, 1994, 415–433. – 
Misszilisgyűjtemény: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Batthyány család levéltára P 1314 
Missiles (a továbbiakban: MNL OL, P 1314). 
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jelentős szerepet játszó Szokollu család valamely tagja írt a magyar uraknak.3 Sajná-
latos módon a Batthyányak által elküldött válaszlevelek – ha voltak ilyenek – nem 
állnak rendelkezésünkre, az iratok segítségével azonban felvázolható a levélírók és 
címzettjeik közötti kapcsolat jellege és alakulása, illetve a bekövetkező változásokat 
meghatározó tényezők. Az iratok feldolgozása során rendkívül körültekintőnek kell 
lennünk, hiszen ezeket a leveleket az Oszmán Birodalom tisztségviselői küldték a 
magyar uraknak, de nem oszmán-török nyelvű iratokról, hanem azok magyar nyel-
vű fordításairól kell beszélnünk. Azonban úgy gondolom, hogy egyrészt a hivatalos 
íródeákok nem engedhették meg maguknak, hogy bárhogyan fordítsák a leveleket, 
másrészről pedig a szokványosan udvariaskodó – néhol túlzottan szívélyes – kifeje-
zések, szóhasználat mellett a hangsúlyt azokra az információkra kell fektetnünk, 
amelyek korántsem voltak mindennapiak a határ menti érintkezésben, és amik 
miatt a magyarországi misszilis anyag rendkívül értékesnek tekinthető.  

Évekkel ezelőtt lehetőségem nyílt arra, hogy bekapcsolódjam a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen folyó azon forráskiadási munkálatokba, amelyek a Batthyány 
levéltár ún. török leveleinek kiadását tűzte ki célul.4 Munkám során találkoztam 
először két, Szokollu Ibrahim boszniai pasa által küldött levéllel, az egyik 1623-as,5 
míg a másik 1624-es keltezésű volt.6 Ugyancsak az általam feldolgozandó levelek 
között találtam még egy, Ibrahim kanizsai pasa által küldött levelet is 1605-ből7 és 
egy Ibrahim boszniai pasa által küldött levelet 1623-ból.8 A Szokollu család történe-
tével foglalkozó szakirodalom alapján9 nyilvánvalóvá vált, hogy a „levélíró” Ibrahim 
kanizsai pasa, Ibrahim boszniai pasa és Szokollu (Szokolli) Ibrahim boszniai pasa 
személye ugyanaz. A Batthyány levéltár egykori rendezője külön megjelölte a kani-
zsai Ibrahim pasától 1605 júniusa és 1624 között érkezett leveleket.10 Az összes 
Ibrahim pasa által elküldött levél vizsgálata után megállapítható, hogy a szóban 
forgó kanizsai Ibrahim pasát, a boszniai Ibrahim pasát és Szokollu Ibrahim pasát 
eddig nem azonosították, illetve a kanizsai Ibrahim pasának tulajdonított egyik 
1624. évi levél egészen biztosan nem ettől az Ibrahim pasától származik.11 A kér-

                                                           
3 A Szokollu előnevet Szokollu Mehemed pasa nagyvezír után nemcsak a közvetlen leszármazottai 
használták. A boszniai Sokullu/Sokoloviç családra: Tayyib GÖKBILGIN, Mehmed Paşa = İslâm Ansiklopedisi, 
7. cilt, Eskişehir, Milli Eğitim Bakanlığı, 1997, 595. 
4 A közel ezer darabos gyűjtemény kiadási munkálatai Dr. J. Újváry Zsuzsanna irányítása alatt jelenleg is 
folynak. 
5 MNL OL, P 1314, No. 48069. 
6 MNL OL, P 1314, No. 48070. 
7 MNL OL, P 1314, No. 20660. 
8 MNL OL, P 1314, No. 20671. 
9 Magyar nyelven már Takáts Sándor is írt Szokollu Ibrahim pasáról: TAKÁTS Sándor, Ibrahim beglerbég = 
TAKÁTS Sándor, A török hódoltság korából, Bp., Magyar Tudományos Akadémia, [1928] , (Rajzok a török 
világból, IV), 529–542. Legújabban pedig Sudár Balázs és Nedim Zahirović tanulmányai foglalkoznak a 
család történetével: SUDÁR Balázs, Ki volt Jakováli Haszan pasa?, Pécsi Szemle, 9(2006), 27–34. Nedim 
ZAHIROVIĆ, A Memibegovicsok Magyarországon, Szlavóniában és Horvátországban a 17. század első felében, 
Korall, 13(2012), 121–132. Sudár Balázs is említést tett munkájában Ibrahim pasa 1605. évi leveleiről, 
de azokat nem használta fel.  
10 Mindössze öt levelet: MNL OL, P 1314, No 20660, 20661, 20663, 20664, 20665. 
11 MNL OL, P 1314, No. 20663. 
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déskört kiszélesítve az alábbiakban a Batthyány levéltár azon leveleit mutatom be, 
amelyeknek a küldői a fent említett Ibrahim pasa és a Szokollu család más tagjai 
voltak. 

A Batthyány és a Szokollu család tagjai közötti kapcsolatfelvételre az első adatot 
egy 1575 szeptemberében írt levél szolgáltatja,12 amelynek címzettje Batthyány 
Boldizsár (1537–1590) dunántúli főúr volt.13 A levél írója/küldője pedig a magyar-
országi török hódoltság első számú tisztségviselője, Szokollu Musztafa budai pasa 
(1566–1578), Szokollu Mehmed pasa nagyvezír (1565–1579) unokaöccse volt.14 A 
levél témája pedig a hídvégi15 malom hovatartozásának, illetve megadóztatásának 
kérdése. A malom egykor a Batthyány család birtokában volt, de a levél megírásá-
nak időpontjában már a területet az oszmánok hódoltatták. A pasa levele alapján jól 
látszik, hogy a magyar főúr a malomra, illetve az abból származó haszonra a továb-
biakban is jogot formált. Ugyanakkor a pasa csak abban az esetben egyezett volna ki 
Batthyányval, ha az a malom építési/újjáépítési költségeinek a felét fedezi: „mikor 
mi azt csináltattuk, senki nem segítött, csak egy darab deszkájával is, aztán ezer fo-
rintnál többet költöttünk mi arra; ha fele hasznát kívánod, tehát az költségnek is add 
meg az felét”. A malom birtoklásával kapcsolatban érdemes még kiemelni a pasa 
válaszát Batthyány azon vélekedésére, hogy a pasa a malmot úgyis csak addig fogja 
birtokolni, amíg a tisztségében marad. Musztafa válasza erre a következő volt: „az 
mi kegyelmes fejedelmünk minekünk örökben adta, és ha máshova mennénk is, 
ugyanúgy bíránk”. A továbbiakban pedig hivatalos hangnemű levelében nem ajánlja 
Batthyánynak, hogy megszerzett jogát kétségbe vonja, és – ahogy írja – ha a malmot 
„különben akarod bírni és valami romlására leszel, bizonnyal higgyed, hogy ott az 

                                                           
12 MNL OL, P 1314, No. 31779. 
13 Batthyány Boldizsárról: IVÁNYI Béla, Batthyány Boldizsár a könyvbarát = A magyar könyvkultúra múlt-
jából: Iványi Béla cikkei és gyűjtése, sajtó alá rendezte HERNER János, MONOK István, Szeged, JATE, 1983 
(Adattár a XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 11), 389–435. BARLAY Ö. Szabolcs, 
Romon virág: Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról, Bp., Gondolat, 1986. MONOK István, ÖTVÖS Péter, 
ZVARA Edina, Balthasar Batthyány und seine Bibliothek, Eisenstadt, 2004 (Burgenländische Forschungen, 
Sonderband, 26). BOBORY Dóra, Batthyány Boldizsár és humanista köre: Erudíció, természettudomány és 
mecenatúra egy 16. századi magyar főúr életében, Századok, 139(2005), 923–944. UŐ, Boldizsár Batthyá-
ny (c. 1542–1590): Erudition, Natural Sciences, Patronage and Friendship in the Life of a Sixteenth-Century 
Hungarian Nobleman, Central European University, Phil. Diss. Bp., 2007. UŐ, The Sword and Crucible: 
Count Boldizsár Batthyány and Natural Philosophy in Sixteenth-Century Hungary, Newcastle upon Tyne, 
2009. Katonai tisztségben: 1568. április–június dunántúli kerületi főkapitány volt. PÁLFFY Géza, Kerületi 
és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. században, Történelmi 
Szemle, 39(1997), 2, 269. PÁLFFY Géza, A Batthyány család a törökellenes határvédelemben a XVI–XVII. 
században, Hadtörténelmi Közlemények, 122(2009), 2, 327–328. 
14 Szokollu Musztafa pasa 1566 és 1578 között volt budai beglerbég. Kinevezését megelőzően 1546 
júliusától temesvári defterdárként szolgált, majd több magyarországi, illetve szomszédos szandzsák 
bégjévé nevezték ki (füleki, kliszi, szegedi, hercegovinai), később boszniai pasává. GÉVAY Antal, A budai 
pasák, Bécs, Strauss, 1841, 11. Vö. TAKÁTS Sándor, Vezír Szokolli Musztafa basa („A nagy Musztafa”) = 
TAKÁTS Sándor, A török hódoltság… i. m., 85–120. 
15 A település beazonosításában gondot okoz, hogy több Hídvég utótagú település is összefüggésbe 
hozható a Batthyány családdal. De elfogadhatónak tűnik, hogy a család Fejér megyei birtokrészéről, a 
később Szabadhídvégnek nevezett településről van szó, amely terület a XVI. század második felében már 
oszmán fennhatóság alá esett. 



50 

 

tartományban, míg el látunk menni, mindönütt égettetünk, főképpen az te birodal-
madat, jószágodat”. Sajnos, a budai pasától csupán ez az egy levél maradt fenn a 
levéltár anyagában, így további vizsgálatokra, összehasonlításra nincs lehetősé-
günk. 

A következő levélíró, aki a Szokollu családhoz tartozónak vallotta magát, az a 
fent már említett Szokollu vagy ahogy a török forrásokban ismertebb: Szarhos, 
illetőleg az apja után Memibegovicsnak nevezett Ibarhim pasa.16 Ő anyai ágon tar-
tozott a Szokollu családhoz: az anyja a fent említett Szokollu Mehmed pasa nagyve-
zír unokatestvére és egyben Szokolluzáde Lala Mehmed budai pasa (1599–1600, 
1601–1602), majd nagyvezír (1604–1606) testvére volt.17 Szarhos Ibarhim pasa 
talán már korábban is, de bizonyíthatóan 1603-ban kösztendili bégként a magyar 
hadszíntéren tartózkodott.18 Jelenleg a misszilis anyagból kilenc levél küldőjével 
azonosítható. Leveleinek címzettje pedig Batthyány Boldizsár fia, Batthyány II. Fe-
renc (1573–1625) volt, aki szintén megfordult a tizenöt éves háború több színterén, 
és harcolt az 1600-ban Kanizsa sikertelen felmentésére küldött seregben is. Ezt 
követően, 1601–1602-ben az újjá szerveződő magyar végvidék egyik vezető kato-
nai tisztviselőjeként, körmendi főkapitányként működött.19 Majd 1604 és 1609 
között dunántúli kerületi főkapitányként irányította a dunántúli megyék, városok 
és nemesi bandériumok katonaságát.20 Ibrahim pasa ez idő tájt kerülhetett a kani-
zsai vilajet élére.21 

Szarhos Ibrahim kanizsai pasa Batthyány Ferencnek szóló első öt levele közül 
csupán egynek van pontos dátumozása,22 kettő levélen a hónap és a nap szerepel,23 
kettő levélen pedig nincs keltezés,24 sőt az egyik csupán Ibrahim pasa levelének a 

                                                           
16 A névhasználat változatosságára Lásd: SUDÁR, i. m.,  28. 
17 Ibrahim PEÇEVÎ, Tarih, I–II, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1867, I:15, 194, II: 273, 308–309. KARÁCSON Imre, 
Török történetírók, III, 1566–1659, Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1916 (Török-magyarkori törté-
nelmi emlékek, V), 173, 185, 343 (Kjátib Cselebi), 360 (Kjátib Cselebi). Vö. Ismail Hakkı UZUNÇARŞILI, XV. 
yüzyıl ortalarından XVII. yüzyıl sonuna kadar = Ismail Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı tarihi III. Cilt. II. Kısım, 
Ankara, Türk tarih Kurumu, 20036, 361. Mehmed SÜREYYA, Sicill-i osmanî 3. İstanbul, Tarih Vakfı, 1996, 
785. SUDÁR, i. m., 31. 
18 PEÇEVÎ, i. m., II:273. KARÁCSON, i. m., 173 (Pecsevi), 343 (Kjátib cselebi). Vö. TAKÁTS, Ibrahim... i. m., 531. 
SUDÁR, i. m., 31. ZAHIROVIĆ, i. m., 125. 
19 Batthyány II. Ferenc életére Lásd: TAKÁTS Sándor, Zrínyi Miklós nevelőanyja, Bp., Franklin Társulat, 
1917. KOLTAI András, Batthyány Ádám és könyvtára, Bp–Szeged, Országos Széchényi Könyvtár Scriptum 
Rt., 2002 (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai IV.), 8–16. Batthyány részvétele a tizenöt éves 
háborúban: TAKÁTS, Zrínyi Miklós… i. m., 55, 67–68. KOLTAI, Batthyány Ádám… i.m., 10. PÁLFFY, A Batthyány 
család… i. m., 328. A körmendi főkapitányságára: TAKÁTS, Zrínyi Miklós… i. m., 68. KOLTAI, i. m., 2002, 10. 
UŐ, Kerületi és végvidéki… i. m., 280. UŐ, A Batthyány család… i. m., 328–329. 
20 TAKÁTS, Zrínyi Miklós… i. m., 101. KOLTAI, i. m., 2002, 10. PÁLFFY, Kerületi és végvidéki… i. m., 269, 280. UŐ, 
A Batthyány család… i. m., 329. 
21 Vö. SÜREYYA, i. m., 785; TAKÁTS, Ibrahim… i. m., 532. Ludwig FEKETE, Türkische Schriften aus dem Archive 
des Palatins Nikolaus Esterházy, Bp., Paul Esterházy, 1932 (Schriften des Palatins Nikolaus Esterházy, 2), 
LIV. SUDÁR, i. m., 31. 
22 MNL OL, P 1314, No. 20661. 
23 MNL OL, P 1314, No. 20660, 20664. 
24 MNL OL, P 1314, No. 20665, 20702. 
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másolata.25 A dátumok és a belső kronológia megállapításában azonban segítséget 
ad a levelek tartalma, a pecsétek és a levélíró deákok kézírásának azonossága. Meg-
állapítható, hogy az öt levél mindegyikét 1605-ben írták. A kronológiailag első, 1605 
júniusában írt levél elején lévő intitulációban pedig az olvasható, hogy a levél küldő-
je „Ibrahim pasa, a hatalmas és győzhetetlen török császár fővezérének rokona és 
atyjafia”,26 azaz az akkori nagyvezír, Lala Mehmed unokaöccséről van szó. 

A pasa levelei tartalmukban szorosan kapcsolódnak a Bocskai István vezette fel-
kelés (1604–1606) eseménytörténetéhez. Milyen okból írt ekkor levelet Ibrahim 
pasa Batthyány Ferencnek? A dunántúli főúr, ellentétben sok magyar nemessel, 
nem állt az oszmánok által támogatott Bocskai István pártjára. Ennek következté-
ben Bocskai egyik főkapitánya, Némethy Gergely, oszmán és tatár segítséggel 1605 
május-júniusában feldúlta a Nyugat-Dunántúlt és elfoglalta Batthyány körmendi 
várát.27 Ibrahim kanizsai pasa még júniusban Szigetvárról inkább barátságos, mint 
támadó hangnemben igyekezett Batthyányt meggyőzni az átállásról. Politikatörté-
neti szempontból pedig mindenképpen érdekes adalék a pasa azon megjegyzése, 
miszerint „reménylettük […] Kegyelmed legelőször fejet hajtson”, miután „az egész 
magyarországi urak és az végházakban való kapitányok és vajdák és azok mellett a 
vitézlő nép és szegény köznép fejet hajtottanak”.28 

A két szomszéd úr közötti kapcsolatot árnyalja Ibrahim pasa arra vonatkozó in-
doklása, hogy miért kérte és nem felszólította Batthyányt az átállásra. A következőt 
írta: „annak okáért írtam és adtam tudására Kegyelmednek, minthogy az én atyám, 
hogy Esztergomban lakott, a Kegyelmed atyjával szép barátságban laktanak”.29 Azaz 

                                                           
25 MNL OL, P 1314, No. 20702. 
26 MNL OL, P 1314, No. 20661. 
27 TAKÁTS, Zrínyi Miklós… i. m., 69. NAGY László, A Bocskai szabadságharc 1605. évi hadjárata, Hadtörté-
nelmi Közlemények, 2(1955), 3–4, 76–82. A körmendi eseményekre Lásd még: TÓTH István György, 
Körmend a kora újkorban (1526-1809) = Körmend története, szerk. SZABÓ László, Körmend, Körmend 
Önkormányzata, 1994, 100–101. Legújabban a dunántúli eseményekről Lásd: DOMINKOVITS Péter, „Egy 
nemzetek lévén…”: A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején, Bp., Martin Opitz, 2006.  
Némethy Gergely május-június folyamán levélben igyekezett Batthyányt meggyőzni az átállásról: „Isten 
úgy éltessen, hogy mindgyárást elbocsátom mind magyart s tatárt. Nézze aztán nagyságod a helyét jószá-
gának.” (1605. május 30.); „Tudom és hiszem, hogy magyar és keresztény vér kegyelmed. Azért illenék, 
hogy az magyarokkal tartana kegyelmed.” (1605. június 5.) Némethy leveleit idézi: TAKÁTS, Zrínyi Miklós… 
i. m., 69. 
28 Annak ellenére, hogy Batthyány nem állt át, elgondolkodtató Némethy Gergely Bocskainak írt levelé-
nek alábbi részlete: „tudom penig, hogy fölségednek is ajánlja írásában hamis és tökéletlen hűségét [Bat-
thyány]” (1605. július 17.). Ezt követően Némethy Batthyány és emberei kártevéseiről írt, hogy lássa 
Bocskai: „Batthyány Ferencz uram ű Nagysága minemű jóakaró híve légyen fölségednek”. Štátny Archiv-
Pobočka Prešov. Fond Drugeth Humenné. Verejná činnost’. Župné vojenské záležitosti Inv. 828. i.č. 8. Nr. 
39. (A levelet Papp Sándor bocsátotta a rendelkezésemre.) A kérdésben legújabban Papp Sándor foglalt 
állást, miszerint: „Bocskai meg volt győződve Batthyány Ferenc átállási szándékáról”. PAPP Sándor, Török 
szövetség – Habsburg kiegyezés: A Bocskai-felkelés történetéhez, Akadémiai doktori értekezés, Szeged, 
Kézirat, 2013, 179. 
29 MNL OL, P 1314, No. 20661. Szokollu Ibrahim apja Arnavut/Arnót Memi bég volt. PEÇEVÎ, i. m., I:15, 
194. SÜREYYA, i. m., 785; SUDÁR, i. m., 32. ZAHIROVIĆ, i. m., 123–125. Ibrahim pasa leveleinek pecsétjén az apa 
neveként Mehmed olvasható, a két név Memi és Mehmed azonos. MNL OL, P 1314, No. 20660, 20661, 
20664.  
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Batthyány Ferenc apja, Batthyány Boldizsár és Ibrahim pasa apja, Arnavut/Arnót 
Memi esztergomi bég legalábbis ismerte egymást. Sajnos levélváltásukra jelenleg 
nincs adatunk. A továbbiakban Ibrahim pasa apjára vonatkozó érdekes adalék még 
Beregszói Hagymássy Kristóf egy későbbi levele, amelyben megemlíti, hogy ő ré-
gebben Ibrahim pasa apjánál raboskodott és az nagyon emberségesen bánt vele.30 
Minden messzemenő következtetés nélkül: az idősebb generációra való utalás nyil-
ván nem véletlen és nem érdek nélküli, de arra is utalhat, hogy már Ibrahim pasa is 
régebb óta itt élhetett, és (jól) ismerhette a magyar főurakat. 

Ugyancsak Ibrahim pasa azoknak az augusztusi leveleknek a küldője is, ame-
lyekben – a Habsburg császári csapatok sikerei következtében31 – mint „az hatal-
mas és győzhetetlen török császárnak, Kanizsa és Sziget várának helytartója és 
gondviselőjö”,32 illetve „az hatalmas és győzhetetlen török császárnak, fő hadainak fő 
vezére”33 – az Oszmán Birodalom fontos tisztségviselőjeként, szerdárként írt a ma-
gyar főúrhoz. Ekkor már fenyegetőzött: „engem úgy bocsátott föl a hatalmas császár, 
hogy, ha az némettől el nem szakadsz, minden jószágodat elpusztítsam”, „azért me-
gyek minden hadával, hogy az ki fejet nem hajt, elpusztítsam”.34 Papp Sándor kutatá-
sai alapján tudjuk, hogy májusában született meg a parancs arról, miszerint Szarhos 
Ibrahim pasának segítenie kellett a Dunántúlon hadakozó magyar csapatokat.35 A 
levelekben a kötelező formulákon kívül nem esik szó semmilyen személyes dolog-
ról, itt az oszmán hadak szerdára szól az ellenfél egyik katonai vezetőjéhez. 

A tartalma alapján ide kapcsolódik a már fent említett levélmásolat is, amely 
Esztergom várának elfoglalása, 1605. október 3. után íródott.36 S bár ez az esemény 
a törökök sikerét jelzi, a nyugat-magyarországi területeken már mind a felkelőket, 
mind pedig a török segédcsapatokat visszaverték. Az eseményekben bekövetkező 
fordulat után Ibrahim pasa – és íródeákja – a korábbi stílusánál még közvetlenebb 
módon szólította meg Batthyány Ferencet: „Nagyságos öcsém”-nek és „édes 
öcsém”-nek nevezte őt. Batthyány előzetes megkeresésére válaszul pedig szinte 
magyarázkodott, hogy tudni illik, ő mindvégig igyekezett Batthyány várait és jószá-
gait megvédeni. Ugyan Némethy csapatai Körmendet elfoglalták, de a pasa bevallá-
sa szerint úgy gondolta, hogy mind Bocskai, mind pedig a nagyvezír barátsággal 
lesznek majd iránta.37 Vajon Ibrahim pasa még ekkor is abban reménykedett, hogy 
eltéríti az udvarhűségtől Batthyányt vagy egyszerűen csak mentegetőzött?38 

                                                           
30 Beregszói Hagymássy Kristóf levele 1623. augusztus 12. MNL OL, P 1314, No 108672. A levelet idézi: 
TAKÁTS, Ibrahim… i. m., 541. 
31 Batthyány és katonái császári segítséggel július végétől ellentámadásba lendültek és szétszórták 
Némethy Gergely hajdúit. Azok tárgyalásokat kezdtek a rabok kiváltásáról. TÓTH, i. m.,100–101. 
32 MNL OL, P 1314, No. 20664. 
33 MNL OL, P 1314, No. 20660. 
34 MNL OL, P 1314, No. 20660. 
35 PAPP, Török szövetség… i. m., 179, 181. 
36 MNL OL, P 1314, No. 20702. Papp Sándor a levél keltezését 1605. október 4. és 9. közé teszi. PAPP, i. m., 
182, 727, jegyzet. 
37 MNL OL, P 1314, No. 20702. 
38 Vö. PAPP, i. m., 727. 
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Az eddig nem említett ötödik levél szintén az 1605. év nyári-őszi eseményei alatt 
íródott.39 Itt azonban rabok váltságdíjáról és cseréjéről esik szó, amely ügyek kap-
csán a magyarok és a törökök elég gyakran megkeresték egymást. 

A fenti levelek is jól érzékeltetik, hogy a kanizsai vilajet élére kinevezett pasa – 
általánosnak is tekinthető módon – barátságos hangnemben közelített a magyar 
főúrhoz, ami azonban az aktuális események és erőviszonyok függvényében válto-
zott. A levelek megírásának motivációja elsősorban Batthyány megnyerése volt a 
Bocskai-felkelés számára. Az azonban kevésbé egyértelmű, hogy a felmenők közötti 
jó viszonyra való hivatkozást, illetve a későbbi kedélyes hangnemet csupán eszköz-
ként használta volna a pasa. 

Jelenleg nem tudjuk pontosan megmondani, hogy Szokollu/Szarhos Ibrahim pa-
sa meddig volt kanizsai beglerbég, de 1607 februárjában már egy másik Ibrahim 
nevezetű kanizsai pasa írt Batthyánynak, aki a magyar urat „ismeretlen szomszéd 
úr barátjá”-nak szólította.40 Ugyanez az Ibrahim pasa írt azonos témában levelet 
Bánffy Kristófnak is 1607. február 18-án.41 Nem zárható ki azonban, hogy Ibrahim 
pasát rövidebb időre visszahelyezték a kanizsai vilajet élére, illetve az is elképzelhe-
tő – látván az ellentmondó forrásadatokat –, hogy a későbbiekben mint egykori 
kanizsai pasa kell értelmezni a titulusát.42 Általánosan elfogadott, hogy Ibrahim 
pasa körülbelül 1610 és 1615 között egri pasaként működött.43 Így ő az író-
ja/küldője azoknak a leveleknek, amelyeket Ibrahim egri pasa írt Thurzó György 
nádornak 1611 júliusa és 1614 májusa között.44 Ezen levelek mindegyike a határ 

                                                           
39 MNL OL, P 1314, No. 20664, 20665. 
40 1607. február 7. MNL OL, P 1314, No. 20704. 
41 MNL OL, P 1314, No. 20700. Batthyány Ferenc pedig 1607. augusztus 16-án kelt levelében a királynak 
tett említést az új kanizsai pasáról. TAKÁTS, Zrínyi Miklós… i.m., 84. Vö. Österreichisches Staatsarchiv, 
Kriegsarchiv, Protocolle des Wiener Hofkriegsrates, Registratur, Bd. 218. fol. 160. No. 31. (Batthiany) 
„Recepissen an Herrn Batthiani, P: des neuen Bassa nach Canischa Ankhunfft…” (1607. augusztus 19.). 
42 Sudár Rimay János levelezésére hivatkozva azt írja, hogy Ibrahimot kanizsai beglerbégként említették 
1608 júliusában, amikor Ali budai pasa (1602–1604, 1605–1609, 1614–1616: GÉVAY, i. m., 22, 23, 24.) 
hívására Mohácsra vonult. SUDÁR, i. m., 31. Rimay levelében „kanizsai Ibrahim pasa” szerepel, aki azonban 
szerintünk nem feltétlenül azonos Szokollu Ibrahimmal. Alsósztregovai és rimai Rimay János államiratai 
és levelezése, szerk. IPOLYI Arnold, Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1887, 388. Dávid Géza is említést 
tesz Ibrahim kanizsai pasáról, aki 1608 szeptemberében felterjesztéseket írt Konstantinápolyba. DÁVID 
Géza, Török közigazgatás Magyarországon, Doktori disszertáció, Kézirat, Budapest, 1995, 317. Vö. még 
ZAHIROVIĆ, i. m., 125. Ezt követően Sudár Ibrahim pasát 1609 és 1610 között boszniai beglerbégként 
említi: SUDÁR, i. m., 31. Zahirović azonban ezt kétségbe vonta, szerinte ebből az időszakból nincsenek 
megbízható adatok a pasáról. ZAHIROVIĆ, i. m., 125. 
43 TAKÁTS, Ibrahim… i. m., 538. SUDÁR, i. m., 31. Vö. Török–magyarkori állam-okmánytár, I, szerk. SZILÁDY 
Áron, SZILÁGYI Sándor, Bp., Eggenberger, 1868 (Török-magyarkori történelmi emlékek, Első osztály, 
Okmánytár, 3.), 105–106. Ibrahim egri pasáról tett említést Sárközi Joó Máté váci vicekapitány Thurzó 
György nádornak írt levelében 1613. szeptember 28-án: „egy emberünk érkezett onnan alól, ki bizonyo-
san beszéli, hogy az minémü passát az budai pasaságra fölválasztottak volt, az minden népével egyetemben 
az Bethlehem Gábor mellé ment segitségre, hanem az ki egri pasa volt, Ibrahim pasának nevezik, az jön föl. 
Azt hirlelik, hogy mátul fogván nyolczad napig itt leszen Budán és mihelen érkezik próbál valamely felé…” 
KOMÁROMY András, Koháry Péter érsekújvári kapitány levelei Thurzó György nádorhoz, 1611–1616, Had-
történelmi Közlemények, 12(1911), 97. 
44 MNL OL, E 196, Thurzó levéltár, 19. cs. Fasc. 77, No. 10 (1611. júl. 24.), 11 (1611. aug. 1.), 13 (1611. 
aug. 3.), 16 (1611. szept. 29.), 23 (1613. szept. 14.), 26 (1613), 34 (1614. máj. 13.). 
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menti békétlenségről, a magyar katonák/hajdúk kóborlásáról, a béke megszegésé-
ről, illetve megtartásának szükségességéről szólnak. Ezekben az írásokban nem 
találkozunk semmilyen személyes jellegű megjegyzéssel. 

Ibrahim pasa az egri évek után, 1615-ben szilisztrai szandzsákbég,45 két évvel 
később hercegovinai szandzsákbég,46 majd 1620–1621 körül boszniai pasa lett.47 A 
Batthyány levéltár misszilis anyagában fennmaradt 1623. és 1624. évi leveleit (ösz-
szesen négy levél) Ibrahim pasa, mint „a hatalmas győzhetetlen császár Bosznia és a 
tengeren innen lévő helyeinek és minden hadainak gondviselő szerdára” írta Batthyá-
ny Ferencnek.48 Itt szintén egy mozgalmas időszak eseménytörténetébe kapcsoló-
dunk be: Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek (1613–1629) ugyanis sikerült maga 
mellé állítania az addig királyhű Batthyányt, aki ezt követően 1620–1621-ben Beth-
len főkapitányaként tevékenykedett.49 Miután azonban II. Ferdinánd (1618–1637) 
amnesztiát hirdetett a Bethlen oldalára állt magyar főuraknak, Batthyány 1622-ben 
már részt vett a soproni országgyűlésen, sőt a nádorjelöltek között is szerepelt.50 
Ibrahim pasa 1623-ban és 1624-ben azonban már egy, a közélettől visszavonult 
magyar főurat szólított meg leveleivel.51 Ezeken a leveleken – egy kivételével52 – 
van dátum, kettőnek az aláírásában szerepel a Szokollu (Szokolli) név,53 kettőn pe-
dig az Ibrahim nevet arab betűvel írták.54 

Miért kereste fel ismét – ahogy ő írja – „régtől fogva kedves atyjafiát és szomszéd 
barátját”55 Ibrahim pasa 1623 nyarán? Az éppen Bethlen Gábor megsegítésére 
rendelt56 boszniai pasa leveleiben csak arra hivatkozott, hogy mivel a lengyelekkel 
folytatott háború miatt évekig nem volt lehetősége ápolni régi barátságukat, azt 
szerette volna feleleveníteni.57 Augusztusban már rossz néven vette, hogy Batthyá-

                                                           
45 A további működéséről szilisztrai szandzsákbégként (1615–1616): PEÇEVI, i. m., II:346–347;.Bethlen 
Gábor kiadatlan politikai levelei, szerk. SZILÁGYI Sándor, Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1879, 40.  
SÜREYYA, i. m., 785. SUDÁR, i. m., 31. ZAHIROVIĆ, i. m., 125.  
46 1618 májusáig töltötte be ezt a tisztséget. ZAHIROVIĆ, i. m., 125. Sudár az 1620-ban az erdélyi uraknak 
levelet író Ibrahim temesvári pasát (leveleit Lásd: Erdélyi történelmi adatok, III, szerk. MIKÓ Imre, Kolozs-
vár, 1858, 335–338, 340.) is vele azonosítja. SUDÁR, i. m., 31. Ez azonban csak ezen levelek alapján nehe-
zen állapítható meg. 
47 TAKÁTS, Ibrahim… i. m., 540, 7. jegyzet. SUDÁR, i. m., 31. Vö. még FEKETE, i. m., LIV. 
48 MNL OL, P 1314, No. 20671, 48069, 20701, 48070. Ibrahimot 1622 végén letették a boszniai tisztsé-
géből, de 1623 júniusában ismét itt található. ZAHIROVIĆ, i. m., 125. 
49 PÁLFFY, Kerületi és végvidéki… i. m., 269. KOLTAI, i. m., 14. Takáts Sándor a Batthyány család levéltárában 
felbontatlanul talált meg két olyan levelet, amelyeket Bethlen Gábor címzett a stájerországi és a szlavó-
niai rendeknek 1620 októberében. TAKÁTS, Zrínyi Miklós… i. m., 106. A leveleket vajon miért nem kézbesí-
tették? 
50 Az országgyűlést 1622 áprilisában nyitották meg. Batthyány eleinte nem vett részt rajta, majd 1622. 
június 2-án már arról írt – a korábban szintén Bethlen oldalán álló – Thurzó Szaniszlónak, hogy készül 
elmenni az országgyűlésre. TAKÁTS, Zrínyi Miklós… i. m., 108. Vö. KOLTAI, i. m., 14–15. 
51 Visszavonulásáról Lásd: TAKÁTS, Zrínyi Miklós… i. m., 109. 
52 MNL OL, P 1314, No. 20701. 
53 MNL OL, P 1314, No. 48069, 48070. 
54 MNL OL, P 1314, No. 20671, 48069. 
55 MNL OL, P 1314, No. 20671. 
56 Török–magyar kori… i. m., 400–401, 421. Vö. ZAHIROVIĆ, i. m., 126. 
57 MNL OL, P 1314, No. 20671. 
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ny nem válaszolt a megkeresésére, és a Rézván nevezetű szpáhit személyesen küld-
te el hozzá.58 Ibrahim pasa hasonlóképpen írt az elmúlt évekről és távollétéről az 
1624. áprilisi levelében is, és továbbra is a korábbi jó viszonyt szerette volna felújí-
tani.59 Az 1623. évi első levelében nemcsak a Batthyány Ferenccel való korábbi 
kapcsolatáról emlékezett meg, hanem megemlítette, hogy leveleivel már felkereste 
a többi dunántúli főurat is: Zrínyi Miklóst, Bánffy Kristófot, Nádasdy Pált és 
Hagymássy Kristófot is.60 

Kézenfekvőnek tűnik, hogy a magyar főurakat az oszmán tisztviselő arra hivat-
kozva próbálta ismételten megnyerni, mert azok korábban már a törökök által tá-
mogatott Bethlen Gábor oldalára álltak. Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy ezekben a levelekben nem esik szó Bethlen Gáborról, akinek a megsegítésére 
rendelték a pasát. Úgy tűnik, hogy hiányoznak a politikai érdekek; Ibrahim nem 
pusztán kötelességből írta/küldte baráti hangnemű leveleit Batthyánynak, beszá-
molt arról, hogy az elmúlt időszakban mik is történtek vele, hogy például megbete-
gedett. Úgy írt Batthyánynak, mint bármelyik magyar nemes, aki végre haza érke-
zett: „Isten engedelméből Nagyságtokhoz, jószágimhoz, házamhoz közel jöttem”.61 
Arra készült, hogy a régóta nem látott Pozsega és Pécs környéki birtokait (jószágait) 
megtekintse. 1624 tavaszán írt leveléből pedig azt is megtudhatjuk, hogy vele 
együtt a fiai is jól vannak, de a közelmúltban két öccsét is elveszítette: a kanizsai Ali 
pasát és az egri Halil pasát.62 Ibrahim pasa azt várta Batthyánytól, hogy válaszol a 
megkeresésére, és arra kérte, hogy ha levelet ír neki, azt a fiának, a pécsi Haszán 
bégnek küldje el.63 Bár a közelmúlt fogalmát nem tudjuk meghatározni, az azért jól 
látszik a fentiek alapján, hogy a kanizsai, az egri és a boszniai beglerbégség élén, 
továbbá a pécsi szandzsákban is közel egy időben egy-egy Szokollu családtagot 

                                                           
58 „Az okát nem tudhatjuk, ilyen idegen szívvel miért legyen hozzánk Nagyságod”. Száva mellett, 1623. 
augusztus 7. MNL OL, P 1314, No. 48069. Ehhez kapcsolódnak a levélgyűjteményben magának Rézván 
szpáhinak és Hödör kanizsai pasának a levelei: MNL OL, P 1314, No. 39730, 20345. 
59 Bosznaországban, 1624. április 24. MNL OL, P 1314, No. 48070. Ez a levél azért is érdekes, mert 
Nedim Zahirović tanulmányában azt írja, hogy Ibrahimot már 1624 februárjában megfosztották hivata-
lától és néhány évre nyoma vész a forrásokban. ZAHIROVIĆ, i. m., 126. 
60 Hagymássy Kristóf Batthyány Ferencnek 1623. augusztus 12-én írt levelében meg is írta, hogy Ibra-
him boszniai beglerbég leveleivel sorban köszöntgeti a magyar urakat. MNL OL, P 1314, No. 108672. A 
levelet idézi: TAKÁTS, Ibrahim… i. m., 541. 
61 MNL OL, P1314, No. 20671. 
62 MNL OL, P1314, No. 48070. A jelenleg ismert fiairól, Haszánról, Hüszeinről, Ahmedről Lásd: Török–
magyarkori… i. m., 466, 480. Oklevéltár Bethlen Gábor diplomácziai összeköttetései történetéhez, szerk. 
ÓVÁRY Lipót, Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1886, 114, 139, 143. TAKÁTS, Ibrahim… i. m., 542. FEKE-

TE, i. m., LX. SUDÁR, i. m., 27–28. ZAHIROVIĆ, i. m., 128. A Halil nevű testvére 1605 nyarán kırkai szandzsák-
bégként részt vett a Batthyány birtokok dúlásában. PAPP, i. m., 180. Tisztségeire vonatkozóan Lásd: 
Oklevéltár… i. m., 113. Ludwig FEKETE, Die Siyaqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung. Beitrag zur 
türkischen Paläographie mit 104 Tafeln, Bp., Akadémiai, 1955, 595. ZAHIROVIĆ, i. m., 127. Az Ali nevű test-
véréről Lásd: ZAHIROVIĆ, i. m., 127. 
63Lásd: 62. jegyzet. Egy olasz nyelvű forrás szerint Haszán béget 1623. május 11-én nevezték ki egri 
pasának. Oklevéltár… i. m., 139. Sudár Balázs ezt nem fogadja el VASS Előd munkájára (Adalékok az egri 
pasák hivatali sorrendjéhez = Az egri vár híradója 19–20, szerk. REPKA Magdolna, FODOR László, Eger, Eger 
Vára Barátainak Köre, 1986, 28.) hivatkozva. Jelen forrás is ellentmond neki: Haszán 1624-ben pécsi 
szandzsákbég volt. 
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találunk. Ezek után az sem túl merész gondolat, hogy Ibrahim pasa otthon érezte 
magát magyar földön is. Tovább gondolva: leveleiben érvényesül egyfajta kötődés a 
„magyarországi” otthonához. Ami például a pécsi származású – és egyben anyai 
ágon szintén a Szokollu családhoz tartozó – Ibrahim Peçevi történeti vagy temesvá-
ri Oszmán aga életrajzi munkájában is fellelhető.64 Batthyányhoz fűződő kapcsola-
tát tekintve pedig azt mondhatjuk, hogy Ibrahim pasa nem mindig és nem minden-
kivel volt rossz szomszédságban. A főként késői leveleiben közölt személyes infor-
mációk megosztása egyáltalán nem tekinthető általánosnak.  

Szót kell ejteni még egy levélíró/levélküldő Szokolluról, Ibrahim pasa már emlí-
tett fiáról, Haszánról. Szokollu – vagy, ahogy a levelei intitulációjában és aláírásában 
szerepel: Szokolovics – Haszán kanizsai pasától 1634 májusa és 1645 közötti idő-
szakból maradt fenn 22 levél.65 Ezeknek a leveleknek a címzettje már Batthyány 
Ferenc fia, Batthyány I. Ádám (1610–1659)66 volt. A családok közötti generációkra 
visszamenő ismeretség alapján azt feltételezhetnénk, hogy ennek jelei a levelek 
tartalmában, netán a stílusában is tetten érhetők. Azonban Haszán pasa leveleiben 
nem történik említés az apák és nagyapák közötti jó viszonyról, és nem találunk 
semmilyen személyes jellegű megjegyzést sem. A levelek egytől-egyig Batthyány 
katonáinak portyázásairól, a török katonák foglyul ejtéséről, azok váltságdíjairól 
szólnak. Szokolovics Haszán és Batthyány I. Ádám kapcsolata a fennmaradt levelek 
alapján szigorúan a két szemben álló fél katonai vezetőinek hivatalos jellegű érint-
kezése volt. A felek személyes attitűdjei mellett érintkezésük jellegét meghatároz-
hatta a fiatal magyar főurak gondolkodásában végbement változás, az, hogy Bat-
thyány I. Ádám, Zrínyi Miklós és a hozzájuk kötődő főnemesek úgy élték meg és úgy 
értékelték a XVII. század közepi időszakot, hogy katonai akcióikkal sikeresen fellép-
hetnek a török szomszéd ellen. Haszán pasának pedig ekkortájt valószínűleg sem 

                                                           
64 PEÇEVÎ, i. m. OSZMÁN AGA, A gyaurok fogságában – Pasák és generálisok között, Bp., 1996. Ibrahim pasára 
vonatkozó további életrajzi adatokat hoz még SUDÁR, i. m., 31–32, de bizonytalan, hogy azok mind 
Szokollu/Szarhos Ibrahimra vonatkoznak-e. Vö. ZAHIROVIĆ, i. m., 126. 
65 MNL OL, P 1314, No. 48071–48088. Nem eldöntött tény Sudár szerint, hogy az 1643-as esztendőben 
regnáló kanizsai Sahin Haszánt is vele kell-e azonosítani. SUDÁR, i. m., 29. Ebből a szempontból is haszno-
sak Szokolovics Haszánnak az 1644-ben és 1645-ben kanizsai pasaként írt levelei: MNL OL, P 1314, No. 
23880, 45413, 45414. 
66 A Batthyány I. Ádámra vonatkozó szakirodalomból a teljesség igénye nélkül: FAZEKAS István, Batthyány 
I. Ádám és gyermekei = Gyermek a kora újkori Magyarországon, „adott Isten hozzánk való szeretetéből … 
egy kis fraucimmerecskét nekünk”, szerk. PÉTER Katalin, Bp., MTA Történettudományi Intézete, 1996 
(Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 19), 91–114. KOLTAI, i. m., 20–61. Vallási irányultság-
ára, katolizálására: IVÁNYI Béla, Pázmány Péter kiadatlan levelei, Körmend, Rábavidék, 1943 (Körmendi 
Füzetek, 3), 6–7. SZILASI László, "Vitéz-e vagy ájtatos?": I. Batthyány Ádám sajátkezű bűnlajstroma s "né-
mely fontos kicsiség”, Szeged, JATE, 1989 (Peregrinatio Hungarorum, 3). FAZEKAS, i. m., 92, 108, 12. jegyzet. 
KOLTAI, i. m., 26–29. FAZEKAS István, Batthyány Ádám „áttérési irata” (1629) = Pázmány Péter és a 
Batthyányak, szerk. IVÁNYI Béla, FAZEKAS István, KOLTAI András, Bp., Szent István Társulat, 2008, 100–110. 
Lásd még Batthyány I. Ádámra: IVÁNYI Béla, Gróf Batthyány Ádám, a levéltárrendező, Levéltári Közlemé-
nyek, 20–23(1942–1945), 290–309. KOPPÁNY Tibor, Batthyány I. Ádám építkezései, 1629–1659, Törté-
nelmi Szemle, 27(1984), 4, 539–555. KOLTAI András, Portré végvidékkel: Batthyány Ádám és a képzőmű-
vészet (1636–1659) = Portré és imázs: Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban, szerk. G. 
ETÉNYI Nóra, HORN Ildikó, Bp., L'Harmattan, Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, 2008, 401–
435. 
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alapja, sem oka nem volt, hogy minél barátságosabban közeledjen a „törökverő” 
magyar főúrhoz. 

Az általunk vizsgált iratok jól mutatják, hogy a határ menti levelezésen belül 
több szintet is megkülönböztethetünk. A levelek egy részében – tegyük hozzá, hogy 
többségében – az adott politikai körülményekhez igazodva vagy a helyi konfliktu-
sok elrendezése okából az Oszmán Birodalom egy tisztségviselője írt a Magyar Ki-
rályság tisztségviselőjéhez. Vannak azonban olyan levelek is, amelyek ebbe a kate-
góriába kevésbé sorolhatók bele. Ezekben török pasák és bégek úgy leveleznek a 
magyar főurakkal, mint egymással szomszédos birtokosok. Szokollu Ibrahim pasa 
fent idézett levelei mindkettőre adnak példát. A bizalmas jelleg az ő esetében talán 
túlmutat a korszak hasonló témájú leveleinek stílusán. A baráti hangnem már nem 
jellemző a fiúk, Szokolovics Haszán pasa és Batthyány I. Ádám levélváltásaira.  

A misszilis anyaggal, mint forrásbázissal dolgozni nagyon bizonytalan és néha 
esetleges dolog, ugyanakkor rendkívül izgalmas is. Segítségével az oszmán–magyar 
együttélésről kialakult képünk a továbbiakban is mind színesebbé válhat, és lehető-
ségünk nyílik arra, hogy értékes életrajzi, személyes jellegű információkhoz jussunk 
a töröknek nevezett „rossz szomszédainkról”. 

REZÜMÉ 

A másfél évszázados oszmán–magyar „kényszerű együttélésnek” vagy szomszéd-
ságnak rendkívül sok és szerteágazó történeti, társadalmi, kulturális hozadéka volt 
és van a magyarok életében. Tanulmányomban ennek a kényszerű szomszédság-
nak az ellenségeskedés melletti egyéb momentumait mutatom be a híres Szokollu 
család tagjainak – Szokollu Musztafa budai pasának, Szokollu/Szarhos Ibrahim 
pasának és Szokolovics Haszán pasának – a Batthyányakhoz írt levelei segítségével. 
A vizsgált iratok sorával felvázolható a levélírók és címzettjeik közötti kapcsolat 
jellege és annak alakulása, illetve a bekövetkező változásokat meghatározó ténye-
zők. 

BAD NEIGHBORHOOD, TURKISH CURSE? 

SOKOLLU’S LETTERS TO THE BATTHYÁNY FAMILY 

The 150-year-long forced Ottoman-Hungarian "co-habitation" had considerable 
and varied historical, social and cultural impact on the lives of Hungarians  in the 
16th-17th centuries. In the present paper, I discuss various details of this involuntary 
co-habitation beyond hostility, using the letters of the members of the famous 
Sokollu family (Sokollu Mustafa Pasha of Buda, Sokollu/Sarhos Ibrahim Pasha and 
Sokolovic Hasan Pasha) to the Batthyány family. With the help of the examined 
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documents, it is possible to trace the clear nature and history of the relationship 
between the writers and addressees, and the factors determining the changes in the 
region's history. 
 


